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شؽیث 1

راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ،ج٤هی ،ػاٟض ٣زی٫ ،ظا ٦ب ٩ششا٣ ،٪ص٤ؽ ب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ی٩ِ ًَ ٩
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َػاْ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ش َّش َ
ٔب َشًَّی ا ِش َ٤زَّ َو ِج ُض ُط َشًَّی َٛأَ٤َ َّ ٧ا
َخ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ص َُ٧ ٩ت َ ََ ٨از َُ فٔی ا َِ َ٘ ٟؽرٔ َٓ َِـ َ
أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٢

اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠ش ٔی َن َت ََ ٨ازًُوا فٔی َص َذا اْلِ َ ِ٣ز ٔ
اٟز َّ٣ا َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَب ٔ َض َذا أ ُ ِٔ ٣زتُ ِ ٥أَ ِ ٦ب ٔ َض َذا أ ُ ِر ٔسُِ ٠ت إَِٔ ٟي ٥ِ ُٜإٔ٤َ َّ ٧ا َصَ ٠
َک َ ٩ِ ٣ک َ َ
ُٓ٘ ٔ َئ فٔی َو ِج َ٨ت َِيطٔ ُّ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ًَزَ ُِ ٣ت ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ ََّّل َتت َ ََ ٨ازًُوا ٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو ًَائٔظَ َة َوإَٔ َ ٧ص َو َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َفؼُ ب ٔ َضا ََّل یُ َتابَ ٍُ ًََِ ٠ي َضا
َغائ ُٔب َی ِٔ َ ٨
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َػإ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ِِّّی َو َػاْ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی َُ ٟط َ َ
دبعاہللنباعمفہی،یحمج،اصحلرمی،اشھؾنباسحؿ،دمحم نبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبتفیرفی الےئ وت ل  ولگ دقتری رپ ثحب رک رےہ آ ےآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م ے ںیم آ ے
اہیںکتہکآپاکرہچہابمرکرسخوہایگوگایہکآپےکرہچےرپاانرےکداونںاکرعؼوچنڑدایایگوہرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایایکمتول وگںوکاسزیچاکمکحدایایگےہ؟ایکںیماسےئل اجیھایگوہںمتولوگںےسےلہپیکوقںیمایس ےلئسںیمثحبف
ابمہثح رکےن یک فہج ےس الہک وہںیئگ ںیم مت ولوگں وک مسق داتی وہں ہک اس  ےلئس ںیم آدنئہ ثحب ف رکتار ہن رکان اس ابب ںیم رمع
ریضاہللہنع،اعہشئریضاہلل اہنعافراسنریضاہللہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیرغ بےہل اسدحثیوکرصػ
اصحلرمییکرفاتیےساجےتنںیہافراؿےسیئکرغ برفاایترمفیںیہنجںیمفہرفنمدںیہ

رافی  :دبعاہللنباعمفہی،یحمج،اصحلرمی،اشھؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :دقتریاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 2

راوی  :یصٌی ب ٩شبيب ب ٩رعبیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ٪اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رعب ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩شب ٔ ٔ
يب بِ َٔ َ ٩

ٔيک
ک اہللُ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َو َنٔ ََغ ٓ َ
وسی َیا آ َؼ ُ ٦أََ ِ ٧ت َّأ ٟذی َظ ََ َ٘ ٠
وسی َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِش َت َّخ آ َؼ َُ ٦و َُ ٣
َاک اہللُ بٔک َ ََل ٔ٣طٔ أَ َتُ٠و ُ٣ىٔی
وسی َّأ ٟذی ِاػ َلٔ َ
َخ ِج َت ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢آ َؼ َُ ٦وأََ ِ ٧ت َُ ٣
ُٔ ٩ِ ٣روشٔطٔ أَُ َِویِ َت اَ ٨َّ ٟ
اض َوأَ ِ َ

ًَل َی ًَ َُ ٠ِ ٔ٤ًَ ١ٕ ٤ت ُط َٛت ََب ُط اہللُ ًَل َ َّی َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِعَّ َٙ ُ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
وسی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ت َواْلِ َ ِر َق َٗا ََ َٓ ٢ص َّخ آ َؼ َُ ٣ُ ٦
ِم ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َٗ ِؽ َر َوی
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ًُ ََ ٤ز َو ُج َِ ٨ؽ ٕب َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اب اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ٥
َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ٩

أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ییحی نب بیبنبرعیب ،رمتعنبنامیلؿ،نامیلؿا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایآدؾافر ومٰیسمہیلعاالسلؾےکدرایمؿاکمہملوہاومٰیسےنرفامای اےآدؾاہللاعتیلےنآپوکاہھتےسانبای رھپ
اینپ رفح آپ ںیم وھپیکن افر رھپ آپ یک زغلش یک فہج ےس ولوگں وک تنج ےس اکنال ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
آدؾ ےن وجااب رفامای اے ومٰیس وت فہ ےہ ےسج اہلل ےن رشػ ل  الکیم ےک ذرےعی ربسگدیہ ایک وت ےھجم اےسی لمع رپ المتم رکات ےہ ےسج

اہللاعتیلےنآامس ونںافرزنیمیکدیپاشےسےلہپریمےےئلھکلدایاھتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہاسرطحآدؾومٰیس
رپ اغبل آے اس ابب ںیم رضحت رمع افر دنجب ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہیدحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ ا،شم ےک
ضعباسیھت اےس ا،شم فہ اوباصحل فہ اوبرہریہ افر فہ یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہکبج ضعب رافی اےس اوبرہریہ
ریضاہللہنعیکہگجاوبدیعسےسلقنرکےتںیہرھپہیدحثییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساوبرہریہریضاہللہنع ےکفاےطسےس
یئکدنسفںےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ییحینب بیبنبرعیب ،رمتعنبنامیلؿ،نامیلؿا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابیتخبافروخشیتخبےکابرےںیم
ابب  :دقتریاکایبؿ
ابیتخبافروخشیتخبےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 3

راوی  :ب٨ؽارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،طٌبہً ،اػ ٥بً ٩بيؽاہلل ،شرضت سا ٥ٟاپ٨ے واٟؽ ًبؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اػ ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسا ٥َ ٔ ٟبِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
ٔ ٓ ١يطٔ أَ ِْ ٣ز ُ٣ب ِ َت َؽ َْ أَ ِو ُ٣ب ِ َت َؽأْ أَ ِو ٓ ٔ َامی َٗ ِؽ ُفُ ٔ َْ ٔ٨ِ ٣طُ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٓ ٢امی
یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َ٣ا َن ٌِ َُ ٤

َّ ٔ ٟ ١
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ َّٔ ١
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِص ٔ١
َٗ ِؽ ُفُ ٔ َْ ُٔ ٨ِ ٣ط یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اٟش ٌَا َؼة ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط َي ٌِ َُ ٤
٠ش ٌَا َؼة ٔ َوأَ َّ٣ا َ ٩ِ ٣ک َ َ
َّس أَ َّ٣ا َ ٩ِ ٣ک َ َ
اب َوک ُ ٌَّ ٣ُ ١ي َّ ْ
َّ ٔ ٟ ١
َّ
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َو َص َذا
٠ظ َ٘ا ٔ
اٟظ َ٘ا ٔ
ئ َٓإَّٔ٧طُ َي ٌِ َُ ٤
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوشُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ َوإَٔ َ ٧ص َوً َِٔ ٤ز َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دنبار،دبعارلنمح نبدہمی ،ہبعش،اعمص نبدیبعاہلل ،رضحتاسملاےنپفادلدبعاہلل ےس رفاتیرکےت ںیہ ہک رمع ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسل وجلمعرکےتںیہایکہیاینارمےہ؟ایرعضایکہکاینرشفعوہا ےہایہیےلہپےسدقتریںیماھکل

اجاکچےہافراسےسرفاتغاحلصیکاجیکچےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےلہپےساھکلوہاےہافراسےسرفاتغوہ
یکچےہاےاطخبےکےٹیبرہصخشرپفہآاسؿرکدییئگےہسجےکےئلفہدیپاایکایگےہذہلاوجکینتخبولگںیہفہکینیتخب
ےکلمعرکےتںیہافروجدبتخبںیہفہایسےکےئللمعرکےتںیہاساببںیمیلعذخہفینبادیساسنافررمعاؿنبنیصحےس
یھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اعمصنبدیبعاہلل،رضحتاسملاےنپفادلدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ابیتخبافروخشیتخبےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 4

راوی  :شش ٩ش٠وانیً ،بؽاہلل اب٤٧ ٩یر ،وٛيٍ ،اً٤ع ،سٌؽ بً ٩بيؽة ،ابوًبؽاٟزش ٩٤اٟشِ٠م ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟصَِ ٠وان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ی ِر ٕ َو َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ
ق إٔذِ َر َٓ ٍَ َرأِ َسطُ إلٔ َی
اٟشِّ ٔ ٠
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ص َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ُِ ُٜ٨ت فٔی اْلِ َ ِر ٔ
اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
َّ
ئ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َش ٕؽ إ ٔ ََّّل َٗ ِؽ ًَُ ٥َ ٔ ٠و َٗا ََ ٢ؤٛي ٍْ إ ٔ ََّّل َٗ ِؽ ُٛت َٔب َُ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َو َُ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗاُٟوا
اٟش َ٤ا ٔ
يض
َّس ٤َ ٔ ٟا ُظُ َٟ َٙ ٔ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أَٓ َََل َّ َ ٧تک ٔ ُ
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََّ ٢ل ا ًِ َُ٠٤وا َٓک ُ ٌَّ ٣ُ ١ي َّ ْ

نسح ولحاین ،دبعاہلل انب ریمن ،فعیک ،ا،شم ،دعس نب دیبعة ،اوبدبعارلنمح ایملسل ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی
رمہبتل ولگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتآ ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسزنیمرکدیرےہآ ےااچکنآپےنآامسؿیک
ہم
رطػ رس ااھٹای افر رفامای مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن سج ےک قلعتم  نیعت ہن وہ اکچ وہ ہک فہ یتنج ےہ ای میی فعیک  ےتہ ںیہ ہک وکیئ
صخشااسیںیہنسجےکےئلتنجایدفزخںیماسیکہگجیھکلہناجیکچوہاحصہبےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایک
ل رھبفہسرکںیلآپےن رفامایلمعرکفرہ اکیسجاکؾ ےکےئلدیپاایکایگےہ اسرپفہآاسؿرکدایایگےہہی دحثینسححیحص

ےہ۔
رافی  :نسحولحاین،دبعاہللانبریمن،فعیک،ا،شم،دعسنبدیبعة،اوبدبعارلنمحایملسل،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقلعتمہکاامعؽاکاابتعراخہمترپےہ
ابب  :دقتریاکایبؿ
اسقلعتمہکاامعؽاکاابتعراخہمترپےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 5

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،زیؽ ب ٩وہب ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو اٟؼَّ اؼ ٔ ُ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُؽ ُ
ک
و ٚإ ٔ َّ ٪أَ َش َؽ ُ ٥ِ ٛیُ ِح ََ ٍُ ٤ظ ُِ ُ٘ ٠ط فٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ فٔی أَ ِر َبٌٔی َن یَ ِو ّ٣ا ث ُ َّ ٥یَُٜو ُّ َ٘ ٠َ ًَ ٪ة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
وط َویُ ِؤ َ٣زُ بٔأ َ ِربَ ٍٕ َیِٜت ُُب رٔزِ َٗ ُط َوأَ َج َُ ٠ط َو ًَ َُ ٠َ ٤ط َو َطق ٔ ٌّی
 ١اہللُ إَِٔ ٟيطٔ ا َِ ٠٤َ ٟ
ث ُ ََّ ٥یُٜو ُِ ٣ُ ٪ـ َِ ّة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ َّ ٥یُ ِز ٔس ُ
اٟز َ
َک َٓ َي ُِ ُٔ ٨غ ٓ ٔيطٔ ُّ
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َشًَّی َ٣ا َیُٜو ُ ٪بَ ِي َُ ٨ط َوبَ ِي ََ ٨ضا إ ٔ ََّّل ذ ٔ َرا َْ ث ُ ََّ ٥ي ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙيطٔ
أَ ِو َسٌ ْ
ٔيؽ ٓ ََو َّأ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط َُیِرُ ُظ إ ٔ َّ ٪أَ َش َؽ ََُ ٟ ٥ِ ٛي ٌِ َُ ٤
و ٪بَ ِي َُ ٨ط َوبَ ِي ََ ٨ضا إ ٔ ََّّل
اب َٓ ُي ِع َت ُُ َٟ ٥ط بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََي ِؽ ُظَ ُ٠ضا َوإ ٔ َّ ٪أَ َش َؽ ََُ ٟ ٥ِ ٛي ٌِ َُ ٤
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َشًَّی َ٣ا یََ ُٜ
ا ِل َٔ ٜت ُ
اب َٓ ُي ِع َت َُٟ ٥طُ بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََي ِؽ ُظَ ُ٠ضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ذ ٔ َرا َْ ث ُ ََّ ٥ي ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙيطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ

انہد،اوباعمفہی،ا،شم،زدینبفبہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاصدؼدصمفؼروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اتبای ہک مت ںیم رہ اکی امں ےک ٹیپ ںیم اچسیل دؿ کت ےفطن یک احتل ںیم راتہ ےہ رھپ اچسیل دؿ ےک دعب
اگڑاھوخؿ نب اجات ےہ رھپ اچسیلدؿ ںیموگتش اکولڑھتا اتنب ےہ رھپ اہلل اعتیلاسیک رطػ اکی رفہتش اتجیھب ےہ وجاس ںیم رفح
وھپاتکنےہافراےساچرزیچںیےنھکلاکمکحدایاجاتےہسپاسذاتیکمسقسجےکوساوکیئوبعمدںیہنمتںیم ےسوکیئالہتنجےک

لمعرکاتےہاہیںکتہکاسےکافرتنجےکدرایمؿابتشلرھبافہلصرہاجاتےہرھپدقتریایہلاسیکرطػتقبسرکیتےہوت
اس اک اخہمت دفزویخں ےک اامعؽ رپ وہات ےہ افر فہ منہج ںیم دالخ وہ اجات ےہ افر اکی آدیم ویمنہجں ےک اامعؽ رکات ےہ اہیں کت
دقت ری ایہل اس یک رطػ دفڑیت ےہ افر اس اک اخہمت ویتنجں ےک اامعؽ رپ وہات ےہ سپ فہ تنج ںیم دالخ وہ اجات ےہ ہی دحثی نسح
حیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،زدینبفبہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اسقلعتمہکاامعؽاکاابتعراخہمترپےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 6

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اً٤ع ،زیؽ ب ٩وہب ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ٢
َّ
َّ
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوإَٔ َ ٧ص و َسٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

يض
ا َِ ٟص َش َٔٗ ٩اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ََ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت بٔ ٌَ ِيىٔی ِٔ ٣ث ََ ١ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َٔ ٪و َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِب ُة َو َّ
ئ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٕؽ ِ َ ٧ص َو ُظ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ص َو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ا،شم ،زدی نب فبہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن یبن رکاؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
دحثی رفاتییک افر ایسیک لثم ذرک ایک اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ افر رضحت اسن ریض اہلل امہنع ےس یھب رفاایت رمفی ںیہ
ادمح نب نسح رفامےت ںیہ ںیم ےن اامؾ ادمح نب لبنح ریض اہلل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمی آوھکنں ےن ییحی نب دیعس اطقؿ یک
لثم وکیئ دفرسا ںیہن داھکی ہی دحثی نسح حیحص ےہ ہبعش افر وثری ےن ا،شم ےس اس یک لثم رفاتی یک دمحم نب العء ےن فعیک ےک
فاےطسےساوہنںےنوباہطسا،شمرضحتزدیےساسیکلثمدحثیرفاتییک۔

رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ا،شم،زدینبفبہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرہدیپاوہےنفاالرطفترپدیپاوہاتےہ
ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکرہدیپاوہےنفاالرطفترپدیپاوہاتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 7

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی اٟ٘لعیً ،بؽاٌٟزیز ب ٩ربيٌہ ب٨انی ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

يٌ َة ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩رب ٔ َ
ْصأ٧طٔ أَ ِو ي َ ِّ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُِّ ٣َ ١و ُٟوؼ ٕیُو َُ ٟؽ ًَل َی ا ِٔ ٠َّ ٔ٤ٟة َٓأَبَ َوا ُظ یُ َض ِّو َؼأ٧طٔ أَ ِو یُ ََِّ ٨
َُشکَأ٧طٔ ٗٔي َ١

ک َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ی َن بٔطٔ
ک َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤ص ََ ٠

دمحمنبییحیایعطقل،دبعازعلسی نبرہعیبانبین،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ( ُ ُّ
ل َ َلَع الْم ِ َّل ِة َفَوَبَا ُـ ُ َ ّ ِ
يِ َکیِ ِة) رہ دیپا وہےن فاال تلم االسہیم رپ دیپا وہات
م ُل ٍد ُي َ ُ د
کَْ
يایِ ِة َأ ْف ُ َ ّ
ي َدایِ ِة َأ ْف ُ َ ّ ِ َ
ےہ رھپ اس ےک فادلنی اےس وہیدی رصناین ای رشمک انب دےتی ںیہ رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج ےچب وجاؿ
وہےنےسےلہپوفتوہےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلوخباجاتنےہہکفہارگڑبےوہےتوتایکرکےت۔
رافی  :دمحمنبییحیایعطقل،دبعازعلسینبرہعیبانبین،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ

اسابرےںیمہکرہدیپاوہےنفاالرطفترپدیپاوہاتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 8

راوی  :ابوَکیب و ششین ب ٩رحیث ،وٛيٍ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رحیِ ٕث َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َکیِبٕ َوا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ْٔطة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة َوَُیِرُ ُظ ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو َٗا َ ٢یُو َُ ٟؽ ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ْٔطة ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔبِ ٔ٩
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یُو َُ ٟؽ ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ

َسی ٍٕ
َٔ

اوبرک بفنیسحنبرحثی،فعیک،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسدحثیےک
ل َ َلَعالْف ِ ْغ َر ِة)ےکاافلظںیہہیدحثینسححیحص ےہہبعشفہریہ
ل َ َلَعالْف ِ ْغ َر ِة) یکہگج( ُي َ ُ د
ل ینعمرفاتیرکےتںیہنکیلاہیں ُ(ي َ ُ د
ل َ َلَع
اےس ا،شم فہ اوباصحل فہ اوبرہریہ ےس افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک لثم لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم ( ُي َ ُ د
الْف ِ ْغ َر ِة)ےکاافلظںیہ۔
رافی  :اوبرک بفنیسحنبرحثی،فعیک،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکدقتریوکرصػداعیہولاٹیتکسےہ
ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکدقتریوکرصػداعیہولاٹیتکسےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 9

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازی و سٌيؽ ب ٩يٌ٘وب ،یصٌی ب ٩اٟرضیص ،ابو٣وؼوؼ ،س٠امی ٪تيِم ،ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی ،شرضت

س٤٠ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

ِم
اٟرضیِ ٔص ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣وؼُوؼ ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َو َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ُّ ٩
اٟؽ ًَا ُئ َو ََّل َیزٔی ُؽ فٔی
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َیزُ ُّؼ ا َِ َ٘ ٟـا َئ إ ٔ ََّّل ُّ

اََّ ٪ل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َسَ ٤َِ ٠
ا ِ٤ِ ٌُ ٟز ٔإ ٔ ََّّل ا ِٟب ٔ ُّر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی أَسٔي ٕؽ َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اٟرضیِ ٔص َوأَبُو َِ ٣وؼُوؼ ٕاث ِ َ٨ا ٔ ٪أَ َش ُؽص َُ٤ا ُي َ٘ا َُٟ ٢طُ ٓ َّٔـ ُة َوص َُو َّأ ٟذی َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ْص ٌّی
ٔیث ا ِس ُ٤طُ ٓ َّٔـ ُة َب ِ ٔ
َشؽٔیثٔ یَ ِصٌَی بِ َٔ ُّ ٩

َخ ََ ٣ؽن ٔ ٌّی َوکَاَ٧ا فٔی ًَ ِْصٕ َواش ٔ ٕؽ
َخ ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٪أَ َش ُؽص َُ٤ا َب ِ ٔ
ْص ٌّی َو ِاْل َ ُ
َوا ِْل َ ُ

دمحم نب دیمح رازی ف دیعس نب وقعیب ،ییحی نب ارضلسی ،اوبومدفد ،نامیلؿ یمیت ،اوبامثعؿ دہنی ،رضحت املسؿ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایءاضءوکرصػ
داع یہ دبؽ یتکس ےہ افر رمع وک یکین ےک العفہ وکیئ زیچ ںیہن ڑباھ یتکس اس ابب ںیم اوبادیس ےس یھب دحثی وقنمؽ ےہ ہی دحثی نسح
رغ ب ےہ ل  اےس رصػ ییحی نب رضسی یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر اوبومدفد دف ںیہ اکی وک  ہض افر دفرسے وک دبعازعلسی نب
نامیلؿ ےتہںیہاؿںیمےساکیرصبیےہافردفرسےدمینںیہہنیوںےنہیدحثیلقنیکےہفہاوبومدفد ہضرصبیںیہ۔
رافی  :دمحمنبدیمحرازیفدیعسنبوقعیب،ییحینبارضلسی،اوبومدفد،نامیلؿیمیت،اوبامثعؿدہنی،رضحتاملسؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکولوگںےکدؽرنمحیکدفاویلگنںےکدرایمؿںیہ
ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکولوگںےکدؽرنمحیکدفاویلگنںےکدرایمؿںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 10

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوسٔيا ،٪شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُِٜثٔرُ
ا ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
اٖ ًَ َِ ٠ي َ٨ا َٗا َ٢
ک َوب ٔ َ٤ا ٔجئ َِت بٔطٔ ٓ ََض َِ ١ت َع ُ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ آ َ٨َّ ٣ا ب ٔ َ
وب ثَب ِِّت َٗ ِٔ ٠يی ًَل َی ؼٔیَ ٔ ٨
أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢یَا َُ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ

ا٪
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
ٕ َيظَ ا ُئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩اَّ ٨َّ ٟوا ٔ
وب بَی ِ َن أ ُ ِػبُ ٌَی ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ َػاب ٔ ٍٔ اہللٔ يُ َ٘ ِّ٠بُ َضا َِ ٛي َ
َن ٌَ ِ ٥إ ٔ َّ ٪ا َِ ُ٠ُ٘ ٟ
َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ًَائٔظَ َة َو َص َذا َشؽ ْ
ا٩ِ ًَ ٪
ٔیث َش َش َْ ٩و َص ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َشؽ ُ
ا٩ِ ًَ ٪
ٔیث أَبٔی ُسٔ َِي َ
إَٔ َ ٧ص َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
إَٔ َ ٧ص أَ َػ ُّض
انہد ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اوبایفسؿ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ارثکزپاھ رکےت آ ے
(ي م َقلِّت ال ْ ُقلُوب َ ِ قَلْی َ
ي) اے دولں ےک ریھپےن فاےل ریمے دؽ وک اےنپ دنی رپ اثتب دقؾ رھک ںیم ےن رعض ایک
ِ ّْ
ث ِی َلَع ِد ِ َ
َ ُ َ
اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملسل اامیؿالےئآپ رپافروجزیچآپالےئ اسرپ یھبایکآپامہرےابرےںیمڈرےتںیہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںویکہکندؽاہللیکدفاویلگنںےکدرایمؿںیہفہسجرطحاچاتہےہاںیہنریھپداتیےہاس
اببںیمون اسنباعمسؿاؾہملس،اعہشئ افراوبذرریض اہللمہنعےس یھبااحدثی وقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہافراےسایس
رطح یئک رافی ا،شم فہ اوبایفسؿ افر فہ اسن ےس لقن رکےت ںیہ ضعب رافی اسن یک ہگج اجرب ےس یھب اےس لقن رکےت ںیہ نکیل
اوبایفسؿیکا،شمےسوقنمؽدحثیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،اوبایفسؿ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاہللاعتیلےندفزویخںافروتنجںےکقلعتماتکبیھکلوہیئےہ
ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکاہللاعتیلےندفزویخںافروتنجںےکقلعتماتکبیھکلوہیئےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 11

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽٟ ،يث ،ابوٗبي ،١طفی ب٣ ٩اتٍ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
َخ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ٢
يُ ٩ِ ًَ ١طفَ ِّی بِ ٔ٣َ ٩ات ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َٗب ٔ ٕ
اؾ َٗا ََ َ ٢
و٣َ ٪ا َص َذا ٔ ٪ا ِل َٔ ٜتابَا ٔ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٪ا ََّل یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪تُ ِعب ٔ َرَ٧ا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َی ٔؽظ ٔ َ ٔ ٛتابَا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َت ِؽ ُر َ

اب َٔ ٩ِ ٣ر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ٓ ٔيطٔ أَ ِس َ٤ا ُئ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوأَ ِس َ٤ا ُئ آبَائ ٔض ٔ َِ ٥و َٗ َبائٔٔ٠ض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥أ ُ ِج١َ ٔ٤
َٓ َ٘ا َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذی فٔی َی ٔؽظ ٔا ُِ ٟي ِ٤ى َی َص َذا َ ٔ ٛت ْ
اب َٔ ٩ِ ٣ر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ٓ ٔيطٔ أَ ِس َ٤ا ُئ
ًَل َی ٔ ٔ
آَخص َََِٔ ٓ ٥ل یُزَاؼُ ٓ ٔيض ٔ َِ ٥و ََّل یُ ُِ َ٘ ٨ؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَبَ ّؽا ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذی فٔی ٔط َ٤أٟطٔ َص َذا َ ٔ ٛت ْ
ٔي٥
أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َوأَ ِس َ٤ا ُئ آبَائ ٔض ٔ َِ ٥و َٗ َبائٔٔ٠ض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥أ ُ ِجًَ ١َ ٔ٤ل َی ٔ ٔ
آَخص َََِٔ ٓ ٥ل یُزَا ُؼ ٓ ٔيض ٔ َِ ٥و ََّل یُ ُِ َ٘ ٨ؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَبَ ّؽا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِػ َصاب ُ ُط َٓٔ َ
ا ٪أَ ِْ ٣ز َٗ ِؽ ُفُ ٔ َْ ٔ٨ِ ٣طُ َٓ َ٘ا ََ ٢س ِّؽؼُوا َو َٗارٔبُوا َٓإ ٔ ََّ ٪ػاش َٔب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة یُ ِع َت ُُ َٟ ٥ط بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ ِ٪
ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
 ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ

ًَ ١َ ٔ٤أَ َّی ًَ ََ ١ٕ ٤وإ ٔ ََّ ٪ػاش َٔب ا٨َّ ٟارٔ یُ ِع َت َُٟ ٥طُ بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َوإ ٔ ِ ١َ ٔ٤ًَ ٪أَ َّی ًَ َ ١ٕ ٤ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُ
ُفَْ َربُّ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا َِٔ ٌٟباؼ ٔ َ ُٔف ْی ٙفٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َ ُٔف ْی ٙفٔی َّ
اٟشٌٔیر ٔ
ب ٔ َي َؽیِطٔ َٓ ََ ٨ب َذص َُ٤ا ث ََّٗ ٥ا ََ َ ٢
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،اوبلیبق ،نب  نب امح  ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امہرےاپسفیرفیالےئہکبجآپےکاپسدفاتکںیبںیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتولگاجےتنوہہکہیاتکںیب
ایک ںیہ ل  ےن رعض ایک ںیہن رگم ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ اتبںیئ آپ ےن داںیئ اہھت فایل اتکب ےک قلعتم رفامای ہی
لَ
م
ی
ِ
اْل َن)یکرطػےسےہافراسںیمالہتنجےکانؾںیہرھپاؿےکآابءادجادافراؿےکولیبقںاکذرکرکےنےکدعب
ب َْ
َ
(ر ِّ
آرخ ںیم زیماؿ ےہ رھپ اؿ ںیم ہن یمک وہیگ افر ہن زایدیت وہیگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابںیئ اہھت فایل اتکب ےک قلعتم
لَ
اْل ِمی َن)یکرطػےسےہاسںیمالہدفزخاؿےکآابءادجادافرابقلئےکانؾذموکرںیہافررھپآرخںیم
ب َْ
رفامایہکہییھب َ
(ر ِّ
زیماؿرکدایایگےہاسےکدعباؿںیمیمکہنوہیگافرہنزایدیتاحصہبرکاؾےنرعضایکوترھپلمعاکایکافدئہآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایدیسیھراہولچایمہنرفیاایتخررکفویکہکنیتنجاکاخہمتتنجفاولںیہےکلمعرپوہاگارگاسےسےلہپےسیکیھبلمع
وہںافرالہدفزخاکاخہمتدفزخفاولںےکاامعؽرپیہ وہاگوخاہاسےسےلہپاسےنیسکرطحےکیھبلمع ےئوہںرھپیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناہوھتںےسااشرہایکافردفونںاتکوبںوککنیھپدایرھپرفامایاہمتراربدنبفںےسافرغوہاکچےہاکیرفقی
تنجںیمافردفرسادفزخںیمےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،اوبلیبق،نب نبامح ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع

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

ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکاہللاعتیلےندفزویخںافروتنجںےکقلعتماتکبیھکلوہیئےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 12

راوی ٗ :تيبہ ،برک ب٣ ٩رض ،ابوٗبيٗ ،١تيبہ ب٬ی برک ب٣ ٩رض ابوٗبي١

رک بِ َُ ٣ُ ٩رضٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗبٔي ِٕ َ ٧ ١ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ
اس ُ٤طُ شٌُ َ ُّی بِ ُ ٩صَإ ٔ ٧ئ
َػ ٔص ْ
یب َوأَبُو َٗب ٔ ٕ
يض َ ٔ
يِ ١
َغ ْ
ہبیتق ،رکب نب رضم ،اوبلیبق ،ہبیتق یھب رکب نب رضم اوبلیبق ےس ایس رطح یک دحثی لقن رکےت ںیہ اس ابب ںیم ابب ںیم رضحت
انبرمعےسیھبدحثیوقنمؽےہہیدحثینسححیحصرغ بےہاوبلیبقاکانؾییحنباہینےہ۔
رافی  :ہبیتق،رکبنبرضم،اوبلیبق،ہبیتقیھبرکبنبرضماوبلیبق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکاہللاعتیلےندفزویخںافروتنجںےکقلعتماتکبیھکلوہیئےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 13

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َؼ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ٕ َي ِش َت ٌُِ ُ٠ٔ٤ط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢یُ َو ِّٓ ُ٘ ُط َ ١ٕ ٤َ ٌَ ٔ ٟػإ ٔ ٟض َٗ ِب َ ١ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اہللُ بٔ ٌَ ِب ٕؽ َظی ِ ّرا ا ِس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط َٓ٘ٔي َِ َٛ ١ي َ

َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجاہللاعتیل
یسک دنبے ےک اسھت الھبیئ اک ارادہ رفامات ےہ وت اس وک لمع رپ اگل داتی ےہ وپاھچ ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےسیک لمع ںیم
اگلاتےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلاےسومتےسےلہپکیناامعؽیکوتقیفدےداتیےہہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعفیرفصافراہہمیکیفنےکقلعتم
ابب  :دقتریاکایبؿ
دعفیرفصافراہہمیکیفنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 14

راوی  :ب٨ؽارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا٤ً ،٪ارة بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ز ُِر ًَ َة بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َجزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َػاش ْٔب َ٨َ ٟا ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ي ٌُِؽٔی َط ِي ْئ

َ
 ١ک ُ َُّ ٠ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
رعاب ٔ ٌّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا َِ ٟبٌٔیرُ ا َِ ٟحز ٔ ُب ا َِ ٟصظَ َٔ ُة ب ٔ َذَ٧بٔطٔ َٓ َت ِح َز ُب ِاْلٔب ٔ ُ
َط ِيئّا َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ

َّ
َف َظ ََٙ ٠اہللُ ک ُ ََّ ١نٔ ِٕص َو ََ ٛت َب َش َيا َت َضا َورٔزِ َٗ َضا َو ََ ٣ؼائ َٔب َضا َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َوفٔی
َو َس ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َ ٠أَ ِج َز َب اْلِ َ َّو َََّ ٢ل ًَ ِؽ َوی َو ََّل َػ َ َ
اَّ ٪
ْص َّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟث َ٘ف ٔ َّی ا َِ ٟب ِ ٔ
ض َوإَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
اٟز َِ ٩ٔ ٛوا َِ٘ ٤َ ٟاَ َٟ ٔ ٦ص َُِ ٔ٠ت أَنِّی  ٥َِ ٟأَ َر أَ َش ّؽا أَ ًِِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی
بِ َ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و َش َُِ ٔ٠ت بَی ِ َن ُّ

دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےدرایمؿڑھکےوہےئافررفاماییسکیکامیبرییسکوکںیہنیتگلاکیارعایبےنرعضایک
ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس اکیافٹنےسجیلجھک وہیتےہبجدفرسےافںوٹں ےکدرایمؿآاتےہوت  بوک یلجھکفاال رک
داتیےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوترھپےلہپافٹنوکسکیکیلجھکیگل اکی یکامیبریدفرسےوک ںیہنیتگلافرہنیہرفص اک
مصنی
ااقتعدحیحصےہاہللاعتیلےنرہسفنوکدیپاایکافراسیکزدنیگرزؼافر نینیھبھکلدںیاساببںیمرضحتاوبرہریہ،انب
ابعسافراسنےسیھبااحدثیوقنمؽںیہںیمےندمحمنبرمعفنبوفصاؿیفقث رصبیوک ےتہوہےئانسہکیلعنبدمینی ےتہںیہہک
ارگےھجماقمؾاربامیہافررنکےکدرایمؿمسقدالیئاجےئوتںیممسقااھٹرکوہکںاگہک ںیم ےندبعارلنمحنبدہمی ےسزایدہ ملع
فاالوکیئںیہنداھکی۔
رافی  :دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریخفرشےکدقمروہےنرپاامیؿالان
ابب  :دقتریاکایبؿ
ریخفرشےکدقمروہےنرپاامیؿالان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 15

راوی  :ابواٟعلاب زیاؼ ب ٩یصٌی اٟبْصیً ،بؽاہلل ب٣ ٩ي٤و ،٪جٌَف ب٣ ٩ص٤ؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی
اہلل ً٨ہ

َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٩ِ ًَ ٪ج ٌِ َ ٔ
اب زٔیَاؼُ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟع َّل ٔ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ یُ ِؤ ِٔ ًَ ٩ُ ٣ب ْؽ َشًَّی یُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔا َِ َ٘ ٟؽرٔ َظی ِرٔظ ٔ َو َ ِّ
َشظ ٔ َشًَّی َي ٌِ ٥ََ ٠أَ َّ٣َ ٪ا
َ
يب ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة َو َجابٔز ٕ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
أَ َػابَ ُط َ ٥َِ ٟیُ ٔ ٟ ٩ِ ُٜي ِع ٔل َئ ُط َوأَ َّ٣َ ٪ا أَ ِظ َلأ ُظ  ٥َِ ٟیَُ ٔ ٟ ٩ِ ُٜي ٔؼ َ

َّ
َو َص َذا َشؽ ْ
رک ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِزُٔٓ ُط إَّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪و ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ُٕ َ ٨ِ ٣ُ ٪
اوبااطخلبزایدنبییحیارصبلی،دبعاہللنبومیمؿ،رفعجنبدمحم،اؿےکفادل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای وکیئ دنبہ اسفتق کت ومنم ںیہن وہ اتکس بج کت ایھچ افر ربی دقتری رپ اامیؿ ہن
الےئاہیںکتہکفہاجؿےلہکوجزیچاےسےنلمفایلیھتفہاےسیہیلمیسکافرےکاپسںیہناجیتکسیھتافروجزیچاےسںیہنینلمفہ
یسک وصرت اےس ںیہن لم یتکس اس ابب ںیم رضحت ابعدہ اجرب افر دبعاہلل نب رمعف ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی اجرب یک
دحثیےسرغ بےہل اےسرصػدبعاہللنبومیمؿیکدحثیےساچہپےتنںیہافردبعاہللنبومیمؿرکنمدحثیاھت۔
رافی  :اوبااطخلبزایدنبییحیارصبلی،دبعاہللنبومیمؿ،رفعجنبدمحم،اؿےکفادل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ریخفرشےکدقمروہےنرپاامیؿالان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 16

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة٨٣ ،ؼور ،ربعی بَ ٩خاغ ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َ
غ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
رحا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یُ ِؤ ِٔ ًَ ٩ُ ٣ب ْؽ َشًَّی یُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔأ َ ِربَ ٍٕ َي ِظ َض ُؽ أَ َِّ ٪لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَنِّی َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َب ٌَ َثىٔی
ت َوبٔا َِ ٟب ٌِثٔ َب ٌِ َؽ ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
بٔا َِ ٟص َِّ ٙویُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َویُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔا َِ َ٘ ٟؽرٔ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،وصنمر ،ریعب نب رخاش ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایوکیئدنبہاسفتقکتومنمںیہنوہاتکسبجکتاچرزیچفںرپاامیؿہنالےئاسابتیکوگایہدےہکاہلل ےک
وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر ےب کش ںیم اہلل اک روسؽ وہں اس ےن ےھجم قح ےک اسھت  اجیھ ےہ ومت رپ اامیؿ الےئ ومت

ےکدعبدفابرہزدنہوہےنرپافردقتریرپاامیؿالےئ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،وصنمر،ریعبنبرخاش،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ریخفرشےکدقمروہےنرپاامیؿالان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 17

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪نرض ب ٩ط٤ي ،١طٌبہ نرض ب ٩ط٤ي١

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ُٕ ٩ِ ًَ ١ط ٌِ َب َة ِ َ ٧ص َو ُظ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢رٔبِع ٔ ٌّی ًَ َِ ٩ر ُج ًَٕ ٩ِ ًَ ١ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

َشؽ ُ
رض َو َص ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
ٔیث أَبٔی َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ً ٔ ِ٨ؽٔی أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أ ِ ٨َّ ٟ
اروؼُ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َؤٛي ٌّا َي ُ٘و ُ ٢بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ َّ ٪رٔبٌِ ًّٔيا َ ٥َِ ٟیٔ ِٜذ ِب فٔی ِاْل ٔ ِس ََلِ ٔ ٛٔ ٦ذبَ ّة
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟح ُ
ومحمدنبالیغؿ،رضننبلیمش،ہبعشرضننبلیمشےسافرفہہبعشےسایسےکامدننلقنرکےتںیہنکیلریعباکیصخشےسافرفہ
رضحتیلعریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہاوبداؤدیکہبعشےسوقنمؽدحثیریمےزندکیرضنیکدحثیےسزایدہحیحصےہیئک
رافویںےنیھبوصنمر ےساوہنںےنریعبےسافراوہنںےنیلعریضاہللہنعےسہیدحثیلقنیکےہاجردفایبؿرکےتںیہہک
فعیک ےتہںیہےھجمربخیچنہپےہریعبنبرخاشےناالسؾںیماکیرمہبتیھبوھجٹںیہنوبال۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رضننبلیمش،ہبعشرضننبلیمش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرہصخشفںیہرماتےہاہجںاسیکومتیھکلوہیتےہ

ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکرہصخشفںیہرماتےہاہجںاسیکومتیھکلوہیتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 18

راوی  :ب٨ؽار٣ ،ؤ ،١٣سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشرضت ْ٣ط بً ٩کاض رضی اہلل ً٨ہ

ْط بِ ًُٔ ٩کَا ٕٔ ٣ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َٔ َ ٣َ ٩ِ ًَ ٙ
وت بٔأ َ ِرقٕ َج ٌَ َُ َٟ ١ط إَِٔ ٟي َضا َشا َج ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ًَزَّ َة َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َضی اہللُ ِ ٌَ ٔ ٟب ٕؽ أَ َِ ٪ی َُ ٤
ْط بِ ًُٔ ٩کَا ٕٔ ٣ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠یِرُ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َٔ
یب َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ ٔ َ ٤َ ٔ ٟ
َغ ْ
دنبار،ؤملم،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رضحترطمنباکعسریضاہللہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای ارگ اہلل اعتیل ےن دنبے یک یسک ہگج ومت یھکل وہیت ےہ وت فاہں وکیئ رضفرت دیپا رک داتی ےہ اس ابب ںیم اوبزعہ ےس یھب
رفاتیےہہیدحثینسحرغ بےہرطمنباکعسیکاسدحثیےکالعفہیسکدحثیاکںیمہملعںیہن۔
رافی  :دنبار،ؤملم،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترطمنباکعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکرہصخشفںیہرماتےہاہجںاسیکومتیھکلوہیتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 19

راوی  :ہ ٥سے ٣ص٤وؼ بُ ٩يَل ٪ےن اور ا ٪سے ٣ؤ ١٣اور ابوؼاؤؼ شَفی ےن سٔيا٪

اِ َ ٧ ٪ص َو ُظ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣وأَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
َف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ل ےسومحمدنبالیغؿےنافراؿےسؤملمافراوبداؤدرفحیےنایفسؿیکرفاتیایسےکلثمایبؿیک۔
رافی  :ل ےسومحمدنبالیغؿےنافراؿےسؤملمافراوبداؤدرفحیےنایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکرہصخشفںیہرماتےہاہجںاسیکومتیھکلوہیتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 20

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ و ًلی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ایوب ،ابو٠٣يض ،ابوًزہ ،اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ اور ًلی ب ٩شحز

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
وت بٔأ َ ِرقٕ َج ٌَ َُ َٟ ١ط إَِٔ ٟي َضا َشا َج ّة
أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَزَّ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َضی اہللُ ِ ٌَ ٔ ٟب ٕؽ أَ َِ ٪ی َُ ٤

أَ ِو َٗا َ ٢ب ٔ َضا َشا َج ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َوأَبُو ًَزَّ َة َُ ٟط ُػ ِص َب ْة َوا ِس ُُ ٤ط َي َش ُ
اس ُُ ٤ط ًَا ٔ٣زُ
ار بِ ُِ ًَ ٩ب ٕؽ َوأَبُو ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ِ
بِ ُ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی َو ُي َ٘ا َُ ٢زیِ ُؽ بِ ُ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة
ادمح نب عینم ف یلع نب رجح ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،اوبحیلم ،اوبزعہ ،ادمح نب عینم افر یلع نب رجح یھب ہی دحثی لقن رکےت ںیہ افر
دفونں ےک ینعم اکی یہ ںیہ فہ  ےتہ ںیہ ہک اامسلیع نب اربامیہ اویب ےس فہ اوبحیلم افر فہ اوبزعہ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای بج اہلل اعتیل یسکدنبےےک ےئل یسکاقمؾ وک اجےئ ومت رقارداتی ےہ وتاس رطػ اس ےکےئل
وکیئاحتجدیپارک داتیےہ" ِإل َْی َها َحج ًة"ےکاافلظںیہای ِ َ
"ب َح َجةً"ےکاافلظہیدحثیحیحص ےہاوبزعہاحصیبںیہاؿاک انؾاسیرنب
َ
دبعےہاوبحیلماعرمنبااسہمنبریمعذہیلںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینمفیلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،اویب،اوبحیلم،اوبزعہ،ادمحنبعینمافریلعنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکدقتریایہلوکدؾاھجڑافردفاںیہناٹؽےتکس
ابب  :دقتریاکایبؿ
اسابرےںیمہکدقتریایہلوکدؾاھجڑافردفاںیہناٹؽےتکس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 21

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی ،سٔيا ،٪زہزی ،شرضت ابوظزا٣ہ اپ٨ے واٟؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ُظزَا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل

يضا َو َؼ َو ّ
يضا َص َِ ١تزُ ُّؼ
ائ َ َ ٧ت َؽا َوی بٔطٔ َو ُت َ٘ا ّة َّ َ ٧ت٘ ٔ َ
أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت ُرقّی َن ِشت َ ِرٗ ٔ َ
َٔ َٗ ٩ِ ٣ؽرٔ اہللٔ َط ِيئّا َٓ َ٘ا َ ٢ه ٔ َی َٔ َٗ ٩ِ ٣ؽرٔ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُظزَا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو َص َذا أَ َػ ُّض َص ََ ٜذا َٗا ََُ ٢یِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُظزَا ََ ٣ة
َواش ٔ ٕؽ َص َذا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ

دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم ،ایفسؿ ،زرہی ،رضحت اوبزخاہم اےنپ فادل ےسلقن رکےت ںیہہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیرمہیقنجےسل دؾرکےتںیہافرہیدفاںیئ
نجےسل العج رکےت ںیہافرہیؤاچؤیکزیچںینجےسل  رضبےس ےتچںیہایکہیاہللیکدقتریوکاٹؽیتکسںیہ آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہییھبدقتریایہلںیمےسےہہیدحثیل رصػزرہییکرفاتیےساجےتنںیہیئکرافیاےسایفسؿفہزرہی
فہاوبزخاہمافرفہاےنپفادلےسلقن رکےتںیہہیزایدہحیحصےہایسرطحیئکرافیزرہیےسفہاوبزخاہمےسافرفہاےنپفادلےس
یہیدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،رضحتاوبزخاہماےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دقرہیےکابرےںیم
ابب  :دقتریاکایبؿ
دقرہیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 22

راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّلًلی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ١بٗ ٩اس ٥ب ٩شبيب وًلی ب٧ ٩زار٧ ،زارً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩شبٔيبٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ُٔ٧ ٩زَا ٕر ًَ ِٔ٧ ٩زَا ٕر ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
يب
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠ػ َِٔ٨ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی َِ ٟي َص َُ ٟض َ٤ا فٔی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ن ٔؼ ْ
ا ِِ ٤ُ ٟز ٔج َئ ُة َوا َِ َ٘ ٟؽرٔیَّ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩ظؽٔی ٕخ َو َص َذا َش ٔؽ ْ
یب
یث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضفنباقمسنب بیبفیلع نبزنار،زنار،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ںیم ےس دف رگفہ اےسی ںیہ نج اک االسؾ ںیم وکیئ ہصح ںیہن اکی رفہق
رمہیجافردفرسارفہقدقرہیاساببںیمرضحترمع،انبرمعافرراعفنبدخجیےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسحرغ ب
ےہ۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضفنباقمسنب بیبفیلعنبزنار،زنار،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
دقرہیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 23

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩رآٍ٣ ،ص٤ؽ ب ٩بَش ،سَل ٦ب ٩ابوً٤زةً ،رک٣ہ،

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َش َّؽث َ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بٔ َِشٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُٔ٧ ٩زَارٕ ًَ ِٔ٧ ٩زَا ٕر ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
ًَبَّا ٕ
دمحمنبراعف،دمحمنبرشب،السؾنباوبرمعۃ،مرکہم،دمحمنبراعفدمحمنبرشبفہالسؾنباوبرمعہفہمرکہمفہانبابعس افرفہیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسہیدحثیلقنرکےتںیہرھپدمحمنبرشبیھبیلعفہزفارفہانبابعسےسفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیک
امدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دمحمنبرشب،السؾنباوبرمعۃ،مرکہم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :دقتریاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 24

راوی  :ابوہزیزہ٣ ،ص٤ؽ بُ ٩فاض بْصی ،ابوٗتيبہ و س ٥٠بٗ ٩تيبہ ،ابواٌٟواٗ ،٦تاؼہْ٣ ،طٖ بً ٩بؽاہلل ب ٩طعیر،
شرضت ًبؽاہلل ب ٩طعیر رضی اہلل ً٨ہ

َ َ
ْط ٔ
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِّ ٌَ ٟواَ َٗ ٩ِ ًَ ٔ ٦تا َؼ َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ُفا ٕ
ض ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽث َ٨ا أبُو ص َُزیِ َز َة َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٔ ٩
ِّ
وَّ ٔ ٨٣َ ٪ي ّة إ ٔ ِ ٪أَ ِظ َلأ َ ِت ُط
اٟظ ِّعیر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٣ُ ٢ث َ ١ابِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦وإلٔ َی َج ِ٨بٔطٔ تٔ ِش ٍْ َوتٔ ِش ٌُ َ

وت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو ا َِّ ٌَ ٟوا ٔ ٦ص َُو
ا ِ٨َ ٤َ ٟایَا َو َٗ ٍَ فٔی ا َِ ٟض َزَ ٔ ٦شًَّی یَ َُ ٤
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ً َِٔ ٤زا َُ ٪وص َُو ابِ َُ ٩ؼا َو َر ا َِّ َ٘ ٟلا ُ٪
اوبرہریہ،دمحمنبرفاسرصبی،اوبہبیتقفملسنبہبیتق،اوباوعلاؾ،اتقدہ،رطمػنبدبعاہلل نبریخش،رضحتدبعاہللنبریخشریضاہلل
ہنعےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایونبآدؾیکوصتریاسےشقنرپایتریکیئگےہہکاسےکدفونںاجبن
اننونے وخااشہت ںیہ ارگ فہ زدنیگ یھب اؿ امتؾ انمتؤں ےس وفحمظ یھب رےہ وت ڑباھےپ ںیم رگاتفر وہ اجات ےہ رھپ ایس ںیم اس یک
ومتفاعقوہاجیتےہہیدحثینسحرغ بےہل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہاوباوعلاؾےسرمادرمعاؿااطقلؿںیہ۔
رافی  :اوبرہریہ،دمحمنبرفاسرصبی،اوبہبیتقفملسنبہبیتق،اوباوعلاؾ،اتقدہ،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رضحتدبعاہللنبریخش
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضءاباضقلءےکابرےںیم
ابب  :دقتریاکایبؿ
راضءاباضقلءےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 25

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی ش٤يؽ ،اس٤اًي ١ب٣ ٩ص٤ؽ ب ٩سٌؽ ،شرضت سٌؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ َٔ ٩س ٌِؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ٩
أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠س ٌَا َؼة ٔ ابِ ٔ ٩آ َؼ َ ٦ر َٔؿا ُظ ب ٔ َ٤ا َٗ َضی اہللُ َٟطُ َو َٔ ٩ِ ٣ط َ٘ا َوة ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط
ابِ ٔ ٩آ َؼ ََ ٦ت ِز ُُ ٛط ا ِستٔ َع َار َة اہللٔ َو َٔ ٩ِ ٣ط َ٘ا َوة ٔابِ ٔ ٩آ َؼ ََ ٦س َع ُل ُط ب ٔ َ٤ا َٗ َضی اہللُ َُ ٟط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ َو ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَي ِّـا َش َّ٤ا ُؼ بِ ُ ٩أَبٔی ُش َِ ٤ي ٕؽ َوص َُو أَبُو إٔبِ َزاصٔي َ ٥ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َوَِ ٟي َص ص َُو بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی ً ٔ َِ ٨ؽ
أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ

دمحم نباشبر،اوباعرم،دمحمنبایبدیمح،اامسلیعنبدمحمنبدعس،رضحتدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای ونب آدؾ یک اعسدت ایس ںیم ےہ ہک اہلل اعتیل یک ءاضء ف دقر رپ رایض رےہ افر اس یک دبیتخب ہی ےہ ہک اہلل
اعتیلےس ریخبلطہنرکےافراسیکءاضءرپانرایگضاکااہظررکےہیدحثیرغ بےہل اےسرصػدمحمنبایبدیمحیکرفاتی
ےساجےتنںیہدمحمنبدیمحوکامحدنبایبدیمحیھب ےتہںیہہیاوباربامیہدمینیںیہافردحمنیثےکزندکیوقیںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،دمحمنبایبدیمح،اامسلیعنبدمحمنبدعس،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :دقتریاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 26

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥شيوة بَ ٩شیض ،ابوػرخ ،شرضت ٧آٍ رضی اہلل ً٨ہ

رخ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َجائ َ ُط
َشیِ ٕض أَ ِظب َ َرنٔی أَبُو َػ ِ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩

ْقئِطُ ٔ٣ىِّی َّ
ک َّ
اٟش ََل َ٦
اِ َٗ ٪ؽ أَ ِش َؽ َث ٓ َََل ُت ِ ٔ
ْقأ ُ ًََِ ٠ي َ
اٟش ََل ََ٘ َٓ ٦ا َُ َٟ ٢ط إُٔ َّ ٧ط بَ ََِ ٠ىٔی أَُ َّ ٧ط َٗ ِؽ أَ ِش َؽ َث َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َي ِ َ
َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَُٜو ُ ٪فٔی َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة أَ ِو فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی َّ
ٕ أَ ِو َِ ٣ش ْغ أَ ِو َٗ ِذ ْٖ
اٟظ ُّ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َظ ِش ْ
اس ُُ ٤ط شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُ ٩زٔیَاؼ ٕ
فٔی أَصِ ٔ ١ا َِ َ٘ ٟؽرٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
یب َوأَبُو َػ ِرخٕ ِ
َغ ْ

دمحمنباشبر،اوباعمص،ویحةنبرشحی،اوبرخص،رضحتانعفریضاہللہنعرفامےتںیہہکانبرمعریضاہللامہنعےکاپساکیصخشآای
افررعضایکہکالفںآپوکالسؾاتہکےہآپےنرفامایےھجمربخیلمےہہکاسےنایندیقعہاکنالےہارگہیحیحصےہوتاےسریماالسؾ
ہنانہک اسےئلہک ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وکرفامےتوہےئانس ےہہک اساتم ںیمایرفامایریمی اتم ںیمزنیم

ںیمداسنھدانیرہچفںاکخسمرکدانیالہدقرںیمےہہیدحثینسححیحصرغ بےہاوبرخصہاکانؾدیمحنبزایدےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،ویحةنبرشحی،اوبرخص،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 27

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،ابوؼاؤؼ كياٟسیً ،بؽاٟواشؽ ب ٩س٠ي٥

وسی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
يت ًَ َلا َئ بِ َ٩
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ بِ ُُ ٩سَِ ٠ي َٕٗ ٥ا َٔ َٗ ٢ؽ ُِ ٣ت ََ َّٜ ٣ة َٓ َُ ٔ ٘٠
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
و ٪فٔی ا َِ َ٘ ٟؽرٔ َٗا َ ٢یَا بُى َ َّی أَ َت ِ ُ
َاْقأ ِ
ْق َ
ْصة ٔ َي ُ٘و َُ ٟ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
أَبٔی َربَا ٕط َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َیا أَبَا َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟب ِ َ
َ
آُِ ٠ُٗ ٪ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ِ ٓ ٢

اب ََ ٟؽیِ َ٨ا ٌََ ٟل ٔ ٌّی
وَ ٪وإُٔ َّ ٧ط فٔی أ ُ ِّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
َْقأِ ُت شَ ٥وا ِل َٔ ٜت ٔ
رعب ٔ ًّيا َ ٥ِ ُٜ٠َّ ٌََ ٟت ٌَِ٘ٔ ُ٠
اٟزُّ ِ ُ
َخ َٖ َٗا ََ َ ٓ ٢
اب ا ِ٤ُ ٟبٔی ٔن إَّٔ٧ا َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُظ ُ ِْقآّ٧ا َ َ
اب َٛت ََب ُط اہللُ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِعَّ َٙ ُ٠
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ت َو َٗ ِب َ١
ٔيَ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َت ِؽرٔی َ٣ا أ ُ ُّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
َشْ ٜ
اب ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ٔ ٛت ْ
يؽ بِ ََ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ٩
أَ َِ ٪ی ِع َٙ ُ٠اْلِ َ ِر َق ٓ ٔيطٔ إ ٔ َُِّ ٔ ٪ف ًَ ِو َ ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َوٓ ٔيطٔ َتب َِّت َی َؽا أَبٔی ََ ٟضبٕ َو َت َّب َٗا ََ ًَ ٢لائْ َٓ َُ ٔ ٘٠
يت ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
يک ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٗا ََ ٢ؼ ًَانٔی أَبٔی َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َیا
اَ ٪و ٔػ َّي ُة أَب ٔ َ
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َػاش َٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ُِ ٟتطُ َ٣ا ک َ َ
ک َ ٩َِ ٟت َّتق ٔ َی اہللَ َشًَّی تُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔاہللٔ َوتُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔا َِ َ٘ ٟؽرٔ ک ُ ِّ٠طٔ َظی ِرٔظ ٔ َو َ ِّ
َشظ ٔ َٓإ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت ًَل َی َُی ِر ٔ َص َذا َؼ َظَِ ٠ت
بُى َ َّی َّات ٔ ٙاہللَ َوا ًِ ٥َِ ٠أََ َّ ٧
اَ ٨َّ ٟار إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا َظ ََٙ ٠اہللُ ا َِ٘ َٓ ٥ََ ٠َ٘ ٟا َِ ٢اٛت ُِب َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِٛت ُُب َٗا َ٢
اَ ٪و َ٣ا ص َُو کَائ ْٔ ٩إلٔ َی اْلِ َبَؽٔ
ِاٛت ُِب ا َِ َ٘ ٟؽ َر َ٣ا ک َ َ

ییحینبومیس،اوبداؤدایطیسل،دبعاولادحنبمیلس ےتہںیہہکںیمہکمرکمہمآایوتریمیالماقتاطعءنبایبرابحےسوہیئںیمےناہک
اے اوبدمحم الہ رصبہ دقتری ےک قلعتم ھچک زیچفں رپ ارتعاض رکےت ںیہ رفامای ےٹیب مت رقآؿ زپےتھ وہ ںیم ےن اہک اہں رفامای مت وسرة
ً لَعَ َّ
لْک لْم
ُ
ک
ل
ن
ی
َ
ت
ُ
ُ
ع
ل
ِ
ْ
ج
ق
ب َ دَ
ل
ِ
ُ
ک
ل
ْ
َ
ع
ل ْ َيلَعَ ِل ٌّّی َجک ِیمٌّ
ِ
ّ
ْ
با ِن ِإ ّي َ َ َناـُرُق ً
ع ِب م ْ و َؿ َف ِإ َّی ُة ِفأ ّؾا ِ َنا ِ
زرخػزپوھ ےتہںیہںیمےنزپانھرشفعایک"مح َفا ِ َنا ِ
ْآي َ َ

کتزپاھ"(رتہمج۔ مسقےہاسفاحضاتکبیک۔ل اوکسرعیبزابؿںیمانزؽایک۔اتہک متولگھجمس وکسافرہیرقآؿ امہرےاپس
ولحوفحمظںیماسےسربرتافرمکحتسمےہ)اطعءنبایب رابحےناہکایکمتاجےتنوہہکاؾاتکلبایکےہںیمےنرعضایکاہللافراس
اکروسؽاجےتنںیہرفامایہیاتکبےہےسجاہللاعتیلےنآامسؿافرزنیمدیپارکےنےسےلہپاھکلاسںیمرحتریےہہکرفوعؿدفزیخ
ےہ افر اوببہل ےک دفونں اہھت افر فہ وخد وٹٹ ایگ اطعء  ےتہ ںیہ ہک رھپ ںیم ےن احصیب روسؽ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم ےس
الماقتیکافراؿےسوپاھچآپےکفادلےنومتےکفتقایکفتیصیکیھترفامایریمےفادلےنےھجمالبایافررفامایےٹیباہللےس
ڈرافراجؿولارگمتاہلل ےسڈرےبتیہاسرپاامیؿ الؤ ےگافرایھچافرربی دقتریرپ یھباامیؿالؤےگ افرارگ مت اسےک العفہ
یسکافردیقعےرپرمفےگوتمنہجںیماجؤےگویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکاہللاعتیل
ےن بےسےلہپملقوکدیپا ایکافرمکحدایہکوھکلاسےن رعضایکایکوھکلںاہللاعتیل ےنرفامایدقتریوجسگریکچافر وجہشیمہہشیمہ
وہےنفایلےہایقتمکت۔
رافی  :ییحینبومیس،اوبداؤدایطیسل،دبعاولادحنبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 28

راوی  :ابزاہي ٥بً ٩بؽاہلل ب٨٣ ٩ذر ػٌ٨انیً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،شيوة بَ ٩شیض ،ابوہانی ظوَّلنی ،ابوًبؽاٟزش ٩٤شبلی،
شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو

َشیِ ٕض
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْق ُئ َش َّؽثَ َ٨ا َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩
َش َّؽثَىٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ُّی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟصبُل ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ َٗ ٢ؽ َر اہللُ ا َِ٘ ٤َ ٟاؼ ٔ َیز َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِعَّ َٙ ُ٠
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ٕ َس َٕ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ت َواْلِ َ ِر َق ب ٔ َع ِٔ ٤شی َن أَ َِ ٟ

َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اربامیہ نب دبعاہلل نب ذنمر اعنصین ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،ویحة نب رشحی ،اوباہین وخالین ،اوبدبعارلنمح یلبح ،رضحت دبعاہلل نب
رمعف ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےندقتریںیآامسؿفزنیمدیپارکےنےساچپسزہاراسؽےلہپ
ھکلدیںیھتہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اربامیہ نب دبعاہلل نب ذنمر اعنصین ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،ویحة نب رشحی ،اوباہین وخالین ،اوبدبعارلنمح یلبح ،رضحت
دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 29

راوی ٣ :ص٤ؽ بًَ ٩لء٣ ،ص٤ؽ ب ٩بظار ،وٛيٍ ،سٔيا ٪ثوری ،زیاؼ ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ بً ٩باؼ ب ٩جٌَف ٣عزومی،
شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩زٔیَاؼ ٔبِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ص َّٔ ٤ؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
بِ ًَٔ ٩بَّاؼ ٔبِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ ُُ ٔ ِ ٣
و ٪فٔی
ْقیِ ٕع إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َع ٔ
اػ َُ ٤
َشٛو ُ َ
ْق إَّٔ٧ا ک ُ ََّ ١ط ِي ٕئ َظ َ٨َ ِ٘ ٠ا ُظ بٔ َ٘ َؽرٕ َٗا َ ٢أَبُو
ا َِ َ٘ ٟؽرٔ َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة یَ ِو َ ٦ي ُِش َصبُ َ
و ٪فٔی ا٨َّ ٟارٔ ًَل َی ُو ُجوصٔض ٔ ِ ٥ذُوُٗوا ََّ ٣ص َس َ َ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب العء ،دمحم نب اشبر ،فعیک ،ایفسؿ وثری ،زاید نب اامسلیع ،دمحم نب ابعد نب رفعج زخمفیم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرشمنیکرقشییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدقتریےکقلعتمڑگھجےتوہےئاحرضوہےئاسرپہیآتیانزؽ
ِ
(ي َؾتُ ْشخ َ ُیو َؿ ِف َّ
ان ِر َ َلَع ُفهوُ ِِ ِ ْمذُفاوُامَ َّس َ ََ
َ ِإ َّي ُ َّ
ِ ٍر)سجدؿدفزخںیمہنمےکلبےٹیسھگاجںیئےگافراہک
َ َجل َ ْْ َنا ُـ ِ َ َ د
ک َ ٍْ
وہیئ َ ْ

اجےئاگدفزخیکآگاکزمہوھکچےبکشل ےنرہزیچوکاکیادنازےےسدیپاایکہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،دمحمنباشبر،فعیک،ایفسؿوثری،زایدنباامسلیع،دمحمنبابعدنبرفعجزخمفیم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکنیترجومںےکالعفہیسکاملسمؿوکوخؿاہبانرحاؾےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکنیترجومںےکالعفہیسکاملسمؿوکوخؿاہبانرحاؾےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 30

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شرضت ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ش٨يٕ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
ا٪
اٟـي ُِّّی َش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩شُ َِ ٨ي ٕٕ أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
َش َٖ یَ ِو ََّ ٦
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ یَصٔ َُّ ١ؼ ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ
اٟؽارٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُؽ ُ ٥ِ ٛاہللَ أَ َت ٌَِ ٤َُ ٠
بِ ََ َّٔ ًَ ٩
ا ٪أَ ِ َ

ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ ََّّل بٔإ ٔ ِش َؽی ثَ ََل ٕث زّٔ٧ا َب ٌِ َؽ إ ٔ ِش َؼا ٕ ٪أَ ِو ِارت َٔؽاؼ ٕ َب ٌِ َؽ إ ٔ ِس ََل ٕ ٦أَ ِو َٗ ِت َٔ ١نٔ ِٕص بٔ َِی ِر ٔ َش ُٕٓ٘ َٓ ٙتٔ َ ١بٔطٔ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َزِ َ ٧ي ُت فٔی
َجاصَّٔ ٔ ٠ي ٕة َو ََّل فٔی إ ٔ ِس ََلَ ٕ ٦و ََّل ِار َت َؽ ِؼ ُت ُُ ٨ِ ٣ذ بَا َي ٌِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل َٗ َتُِ ٠ت اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ َٓب ٔ َ٥
ض َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َر َوا ُظ َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة
َت ِ٘ ُتُ٠وَ٧ىٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو ًَائٔظَ َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُفٓ ٌََ ُط َو َر َوی َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓأ َ ِو َٗ ُٔو ُظ َو٥َِ ٟ
ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َ َ
َی ِز َٓ ٌُو ُظ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ز ُٓو ًّا
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ادمحنبدبعةیبض،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،رضحتاوباامہمنبلہسنبفینحریضاہللہنع ےتہںیہہکامثعؿنبافعؿریضاہلل

ہنعاےنپدفرالختفںیمالہہنتف ےکڈرےسرھگںیمسوبحسآ ےہکاکیدؿ تھرپھڑےھافررفامایںیممتولوگںوکاہللیکمسقداتی
وہں ہک ایک مت ولوگں وک ولعمؾ ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک املسمؿ اک وخؿ نیت رجومں ےک العفہ اہبان
رحاؾ ےہ افؽ ہی ہک اشدی دشہ زانرکے دف رسا ہیہک وکیئ االسؾ الےن ےک دعب رمدت وہ اجےئ افر رسیتا ہی ہک وکیئ صخش یسک وک انقح
لتقرکےاہللیکمسقںیم ےنہنیھبکزامہناجتیلہںیمزانایکافرہنیہاالسؾالےنےکدعبرھپسجدؿےسںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاہھترپتعیبیکےہاسےکدعب رمدتںیہنوہاافرہنیہںیمےنیسکاےسیصخشوکلتقایکےہسجاکلتقاہلل
اعتیلےنرحاؾایکسپمتولگےھجمسکرجؾںیملتقرکےتوہاساببںیمرضحتانبوعسمد،اعہشئافرانبابعسریضاہللمہنع
ےس یھبااحدثیوقنمؽںیہ ہیدحثینسحےہاس دحثیوکامحد نبہملسییحی نبدیعس ےسہریرموفعلقن رکےتںیہرھپ ییحی نب
دیعس اطقؿ افر یئک رافی ییحی نب دیعس ےس یہی دحثی وموقاف لقن رکےت ںیہ رضحت امثعؿ ےس ہی دحثی یئک دنسفں ےس رموفاع
وقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،رضحتاوباامہمنبلہسنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجؿفامؽیکرحتمےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اجؿفامؽیکرحتمےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 31

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾ ،طبيب بَ ٩غٗؽة ،س٠امی ٪ب٤ً ٩زو ب ٩اَّلشوؾ ،شرضت ً٤زو ب ٩اشوؾ رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
َغ َٗ َؽ َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ ًَ َِ ٩طب ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
يب بِ ِٔ َ ٩
ض أَ ُّی یَ ِوَ ٕ ٦ص َذا َٗاُٟوا یَ ِو ُ ٦ا َِ ٟص ِّخ اْلِ َ ِٛبَر ٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ؼ ٔ َ٣ائََ ٥ِ ُٜوأَ َِ ٣وا َل٥ِ ُٜ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی َش َّحةٔ ا َِ ٟو َؼا َٔ ٨َّ ٠ٟٔا ٔ

َ
ُح َٔ ٣ة یَ ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی بَ َٔ ٠ؽ َُ ٥ِ ٛص َذا أََّلَ ََّل َی ِحىٔی َجا ٕ ٪إ ٔ ََّّل ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ أََّلَ ََّل َی ِحىٔی َجا ًَٕ ٪ل َی َو َٔ ٟؽظ ٔ
رع َ
رح ْاِ ُ َٛ ٦
اؿ ٥ِ ُٜبَ ِي ََ َ ٥ِ ُٜ٨
َوأ ِ َ

َو ََّل َِ ٣وُٟو ْؼ ًَل َی َوأٟؽٔظ ٔ أَ ََّل َوإ ٔ ََّّ ٪
اِ َٗ ٪ؽ أَی ٔ َص ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪ي ٌُِ َب َؽ فٔی ب ٔ ََلؼ ٔ ُ ٥ِ ٛصَ ٔذظ ٔ أَبَ ّؽا َو َلَ ٩ِٔ ٜس َتُٜو ُُ َٟ ٪ط كَا ًَ ْة ٓ ٔ َامی
اٟظ ِي َل َ
َ ُ
َ
َ
ض َو َجابٔز ٕ َوش ِٔذ َی ٔ ٥بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
رک َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْق َ
َت ِص َت ٔ ُ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أ ًِ َ٤الََٔ ٓ ٥ِ ٜشی َ ِرضَی بٔطٔ َٗا َ ٢أبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
َّ
يب بِ ٔ٩
اٟش ٌِؽ ِّٔی َو َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َغ َٗ َؽ َة ِ َ ٧ص َو ُظ َوَّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َطب ٔ ٔ
يض َو َر َوی َزائ َٔؽةُ ًَ َِ ٩طب ٔ ٔ
يب بِ ِٔ َ ٩
َغ َٗ َؽ َة
َِ
انہد ،اوباالوحص ،بیبش نب رغدقة ،نامیلؿ نب رمعف نب االوحص ،رضحت رمعف نب اوحص ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےن ہجةاولداعےکومعقرپولوگںےساطخبرفامےتوہےئوپاھچہیوکؿاسدؿےہ اوہنںےناہکجحا رباکدؿ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےبکشمتولوگںیکاجؿفامؽافرزعتآسپںیماکیدفرسےرپایسرطحرحاؾںیہسج
رطحآجےکدؿیکاہمترےاسرہشیکرحتمےہاجؿولہکااسنؿےکرجؾاکفابؽاسرپےہنسولااسنؿےکرجؾاکفابؽہناس
ےکافالدرپےہافرہنابپرپنسولاطیشؿاسابتےسہشیمہےکےئلامویسوہاکچےہہکاہمترےاسرہشںیماسیکوپاجیکاجےئ
نکیل مت اےنپ وھچےٹ وھچےٹ اامعؽ ںیم اس یک ااطتع رکف ےگ افر فہ اس رپ رایض وہاگ اس ابب ںیم اوبرکبہ ،انب ابعس ،اجرب افر
ذحمینبرمعفاسدعی ریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہافراسدحثیوکزادئہبیبشنبرغدقہیک
دنسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،بیبشنبرغدقة،نامیلؿنبرمعفنباالوحص،رضحترمعفنباوحصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاملسمؿوکربھگاٹہںیمالتبمرکےنیکاممتعنےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یسکاملسمؿوکربھگاٹہںیمالتبمرکےنیکاممتعنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 32

راوی  :ب٨ؽار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اب ٩ابی ذئب ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩سائب ب ٩یزیؽ اپ٨ے واٟؽ اور وہ اٛ ٪ے ؼاؼا

َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُّ ٩
یؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ِ
اؼا ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َظ َذ ًَ َؼا أَظٔيطٔ َٓ ِ٠یَرُ َّؼ َصا إَِٔ ٟيطٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َیأ ُظ ِذ أَ َش ُؽ َُ ًَ ٥ِ ٛؼا أَظٔيطٔ ََّلً ٔ ّبا أَ ِو َج ًّ
ُص َؼ َو َج ٌِ َؽ َة َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ُ ٩
یؽ َُ ٟط ُػ ِص َب ْة َٗ ِؽ َس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َشاؼ ٔ َ
َشؽٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َو َّ
یث َوص َُو ُ ََُل َْ ٦وُٗب ٔ َف
اٟشائ ُٔب بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟشائ ٔٔب َٟطُ أَ َشاؼ ٔ ُ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ َُ ٩س ِب ٍٔ ٔسٔ٨ی َن َو َواُ ٔ ٟؽ ُظ َیزٔی ُؽ بِ َُّ ٩
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
یث ص َُو ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّ
یؽ ص َُو ابِ ُ ٩أ ُ ِظتٔ ٔ٤َ٧ز ٕ
اٟشائ ُٔب بِ ُ ٩یَز ٔ َ
دنبار،ییحینبدیعس،انبایبذبئ،رضحتدبعاہللنباسبئنبسیدیاےنپفادلافرفہاؿےکداداےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئصخشوطبرذماؼاےنپاھبیئوکرپاشیؿرکےنےکےئلاسیکالیھٹ ہنےلافرارگیسکےنیلوہوت
فاسپرک دےاساببںیم رضحتانبرمعاملسؿنبرصددعجہافراوبرہریہریضاہلل مہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثی
نسح رغ ب ےہ ل  اےس رصج انب ایب ذبئ یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ اسبئ نب سیدی احصیب ںیہ اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےسااحدثیہ یںیہبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئاسفتقاؿیکرمعاستاسؽیھتہکبجاوبسیدینباسبئ
احصیبںیہافراوہنںےنیئکااحدثیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنیکںیہ۔
رافی  :دنبار،ییحینبدیعس،انبایبذبئ،رضحتدبعاہللنباسبئنبسیدیاےنپفادلافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاملسمؿاھبیئیکرطػایھتہرےسااشرہرکےنیکاممتعنےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یسکاملسمؿاھبیئیکرطػایھتہرےسااشرہرکےنیکاممتعنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 33

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ػباط ہاطِم٣ ،صبوب ب ٩شش ،٩ظاٟؽ شذاء٣ ،ص٤ؽ ب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ی٩
َّ َ
وب بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ِم َش َّؽث َ َ٨ا َِ ٣صبُ ُ
َشؽث َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ ا َِّ ٌَ ٟلا ُر ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ

ٔیؽة ٕ ِ ٨َ ٌََ ٟت ُط ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َط َار ًَل َی أَظٔيطٔ ب ٔ َصؽ َ
َ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َظإ ٔ ٟؽ
رک َة َو ًَائٔظَ َة َو َجابٔز ٕ َو َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
ا ٪أَ َظا ُظ ْٔلَبٔيطٔ َوأ ُ ِّ٣طٔ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ا َِ ٟص َّذا ٔ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِ َ ٧ص َو ُظ َو ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِ ُط َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ئ َو َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
دبع اہلل نب ابصح اہیمش ،سوبحب نب نسح ،اخدل ذحاء ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ایھتہر ےس اےنپ اھبیئ یک رطػ ااشرہ رکے اس رپ رفےتش تنعل ےتجیھب ںیہ اس ابب ںیم اوبرکبہ،
اعہشئافراجربریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسحیحصرغ بےہینعیاخدلنبذحاءیکرفاتیےسدمحم
نب ریسنی ےس یھب اوبرہریہ ےکفاےطس ےس ایسرطح یک دحثی لقن یک یئگ ےہ نکیل ہیرموفع ںیہن افر اس ںیم ہی اافلظ زایدہ ںیہ
( َف ِإ ْؿ َک َؿ َأ َحـُ َ ِل ِبن ِة َف ُأة ّ ِ ِة)ارگہچفہاساکیقیقحاھبیئیہویکںہنوہ۔
رافی  :دبعاہللنبابصحاہیمش،سوبحبنبنسح،اخدلذحاء،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یسکاملسمؿاھبیئیکرطػایھتہرےسااشرہرکےنیکاممتعنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 34

راوی ٗ :تيبہ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب سے اور وہ ابوایوب

وب ب ٔ َض َذا
َٗا َ ٢و أَ ِظب َ َرَ٧ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ہبیتق،امحدنبزدی،اویبےسافرفہاوباویبےسایسرطحیکدحثیلقنرکےتںیہ۔

رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،اویبےسافرفہاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یگننولتاراکابتدہلونممعےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یگننولتاراکابتدہلونممعےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 35

راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هی بْصی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ

َ
َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َت ٌَ َ
اَط َّ
یب ٔ٩ِ ٣
رک َة َو َص َذا َشؽٔیثْ َش َش ْٔ َ ٩
اٟش ِي ُ
َغ ْ
ٕ َِ ٣شّ ُ٠وَّل َٗا َ ٢أبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
يٌ َة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩بَ ََّ ٨ة ا ِٟحُ َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َشؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو َر َوی ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َشؽ ُ
ٔیث َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ً ٔ ِ٨ؽٔی أَ َػ ُّض

دبعاہللنباعمفہییحمجرصبی،امحدنبسلمة،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
یگنن ولت ار ےنیل افر دےنی ےس عنم رفامای اس ابب ںیم اوبرکبہ ےس یھب دحثی وقنمؽ ےہ ہی دحثی امحد نب ہملس یک رفاتی ےس نسح
رغ ب ےہ انب ہعیہل اےس اوبزریب ےس فہ اجرب ےس فہ (ب اینھجل) ےس افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ریمے
زندکیامحدنبہملسیکرفاتیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمجرصبی،امحدنبسلمة،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکسجےنرجفیکامنززپیھفہاہللیکانپہںیمےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکسجےنرجفیکامنززپیھفہاہللیکانپہںیمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 36

راوی  :ب٨ؽارٌ٣ ،ؽی ب ٩س٠امی ،٪ابً ٩حَل ،٪اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا ٌَِ ٣ؽ ُّٔی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟؼ ِبضَ َٓ ُض َو فٔی ذ ٔ َّٔ ٣ة اہللٔ ٓ َََل یُتِب ٔ ٌَ َّ ٥ِ ُٜ٨اہللُ بٔظَ ِي ٕئ ٔ ٩ِ ٣ذ ٔ َّ٣تٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ُِ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب َوابِ ٔ٩
َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی ُّ
ًُ ََ ٤ز َو َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دنبار،دعمینبنامیلؿ،انبالجعؿ،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقن رکےتںیہہک
سج ےن رجفیک امنز زپیھ فہ اہللیک انپہ ںیم ےہ ذہلا ااسی ہن وہ ہک اہللیک انپہ وتڑےن ےک رجؾ ںیم فہ اہمترا وماذخہ رکے اس ابب ںیم
رضحتدنجبافرانبرمعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دنبار،دعمینبنامیلؿ،انبالجعؿ،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجتعیکاپدنبیرکےنےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
امجتعیکاپدنبیرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 37

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،نرض ب ٩اس٤اًي ١ابوِ٣یرة٣ ،ص٤ؽ ب ٩سوٗةً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

رض بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ُٔ ٩سو َٗ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اض إنِّٔی ٗ ُُِ ٤ت ٓ ٔيَ٘ ٤َ َٛ ٥ِ ُٜاَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠ي َ٨ا َٓ َ٘ا َ٢
َٗا ََ ٢ظ َلب َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بٔا َِ ٟحاب ٔ َي ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َٕ َو َي ِظ َض َؽ
أُ ٔ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
وػي ٥ِ ُٜبٔأ َ ِػ َصابٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ٕ اَّ ٟز ُج ُ
َ ١و ََّل ي ُِش َت ِصُ ٠
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ئ ُِظو ا ِل َٔ ٜذ ُب َشًَّی یَ ِصَ ٔ ٠
َّ
َّ
َف َٗ َة َٓإ ٔ َّ٪
اٟظاصٔ ُؽ َو ََّل ي ُِش َت ِظ َض ُؽ أََّلَ ََّل یَ ِعَ ُ٠و ََّ ٪ر ُج ْ ١بٔا َِ ٣زأَة ٕ إ ٔ ََّّل ک َ َ
ا ٪ثَاَ ٔ ٟث ُض َ٤ا اٟظ ِي َلا َُِ ٠ًَ ٪ي ٥ِ ُٜبٔا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٔة َوإٔیَّا َُ ٥ِ ٛوا ِِ ُ ٟ
َّ
َس ِت ُط َش َش َُ ٨ت ُط َو َسائ َ ِت ُط
ا ٍَ ٣َ ٪ا َِ ٟواشٔؽٔ َوص َُو ٔٔ ٩ِ ٣اَّلث ِ َ٨ی ِ ٔن أَ ِب ٌَ ُؽ َ ٩ِ ٣أَ َرا َؼ ب ُ ِصبُو َش َة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََِٓ ٠ي ِ٠زَ ِ ٦ا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ََّ َ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َل َ

َس ِّي َئ ُت ُط ٓ ََذلٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔٗ ٩ُ ٣ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩سو َٗ َة َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمح نب عینم ،رضن نب اامسلیع اوبریغمة ،دمحم نب وسقة ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع
ریض اہلل ہنع ےن اجہیب ےک اقمؾ رپ ل  ےس اطخب رکےت وہےئ رفامای اے ولوگ ںیم مت ولوگں ےک درایمؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکاقمئاقمؾوہںافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ںیممتولوگںوکاےنپاحصہبیکااطتعیکفتیصرکاتوہںرھپ
اؿ ےک دعب آےن فاولں یک افر رھپ اؿ ےس لصتم آےن فاولں یک (ینعی عبت اتنیعب یک) اس ےک دعب وھجٹ رفاج ڑکپ اجےئ اگ اہیں
کتہکمسقےئلریغبںیمسقاھکںیئےگافرریغبوگایہبلط ےئولگوگایہدںیےگربخداروکیئصخشیسکوعرتےکاسھتولخت
ہن رکے اس ےئل ہک اؿ ںیم رسیتا اطیشؿ وہات ےہ امجتع وک الزؾ ڑکپف افر دحیلعیگ ےس وچب ویکہکن اطیشؿ اکی ےک اسھت ہکبج دف
آدویمںےسدفروہاتےہوجصخشتنجاکفطساچاتہےہاسےکےئلامجتعےسفایگتسبالزیمےہسجوکیکینےسوخیشوہافرربایئ
اکاراکتبرباوسحمسوہفیہ ومنمےہہیدحثیاسدنس ےسنسححیحصرغ بےہانب ابمرکےناےسدمحمنبوسہق ےسرفاتی
ایکےہافرہییئکدنسفںےسرضحترمعریضاہللہنعےکفاہطسےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رضننباامسلیعاوبریغمة،دمحمنبوسقة،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

امجتعیکاپدنبیرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 38

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ بْصیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪س٠امی٣ ٪ؽیىیً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ْص ُّی َش َّؽثَىٔی ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ا َِ ٟب ِ ٔ
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یَ ِح َ ٍُ ٤أ ُ ًَّٔ٣ی أَ ِو َٗا َ ٢أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َؿ ََل َٕ ٟة

َو َی ُؽ اہللٔ َ ٍَ ٣ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٔة َو ََ ٩ِ ٣ط َّذ َط َّذ إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی ص َُو
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اَ ٪و َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی
ً ٔ ِ٨ؽٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩سٔ َِي َ
اوبرکبنبانعفرصبی ،رمتعنبنامیلؿ،نامیلؿدمینی،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہلل اعتیلریمیاتموکایرفامایاتم دمحمہیوکرمگایہرپ عمجںیہن رکےاگ افرامجتعرپاہللاعتیل اکاہھتوہات
ےہہکبجوجصخشامجتعےسدجاوہافہآگںیمڈاؽدای ایگ۔ہیدحثیاسدنسےس رغ بےہ۔ریمےزندکیاملسؿدمینیےس
رماداملسؿنبایفسؿںیہ۔اساببںیمرضحتانبابعسےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعفرصبی ،رمتعنبنامیلؿ،نامیلؿدمینی،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
امجتعیکاپدنبیرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 39

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسیً ،بؽاٟززا ،ٚابزاہي ٥ب٣ ٩ي٤و ،٪اب ٩كاؤض ،كاؤض ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٢
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؽ اہللٔ َ ٍَ ٣ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٔة َو َص َذا َشؽ ْ
ض إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ییحی نب ومیس ،دبعارلزاؼ ،اربامیہ نب ومیمؿ ،انب اطؤس ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلاکاہھتامجتعےکاسھتوہاتےہہیدحثیرغ بےہل اےسانبابعسریضاہللہنعیک
رفاتیےسرصػایسدنساجےتنںیہ۔
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،اربامیہنبومیمؿ،انباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکربایئوکہنرفانکزنفؽذعاباکابثعےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکربایئوکہنرفانکزنفؽذعاباکابثعےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 40

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت ابوبرک ػؽی ٙرضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی بَ ِرکٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ار َ
ِّ
رض َُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛؿ َّ ١إٔذَا
ْقؤ ََُ ٪ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
اٟؼ ِّؽ ٔ
ی ٙأََّ٧طُ َٗا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ی ٩آ َُ٨٣وا ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ ِن ُٔ َشََّ ٥ِ ُٜل َي ُ ُّ
اض إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِ َ
اض إٔذَا َرأَ ِوا َّ
ک
اٟوا ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٔ ٟیَأ ِ ُظ ُذوا ًَل َی یَ َؽیِطٔ أَ ِو َط َ
اصِ َت َؽیِت َُِ ٥وإنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ

اب ُٔ ٨ِ ٣ط
أَ َِ ٪ي ٌُ َُّ ٤ض ِ ٥اہللُ بٔ ٌٔ َ٘ ٕ

ادمح نب عینم ،سیدی نب اہرفؿ ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے ولوگ مت ہی

عَل َ ْنُک تْفُ
ُ
ک
س
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ي َُ
ْ
(ي َأ ُّ َب َّ دِ
ي)کت اےاامیؿفاولمتاینپاجونںیکک روکرضفری
ض ِإ َذا ْ َ َ د
اه ْ
ُکنَمْ ّ
ي ْ
آما ْم َأ مل ُّ
آتیزپےتھوہ َ
ال َ
وھجمس وکیئ رمگاہ ںیہمت رضر ںیہن اچنہپ اتکسرشبہکیط مت دہاتی ایہتف وہ ہکبج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک ارگ
ولگاظملوکملظرکےتوہےئدںیھکیافراےسہنرفںیکوترق بےہہکاہللاعتیلاؿ بوکذعابںیمالتبمرکدے۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکربایئوکہنرفانکزنفؽذعاباکابثعےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 41

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽً ،ائظہ ،ا ٦س٤٠ہ ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظیرً ،بؽاہلل ب٤ً ٩ز،
شذئہ ،اس٤اًي١

و ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
يض َوصَ ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوشُ َذ ِي َٔ َة َو َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
یؽ َو َرٓ ٌََطُ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١وأَ ِو َٗ َٔ ُط بَ ٌِ ُـ ُض ِ٥
ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ َیز ٔ َ
دمحمنباشبر،سیدینباہرفؿ،اامسلیعنبایباخدل،اعہشئ،اؾہملس،امعنؿنبریشب،دبعاہللنبرمع،ذحہفی،اامسلیعےسافرفہاامسلیع
نب اخدل ےس ایس رطح یک دحثی لقن رکےت ںیہ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ،اؾ ہملس ،امعنؿ نب ریشب ،دبعاہلل نب رمع افر ذحہفی
ریضاہللمہنعیکرفاتییکرطحرموفاعلقنرکےتںیہہکبجضعبرافیاےسوموقافیھبلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،سیدینباہرفؿ،اامسلیعنبایباخدل،اعہشئ،اؾہملس،امعنؿنبریشب،دبعاہللنبرمع،ذحہفی،اامسلیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الھبیئاکمکحدےنیافرربایئےسرفےنکےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
الھبیئاکمکحدےنیافرربایئےسرفےنکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 42

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،شرضت ً٤زو ب ٩ی٤ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی ٔ٩ِ ًَ ٪
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َيؽٔظ ٔ ََ ٟتأ ِ ُ٣زُ َّ ٪بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک أَ ِو َُ ٟيو ٔط َّ٩َٜاہللُ أَ ِ٪
وٖ َو َٟت َ َِ ٨ض ُو َّ ٩ِ ًَ ٪ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
اب َل٥ِ ُٜ
یَ ِب ٌَ َث ًََِ ٠يَ٘ ٔ ً ٥ِ ُٜابّا ٔ٨ِ ٣طُ ث ُ ََّ ٥ت ِؽًُوَ٧طُ ٓ َََل ي ُِش َت َح ُ

ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم ،رضحترمعفنبامیؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاسدخا
یکمسقسجےکاہھتںیمریمیاجؿےہارمابرعملفػافریہننعارکنملرکےت روہفرہنرق بےہہکاہللاعتیلمتولوگںرپذعاب
جیھبدےافرمتاسےسداعںیئاموگنافرفہوبقؽہنرکے۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،رضحترمعفنبامیؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الھبیئاکمکحدےنیافرربایئےسرفےنکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 43

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف٤ً ،زو ب ٩ابی ً٤زو رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،رمعف نب ایب رمعف ریض اہلل ہنع ےس ایس دنس ےس ایس یک لثم دحثی لقن رکےت ںیہ ہی دحثی نسح
ےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،رمعفنبایبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الھبیئاکمکحدےنیافرربایئےسرفےنکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 44

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ٤ً ،زو ب ٩ابی ً٤زوً ،بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤اَّلنؼاری اطہلی ،شرضت شذئہ ب ٩ی٤ا٪
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
اْلِ َ ِط َضل ٔ ُّی ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ ََّل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َشًَّی
َ
َش ُار َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َت ِ٘ ُتُ٠وا إ ٔ َ٣ا ََ ٥ِ ُٜ٣و َت ِح َتُ ٔ ٠ؽوا بٔأ ِس َيآَٔ ٥ِ ُٜو َیز ٔ َث ؼَُ ِ ٧يا َُ ٔ ٥ِ ٛ
ہ
ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،رمعفنبایبرمعف،دبعاہللنبدبعارلنمحاالاصنریا للی،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسدخایکمسقسجےکاہھتںیمریمیاجؿےہایقتماسفتقکتہنآےئیگ
اہیں کت ہک مت اےنپ اامؾ وک لتق رکف اینپ ولتارفں ےس زلایئ رکف افر اہمترے داینفی اومر رشری ولوگں ےک اہھت ںیم آ اجںیئ ہی
دحثینسحےہ۔
ہ
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،رمعفنبایبرمعف،دبعاہللنبدبعارلنمحاالاصنریا للی،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللہنع

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الھبیئاکمکحدےنیافرربایئےسرفےنکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 45

راوی  :نْص بً ٩لی ،سٔيا٣ ،٪ص٤ؽ ب ٩سوٗة٧ ،آٍ ،اب ٩جبیر ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ِم َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩سو َٗ َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َّ
ُ
وًَ ٪ل َی ٔ٧يَّات ٔض ٔ ِ٥
رک ُظ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ض ِ ٥یُ ِب ٌَ ُث َ
ََک ا َِ ٟح ِي َع َّأ ٟذی یُ ِع َش ُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أََّ٧طُ ذ َ َ
ٕ بٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥اَِ ٟت أ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ٔ ٓ ١َّ ٌََ ٟيض ٔ ِ ٥ا َِ ِ ٤ُ ٟ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَي ِّـا
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رصننبیلع،ایفسؿ،دمحمنبوسقة،انعف،انبریبج،رضحتاؾہملسریضاہللامہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکیتںیہہکآپ
ےناسرکشلاکذرکایکوجداسنھدایاجےئاگاؾہملسریضاہللاہنعےنرعضیکنکممےہہکاسںیمضعبولگ وبجمریھبوہںآپ
یلص ا ہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایفہولگ اینپ اینپ وتینں رپ ااھٹےئ اجںیئ ےگ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ ہی دحثی انعف
نبریبجےسیھبرضحتاعہشئریضاہللاہنعےکفاےطسےسرموفاعلقنیکیئگےہ
رافی  :رصننبیلع،ایفسؿ،دمحمنبوسقة،انعف،انبریبج،رضحتاؾہملسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھتزابؿایدؽےسربایئوکرفےنکےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ

اہھتزابؿایدؽےسربایئوکرفےنکےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 46

راوی  :ب٨ؽارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔياٗ ،٪يص ب٣ ٩ش ،٥٠شرضت كار ٚب ٩طہاب

َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اب َٗا َ ٢أَ َّو ُ٢
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ َٗ ٩ِ ًَ ٪ي ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
اٟش ََّ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢یا ُٓ ََل ُ ٪تُز ٔ َک َ٣ا صُ َ٨اَ ٔ ٟ
ََّ َٗ ٩ِ ٣ؽ َ ٦ا ِٟع ُِل َب َة َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َِ ٣ز َوا َُ َ٘ َٓ ٪اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َِ ٤َ ٔ ٟ ٢ز َو َ
اَ ٪ظا ََِ ٟٔت ُّ

َّ
َّ
رک ُظ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ
َسٌٔي ٕؽ أَ َّ٣ا َص َذا َٓ َ٘ ِؽ َٗ َضی َ٣ا ًََِ ٠يطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رأَی ُّ َ ٨ِ ٣
رکا َٓ ِ٠يُ ِِ ٔ ٨

يض
ٕ ِاْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ِش َت ٔل ٍِ َٓبَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ِش َت ٔل ٍِ َٓب ٔ َِ٘٠بٔطٔ َوذََ ٔ ٟ
ک أَ ِؿ ٌَ ُ

دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،سیقنبملسم،رضحت اطرؼنباہشب ےتہںیہہکسجےن بےسےلہپامنزےسےلہپہبطخ
دانیرشفعایکفہرمفاؿاھتسپاکیصخشڑھکاوہاافررمفاؿےساہکہکمتےنتنسیکاخمتفلیکاسےنوجابدایاےالفںتنس
ےسجمتڈوھڈنرےہوہابوھچڑدییئگےہاوبدیعسریضاہللہنعےنرفامایاسصخشےن اانپقحادارکدایاسےئلہکںیمےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسےہہک وجصخش یسکربایئوک دےھکیوت اےساہھت ےسرفکدےارگاسیکاطتقہن وہوتزابؿےس
رفےکافرارگااسییھبہنرکےکسوتدؽںیمربااجےنافرہیاامیؿاک بےسمکدرہجےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسےسقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 47

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،طٌيی ،شرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر رضی اہلل ً٨ہ

يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًُِ ٤ع ًَ َِّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َ
 ١ا َِ٘ ٟائ ًَٔٔ ٥ل َی ُش ُؽوؼ ٔ اہللٔ وا ِِ ٤ٟؽصٔٔ ٓ ٩يضا ََ ٤ٛث َٔٗ ١و ٕ ٦اس َتض٤وا ًَل َی سٔٔي َٕ ٨ة فٔی ا ِٟب ِ ٔ َ
اب
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
َ
َ
ُح َٓأ َػ َ
َ ُ ٔ َ َ ِ ِ َُ
ی ٩فٔی
وًَ ٪ل َی َّأ ٟذ َ
اَّ ٪أ ٟذ َ
و ٪ا ِ٤َ ٟا َئ ٓ ََي ُؼ ُّب َ
وََ ٓ ٪ي ِش َت ُ٘ َ
ی ٩فٔی أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا َي ِؼ ٌَ ُؽ َ
اب َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ ِس َََٔ ٠ضا َٓک َ َ
َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ ًِ ََلصَا َوأَ َػ َ
ی ٩فٔی أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا َٓإَّٔ ٧ا ُ٘ ٨ِ َ ٧بُ َضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا َٓ َِ ٨ش َتقٔی
وُ َٓ ٪ت ِؤذُو٨َ َ ٧ا َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذ َ
أَ ًِ ََل َصا َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذ َ
ی ٩فٔی أَ ًِ ََل َصا َّلَ َ َ ٧ؽًَُ ٥ِ ُٜت ِؼ ٌَ ُؽ َ

َغُٗوا َجٔ٤ي ٌّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
َٓإ ٔ ِ ٪أَ َظ ُذوا ًَل َی أَیِؽٔیض ٔ ٌُِ ٨َ ٤ََ ٓ ٥وص َُِ َ ٧ ٥ح ِوا َجٔ٤ي ٌّا َوإ ٔ َِ ٪ت َز ُٛوص ُِٔ َ ٥

ادمح نب عینم ،اوباعمفہی ،ا،شم ،یبعش ،رضحتامعنؿ نب ریشب ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامای دحفدایہل وکاقمئ رکےن افر اؿ ںیم یتسس ربےنتفاولں یک اثمؽاس رطح ےہ ہک اکیوقؾ یتشک رپ وسار وہیئ افر یتشک ےک افرپ
افرےچینفاےلہصحوکابل میسقترکایلضعبوکافرپفاالافرضعبوکےچینفاالہصحےلچنفاےلافرپفاےلےصحںیماجرکاپینالےتںیہوتفہ
اپینافرپفاولںرپرگےناگلسپافرپفاولںےناہکل ںیہمتافرپںیہنآےندںیےگویکہکنمتںیمہفیلکتدےتیوہاسرپےلچنفاےل
ےنہکےگلہکارگااسیےہوتل ےلچنےصحںیموسراخرکےکدرایےساپیناحلصرکںیےگابارگافرپفاےلاؿوکاسرحتکےسابز
رںیھکوت بوفحمظرںیہےگافرارگہنرفںیکوت بےک برغؼوہاجںیئےگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ادمحنبعینم،اوباعمفہی،ا،شم،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاجربابداشہےکاسےنمہملکقحانہکالضفاہجدےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاجربابداشہےکاسےنمہملکقحانہکالضفاہجدےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 48

راوی ٗ :اس ٥ب ٩ؼی٨ارٛوفیً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ؼٌب ابویزیؽ ،اَسائي٣ ،١ص٤ؽ شحاؼہً ،ليہ ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی

اہلل ً٨ہ

َ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ص َّ٤ؽٔ بِ ُٔ ٩ج َصا َؼ َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ أَبُو یَز ٔ َ
َسائ ٔي ُ
یؽ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ًَ ٔل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ًِوَ ٔ ٥ا ِٟحٔ َضاؼ ٔکََ ٤َ ٔ ٠ة ًَ ِؽ َٕ ٨ِ ٔ ً ٢ؽ ُسَِ ٠لا َٕ ٪جائ ٔز ٕ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اقمسنبدانیروکیف،دبعارلنمحنببعصماوبسیدی،ارسالیئ،دمحماجحدہ،ہیطع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای بےسڑبااہجداظملابداشہےکاسےنمہملکقحدنلبرکانےہاساببںیماوباامہمےس
یھبرفاتیےہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ
رافی  :اقمسنبدانیروکیف،دبعارلنمحنببعصماوبسیدی،ارسالیئ،دمحماجحدہ،ہیطع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتمےکےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکنیتوساؽ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اتمےکےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکنیتوساؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 49

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،وہب ب ٩جزیز ،نٌ٤ا ٪ب ٩راطؽ ،زہزیً ،بؽاہلل ب ٩شارث ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ظباب ب ٩ارت
رضی اہلل ً٨ہ اپ٨ے واٟؽ

ا ٪بِ ََ ٩را ٔط ٕؽ یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َّاب بِ ٔ ٩اْلِ َ َر ِّت ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل ّة َٓأَكَاََ ٟضا
اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ظب ٔ

يضا َٗا َ ٢أَ َج ِ ١إَٔ َّ ٧ضا َػ ََلةُ َرُ َِب ٕة َو َرص َِب ٕة إنِّٔی َسأ َ ُِ ٟت اہللَ ٓ َٔيضا ثَ ََلثّا َٓأ َ ًِ َلانٔی
َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػ َِّ ٠ي َت َػ ََل ّة َ ٥َِ ٟتُ ٩ِ ُٜت َؼ َِّ ٠

َ
يضا َو َسأ َ ُِ ٟت ُط أَ ََِّ ٪ل ي َُش َِّ ٠م ًََِ ٠يض ٔ ُِ ًَ ٥ؽ ًّوا َُٔ ٩ِ ٣ی ِرٔص ِٔ٥
اث ِ ََ ٨تی ِ ٔن َو ٌََ ٨َ ٣ىٔی َواش َٔؽ ّة َسأ َ ُِ ٟت ُط أَ ََِّ ٪ل یُ ِضَ ٔ ٠
ک أ ُ ًَّٔ٣ی بٔ َش َٕ ٨ة َٓأ ًِ َلاَ ٔ ٧
ِ
َ
َ
یب َوفٔی
يضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
يضا َو َسأ ُِ ٟتطُ أَ َِّ ٪لَ یُ ٔذ َیَ ٙب ٌِ َـ ُض ِ ٥بَأ َض َب ٌِ ٕف ٓ َََ ٔ ٨ٌَ ٨َ ٤
َٓأ ًِ َلاَ ٔ ٧
َغ ْ
ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
دمحمنباشبر،فبہنبرجری،امعنؿنبرادش،زرہی،دبعاہلل نباحرث،رضحتدبعاہللنب بابنبارتریضاہللہنعاےنپفادل
ےس لقن رکےت ںیہہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن تہب وطلی امنز زپیھ وتولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن ایسی وطلی امنز ےلہپ یھبک ںیہن زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں ےب کش ہی ادیم ف
وخػ یک امنز یھت ںیم ےن اس ںیم اہلل اعتیل ےس نیت زیچںی امیگن ںیھت اہلل اعتیل ےن دف زیچںی اطع رفام دںی افر اکی زیچ ںیہن دیںیم
ےن وساؽ ایک ہک ریمی اسری اتم طحق ںیم الہک ہن وہ اہلل اعتیل ےن اےس وبقؽ رفامای ںیم ےن وساؽ ایک ہک اؿ رپ یسک ہری وقؾ ےس
دنمشطلسمہنوہہیداعیھبوبقؽرکیلیئگرھپںیمےنوساؽایکہکاؿںیمےسضعبوک ضعبےکاسھتزلایئاکزماہن اھکچنکیلہیداع
وبقؽںیہنوہیئہیدحثینسححیحصےہاساببںیمرضحتدعسافرانبرمعریضاہللامہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،فبہنبرجری،امعنؿنبرادش،زرہی،دبعاہللنباحرث،رضحتدبعاہللنب بابنبارتریضاہلل ہنع
اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اتمےکےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکنیتوساؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 50

راوی ٗ :تيبة ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ابواس٤اء ،شرضت ثوبا ٪رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َش ٔي ِّی ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
َ
ُفأَیِ ُت َ٣ظَ ارٔ َٗ َضا َو ََِ ٣ارٔبَ َضا َوإ ٔ َّ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی َس َي ِبَ ُٜ٠ِ ٣ُ ُّ ُ٠ضا َ٣ا ُزو ٔ َی لٔی َٔ ٨ِ ٣ضا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َز َوی ل ٔ َی اْلِ ِر َق َ َ

يت ا ِل٨ِ َٜزَیِ ٔ ٩اْلِ َ ِش ََ ٤ز َواْلِ َبِ َي َف َوإنِّٔی َسأ َ ُِ ٟت َربِّی ْٔل ُ ًَّٔ٣ی أَ ََِّ ٪ل یُ ِضَ َٜٔ٠ضا بٔ َش َٕ ٨ة ًَا َّٕ ٣ة َوأَ ََِّ ٪ل ي َُش َِّ ٠م ًََِ ٠يض ٔ ُِ ًَ ٥ؽ ًّوا ٔ٩ِ ٣
َوأ ُ ًِ ٔل ُ
س َٔوی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ََِ ٓ ٥ي ِشتَبٔيضَ بَ ِي َـ َت ُض َِ ٥وإ ٔ ََّ ٪ربِّی َٗا َ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ إنِّٔی إٔذَا َٗ َـ ِي ُت َٗ َـ ّ
ُک ْٔل ُ َّ٣ت َٔک أَ ََِّ ٪ل
ائ َٓإُٔ َّ ٧ط ََّل یُ َز ُّؼ َوإنِّٔی أَ ًِ َل ِيت َ
أُصُِ َٜ ٔ ٠ض ِ ٥بٔ َش َٕ ٨ة ًَا َّٕ ٣ة َوأَ ََِّ ٪ل أ ُ َس َِّ ٠م ًََِ ٠يض ٔ ُِ ًَ ٥ؽ ًّوا ٔ ٩ِ ٣س َٔوی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ََِ ٓ ٥ي ِشتَبٔيضَ بَ ِي َـ َت ُض َِ ٥وَِ ٟو ا ِج َت ََِ ٠ًَ ٍَ ٤يض ٔ ِ٩ِ ٣َ ٥
ک َب ٌِ ّـا َو َي ِش ٔيی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ب ٌِ ّـا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
وَ ٪ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥یُ ِضُ ٔ ٠
بٔأَٗ َِلارٔ َصا أَ ِو َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢بَی ِ َن أَٗ َِلارٔصَا َشًَّی َیَ ُٜ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق  ،امحد نب زدی ،اویب ،اوبالقیة ،اوباامسء ،رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایےبکشاہللاعتیلےن زنیمریمےاسےنمرکدیافر ںیم ےناس ےکرشمؼفرغمبدےھکیےب کشریمیاتمیک تنطلس
فاہں کت ےچنہپ یگ اہجں ہیکت ریمے اسےنم  یٹیم یئگ ےہ افر ےھجم دف زخاےن اطع  ےئ ے رسخ افر دیفس رھپ ںیم ےن اےنپ رب ےس
وساؽ ایک ہک ریمی اتم وک اکی یہ رمہبت طحق ںیم الہک ہن رکان اؿ ےک العفہ یسک افر دنمش وک اؿ رپ طلسم ہن رکان وج اسری اتم وک
الہکرکدےاسرپربذفالجلؽےنرفامایاےدمحم بجںیمیسکزیچاکمکحداتیوہںوتفہفاسپںیہنایلاجاتںیمےناہمتریاتموک
ہیاطعرکدایےہہکںیماںیہنطحقاعؾےسالہکںیہنرکفںاگافراؿےکالعفہیسکاےسیدنمشوکاؿرپطلسمںیہنرکفںاگوجاؿیک
وپریامجتعوکالہکرکدےوخاہامتؾالہزنیمیہاسرپ قفتمویکںہنوہاجںیئنکیلایہنںیمےسضعبولگدفرسفںوکالہک
رکںیےگافراںیہندیقرکںیےگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :قنینة،امحدنبزدی،اویب،اوبالقیة،اوباامسء،رضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشےنتفےکفتقوہفہایکلمعرکے
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وجصخشےنتفےکفتقوہفہایکلمعرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 51

٣وسی ٗزار بْصیً ،بؽاٟوارث ب ٩سٌيؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩شحاؼة ،ایک آؼمی ،كاؤض ،شرضت ا٣ ٦اٟک بہزیہ
راوی ٤ً :زا ٪بٰ ٩
رضی اہلل ً٨ہا

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩ج َصا َؼ َة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٩ِ ًَ ١
وسی ا َِ٘ ٟزَّا ُز ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
َْقبَ َضا َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٩ِ ٣
ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔٓ ٥َ ٠ت ِ َّ ٨ة ٓ َ َّ
كَا ُو ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣َ ٦إ ٔ ٟک ا َِ ٟب ِضز َّٔی ٔة َٗاَِ ٟت ذ َ َ
يٕ ا ُِ ٌَ ٟؽ َّو َویُعٔي ُٔوَ٧طُ
ُف ٔسطٔ یُع ٔ ُ
ض ٓ َٔيضا َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١فٔی َ٣ا ٔط َيتٔطٔ یُ َؤ ِّؼی َش َّ٘ َضا َو َي ٌِبُ ُؽ َربَّ ُط َو َر ُج ْ ١آظٔذْ ب ٔ َزأِ ٔ
َظیِرُ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ََ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ُ ٦ب ِّ ٕ
َش َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َّ
ض ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣َ ٦إ ٔ ٟک ا َِ ٟب ِضزٔیَّةٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟي ُث بِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥كَا ُو ٕ
رمعاؿنبومٰیسزقاررصبی،دبعاولارثنبدیعس،دمحمنباجحدة،اکیآدیم،اطؤس،رضحتاؾامکلزہبہیریضاہللاہنعرفامیتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنتف اک ذرک ایک افر رفامای ہک ہی تہب رق ب ےہ ںیم ےن رعض ایک اس دفر ںیم وکؿ رتہبنی
صخش وہاگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ صخش وج اےنپ اجونرفں ںیم وہاگ افر اؿ اک قح ادا رکےت وہےئ اےنپ رب یک
ابعدت رکے اگ دفرسا فہ صخش وج اےنپ وھگڑے وک ڑکپ رک دنمش وک ڈرا راہ وہاگ افر فہ اےس ڈرا رےہ وہں ےگ اس ابب ںیم اؾ رشب
اوبدیعسدخری افر انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی اس دنس ےس رغ ب ےہ ثیل ،انب ایب میلس یھب
اےساطؤسےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ
رافی  :رمعاؿنبومٰیسزقاررصبی،دبعاولارثنبدیعس،دمحمنباجحدة،اکیآدیم،اطؤس،رضحتاؾامکلزہبہیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وجصخشےنتفےکفتقوہفہایکلمعرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هی ،ش٤اؼب ٩س٤٠ةٟ ،يث ،كاؤض ،زیاؼ ب ٩سي٤ین ٛوغ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل

ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩زٔیَاؼ ٔبِ ٔ ٩س ِٔئ٤ی َن ُِ ٛو َغ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ٕٔ ا َِ ٌَ ٟز ُب َٗ ِت ََلصَا فٔی ا٨َّ ٟارٔ اَ ٠ِّ ٟشا َُٔ ٓ ٪يضا
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة َت ِشت َ ِ٨و ُ

أَ َط ُّؽ َّٔ ٩ِ ٣
یب َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و ََُّ ٢ل ي ٌُِ َز ُٖ ٟٔزٔیَاؼ ٔبِ ٔ ٩س ِٔئ٤ی َن ُِ ٛو َغ
اٟش ِي ٕٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ُفٓ ٌََ ُط َو َر َوا ُظ َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث َٓأ َ ِو َٗ َٔ ُط
َُیِرُ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َر َوا ُظ َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث َ َ
دبعاہللنباعمفہییحمج،امحدنبسلمة،ثیل،اطؤس،زایدنبنیمیسوکش،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ہنتف ااسی وہاگ وج رعب وک ریھگ ےل اگ افر اس ںیم لتق وہےن فاےل دفزیخ وہں ےگ اس ںیم
ولتار ےسزایدہزابؿدشدی وہیگہیدحثیرغ ب ےہاامؾ اخبری ےتہ ںیہہکزایدہ نبنیمیس یکاسدحثیےک العفہ یسکدحثیوک
ل ںیہناچہپےتنہکفہثیلےسلقنرکےتوہںامحدنبہملساےسثیلےسرموفاعافرامحدنبزدیثیلےسوموقافلقنرکےتںیہ
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،امحدنبسلمة،ثیل،اطؤس،زایدنبنیمیسوکش،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتنداریےکاھٹاجےنےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اامتنداریےکاھٹاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣ایہ ،اً٤ع ،زیؽ ب ٩وہب ،شرضت شذئہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ْقآ ُ٪
َخ َش َّؽثَ َ٨ا أَ َّ ٪اْلِ َ َ٣اَ َ ٧ة َ٧زََِ ٟت فٔی َج ِذرٔ ُٗٔ ُ٠
َو َس ََّ ٥َ ٠شؽٔی َثی ِ ٔن َٗ ِؽ َرأَیِ ُت أَ َش َؽص َُ٤ا َوأََ٧ا أََ ِ ٧ت ٔوزُ ِاْل َ َ
وب اِّ ٟز َجا ٔ ٢ث ُ ََّ٧ ٥زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ

 ١اِ ٨َّ ٟو ََ ٣ة َٓ ُت ِ٘ َب ُف اْلِ َ َ٣اُ َ ٧ة ٔ٩ِ ٣
اٟش َّ٨ةٔ ث ُ ََّ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًَ َِ ٩ر ِٓ ٍٔ اْلِ َ َ٣أ َ ٧ة َٓ َ٘ا َ ٢یَ َُ ٨ا ٦اَّ ٟز ُج ُ
ْقآ َٔ ٪و ًَ٤ُ ٔ ٠وا ُّٔ ٩ِ ٣
ٓ ٌََ٤ُ ٔ ٠وا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
رح ِج َتطُ
َِٗ٠بٔطٔ ٓ ََيوَ ُّ ١أَثَزُصَا ِٔ ٣ث َ ١ا َِ ٟو ِٛتٔ ث ُ ََّ ٥ی َُ ٨اِ َ ٧ ٦و َّ ٣ة َٓ ُت ِ٘ َب ُف اْلِ َ َ٣اُ َ ٧ة ِٔ٠َٗ ٩ِ ٣بٔطٔ ٓ ََيوَ ُّ ١أَثَزُ َصا ِٔ ٣ث َ ١أَثَز ٔا ِِ ٤َ ٟح َٔ َٛ ١ح ِ٤ز ٕ َؼ ِ َ
و٪
ًَل َی رٔ ِجَ ٔ ٠
اض یَت ََبا َي ٌُ َ
رح َج َضا ًَل َی رٔ ِجٔ٠طٔ َٗا َُ َٓ ٢ي ِؼب ٔ ُض اُ ٨َّ ٟ
ک َٓ َََ ٔ٨ل ِت َٓت َ َرا ُظ َُ ٨ِ ٣تب ٔ ّرا َوَِ ٟي َص ٓ ٔيطٔ َط ِي ْئ ث ُ َّ ٥أَ َظ َذ َش َؼا ّة ٓ ََؽ ِ َ
َّ
َّ
ْظ َٓ ُط َوأَ ًِ َ٘ َُ ٠ط
ََّل َیکَاؼُ أَ َش ُؽص ُِ ٥یُ َؤ ِّؼی اْلِ َ َ٣اَ َ ٧ة َشًی يُ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی بَىٔی ُٓ ََل َٕ ٪ر ُج َّل أَ ٔ٣ي ّ٨ا َو َشًی ُي َ٘ا ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج ٔ٣َ ١ا أَ ِجََ ٠ؽ ُظ َوأَ ِ َ
اِ ٣ُ ٪ش٤ّ ٔ ٠ا
اَ ٪و َ٣ا أُبَالٔی أَ ُّی ٥ِ ُٜبَا َي ٌِ ُت ٓ ٔيطٔ َٟئ ٔ ِ ٩ک َ َ
َخ َؼ ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢إ ٔ َی٤ا َٕٗ ٪ا ََ ٢و َِ َ٘ ٟؽ أَتَی ًَل َ َّی َز َْ ٣
َو َ٣ا فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢ش َّب ٕة ِٔ َ ٩ِ ٣
ْصاًّ ٔ ٧يا َٟیَرُ َّؼُ َّ ٧ط ًَل َ َّی َساً ٔيطٔ َٓأ َ َّ٣ا ا َِ ٟي ِو َ٤ََ ٓ ٦ا ُُ ٨ِ ٛت ْٔلُبَای ٔ ٍَ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣إ ٔ ََّّل ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا
َٟیَرُ َّؼُ َّ ٧ط ًَل َ َّی ؼٔیُ٨طُ َو َٟئ ٔ ِ ٩ک َ َ
ا ٪یَ ُضوؼ ٔ ًّیا أَ ِو َن ِ َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔصي ْض
انہد ،اوباعمہی ،ا،شم ،زدی نب فبہ ،رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف
دحںیثی ایبؿ ںیک اؿ ںیم ےس اکی ںیم ےن دھکی یل افر دفرسی اک ااظتنر رک راہ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اامتن
ولوگں ےک فطس ولقب ںیم انزؽ وہیئ رھپرقآؿ اپک انزؽ وہا وت اوہنں ےن اامتن اک قح رقآؿ ےس داھکی افر دحثی ےس یھب اھکیس
رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اامتن ےک اھٹ اجےن وک ایبؿ رکےت وہےئ اراشد رفامای اکی آدیم وسای وہاگ افر اس ےک دؽ
ےس اامتن اکنؽ یل اجےئ یگ افر رصػ اکی دہبھ ابیق رہ اجےئ اگ رھپ فہ احتل دنین ںیم وہاگ افر اس ےک دؽ ےس اامتن ضبق رکیل
اجےئیگافراساکارثاشنؿآہلبیکرطحرہ اجےئاگےسیجہکمتااگنرےوکاےنپاپؤںرپزلاکھدفافرفہاھچالنباجےئ نکیلاس ںیم
ھچکہنوہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکی رکنکیااھٹیئ افراےس اےنپاپؤںرپزلاکھرکداھکای رھپرفامایبجحبص وہیگوتولگ
رخدیفرففتخ رکرےہوہں ےگافروکیئااسی ںیہنوہاگہک اامتنوکادارکےاہیںکتہکاہکاجےئاگہکالفںےلیبقںیماکیصخش
انیمےہافراہیںکتہکیسکیکرعتفیںیماسرطحاہکاجےئاگانتکتسچفاچالکآدیمےہہکبجاسےکدؽںیمرایئےکداےن
ےک ربارب یھب اامیؿ ںیہن وہاگ رافی  ےتہ ںیہ ےب کش ھجم رپ ااسی زامہن آای ہک ںیم البوخػ فرطخ رخدی ف رففتخ ایک رکات اھت ارگ یسک
املسمؿ ےکاپسریما قحرہ اجاتوت فہ وخد ےھجمفاسپرکداتی افرارگوہیدیایرصناینوہات وت اؿ ےکرسدار ںیمہامہرا قحدولاےتنکیل
آجلکںیمیسکےساعمالمتںیہنرکاتاہںاہتبلالفںالفںصخشےسرکاتیلوہںہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :انہد،اوباعمہی،ا،شم،زدینبفبہ،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیماسہقباوتمںیکاعداتاساتمںیمیھبوہیگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیماسہقباوتمںیکاعداتاساتمںیمیھبوہیگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی ،سٔيا ،٪زہزی ،س٨ا ٪ب ٩ابی س٨ا ،٪شرضت ابوواٗؽ ٟيثی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُومٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِٔ ٩س َ٨ا ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َواٗ ٔ ٕؽ َّ
اِ ٠ٟيثٔ ِّی أَ َّ٪
ُّ
وَِ ٠ًَ ٪ي َضا
َشٔٛی َن ُي َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ذ ُ
َخ َد إلٔ َی شُ َ٨ی ِ ٕن ََّ ٣ز بٔظَ َح َزة ٕ ٔ ِ ٤ُِ ٠ٟٔ
َات أََ ِ ٧وا ٕن ي ٌَُ َِّ ُ٘ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َ َ

ا ٪اہللٔ
أَ ِسَ ٔ ٠ص َت ُض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِج ٌَ ِ٨َ َٟ ١ا ذ َ
َات أََ ِ ٧وا ٕن َ٤َ ٛا َُ ٟض ِ ٥ذَا ُت أََ ِ ٧وا ٕن َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س ِب َص َ
اِ َٗ ٪ب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
وسی ا ِج ٌَ ِ٨َ َٟ ١ا إ ٔ َّ ٟضا َ٤َ ٛا َُ ٟض ِ ٥آَ ٔ ٟض ْة َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٟت َ ِر َٛب ُ َّن ُس ََّ ٨ة َ ٩ِ ٣ک َ َ
َص َذا َ٤َ ٛا َٗا َِ َٗ ٢و َُ ٣ُ ٦

يض َوأَبُو َواٗ ٔ ٕؽ َّ
اس ُ٤طُ ا َِ ٟصار ُٔث بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
َص َذا َشؽ ْ
ٖ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اِ ٠ٟيثٔ ُّی ِ

دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،انسؿنبایبانسؿ،رضحتاوبفادقیثیلریضاہللہنعرفامےتںیہہکبجروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملسوزفہ نینےکےئلےلکنوترشموکںےکاکیدرتخےکاپسےسسگرےسجوکذاتوناطاہکاجاتاھتافرفہاس
ےکاسھتاےنپایھتہراکٹلےت آ ےاحصہب ےنرعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس امہرےےئل یھباؿیک رطح اکذاتوناط
رقمررفامدںیآپےن ُش ْیجَا َؿاّللَِّاہکافررفامایہیوتااسییہوساؽےہاسیجرضحتومٰیسےساؿیکوقؾےنایکاھتہکامہرےےئلیھب
اکیوبعمدانبدںیاسیجاؿےکےئلےہاسذاتیکمسقسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہمترضفریلہپاوتمںاکراہتساایتخر
رکف ےگ ہی دحثی نسح حیحص ےہ ا فر اوبفادق یثیل اک انؾ احرث نب وعػ ےہ اس ابب ںیم رضحت اوبدیعس افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
ےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،انسؿنبایبانسؿ،رضحتاوبفادقیثیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دردنفںےکالکؾےسقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
دردنفںےکالکؾےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،اٛ ٪ے واٟؽٗ ،اس ٥بٓ ٩ـ ،١ابونرضة ًبؽی ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
رض َة ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َن ِ َ
اٟشا ًَ ُة َشًَّی تُک َ ِِّّ ٥َ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َيؽٔظ ٔ ََّل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟش َبا َُ ِاْل َٔ ِ ٧ص َو َشًَّی تُک َ ِّ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج َ١
َشا ُک َن ٌِٔ٠طٔ َوتُ ِعب ٔ َر ُظ َٓع ٔ ُذ ُظ ب ٔ َ٤ا أَ ِش َؽ َث أَصُِ ُ٠ط َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔؽظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َص َذا
ًَ َذبَ ُة َس ِوكٔطٔ َو ٔ َ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ أَصِ ٔ١
َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١وا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔٔ ١ث َ٘ ْة َ٣أ ِ ُْ ٣
َغ ْ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َّث َ٘ ُط َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪و ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی
ایفسؿ نب فعیک ،اؿ ےک فادل ،اقمس نب لضف ،اوبرضنة دبعی ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ
بجکتدردنےااسنونںےسابتںیہنرکںیےگافربجکتیسکصخشےساسیکاچکبیکریسافرہمستفہریہابتںیہنرکںی
ےگافراسیکراؿاےساتبدےیگہکاسیکدعؾوموجدیگںیماسیکویبیےنایکایکاساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
ےس یھب دحثی وقنمؽ ےہ ہی دحثی نسح حیحص رغ ب ےہ ل  اےس اقمس نب لضف یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر ہی ہقث افر امومؿ
ںیہناںیہنییحینبدیعسافردبعارلنمحنبدہمیےنہقثرقاردایےہ
رافی  :ایفسؿنبفعیک،اؿےکفادل،اقمسنبلضف،اوبرضنةدبعی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنےکےنٹھپےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اچدنےکےنٹھپےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 56

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،اً٤ع٣ ،حاہؽ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ا ِن َٔ ََٙ ٠ا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ًَل َی ًَ ِض ٔؽ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اط َض ُؽوا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩

َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ َوإَٔ َ ٧ص َو ُج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔ ٥و َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،ا،شم ،اجمدہ ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
زامےنںیماچدندفڑکٹےوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوگاہروہاساببںیمانبوعسمد،اسنافرریبجنبمعطم
ےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ا،شم،اجمدہ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیمےکدےنسنھےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیمےکدےنسنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 57

راوی  :ب٨ؽارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔياُ ،٪فاتٗ ،زاز ،ابوكٔي ،١شرضت شذئہ ب ٩اسيؽ رضی اہلل ً٨ہ

ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٩ِ ًَ ٪فُ َ ا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ت ا َِ٘ ٟزَّازٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اُّ ٟلٔ َِي ٔ ٩ِ ًَ ١شُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ

َّ
َّ
اَک َّ
اٟشا ًَ َة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َٗا َ ٢أَ ِ َ
َغ َٓ ٕة َوِ َ ٧ص َُ َ ٧ ٩ت َذ َ ُ
َش َٖ ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َّ
ت كُُ٠و ََ َّ
َش آ َیا ٕ
ود َو َ٣أ ِ ُجو َد َواَّ ٟؽابَّ َة َوثَ ََلث َ َة ُظ ُش ٕ
َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َت ُ٘ ُوَّ ٦
وٖ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َو َیأ ِ ُج َ
اٟشا ًَ ُة َشًی َت َز ِوا ًَ ِ َ
رخ ُد ٌِٔ َٗ ٩ِ ٣ز ٔ ًَ َؽ ََ ٪ت ُش ُ
اض
ٕ بٔا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ٕ بٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َظ ِش ْ
َش َٔ ٚو َظ ِش ْ
َظ ِش ْ
َش اَ ٨َّ ٟ
و ٚاَ ٨َّ ٟ
ٕ ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َوْ َ ٧ار َت ِ ُ
اض أَ ِو َت ِص ُ ُ

ُ ٌَ ٣َ ١ض َِ ٥ش ِي ُث َٗاُٟوا
َٓتَب ٔ ُ
يت َُ ٌَ ٣ض َِ ٥ش ِي ُث بَاتُوا َو َت٘ٔي ُ

دنبار ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،رفات ،زقاز ،اوبلیفط ،رضحت ذحہفی نب ادیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رجحے ےس ل ولوگں وک ایقتم ےک قلعتم ابت تیچ رکےت وہےئداھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرفامایایقتماسفتقکتںیہنآےئیگ بجکتمتدساشناینںہندھکی ول وسرجاکرغمبےسولطع وہان،ایوججاموجج،
دایة االرض زنیم اک نیت ہگج ےس دانسنھ رشمؼ رغمب افر رجریہ رعب ںیم ،دعؿ یک ڑج ےس اگ اک انلکن وج آدویمں وک ہنکے یگ ای رفامای
ااھٹک رکے یگ افر اس ےک اسھت اہجں فہ رات سگارںی رات سگارے یگ افر اہجں فہ ولیقہل رکںی ےگ ینعی دفرہپ سگراںی ےگ فںیہ
رہھٹےیگ
رافی  :دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رفات،زقاز،اوبلیفط،رضحتذحہفینبادیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیمےکدےنسنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
راوی ٣ :ص٤وؼبُ ٩يَل ،٪وٛيٍ سے اور وہ سٔيا٪

شؽیث 58

اُ ٩ِ ًَ ٪فُ َ ا ٕ
ا٪
اٟؽ َظ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ت ِ َ ٧ص َو ُظ َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ ُّ
ومحمدنب الیغؿ،فعیک ےس افر فہ ایفسؿ ےس ایسرطحیک دحثی لقن رکےت ںیہ اہتبل اس ںیم "فادلُّ َح َؿ " دوھاں ےک اافلظ زایدہ
ںیہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیکےسافرفہایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیمےکدےنسنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 59

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾُ ،فاتٗ ،زاز ،وٛيٍ ،سٔيا٣ ،٪ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ كياٟسی ،طٌبہ٣ ،شٌوؼی

ؾ ًَ ُِ ٩فُ َ ا ٕ
ت ا َِ٘ ٟزَّازٔ ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
يٍ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َؼا ُو َؼ َّ
اُ ٩ِ ًَ ٪فُ َ ا ٕ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َوا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ِّی َسٌَ ٔ٤ا ُٔ ٩ِ ٣فُ َ ا ٕ
ت َو َزا َؼ
ت ا َِ٘ ٟزَّازٔ ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ

ٓ ٔيطٔ َّ
ا٪
اٟؽ َظ َ
اٟؽ َّجا َ ٢أَ ِو ُّ

انہ د ،اوباالوحص ،رفات ،زقاز ،فعیک ،ایفسؿ ،ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ایطیسل ،ہبعش ،وعسمدی یھب اوباالوحص ےس افر فہ رفات
زقاز ےس فعیک یک ایفسؿ ےس وقنمؽ دحثی ےک لثم لقن رکےت ںیہ ومحمد نب الیغؿ اوبداؤد ایطیسل ےس فہ ہبعش ےس افر وعسمدی
دلّ َّح َؽ َأ ْف ا ُ
ےس افر فہ رفات زقاز ےس دبعارلنمح یک ایفسؿ ےس وقنمؽ دحثی یک امدنن لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم (ا َ
دلّ َح َؿ) ےک
اافلظزایدہںیہ
رافی  :انہد،اوباالوحص،رفات،زقاز،فعیک،ایفسؿ،ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،ہبعش،وعسمدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیمےکدےنسنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 60

راوی  :ابو٣وسی٣ ،ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،ابونٌ٤ا ٪ش ٥ٜبً ٩بؽاہلل ًحلی طٌبہ

وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪ا َِ ٟص َ ٥ُ ٜبِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩فُ َ ا ٕ
ت ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
ُح َوإ ٔ َّ٣ا ُ٧زُو َُٔ ً ٢يسی ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی ََٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی
اَش ُة إ ٔ َّ٣ا ر ْ
ْطشُ ُض ِ ٥ف ٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ َٗا ََ ٢وا َِ ٔ ٌَ ٟ
ٔیض َت ِ َ
ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َو َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِ٨تٔ شٌُ َ ٕ ٓی َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اوبومیس،دمحمنبینثم،اوبامعنؿمکحنبدبعاہللیلجعہبعشےسفہہبعش ےسافر فہرفاتےسہبعشیکدحثیےکلثم لقنرکےتںیہ
افراسںیمہیاافلظزایدہںیہافردوسںیاشنینایوتوہاےہوجاؿوکدنمسرںیمکنیھپدےیگایرضحتٰیسیعنبرممیاکزنفؽےہاس
اببںیمرضحتیلع،اوبرہریہافراؾہملسافرہیفصےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبومیس،دمحمنبینثم،اوبامعنؿمکحنبدبعاہللیلجعہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیمےکدےنسنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 61

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابونٌي ،٥سٔيا ،٪س٤٠ة بٛ ٩ہي ،١ابواؼریص ٣زہيی٣ ،ش ٥٠ب ٩ػٔوا ،٪شرضت ػٔيہ رضی اہلل
ً٨ہا

ٔیص ا ِِ ٤ُ ٟزصٔ ٔي ِّی ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِؼر َ
اض ًَ َُِ ٩زِو ٔ َص َذا ا ِٟب َ ِيتٔ َشًَّی َي ِِز ُ َو َج ِي ْع
َػٔ َِو َ
اَ ٩ِ ًَ ٪ػ ٔٔ َّي َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َی َِ ٨تهٔی اُ ٨َّ ٟ

َک َظ
َشًَّی إٔذَا کَاُ ٧وا بٔا ِٟب َ ِي َؽا ٔ
ئ أَ ِو بٔب َ ِي َؽا َئ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
آَخص َِٔ ٥و ٥َِ ٟیَ ِ٨خُ أَ ِو َس ُل ُض ُِِ ٠ُٗ ٥ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََٔ َ ٩ِ ٤
ٕ بٔأ َ َّؤٟض ٔ َِ ٥و ٔ ٔ
ق ُظ ٔش َ
يض
ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََ ٢ی ِب ٌَ ُث ُض ِ ٥اہللُ ًَل َی َ٣ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،سلمةنبکننل،اوبادرسیرمیبہ،ملسمنبوفصاؿ،رضحتہیفصریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولگ اس رھگ رپ ھڑاھیئ رکےن ےس ابز ںیہن آںیئ ےگ اہیں کت ہک اکی رکشل ھڑاھیئ
رکے اگ افر بج فہ زنیم ےک اکی جینل دیماؿ ںیم وہں ےگ اؿ ےک افؽ افر آرخ زنیم ںیم داسنھ دےیئ اجںیئ ےگ افر درایمؿ
فاےل یھب اجنت ںیہن اپںیئ ےگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج ولگ اؿ ولوگں ںیم ےس اس لعف وک ربا
ںیھجمسےگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلاںیہناؿےکدولںےک احؽےکاطمقبااھٹںیئےگہیدحثینسححیحص
ےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،سلمةنبکننل،اوبادرسیرمیبہ،ملسمنبوفصاؿ،رضحتہیفصریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیمےکدےنسنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 62

راوی  :ابوَکیب ،ػيفی ب ٩ربعیً ،بؽاہلل ب٤ً ٩زً ،بيؽاہللٗ ،اس ٥ب٣ ٩ص٤ؽ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا َػ ِيف ُّٔی بِ ُ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ٕ َو َِ ٣ش ْغ َو َٗ ِذ ْٖ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَُٜو ُ ٪فٔی ٔ ٔ
آَخ اْلِ ُ َّ٣ةٔ َظ ِش ْ
وَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إٔذَا هَ َض َز ا ِٟع ُِب ُث َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَائٔظَ َة ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
أَِ َ ٧ضُ ٔ ٠
ٔیث َ ٔ
ک َوٓ ٔي َ٨ا اٟؼَّ اُ ٔ ٟص َ
َغ ْ

َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ
اوبرک ب،یفیصنبریعب،دبعاہللنبرمع،دیبعاہلل،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاس اتمےکآرخںیمزنیمںیم داسنھدانیرہچےاکخسموہانافر آامسؿےسرھتپفںیکابرش رھپ رفامیتںیہ
ہکںیمےن رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایک ل کینولوگںیکوموجدیگےکابفوجدالہکوہاجںیئ ےگ آپیلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںہکبجقسففوجفرذپریوہاگہیدحثیرضحتاعہشئریضاہللاہنعیکرفاتیےسرغ بےہل اےسرصػ
ایسدنسےساجےتنںیہدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےکاحےظفرپییحینبدیعسریضاہللہنعارتعاضرکےتںیہ
رافی  :اوبرک ب،یفیصنبریعب،دبعاہللنبرمع،دیبعاہلل،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرجاکرغمبےسانلکن
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وسرجاکرغمبےسانلکن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 63

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ٥تيِم ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ ش ٔی َن َُابَ ِت
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َّ
اٟظ ُِ ٤ص َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ذ َٓرٕ أَ َت ِؽرٔی أَیِ ََ ٩ت ِذصَ ُب َص ٔذظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
ِ
اٟش ُحوؼ ٔ َٓ ُي ِؤ َذ ََُ ٟ ٪ضا َو َٛأََ َّ ٧ضا َٗ ِؽ ٗٔي َََ ٟ ١ضا اكُِ٠عٔی َٔ ٩ِ ٣ش ِي ُث ٔجئِتٔ َٓ َت ِلِِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ُ٠زٔب ٔ َضا
َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا َت ِذ َص ُب َت ِش َتأذ ٔ ُ ٪فٔی ُّ

ُ
ا ٪بِ َّٔ ًَ ٩شا ٕ٢
ک ُِ ٣ش َت َ ٌّْق ََ ٟضا َٗا ََ ٢وذََ ٔ ٟ
ْقأَ َو َذَ ٔ ٟ
ْقائ َ ُة ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
کَٔ
َٗا َ ٢ث ََّ َ ٥
يض
وسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َوشُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ َوإَٔ َ ٧ص َوأَبٔی َُ ٣

انہد ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اربامیہ یمیت ،اؿ ےک فادل ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رغفب آاتفب ےک دعب دجسم
ںیمدالخوہاوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیرفامآ ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاوبذراجےتنوہہیوسرجاہکںاجات
ےہںیمےنرعض ایکاہللافراساکروسؽزایدہاجےتن ںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہی ےدےیکااجزتےنیلےک ےئل
اجات ےہ افر اےس ااجزت دےدی اجیت ےہ وگایہک رھپ مکح دای اجےئہک فاہں ےس ولطعرکف اہجں ےس آےئ وہ اس رطح فہ رغمب
ےسولطعوہاگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیزپیھ َف َذکِلَمُ ْسیَ َق ٌّّرل َ َهارافی ےتہںیہہکہیانبوعسمدیکرقاتےہاس
اببںیموفصاؿنباسعؽذحہفینبادیساسنافراوبومیسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،اربامیہیمیت،اؿےکفادل،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایوججافراموججےکےنلکنےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ایوججافراموججےکےنلکنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 64

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی و ُیر واشؽ ،سٔيا ،٪زہزی ،رعوة ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ة ،شبيبة ،ا ٦شبيبہ ،شرضت
زی٨ب ب٨ت جصع رضی اہلل ً٨ہا

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
است َِي َ٘ َى َر ُسو ُ ٢اہللٔ
يب َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِص ٕع َٗاَِ ٟت ِ
يب َة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦شب ٔ َ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩شب ٔ َ
ُِ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠وِ ٣ُ ٕ ٦ص ًَّ ٤زا َو ِج ُضطُ َوص َُو َي ُ٘و ََُّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ یُ َز ِّؼؼُ َصا ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َشٕ َٗ ِؽ ا ِٗت َ َر َب
ت َویِ َْ ٌَِ ٠ٟٔ ١ز ٔب ٔٓ َ ٩ِ ٣
و٪
َشا َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َٓ َِ ٨ضُ ٔ ٠
ُٓتٔضَ ا َِ ٟي ِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ِؼَ ٔ ٦یأ ِ ُجو َد َو َ٣أ ِ ُجو َد ِٔ ٣ث ُ
ک َوٓ ٔي َ٨ا اٟؼَّ اُ ٔ ٟص َ
َ ١ص ٔذظ ٔ َو ًَ َ٘ َؽ ًَ ِ ّ
يض َو َٗ ِؽ َج َّو َؼ ُسٔ َِيا َُ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إٔذَا َٛث ُ َر ا ِٟع ُِب ُث َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث صَ ََ ٜذا َر َوی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ِ َ ٧ص َو صَ َذا و َٗا َ ٢ا ُِ ٟص َِ ٤يؽ ُّٔی َٗا َُ ٢سٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
ا ُِ ٟص َِ ٤يؽ ُّٔی َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟص َّٔائ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
يب َة َوص َُ٤ا َربٔيب َ َتا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًُ َي ِي ََ ٨ة َشٔٔوِ ُت ٔ ٩ِ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ أَ ِربَ ٍَ ن ِٔش َوة ٕ َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩شب ٔ َ

يب َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِص ٕع َز ِوظ َِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصَ ََ ٜذا َر َوی َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوَُیِرُ ُظ َص َذا
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ُ َِّ ٦شب ٔ َ
اب ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة
يب َة َو َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٩شب ٔ َ
ٔیث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ُ

يب َة
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦شب ٔ َ
َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

دیعس نبدبعارلنمحزخمفیم ف ہریفادح،ایفسؿ،زرہی ،رعفة،زبنیتنبایبسلمة،جنینة،اؾ ہبیبح،رضحتزبنیتنب شحجریض
اہللاہنعرفامیتںیہہکاکیرمہبتروسؽا ہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدنینےسدیباروہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہرسخوہ
ّللَّ زپاھ افر رفامای رعب ےک ےئل اس رش ےس الہتک ےہ وج رق ب
راہ اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
وہایگ ےہ آج ےکدؿ ایوجج اموجج وک رفےنک فایلدویار ںیم اس ےک ربارب وسارخ وہایگ افر رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ایلگن
ےس وگؽ دارئے ےس اشنؿ انب رک داھکای زبین رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ل  اصنیحل ےک
وہےنےکابفوجدالہکرکدےیئاجںیئےگآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںبجربایئزایدہوہاجےئیگہیدحثینسححیحص
ےہایفسؿ ےناےسدیجرقار دای ےہدیمحیایفسؿ اکوقؽلقنرکےتںیہ ہکںیم ےن زرہییک اس دنس ےساچروعروتںوک اید ایک ےہ
زبنیتنباوبہملسوکوجہبیبحےسلقنرکیتںیہافرہیدفونںیبنیلص اہللہیلعفآہلفملسیکرپفرشںیمرںیہاؾہبیبحزبنینبشحج
ےس رفاتی رکیت ںیہ افر ہی دفونں یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ںیم ےس ںیھت رمعم ےن اس دحثی وک زرہی ےس
رفاتیایکنکیلاسںیمہبیبحاکذرکںیہنےہ
رافی  :دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم ف ہری فادح ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفة ،زبنی تنب ایب سلمة ،جنینة ،اؾ ہبیبح ،رضحت زبنی تنب
شحجریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخریجرگفہیکاشنینےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ

اخریجرگفہیکاشنینےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 65

راوی  :ابوَکیب ،ابوبرک بً ٩ياغً ،اػ ،٥شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
غ ًَ ِٔ ًَ ٩
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
َکیِبٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
آَخ اٟزَّ َ٣ا ِٔ َٗ ٪و ْ ٦أَ ِش َؽ ُ
آََّ ٪ل یُ َحاو ٔ ُز
رخ ُد فٔی ٔ ٔ
ْق َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
ْقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
اث اْلِ َ ِس َ٨ا ُٔ ٪سٔ ََضا ُئ اْلِ َ ِش ََلَ ٔ ٦ي ِ َ

ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ی٤َ َٛ ٩ا یَ ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ي ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
اٟؽ ٔ
وِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪و َٔ ٢ظی ِر ٔا ِٟبَرٔیَّ ٔة یَ ِ٤زُٗ َ
َت َزاٗ ٔ َي ُض َِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
ًَل ٔ ٕٓی َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأَبٔی ذ ٓ َٕر َو َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی فٔی َُی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣يةٔ
ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ی٤َ َٛ ٩ا یَ ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟؽ ٔ
ئ ا ِِ َ٘ ٟو ََّ ٦أ ٟذ َ
ٕ َص ُؤ ََّل ٔ
آََّ ٪ل یُ َحاو ٔ ُز َت َزاٗ ٔ َي ُض َِ ٥ی ِ٤زُٗ َ
ْق َ
َش ِي ُث َو َػ َ
ْقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
یَ ٩ي ِ َ

ُحورٔیَّ ُة َوَُیِرُص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٟع َوارٔ ٔد
إٔ٤َ َّ ٧ا ص ُِ ٥ا َِ ٟع َوارٔ ُد ا ُِ َ ٟ

اوبرک ب ،اوبرکب نب ایعش ،اعمص ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
آرخیزامےنںیماکیوقؾدیپاوہیگنجیکرمعںیمکوہںیگےبلقعوہںےگرقآؿزپںیھےگنکیلاؿےکقلحےسےچینںیہن
ارتے اگ ہی ولگ (روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس) فایل ابت (ااحدثی) ںیہک ےگ نکیل دنی ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ ےسیج
ریتامکؿ ےس لکن اجات ےہ اس ابب ںیم رضحت یلع ،اوبدیعس افر اوبذر ریض اہلل مہنع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی نسح
حیحص ےہ اس دحثی ےک العفہ یھب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ ولوگں ےک افاصػ وقنمؽ ںیہ فہ ہی ہک فہ ولگ رقآؿ
زپںیھ ےگ نکیل اؿ ےک قلح ےس ےچین ںیہن ارتے اگدنی ےس اےسی لکن اجںیئ ےگ ےسیج ریتامکؿ ےس لکن اجات ےہ اؿ ولوگں ےس
رمادوخارجاکرفہقرحفرہیافردفرسےوخراجںیہ
رافی  :اوبرک ب،اوبرکبنبایعش،اعمص،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارثہےکابرےںیم

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ارثہےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 66

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبةٗ ،تاؼہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،شرضت اسيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ُ َس ِي ٔؽ بِ ُٔ ٩ش َـیِر ٕأَ َّ٪

اس َت ٌِ ََِ ٠٤ت ُٓ ََلّ٧ا َوَ ٥َِ ٟت ِش َت ٌِ٠ِ ٔ٤ىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٥ِ َُّٜ٧
َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ
يض
ق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َاػبٔرُوا َشًَّی َت ِِ َ٘ ٠ونٔی ًَل َی ا َِ ٟص ِو ٔ
َست َ َر ِو ََ ٪ب ٌِؽٔی أَثَ َز ّة ٓ ِ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،اتقدہ ،اسن نب امکل ،رضحت ادیس ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک اکی ااصنری ےن رعض ایک ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن الفںصخشوکاحمکانبای افرےھجم ںیہنانبایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای مت ریمے دعب ارثہ (ینعی اناجزئ رتحیج) دوھکی ےگ سپ ربص رکان اہیں کت ہک مت وحض رپ ھجم ےس الماقت رکف ہی دحثی نسح حیحص
ےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتادیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ارثہےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 67

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اً٤ع ،زیؽ ب ٩وہب ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َّ
ُ
رکوَ َ ٧ضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَ ُّؼوا إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥ش َّ٘ ُض َِ ٥و َسُ٠وا اہللَ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ست َ َر ِو ََ ٪ب ٌِؽٔی أَثَ َز ّة َوأ ُّ ٣ورا تُ ُِ ٔ ٨

يض
َّأ ٟذی َلَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر ،ییحینبدیعس ،ا،شم،زدینب فبہ،رضحت دبعاہللریضاہللہنعرفامےت ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایمتولگریمےدعباناجزئرتاحیجتافراندنسپدیہاومردوھکیےگاحصہبرکاؾےنرعضایک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہاس
فتقےکابرےںیمایکمکحدےتیںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاؿاحومکںاکقحادارکانافراانپقحاہللاعتیلےسامانگن
ہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ا،شم،زدینبفبہ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحصہبرکاؾوکایقتمکتےکفااعقتیکربخدی
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحصہبرکاؾوکایقتمکتےکفااعقتیکربخدی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 68

٣وسی ٗزاز بْصی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽً ،لی ب ٩زیؽ ،ابونرضة ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٤ً :زا ٪بٰ ٩

رض َة
وسی ا َِ٘ ٟزَّا ُز ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٔؽ بِ ُٔ ٩ج ِؽ ًَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٪ا َِ ُ ٟ
ْقش ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ْص ب ٔ ََ ٨ضارٕ ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ظ ٔلي ّبا َٓ٥َِ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َػ ََل َة ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َی َؽ َِ َط ِيئّا َیُٜو ُ ٪إلٔ َی ٗ ٔ َياَّ ٔ ٦
رض ْة
اٟشا ًَ ٔة إ ٔ ََّّل أَ ِظب َ َرَ٧ا بٔطٔ َشٔٔوَ ُط ََ ٩ِ ٣شٔٔوَ ُط َو َن ٔش َي ُط ََ ٩ِ ٣ن ٔش َي ُط َوکَا ََ ٔ ٓ ٪امی َٗا َ ٢إ ٔ َُّّ ٪
اٟؽَ ِ ٧يا شَُِ ٠و ْة َظ ٔ َ
و ٪أََّلَ ٓ َّ
اَ ٔ ٓ ٪امی َٗا َ ٢أَ ََّل َّلَ َی َِ َّ٩ٌَ ٨َ ٤ر ُج َّل
اٟؽَ ِ ٧يا َو َّات ُ٘وا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َوک َ َ
ٕ َت ٌِ ََ ُ٠٤
َات ُ٘وا ُّ
اْظ َِ ٛي َ
َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ُِ ٣ش َت ِعَٔ ٓ ٥ِ ُُٜٔ ٔ ٠يضا َٓ َْ ٔ ٨
اَ ٔ ٓ ٪امی َٗا َ ٢أَ ََّل إَّٔ٧طُ
ض أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢ب ٔ َص ٕٓ ٙإٔذَا ًَُ ٤َ ٔ ٠ط َٗا َََ ٓ ٢بکَی أَبُو َسٌٔي ٕؽ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢ؽ َواہللٔ َرأَیِ َ٨ا أَ ِط َيا َئ َٓضٔب ِ َ٨ا َٓک َ َ
َص ِي َب ُة ا٨َّ ٟا ٔ

ا٪
یُ َِ ٨ؼ ُب ٟٔکَُُ ِّ١اؼ ٔ ٕر َ ٔ ٟوائْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة بٔ َ٘ ِؽرٔ ُ َِؽ َرتٔطٔ َو ََّل ُ َِؽ َر َة أَ ًِوَ َُِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ؽ َرة ٔإ ٔ َ٣اًَ ٔ ٦ا َّٕ ٣ة یُ ِز َُ ٛز َ ٔ ٟوا ُؤ ُظ ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِستٔطٔ َٓک َ َ
ٓ ٔ َامی َش ٔٔوِ َ٨ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أََّلَ إ ٔ َّ ٪بَىٔی آ َؼ َُ ٦ظُ٘ ٔ ٠وا ًَل َی ك َ َب َ٘ا ٕ
وت ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ت َطًَّی َُٓ ٨ِ ٔ٤ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یُو َُ ٟؽ ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َو َی ِص َيا ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویَ ُُ ٤
اُفا
اُفا َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یُو َُ ٟؽ ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویَ ِص َيا ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویَ ُُ ٤
اُفا َویَ ُُ ٤
اُفا َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یُو َُ ٟؽ ک َ ٔ ّ
وت ک َ ٔ ّ
وت ک َ ٔ ّ
اُفا َویَ ِص َيا ک َ ٔ ّ
َ ٩ِ ٣یُو َُ ٟؽ ک َ ٔ ّ

ِک
اُفا َویَ ُُ ٤
َسی ٍُ ا َِ َِ ٟـ ٔب َ ٔ
َسی ٍَ ا َِِ ٟٔي ٔئ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِٔ َ ٥
وت ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا أَ ََّل َوإ ٔ َُّ ٨ِ ٣ٔ ٪ض ِ ٥ا َِ ٟب ٔلي َئ ا َِ َِ ٟـ ٔب َ ٔ
ِک بٔتَٔ ٠
َسی ٍُ ا َِِ ٟٔي ٔئ َٓتَٔ ٠
َو َی ِص َيا ک َ ٔ ّ
َسی ٍُ ا َِ َِ ٟـ ٔب بَ ٔلي ُئ ا َِِ ٟٔي ٔئ
َشص ُِٔ َ ٥
َسی ٍَ ا َِ َِ ٟـ ٔب بَ ٔلي َئ ا َِِ ٟٔي ٔئ أَ ََّل َو َظیِرُص ُِ ٥بَ ٔلي ُئ ا َِ َِ ٟـ ٔب َ ٔ
أَ ََّل َوإ ٔ َُّ ٨ِ ٣ٔ ٪ض ِٔ َ ٥
َسی ٍُ ا َِِ ٟٔي ٔئ أَ ََّل َو َ ُّ
ئ َس ِّي ُئ َّ
ئ َش َش َُّ ٩
ئ َش َش ََّ ٩
اٟلَٔ ٠ب
اٟلَٔ ٠ب َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ش َش ُ ٩ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
اٟلَٔ ٠ب َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥س ِّي ُئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
أَ ََّل َوإ ٔ َُّ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ ٥ش َش َ ٩ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ ا َِ ٟص َش َُّ ٩
اٟش ِّي َئ َّ
ئ َّ
ِک أََّلَ َوإ ٔ َُّ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِّ ٥
َشص ُِ٥
اٟلَٔ ٠ب أَ ََّل َو َظیِرُص ُِ ٥ا َِ ٟص َش ُ ٩ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
اٟش ِّي َئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ِک بٔتَٔ ٠
َٓتَٔ ٠
اٟلَٔ ٠ب أَ ََّل َو َ ُّ
ئ َس ِّي ُئ َّ
اٟلَٔ ٠ب أَ ََّل َوإ ٔ َّ ٪ا َِ َِ ٟـ َب َج َِ ٤ز ْة فٔی َِٗٔ ٠ب ابِ ٔ ٩آ َؼ َ ٦أَ َ٣ا َرأَیِت ُِ ٥إلٔ َی شُ َِ ٤زة ٔ ًَ ِي َِ ٨يطٔ َواِ٧تَٔٔا ٔػ أَ ِو َؼا ٔجطٔ ٓ ََ٩ِ ٤
َس ِّي ُئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ق َٗا ََ ٢و َج ٌَ ِ٨َ ٠ا َ ٠ِ َ ٧تٔ ُٔت إلٔ َی َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َص ِ ١بَق ٔ َی َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِي ْئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ک ََِٓ ٠يَِ ٠ؼ ِ ٙبٔاْلِ َ ِر ٔ
أَ َش َّص بٔظَ ِي ٕئ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟؽَ ِ ٧يا ٓ ٔ َامی ََ ٣ضی َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ ََّّل َ٤َ ٛا بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣یَ ِو ٔ ٥ِ ُٜ٣صَ َذا ٓ ٔ َامی ََ ٣ضی ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل إُٔ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَ ِب َُّ ٩ِ ٣ٔ ٙ
ََکوا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش َّؽثَ ُض ِ٥
ا َِ ٟباب ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة َوأَبٔی َِ ٣زیَ ََ ٥وأَبٔی َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِظ َل َب َوا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َوذ َ ُ

ب ٔ َ٤ا ص َُو کَائ ْٔ ٩إلٔ َی أَ َِ ٪ت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

رمعاؿ نب ومٰیس زقازرصبی ،امحد نب زدی ،یلع نب زدی ،اوبرضنة ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رصعیک امنز زپاھیئ افر رھپ اطخب رفامایسج ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنایقتم کت
فاعق وہےنفایل وکیئزیچ ںیہن وھچڑیسپ اید راھک سج ےن اید راھک افر وج وھبؽایگ وس وھبؽ ایگآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای
داینڑبیرسزبسفاشدابافریھٹیمےہاہللاعتیلمتولوگںوکآدنئہآےنفاےلولوگںاکہفیلخانبےنفاےلںیہرھپفہدںیھکیےگہک
متولگ ایک رکےت وہربخدارداین افر وعروتں ےس وچبربخدار یسکصخش وکولوگں اک وخػ قح ابت ےنہک ےس ہن رفےک ہکبج اس وکاس اک
قح وہان ولعمؾ وہ رافی  ےتہ ںیہہک اوبدیعس ہی دحثیایبؿ رکےت وہےئ رفےن ےگل افر رفامای اہللیک مسق ل تہب زیچفں ےس ڈر ے
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہییھبرفامایربخدارایقتمےکدؿرہدغارےکےئلاسیکےبفافیئیکدقماررپ ڈنھجاوہاگافراامؾ
اعؾےسدغاریرکےنفاال بےسڑبادغارےہاساکڈنھجااسیکتشپرپاگلایاجےئاگاوبدیعسرفامےتںیہہکاسدؿوجزیچںیل 
ےن اید ںیک اؿ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ یھب اھت ہک آاگہ وہ اجؤ ااسنؿ یئک اقبطت رپ دیپا وہےئ ںیہ اؿ ںیم ےس
ضعبومنمدیپاوہےتافرومنمیہیکتیثیحےسزدنہرےتہافرومنمیہرمےتںیہہکبجضعباکرفدیپاوہےتایستیثیحےس

ےتیجافرایستیثیحرپرمےتںیہضعباےسییھبںیہوجومنمیہدیپاوہےتافرایستیثیحےسےتیجںیہنکیلاکرفوہرکرمےتںیہ
رھپاؿاکاکیہقبط ااسییھبےہافروجاکرفدیپاوہاتےہاکرفنبرکزدنیگسگاراتےہنکیلاخہمتاامیؿرپوہاجاتےہاںیہنںیمےسھچک
اےسیںیہںیہنجدریےسہصغآاتافردلجیڈنھٹا وہاجات ےہہکبجضعبم ے ےکیھب زیت وہےتںیہافرڈنھٹے یھبدلجیوہاجےت
ںیہ ہی دفونں ربارب ربارب ںیہ اںیہن ںیم ااسی ہقبط یھب ےہ وج دلجی م ے ںیم آ اجات ےہ نکیل دری ےس اس اک ارث زالئ وہات ےہ اؿ ںیم
 بےسرتہبدریےسم ےںیمآےنفاےلںیہافردلجیڈنھٹےوہےنفاےلںیہافر بےسربےدلجیہصغںیمآےنفاےل
افر دری ےس ڈنھٹے وہےن فاےل ںیہ ہی یھب اجؿ ول ہک اؿ ںیم ضعب ولگ دلجی رقض ادا رکےن فاےل افر وہستل ےک اسھت یہ
اقتاض رکےن فاےل ںیہ ضعب رقض یک ادایگیئ ںیم ربے ںیہ نکیل اقتاض نسح فوخیب ےک اسھت رکےت ںیہ رسیتا ہقبط ااسی یھب ےہ وج
ادایگیئ ںیم وت کیھٹ ےہ نکیل اقتےض ںیم ربا ےہ ہکبج ھچک اےسی یھب ںیہ وج امےنگن ںیم یھب ربے ںیہ افر ادا رکےن ںیم یھب حیحص ںیہن
اجؿ ول ہک اؿ ںیم ےس  ب ےس رتہب نسحب فوخیب اقتاض رکےن فاےل افر ادا رکےن فاےل ںیہ افر اؿ ںیم دبرتنی فہ ںیہ وج دفونں
زیچفںںیمربےںیہربخداربضغانبآدؾےکدؽںیماکیاگنچریےہایکمتاسیکآوھکنںیکرسیخافراسیکرگدؿیکروگں
ےکوھپےنلوک ںیہندےتھکیسپ ےسجہصغآےئاےسزنیمرپٹیلاجاناچےئہاوبدیعسدخری ریضاہللہنعرفامےتںیہہک ل  وسرجیک
رطػدےنھکیےگلہکآایھچک ابیقرہایگےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماینسولداینیکابایقتسگرےوہےئزامےنیکہبةسن
اینتیہ رہیئگںیہانتجاہمتراآجاکدؿسگرےوہےئوپرےدؿیکہبةسناساببںیمریغمہنبہبعشاوبزدینبا بطذحہفیافر
اوبرممی ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی امتؾ رافی  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایقتم کت وہےن فاےل
فااعقتیکربخدی
رافی  :رمعاؿنبومٰیسزقازرصبی،امحدنبزدی،یلعنبزدی،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاشؾیکفضلیتےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
الہاشؾیکفضلیتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 69

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،شرضت ٌ٣اویہ بْ ٩قہ اپ٨ے واٟؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َّْٔ ُ ٩ق َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ ١
رضص َُِ ٩ِ ٣َ ٥ظ َذ َُ ٟض َِ ٥شًَّی َت ُ٘ َو٦
اٟظاَََ ٓ ٔ ٦ل َظی ِ َر ٓ ٔيََّ ٥ِ ُٜل َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َُ ٨ِ ٣ؼورٔ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ٓ ََش َؽ أَصِ ُ
یََّ ٩ل َي ُ ُّ
َّ
اب ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
اٟشا ًَ ُة َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی ص ُِ ٥أَ ِػ َص ُ

بِ َٔ ٩ش َوا ََ ٟة َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،رضحت اعمفہی نب رقہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایبجالہاشؾ ںیمرخایب دیپاوہیئگوت مت ںیموکیئریخف الھبیئہنوہیگریمیاتم ںیم ےساکی رگفہااسی ےہ سجیکہشیمہ دمدف
رصنت وہیت رےہ یگ افر یسک اک اؿ یک دمد ہن رکان اںیہن ناصقؿ ںیہن اچنہپےئ اگ اہیں کت ہک ایقتم اقمئ وہ اامؾ اخبری یلع نب دمینی
ےس لقن رکےت ںیہ ہک ہی رفہق دحمی اک ےہ اس ابب ںیم دبعاہلل نب وحاہل ،انب رعؾ ،زدی نب اثتب افر دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل
مہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،رضحتاعمفہینبرقہاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الہاشؾیکفضلیتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 70

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪شرضت بہز ب ٩شٜي ٥اپ٨ے واٟؽ اور وہ اٛ ٪ے ؼاؼا

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا بَ ِضز ُ بِ َُ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیِ َ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ

َتأ ِ ُ٣زُن ٔی َٗا ََ ٢صا صُ َ٨ا َوَ َ ٧صا ب ٔ َي ٔؽظ ِٔ َ ٧ص َو َّ
يض
اٟظاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ ،رضحتزہبنبمیکحاےنپفادل افرفہاؿےکداداےسلقن رکےتںیہہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےھجماہکںایقؾاکمکحدےتیںیہسپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپدتس
ابمرکےساشؾیکرطػااشرہایکافررفامایاسرطػہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،رضحتزہبنبمیکحاےنپفادلافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمےدعباکرفوہرکاکیدفرسےوکلتقہنرکےنگلاجان
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ریمےدعباکرفوہرکاکیدفرسےوکلتقہنرکےنگلاجان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 71

راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لی ،یصٌی ب ٩سٌيؽٓ ،ـي ١بُ ٩زواً ،٪رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٢
رک َُ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ً ٔ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُٓ َـ ِي ُ
 ١بِ َُُ ٩زِ َو َ
اب َب ٌِ ٕف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِؽٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
يض
اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی َوصَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َکزٔ بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َو َواث ٔ ََ ٠ة َو ُّ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َجزٔیز ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو ُ ِ
اوبصفح رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،لیضف نب وزفاؿ ،مرکةة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب دفابرہ اکرف ہن وہ اجان ہک اکی دفرسے وک لتق رکےن وگل اس ابب ںیم رضحت دبعاہلل نب
وعسمد،رجری،انبرمع،رکزنبہمقلع،فاہلثنباعقسافرانصیحبریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ

رافی  :اوبصفحرمعفنبیلع،ییحینبدیعس،لیضفنبوزفاؿ،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسیہنتفسجںیماھٹیبرےنہفاالڑھکےوہےنفاےلےسرتہبوہاگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ااسیہنتفسجںیماھٹیبرےنہفاالڑھکےوہےنفاےلےسرتہبوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 72

راوی ٗ :تيبہٟ ،يثً ،ياغ بً ٩باض ،بٜیربً ٩بؽاہلل ب ٩اطخ ،شرضت بَّس ب ٩سٌيؽ ،سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
َّس بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ أَ ََّ ٪س ٌِ َؽ بِ َ ٩أَبٔی
ض ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
غ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ًَِ ٩يَّا ٔ
ا ٪أَ ِط َض ُؽ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة ا َِ٘ ٟاً ٔ ُؽ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
َو َّٗاؾٕ َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢ؽ ٓٔت ِ َٔ ٨ة ًُ ِث ََ ٤

ٓ َٔيضا َظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ٘ ٟائ ٔ َُ ٥ظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟاشٔی َوا ِ٤َ ٟاشٔی َظی ِ ْر ٔٔ َّ ٩ِ ٣
َ
ُفأَیِ َت إ ٔ َِ ٪ؼ َظ ًََ ١ل َ َّی بَ ِئًی َو َب َش َم یَ َؽ ُظ إلٔ َ َّی
اٟشاعی َٗا َ ٢أ َ َ

َ ِّ َ
رک َة َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأَبٔی
َ ٔ ٟي ِ٘ ُت َ٠ىٔی َٗا َ ٩ِ ُٛ ٢کَابِ ٔ ٩آ َؼ ََٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َظب ٔ
َّاب بِ ٔ ٩اْلِ َرت َوأبٔی بَ ِ َ
ٔیث ًَ َِّ ٩
ٔیث َش َش َْ ٩و َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َو َزا َؼ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ
َخ َط َة َو َص َذا َشؽ ْ
َواٗ ٔ ٕؽ َوأَبٔی َُ ٣
وسی َو َ َ
َر ُج َّل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

ہبیتق ،ثیل،ایعش نب ابعس ،ریکبنب دبعاہلل نب اجش ،رضحت رسب نبدیعس ،دعس نب ایب فاقص ریض اہللہنع ےس لقن رکےت ںیہ ہک
دعس نب ایب فاقص ےن امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع ےک الخػ ہنتف ےک ومعق رپ اہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای رقنع ب اکی ہنتف اپب وہاگ سج ںیم ےنھٹیب فاال ڑھکے وہےن فاےل ےس ،ڑھکا وہےن فاال ےنلچ فاےل ےس افر ےنلچ فاال
دفڑےنفاےلےسرتہبوہاگ یسکےنوپاھچاتبےیئارگ وکیئ ریمےرھگ ںیمدالخوہ افر ےھجملتقرکےن ےگل وتںیم ایکرکفںآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتآدؾےکےٹیباہلیبیکرطحوہاجؤاساببںیمرضحتاوبرہریہ ،بابنبارت،اوبرکب،انبوعسمد،
اوبفادق،اوبومیسافررخہشےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسحےہافرضعبرافیاےسثیلنبدعسےسلقنرکےتوہےئ

اکیرافیاکااضہفرکےتںیہرھپہییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوباہطسدعسیئکدنسفںےسوقنمؽےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،ایعشنبابعس،ریکبنبدبعاہللنباجش،رضحترسبنبدیعس،دعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاکیہنتفااسیوہاگوجادنریھیراتیکرطحوہاگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاکیہنتفااسیوہاگوجادنریھیراتیکرطحوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 73

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ بًَ ٩لء بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَاؼ ٔ ُروا بٔاْلِ َ ًِ َ٤ا ٔٔٓ ٢ت َ ّ٨ا ََ ٔ ٘ٛل ٍٔ َّ
اُفا َویُ ِٔ ٤سی ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا
اِ ٠ٟي ٔ ١ا ِ٤ُ ٟوِ  ٥ٔ ٔ ٠ي ُِؼب ٔ ُض اَّ ٟز ُج ُ
ِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویُ ِٔ ٤سی ک َ ٔ ّ
يض
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اُفا َیبٔي ٍُ أَ َش ُؽص ُِ ٥ؼٔی َُ ٨ط بٔ ٌَ َزقٕ ُّٔ ٩ِ ٣
َوي ُِؼبٔضُ ک َ ٔ ّ

ہبیتق،دبعازعلسینبدمحمنبالعءنبدبعارلنمح،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اامعؽ اصہحل ںیم دلجی رکف اس ےس ےلہپ ہک ادنریھی رات یک رطح ےنتف مت ولوگں وک ریھگ ںیل نج ںیم ااسنؿ حبص
ومنم افر اشؾ وک اکرف وہ اجےئ اگ رھپ اشؾ وک ومنم وہاگ نکیل حبص کت اکرف وہ اجےئ اگ افر اےنپ دنی وک دب ےک وھتڑے ےس امؽ ےک
وعضچیبدےاگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحمنبالعءنبدبعارلنمح،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاکیہنتفااسیوہاگوجادنریھیراتیکرطحوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 74

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ہ٨ؽ ب ٩شارث ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َش َّؽثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩صٔ ِٕ ٨ؽ ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ٪
ا ٪اہللٔ َ٣اذَا أُِ٧ز ٔ ََّ ٢
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ َ٣اذَا أُِ٧ز ٔ َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟعزَائ ٔٔ٩
است َِي َ٘ َى َِ ٟي َّ ٠ة َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َص َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
َ ٩ِ ٣یُوٗ ٔ ُى َػ َواش َٔب ا ُِ ٟص ُح َزا ٔ
يض
َخة ٔ َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ت یَا ُربَّ کَاس َٔي ٕة فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا ًَارٔیَ ْة فٔی ِاْل ٔ َ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،دنہنباحرث،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعیتہکںیہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلص
ّللَّآجراتےنتکےنتفانزؽوہےئافرسکدقررخاےنااترےے
اہللہیلعفآہلفملسراتوکدنینےسدیباروہےافررفامای ُش ْیجَا َؿا ِ
وکؿےہوجرجحفںفاویلںوکاگجےئتہبیسداینںیمابلسےننہپفایلوعرںیتآرختںیمیگننوہںیگ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،دنہنباحرث،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاکیہنتفااسیوہاگوجادنریھیراتیکرطحوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 75

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،یزیؽ ب ٩ابی شبيب ،سٌؽ ب ٩س٨ا ،٪شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ َِ ٩س ٌِؽٔ بِ ٔٔ ٩س َ٨ا ٕ ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩یز ٔ َ

اٟشا ًَةٔ ٓٔت َ ْن ََ ٔ ٘ٛل ٍٔ َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢تُٜو ُ ٪بَی ِ َن َی َؽ ِی َّ
اُفا
اِ ٠ٟي ٔ ١ا ِ٤ُ ٟوِ  ٥ٔ ٔ ٠ي ُِؼب ٔ ُض اَّ ٟز ُج ُ
َٔ ٓ ١يضا ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویُ ِٔ ٤سی ک َ ٔ ّ

اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ُج َِ ٨ؽ ٕب
اُفا َیبٔي ٍُ أَٗ َِو ْا ٦ؼٔی َُ ٨ض ِ ٥بٔ ٌَ َزقٕ ُّٔ ٩ِ ٣
َویُ ِٔ ٤سی ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َوي ُِؼبٔضُ ک َ ٔ ّ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
وسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َوا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ َوأَبٔی َُ ٣
َغ ْ

ہبیتق،ثیل،سیدینبایب بیب،دعسنبانسؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایایقتمےکرق باےسیےنتففاعقوہںےگوجادنریھیراتیکرطحوہںےگاؿ ںیمااسنؿحبصومنموہاگوتاشؾوکاکرفافر
اشؾ وک ومنم وہاگ وت حبص اکرفوہ اجےئ اگ افرتہب ےس ولگ وھتڑے ےس امؽ ےک وعض اانپ دنی چیبڈاںیل ےگ اس ابب ںیم رضحت
اوبرہریہ،دنجب،امعنؿنبریشبافراوبومیسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینبایب بیب،دعسنبانسؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاکیہنتفااسیوہاگوجادنریھیراتیکرطحوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 76

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦شرضت شش ٩رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ف ٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ي ُِؼب ٔ ُض
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟص َش َٔٗ ٩ا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ِّ َ ٣ُ ١
رع ٔؿطٔ َو َ٣أٟطٔ َویُ ِٔ ٤سی
اُفا َٗا َ ٢ي ُِؼب ٔ ُض اَّ ٟز ُج ُ
اَّ ٟز ُج ُ
اُفا َویُ ِٔ ٤سی ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َوي ُِؼب ٔ ُض ک َ ٔ ّ
ِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویُ ِٔ ٤سی ک َ ٔ ّ
ُح ّ٣ا َ ٔ ٟؽٔ ٦أَظٔيطٔ َو ٔ ِ

ُِ ٣ش َت ٔص ًَّل َُ ٟط َویُ ِٔ ٤سی ُِّ َ ٣
رع ٔؿطٔ َو َ٣أٟطٔ َوي ُِؼب ٔ ُض ُِ ٣ش َتصٔ ًَّل َُ ٟط
ُح ّ٣ا َ ٔ ٟؽٔ ٦أَظٔيطٔ َو ٔ ِ

اصحل نب دبع اہلل ،رفعج نب نامیلؿ ،اشہؾ ،رضحت نسح ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ ےک قلعتم ایبؿ
رفامےت آ ےہک حبص وک اےنپ اھبیئیک اجؿ امؽ افر زعت وک اےنپ افرپ رحاؾ ےھجمس اگ نکیل اشؾ وک الحؽےنھجمسےگل اگ افر ایس رطح اشؾ وک

رحاؾاتھجمسوہاگوتحبصالحؽےنھجمسےگلاگ
رافی  :اصحلنبدبعاہلل،رفعجنبنامیلؿ،اشہؾ،رضحتنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاکیہنتفااسیوہاگوجادنریھیراتیکرطحوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 77

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢یزیؽ ب ٩ہارو ،٪طٌبة ،س٤اک ب ٩رحب٤٘٠ً ،ة ب ٩وائ ١ب ٩شحز ،شرضت وائ ١ب ٩شحز رضی
اہلل ً٨ہ

رح ٕب ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَا ُر َ
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اِ ٠َ ًَ ٪ي َ٨ا أ ُ ََ ٣زا ُئ َی ٌُِ ٨َ ٤وَ٧ا
شُ ِحز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُج َْ ١سأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َش َّ٘ َ٨ا َو َي ِشأَُٟوَ٧ا َش َّ٘ ُض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس ٌَُ ٤وا َوأَكٔي ٌُوا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ًََِ ٠يض ٔ ِ٣َ ٥ا شُ ُِّ٠٤وا َو ًََِ ٠ي٣َ ٥ِ ُٜا شُ ِّ٠ِ ٤ت ُِ٥
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
نسح نب یلع الخؽ ،سیدی نب اہرفؿ ،شعنة ،امسک نب رحب ،علقمة نب فالئ نب رجح ،رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک
ںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس اکی صخش وکہیوساؽرکےتوہےئ انسہک ارگل  رپ اےسیاحمکرمکحاینرکےنوج ں وج
ںیمہ امہرا قح ہن دںی افر اانپ بلط رکںی وت ل  ایک رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ونس افر ااطتع رکف اس ےئل ہک اؿ اک
لمعاؿےکاسھتافراہمترالمعاہمترےاسھتوہاگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،سیدینباہرفؿ،شعنة،امسکنبرحب،علقمةنبفالئنبرجح،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
لتقےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 78

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘ي ،ٙشرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
ي ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

َٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪و َرائٔ ٥ِ ُٜأَیَّا ّ٣ا یُ ِز َٓ ٍُ ٓ َٔيضا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َیِٜثُرُ ٓ َٔيضا ا َِ ٟض ِز ُد َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ا َِ ٟضزِ ُد َٗا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟت ُ
َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َظأ ٔ ٟؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟيؽٔ َو َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َو َص َذا َش ٔؽ ْ
يض
یث َػ ٔص ْ

انہد،اوباعمفہی،ا،شم،قیقش،رضحتاوبومیسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترے
دعب ااسی زامہنآےئ اگہکاس ںیم ملع ااھٹایل اجےئ اگ افر رہج زایدہ وہاگ احصہبرکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس
رہجایکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایلتقاساببںیمرضحتاوبرہریہ،اخدلنبفدیلافرلقعمنباسیرریضاہللمہنع
ےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،قیقش،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
لتقےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 79

راوی ٗ :تيبہ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽٌ٣ ،لی ب ٩زیاؼٌ٣ ،اویہ بْ ٩قة ،شرضت  ١ٌ٘٣ب ٩يشار رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی بِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕ َر َّؼ ُظ إلٔ َی ٌَُ ٣اؤیَ َة بِ َّْٔ ُ ٩ق َة َر َّؼ ُظ إلٔ َی َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َر َّؼ ُظ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِٔ ٌٟبا َؼةُ فٔی ا َِ ٟض ِز ٔد کَا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ إلٔ َ َّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ٔ٩ِ ٣
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

َشؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی

ہبیتق ،امحد نب زدی ،معلی نب زاید ،اعمفہی نب رقة ،رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایہکلتقےکاایؾںیمابعدترکانریمیرطػرجہترکےنیکرطحےہہیدحثیحیحصرغ بےہل اےسرصػمعلینبزاید
یکرفاتیےساجےتنںیہ
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،معلینبزاید،اعمفہینبرقة،رضحتلقعمنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
لتقےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 80

راوی ٗ :تيبہ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ابواس٤اء ،شرضت ثوبا ٪رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ َّ
ٕ فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی  ٥َِ ٟیُ ِز َٓ ٍِ ًَ َِ ٨ضا إلٔ َی َی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش ِي ُ

ہبیتق ،امحد نب زدی ،اویب ،اوبالقہب ،اوباامسء ،رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایبجریمیاتمںیمولتاررھکدیاجےئیگوترھپایقتمکتںیہنااھٹیئاجےئیگہیدحثیحیحصےہ

رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،اویب،اوبالقہب،اوباامسء،رضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زکلییکولتارانبےنےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
زکلییکولتارانبےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 81

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہيً ،٥بؽاہلل بً ٩بيؽً ،ؽيشہ ب٨ت اہبا ٪ب ٩ػيفی ُٔاری

ا ٪بِ َٔ ٩ػ ِيف ٕٓٔی ا َِِٟٔٔار ِّٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ َِ ًُ ٩ؽي َِش َة ب ٔ ِ٨تٔ أُص َِب َ

َٕ
رخو ٔد َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبٔی إ ٔ ََّ ٪ظٔ٠يلٔی َوابِ ََ ٤ِّ ًَ ٩
ک ًَض ٔ َؽ إلٔ َ َّی إٔذَا ا ِظ َتَ ٠
َٗاَِ ٟت َجا َئ ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ إلٔ َی أَبٔی ٓ ََؽ ًَا ُظ إلٔ َی ا ُِ ُ ٟ
َّ
َّ
ک َٗاَِ ٟت َٓت َ َر َٛطُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
َخ ِج ُت بٔطٔ ََ ٌَ ٣
اُ ٨َّ ٟ
اض أَ ِ ٪أَتع ٔ َذ َس ِئّا َٔ ٩ِ ٣ظظَ بٕ َٓ َ٘ ِؽ ات َع ِذتُ ُط َٓإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َ َ

َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ََ ٤َ ٠ة َو َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِزُٔٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

یلع نب رجح ،اامسلیع نب اربامیہ ،دبعاہلل نب دیبع ،دعہسی تنب اابہؿ نب یفیص افغری یتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ریمے
فادل ےک اپس آےئ افر اںیہن زلایئ ںیم ا ےنپ اسھت ےنلچ وک اہک ریمے فادل ےن اہک ےب کش ریمے دفتس افر اہمترے اچچزاد اھبیئ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسدہعایلاھتہکارگولوگںںیماالتخػوہاجںیئوتںیمزکلییکولتارانبولںذہلاںیمےن
فہ ونبایل ےہ ارگ آپ اچےتہ ںیہ ہک ںیم آپ ےک اسھت ولچ وت ںیم ایتر وہں دعہسی رفامیت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اںیہن
وھچڑدایاساببںیمدمحمنبہملسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسحرغ بےہل اےسرصػدبعاہللنبدیبعیکرفاتی
ےساجےتنںیہ
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،دبعاہللنبدیبع،دعہسیتنباابہؿنبیفیصافغری

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زکلییکولتارانبےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 82

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤سہ ١ب ٩ش٤اؼ ،ہ٤ا٣ ،٦ص٤ؽ ب ٩جصاؼةً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ثزوا ،٪ہزی ١بَ ٩ششبي،١
شرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩ج َصا َؼ َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا َس ِض ُ
َّسوا ٓ َٔيضا َٗ ٔش َّي٥ِ ُٜ
ثَ ِز َو َ
َش ِشبٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣
ا ٩ِ ًَ ٪صُزَیِ ٔ ١بِ َٔ ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ف ٔی ا ِٔٔ ٟت ِ َٔ ٨ة َُ ِّ ٛ

اٖ ب ُ ُيوتَٔ ٥ِ ُٜو ُٛوُ ٧وا کَابِ ٔ ٩آ َؼ ََٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
َو َٗ ِّل ٌُوا ٓ َٔيضا أَ ِو َت َار َُ ٥ِ ٛوا ِٟزَ ُ٣وا ٓ َٔيضا أَ ِج َو َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ا ٪ص َُو أَبُو َٗ ِي ٕص اْلِ َ ِوؼ ٔ ُّی
َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ثَ ِز َو َ

دبعاہللنبدبعارلنمح،لہسنبامحد،امہؾ،دمحمنباحجدة ،دبعارلنمحنبرثفاؿ،زہلی نبرشلیبح،رضحتاوبومیسریض اہللہنع
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہنتفےکزامےنںیماینپامکںینوتڑدانیزنیوک
اکٹدانیافراےنپرھگفںیہںیمرانہسجرطحاہلیبنبآدؾےنلتقوہےنرپربصایکاھتہیدحثینسحرغ بےہدبعارلنمحنب
رثفاؿےسرماداوبسیقافدیےہ
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،لہسنبامحد،امہؾ،دمحمنباحجدة،دبعارلنمحنبرثفاؿ،زہلینبرشلیبح،رضحتاوبومیسریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

العتمایقتمےکقلعتم

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العتمایقتمےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 83

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪نرض ب ٩ط٤ي ،١طٌبہٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أ ُ َش ِّؽثُ٥ِ ُٜ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َشؽٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ یُ َص ِّؽثُ ٥ِ ُٜأَ َش ْؽ َب ٌِؽٔی أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َشا ٔن َّ
َ ١و َئ ُِظ َو اٟزَِّ٧ا
اٟشا ًَ ٔة أَ ِ ٪یُ ِز َٓ ٍَ ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟویَوِ َض َز ا َِ ٟح ِض ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ َ
وَ ٔ ٟ ٪ع ِٔ ٤شی َن ا َِ ٣زأَة ٕ َٗي َِّْ ٥واش ْٔؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َب ا َِ ٟع ِ٤زُ َویَِٜث ُ َر اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َو َي٘ ٔ َّ ١اِّ ٟز َجا َُ ٢شًَّی َیَ ُٜ
َو ُت ِ َ

وسی َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َُ ٣

ومحمدنبالیغؿ،رضننبلیمش،ہبعش،اتقدة،رضحتاسننب امکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکرفامےتوہےئانسافرہیدحثیریمےدعبوکیئااسیصخشایبؿںیہنرکےاگسجےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ہ یوہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتمیکاشنوینںںیمےسہییھبےہہکملعاھٹاجےئاگاہجتلاظرہف اغبلوہاجےئ
یگزانرفاجڑکپاجےئاگرشابرثکبتاامعتسؽوہیگوعروتںیکرثکتوہیگافررمدمک وہاجںیئ ےگاہیںکتہکاچپسوعروتں اک
رگناؿاکییہرمدوہاگاساببںیمرضحتاوبومیسافراوبرہریہےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رضننبلیمش،ہبعش،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العتمایقتمےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 84

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٔيا ٪ثوری ،شرضت زبیر بً ٩ؽی رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔبِ ًَٔ ٩ؽ ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ؼ َظ ِ٨َ ٠ا ًَل َی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َ٣إ ٔ ٟک َٓظَ ِ َٜوَ٧ا إَِٔ ٟيطٔ َ٣ا َ ٠ِ َ ٧قی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصحَّا ٔد َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًَٔ ٩ِ ٣ا ٕ ٦إ ٔ ََّّل َّأ ٟذی َب ٌِ َؽ ُظ َ ٌَّش ُٔ ٨ِ ٣ط َشًَّی َت ِِ َ٘ ٠وا َربََّ ٥ِ ُٜسُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ٔ٩ِ ٣
َ٧ب ٔ ِّيَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس ،ایفسؿوثری،رضحتزریبنبدعیریضاہللہنعرفامےتںیہہکل اسننبامکلریضاہللہنعیکدختم
ںیماحرضوہےئافراجحجنبویفسےکاظمملیکاکشتییکآپےنرفامایرہآےنفاال اسؽسگرےوہےئاسؽےکاقمےلبںیمربا
وہاگاہیںکتہکمتاےنپربےسالماقترکفںیمےن ہیابتاہمترےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہ یےہہیدحثینسححیحص
ےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿوثری،رضحتزریبنبدعیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العتمایقتمےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 85

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًؽی ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُو٦
َّ
ق اہللُ اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش ْ٩
اٟشا ًَ ُة َشًَّی ََّل يُ َ٘ا َ ٢فٔی اْلِ َ ِر ٔ
دمحم نب اشبر ،اوبدعی ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اس

فتقکتںیہنآےئیگبجکتاسرپوکیئاہللاہللےنہکفاالوموجدےہہیدحثینسحےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوبدعی،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العتمایقتمےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 86

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،ظاٟؽب ٩شارث ،ش٤يؽ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ُِ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َو َص َذا أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصؽٔیثٔ
اْلِ َ َّو ٔ٢
دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمح،اسنریضاہللہنعاےساخدلنباحرثےسفہدیمحےسافرفہاسنےسایسیکلثملقنرکےتںیہ
نکیلہیرفاتیرموفعںیہنافرہییلہپفایلرفاتیےکاقمےلبںیمزایدہحیحصےہ
رافی  :دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العتمایقتمےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 87

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽً ،بؽاٌٟزیز٣ ،ص٤ؽ٤ً ،زو ب٤ً ٩زو ( ؼوَسی س٨ؽ) ًلی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف٤ً ،زو ب٤ً ٩زو و
ًبؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤انؼاری اطہلی ،شرضت شذئہ ب ٩ی٤ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َٗا َ ٢ط و َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا
َف ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی اْلِ َ ِط َضل ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی ٔ٪
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟؽَ ِ ٧يا ُل َ ٍُ ٜابِ ُُ ٩لَٗ ٍٕ َٜا َ ٢أَبُو
اٟشا ًَ ُة َشًَّی یََ ُٜ
ض ب ٔ ُّ
و ٪أَ ِس ٌَ َؽ ا٨َّ ٟا ٔ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی ،دمحم ،رمعف نب رمعف ( دفرسی دنس) یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،رمعف نب رمعف ف دبعاہلل نب دبعارلنمح
ہ
ااصنری ا للی ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم
اسفتقکت اقمئ ںیہن وہیگ بجکت ہکآابیئ اقمح داین ےکاعسدت دنمولگ امشر ہن وہےن وج ں ےگ ہی دحثی نسح ےہ افر ل 
اےسرمعفنبایبرمعفیکرفاتیےساچہپےتنںیہ
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی ،دمحم ،رمعف نب رمعف ( دفرسی دنس) یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،رمعف نب رمعف ف دبعاہلل نب
ہ
دبعارلنمحااصنریا للی،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العتمایقتمےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 88

راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّلًلی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـيٓ ،١ـي ،١ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اْلِ َ ًِل َی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت٘ٔي ُئ اْلِ َ ِر ُق أَٓ ََِلذَ َٛب ٔ ٔؽصَا أَ َِ ٣ثا َ ٢اْلِ ُ ِس ُل َوا َّٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟذصَ ٔب َوا َِّٔ ٟٔـةٔ َٗا َََ ٓ ٢يحٔي ُئ َّ
اٟشار ََُٔ ٓ ٚي ُ٘و ُ٢

ََ ٓ ١ي ُ٘و ُ ٢فٔی َص َذا َٗ َتُِ ٠ت َو َیحٔي ُئ ا َِ٘ ٟاكٔ ٍُ َٓ َي ُ٘و ُ ٢فٔی َص َذا َٗ َل ٌِ ُت َرش ِٔٔم ث ُ ََّ ٥ی َؽ ًُوُ َ ٧ط
فٔی ِٔ ٣ث َٔ ١ص َذا ُٗ ٔل ٌَ ِت َیؽٔی َو َیحٔي ُئ ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
یب ََّل َن ٌِزُٔٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َط ِيئّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
ٓ َََل َیأ ِ ُظ ُذ َ
َغ ْ
فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،لیضف،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای زنیم اےنپ رگج ےک زخاےن وسےن افر اچدنیےقیکرطح اےلگ یگآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وچر آےئ اگ
افرےہکاگاسیکفہجےسںیمےنلتقایکاقعطرمحآےئاگافرےہکاگاسیکفہجےسںیمےنعطق قلعایکرھپفہاےسوھچڑدںیےگ
افراسںیمےسھچکیھبںیہنںیلےگہیدحثینسحرغ بےہافرل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،لیضف،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 89

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہللُ ،فد بٓ ٩ـاٟة ابوٓـاٟة طامی ،یصٌی ب ٩سٌيؽ٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زبً ٩لی ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اٟت ِّ ِر ٔٔ ٣ذ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا ََِ ٟف ُد بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة أَبُو ٓ ََـا ََ ٟة َّ
اٟظام ٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
َ
َش َة َظ ِؼ َّ ٠ة
ًَ ِ٤زٔو بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ٓ ٌَََِ ٠ت أ ُ ًَّٔ٣ی َظ َِ ٤ص ًَ ِ َ

١
ا ٪ا ُِ ٥ُ ٨َ ِِ ٤َ ٟؼ َو َّّل َواْلِ َ َ٣اُ َ ٧ة َ٤ّ ٨َ ِِ ٣ا َواٟزَّکَاةُ ََ ِِ ٣ز ّ٣ا َوأَكَا ََ اَّ ٟز ُج ُ
َش َّ ١ب ٔ َضا ا َِ ٟب ََل ُئ َٓ٘ٔي ََ ١و َ٣ا صُ َّ٩یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إٔذَا ک َ َ
١
َز ِو َج َت ُط َو ًَ َّ ٙأ ُ َُّ ٣ط َوبَ َّز َػؽٔي َ٘ ُط َو َجَٔا أَبَا ُظ َو ِار َتٔ ٌََ ِت اْلِ َ ِػ َو ُ
اَ ٪زً ٔي ُ ٥ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦أَ ِر َذ َُ ٟض َِ ٥وأ ُ ِ ٔ
َک َ ٦اَّ ٟز ُج ُ
ات فٔی ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔؽ َوک َ َ

ََ ٣عا َٓ َة َ ِّ
آَخ َص ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّٔ ٣ة أَ َّوََ ٟضا َٓ ِ٠ی َ ِر َت٘ٔبُوا
ُحیزُ َوا ُّتع ٔ َذ ِت ا ِِ َ٘ ٟي َُ ٨
ور َوُٟب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َشظ ٔ َو ُ ٔ
َشبَ ِت ا ِٟع ُُُ ٤
ات َوا ٌَِ ٤َ ٟاز ُٖٔ َوُ ٔ ٩َ ٌََ ٟ
ک رٔی ّصا َش َِ ٤زا َئ أَ ِو َظ ِشّٔا َو َِ ٣شعّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ إ ٔ ََّّل
ً ٔ َِ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

َف ُد بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َٗ ِؽ َتک َ َّ٥َ ٠
َف ٔد بِ ََٔ ٓ ٩ـا ََ ٟة َوا َِ َ ٟ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َر َوا ُظ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َُیِرَ ا َِ َ ٟ
ٓ ٔيطٔ َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َؿ ٌَّ َٔ ُط َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَ ُِ ٨ط َؤٛي ٍْ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة
اصحلنبدبعاہلل،رفجنباضفلةاوباضفلةاشیم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعنبیلع،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع ےتہںیہہک
جضل
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ریمی اتم ںیم دنپرہ نین آاجںیئ یگ وت اؿ رپ ںیتبیصم انزؽ وہں یگ رعض ایک ایگ ای
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس فہ ایک ںیہ آپ ےن رفامای بج امؽ ذ تمی ذایتدفتل نب اجےئ یگ اامتن وکولگ امؽ ذ تمی ےنھجمس
وج ں ےگ زوکة وک رجامہن اھجمس اجےئ اگ وشرہ ویبییک ااطتع افر امںیک انرفامینرکے اگدفوتسں ےکاسھت الھبیئ افر ابپ ےکاسھت
ملظفزایدیترکےاگدجسم ںیمولگزفرزفرےسابںیترکںیےگذلیلمسقےکولگرمکحاؿنباجںیئےگیسکصخشیکزعتاس
ےکرشےسوفحمظرےنہےک ےئلاجےئیگرشاب یپاجےئ یگریمشیڑپکاانہپاجےئاگ اگےناجبےنفاایلںزلایکں افر اگےناکاسامؿ
رھگفں ںیم راھک اجےئ اگ افر اتم ےک آرخی ولگ ولہپں رپ نعل نعط رکںی ےگ سپ اس فتق ولگ ذعاوبں ےک رظتنم رںیہ ای وت
رسخ آدنیھ ای جصف ای رھپ رہچے خسم وہ اجےن فاال ذعاب ہی دحثی رغ ب ےہ ل  اےس رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک رفاتی ےس
رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ ںیمہ ملع ںیہن ہک اےس رفخ نب اضفہل ےک العفہ یسک افر ےن ییحی نب دیعس ےس لقن ایک ضعب دحمنیث
رفخوکاےکناحےظفیکفہجےسفیعضرقاردےتیںیہفعیکافریئکآہمئاؿےسااحدثیلقنرکےتںیہ
رافی  :اصحلنبدبعاہلل،رفجنباضفلةاوباضفلةاشیم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعنبیلع،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :لی ب ٩شحز٣ ،ص٤ؽ ب ٩یزیؽ٣ ،شت ٥٠ب ٩سٌيؽ ،ر٣يض جذامی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ُِ ٩ر َِ ٣ي ٕض ا ُِ ٟح َذام ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ُّتع ٔ َذ ا َِِ ٟٔي ُئ ُؼ َو َّّل َواْلِ َ َ٣اُ َ ٧ة َ٤ّ ٨َ ِِ ٣ا َواٟزَّکَا ُة ََ ِِ ٣ز ّ٣ا َو ُت ٌُ َِِّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِر ٔ ِّ
یَ ٩وأَكَا ََ
اٟؽ ٔ
اَ ٪زً ٔي ُ٥
 ١ا َِ ٣زأَ َت ُط َو ًَ َّ ٙأ ُ َّ٣طُ َوأَ ِؼنَی َػؽٔي َ٘ ُط َوأَٗ َِصی أَبَا ُظ َوهَ َض َز ِت اْلِ َ ِػ َو ُ
اَّ ٟز ُج ُ
ات فٔی ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔؽ َو َسا َؼ ا َِ٘ ٟبٔي ََ ٠ة َٓا ٔس ُ٘ ُض َِ ٥وک َ َ
َ ٣َ ١عا َٓ َة َ ِّ
آَخ َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة أَ َّوََ ٟضا
َشظ ٔ َوهَ َض َز ِت ا ِِ َ٘ ٟي َُ ٨
ات َوا ٌَِ ٤َ ٟاز ُٖٔ َو ُ ٔ
ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦أَ ِر َذ َُ ٟض َِ ٥وأ ُ ِ ٔ
َک َ ٦اَّ ٟز ُج ُ
َشبَ ِت ا ِٟع ُُ٤و ُر َوُ ٔ ٩َ ٌََ ٟ

ک رٔی ّصا َش َِ ٤زا َئ َو َز ِٟزَ َّ ٟة َو َظ ِشّٔا َو َِ ٣شعّا َو َٗ ِذّٓا َوآیَا ٕ
ت َت َتابَ ٍُ َٔ ٨ٛوَ ا ٕ ٦بَا ٕٔ ُٗ ٢ل ٍَ ٔس ُِ ُٜ٠ط َٓت َ َتابَ ٍَ َٗا َ٢
َٓ ِ٠ی َ ِر َت٘ٔبُوا ً ٔ َِ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َو َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یلعنبرجح،دمحمنبسیدی،

مصنل

منبدیعس،ریمذجایم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملسےنرفامایبج امؽذ تمیوکذایتدفتلاھجمس اجےئاگاامتن امؽذ تمینباجےئیگزوکةسکیٹاھجمساجےنےگلاگملعاکوصحؽ
ہریدنیےکےئلوہاگااسنؿاینپویبیاکعیطمافرامںاکانرفامؿوہاجےئاگدفتسےکاسھتفاف افرابپےکاسھتےبفافیئرکےاگ
اسمدج ںیم آفازںی دنلب وہےن وج ں یگ ےلیبق یک رسداری افوقسں ےک اہوھتں ںیم آاجےئ یگ ذلیل صخش وقؾ اک رربہ نب اجےئ اگ افر
یسک صخش وک اس ےک رش ےس ڈرےت وہےئ اقلب میظعت اھجمس اجےئ اگ اگےن فایل زلایکں افر اگےن اجبےن اک اسامؿ رفاج ڑکپ اجںیئ
رشاب یپ اجےئ یگ افر اتم ےک آرخی ولگ سگرے وہؤں رپ نعل نعط رکںی ےگ وت رھپ فہ ولگ رسخ آدنیھ زسلے جصف
رہچےےکدبےنلافرآامسؿےسرھتپربےنسےکذعاوبںاکااظتنررکںیاسفتقاشناینںاسرطحاظرہوہںیگےسیجیسکرپاینزلی
اکداھہگوٹٹاجےئافرےپدرےپرگےنوج ںہیدحثیرغ بےہل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ
مصنل
رافی  :یلعنبرجح،دمحمنبسیدی ،منبدیعس،ریمذجایم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :باؼ ب ٩يٌ٘وب ٛوفیً ،بؽاہلل بً ٩بؽاٟ٘ؽوض ،اً٤ع ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
ا ٪بِ ٔ٩
اٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
وب ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَبَّاؼُ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ٕ َو َِ ٣ش ْغ َو َٗ ِذ ْٖ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن یَا
شُ َؼی ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی صَ ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّٔ ٣ة َظ ِش ْ

ور َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ٩
َاک َٗا َ ٢إٔذَا هَ َض َز ِت ا ِِ َ٘ ٟي َُ ٨
َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ًََ٣ی ذ َ
ات َوا ٌَِ ٤َ ٟاز ُٖٔ َو ُ ٔ
َشبَ ِت ا ِٟع ُُُ ٤
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ساب ٔ ٕم ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ َس َْ ١و َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ابعدنبوقعیبوکیف،دبعاہللنبدبعادقلفس،ا،شم،الہؽنباسیػ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاساتمںیمذعابآںیئےگجصفخسمافرذقػاکیصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسبکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجاگےنفاویلںافرابوجںوکرفاجوہاجےئاگافرولگرشاںیبےنیپوج ں
ےگہیدحثیرغ بےہافرا،شمےسیھبدبعارلنمحنباسطبےکوحاےلےسوقنمؽےہنکیلہیرملسےہ
رافی  :ابعدنبوقعیبوکیف،دبعاہللنبدبعادقلفس،ا،شم،الہؽنباسیػ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتثعبایقتمیکرقبیکاشنینےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتثعبایقتمیکرقبیکاشنینےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩ز ب ٩ہياد اسؽی ٛوفی ،یصٌی بً ٩بؽاٟزش ٩٤ارشيیً ،بيؽة ب ٩اسوؼ٣ ،حاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز،٦
٣شتور ب ٩طؽاؼ ٓہزی

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩صَيَّا ٕد اْلِ َ َسؽ ُّٔی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ َ ِر َش ٔي ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي َؽةُ بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ِ٩
َُ ٣حإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔؼ ٔبِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ ِّی َر َوی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بُ ٌٔ ِث ُت فٔی
اٟشا ًَ ٔة ٓ ََش َب ِ٘ت َُضا َ٤َ ٛا َس َب َ٘ ِت َص ٔذظ ٔ َص ٔذظ ٔ ْٔل ُ ِػبُ ٌَ ِيطٔ َّ
َنٔ َٔص َّ
یب ٔ٩ِ ٣
اٟشبَّابَ ٔة َوا ُِ ٟو ِس َلی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َشؽٔیثٔ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔؼ ٔبِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
دمحمنبرمعنبایہجادسیوکیف،ییحینبدبعارلنمحاریبح،دیبعةنباوسد،اجمدل،سیقنبایباحزؾ،وتسمرنبدشادرہفییبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمافرایقتماکیاسھتوعبمث ےئےںیہنکیلںیم
اسرپدرایمینایلگنیکاہشدتیکایلگنرپتثعبیکرطح تقبسےلایگہیدحثی رغ بےہل اےسوتسمرنب دشادیکرفاتی ےس
رصػایسدنسےساجےتنںیہ
رافی  :دمحمنبرمعنبایہجادسیوکیف،ییحینبدبعارلنمحاریبح،دیبعةنباوسد،اجمدل،سیقنبایباحزؾ،وتسمرنبدشادرہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتثعبایقتمیکرقبیکاشنینےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 93

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبةٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟشا ًَ ُة ََ ٛضا َتی ِ ٔن َوأَ َط َار أَبُو َؼا ُو َؼ ب ٔ َّ
بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
يسی َص َذا
َخی َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
اٟشبَّابَ ٔة َوا ُِ ٟو ِس َلی ٓ ََ٤ا ٓ ََّـ َ ١إ ٔ ِش َؽاص َُ٤ا ًَل َی اْلِ ُ ِ َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم

افرایقتم اؿ دفیک رطح ےجیھب ے ںیہ رھپ اوبداؤد ےن اتشگناہشدت افردرایمین ایلگن ےکاسھت ااشرہ ایک ہک اؿ ںیم ےس اکی یک
دفرسیرپایکفضلیتےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتوکںےسگنجےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رتوکںےسگنجےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 94

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤وًبؽاٟحبار بًَ ٩لء ،سٔيا ،٪زہزی ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َو ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟشا ًَ ُة َشًَّی ُت َ٘اتُٔ٠وا َٗ ِو ّ٣ا ن ٌَٔاُ ُٟض َِّ ٥
ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟظ ٌَزُ َو ََّل َت ُ٘ ُو٦

َ
ْط َٗ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَب ٔی بَ ِرکٕ ِّ
َّ
یَ ٙوب ُ َزیِ َؽ َة َوأَبٔی
اٟؼ ِّؽ ٔ
اٟشا ًَ ُة َشًَّی ُت َ٘اتُٔ٠وا َٗ ِو ّ٣ا َٛأ َُّ ٪و ُجو َص ُض ِ ٥ا َِ ٤َ ٟح ُّ
ا ٪ا َِ ِ ٤ُ ٟ
يض
َسٌٔي ٕؽ َو ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩ت َِِ ٔ ٠ب َو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دیعس نب دبعارلنمح فدبعاابجلر نب العء ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نببیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسلقنرکےتںیہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایقتماس فتقکتاقمئ ںیہنوہیگبجکتولگ مت اکیایسیوقؾ
ےس گنج ںیہن رکف ےگ نج ےک وجےت ابولں ےک وہں ےگ رھپ زمدی رفامای ہک ایقتم اس فتق کت ںیہن آےئ یگ بج کت اےسی
ولوگں ےس اہمتری گنج ہن وہیگ نج ےک رہچے ڈاھولں یک رطح ےٹپچ وہں ےگ اس ابب ںیم رضحت اوبرکب دصقی ،ربریہ،
اوبدیعس،رمعفنببلغتافراعمفہیےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ

رافی  :دیعسنبدبعارلنمحفدبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکیکالہتکےکدعبوکیئرسکیںیہنوہاگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یسکیکالہتکےکدعبوکیئرسکیںیہنوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 95

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤سٔيا ،٪زہزی ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْص َب ٌِ َؽ ُظ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٟت ُ َِّ٩َ٘ َٔ ٨
َّسی َب ٌِ َؽ ُظ َوإٔذَا َص ََ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا صََ ٠
َّسی ٓ َََل َ ِ ٔ ٛ
َک َ ِ ٔ ٛ
ک َٗ ِي َ ُ
ْص ٓ َََل َٗ ِي َ َ

يض
ُُ٨ٛو ُزص َُ٤ا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دیعس نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایبجرسکیالہکوہاگوتاسےکدعبوکیئدفرسارسکیہنوہاگافربجرصیقالہکوہاگوتاسےکدعبوکیئرصیقہن
وہاگاسذاتیکمسقسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہمترضفررصیقفرسکیےکزخاونںوکاہللےکراےتسںیمرخچرکف ےگ
ہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجحزےسآگےنلکنےسےلہپایقتماقمئںیہنوہیگ

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اجحزےسآگےنلکنےسےلہپایقتماقمئںیہنوہیگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 96

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ششین ب٣ ٩ص٤ؽ بِؽاؼی ،طيبا ،٪یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوَٗلبة ،شرضت سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل اپ٨ے واٟؽ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ُش َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٩
رض َِ ٣و َت أَ ِو ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣صو ٔ
َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َت ِ ُ
رخ ُد ْ َ ٧ار َٔ ٩ِ ٣ش ِ َ
اض َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ٤ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي ٥ِ ُٜب ٔ َّ
اٟظاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی
بَ ِ ٔ
َش اَ ٨َّ ٟ
رض َِ ٣و َت َٗ ِب َ ١یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َت ِص ُ ُ
َ
ُح َش ِ َ
ا َِ ٟباب ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ َوإَٔ َ ٧ص َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی ذ ٓ َٕر َو َص َذا َشؽ ْ
يض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمح نب عینم ،نیسح نب دمحم دغبادی ،ابیشؿ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبالقیة ،رضحت اسمل نب دبعاہلل اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک
روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرضحومتایرفامایرضحومتےکدنمسریکرطػےسایقتمےسےلہپاکیآگ
ومنداروہیگوجولوگںوکااھٹکرکےیگ رعض ایکایگل  ولگاسفتقایک رکںیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتاشؾ
ںیم وکستن اایتخر رکان اس ابب ںیم رضحت ذحہفی نب ادیس ،اسن ،اوبرہریہ افر اوبذر ریض اہلل ہنع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی
دحثیدبعاہللنبرمعیکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہ
رافی  :ادمحنبعینم،نیسحنبدمحمدغبادی،ابیشؿ،ییحینبایبریثک،اوبالقیة،رضحتاسملنبدبعاہللاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجکتذکابہنںیلکنایقتماقمئںیہنوہیگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجکتذکابہنںیلکنایقتماقمئںیہنوہیگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 97

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
یب ٔ ٩ِ ٣ث َ ََلث ٔی َن ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یَزًُِ ُ ٥أَُ َّ ٧ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو
ؤ َ ٪
وَّ َٛ ٪ذاب ُ َ
اٟشا ًَ ُة َشًَّی یَ َِ ٨بٌ َٔث َؼ َّجاَ ُٟ
ْق ْ
ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایایقتماسفتقکتںیہنآےئیگبجکتسیتےکرق بوھجےٹداجؽوبنتےکدوعدیارنبرکاظرہںیہنوہںےگ
اساببںیمرضحتاجربنبرمسہافرانبرمعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجکتذکابہنںیلکنایقتماقمئںیہنوہیگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ابواس٤اء ،شرضت ثوبا ٪رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َش ٔي ِّی ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اَ ٪وإُٔ َّ ٧ط َس َيُٜو ُ ٪فٔی
 ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ ًَّٔ٣ی بٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟشا ًَ ُة َشًَّی َت َِ ٠ص ََ َٗ ٙبائ ٔ ُ
َشٔٛی َن َو َشًَّی َي ٌِبُ ُؽوا اْلِ َ ِوثَ َ
و ٪ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥یزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط ٔ َ ٧ي ٌّی َوأََ٧ا َظا َت ُ ٥ا٨َّ ٟبٔيِّی َن ََّل ٔ َ ٧ي َّی َب ٌِؽٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وَّ َٛ ٪ذاب ُ َ
أ ُ ًَّٔ٣ی ثَ ََلث ُ َ
ہبیتق ،امحد نب زدی ،اویب ،اوبالقیة ،اوباامسء ،رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایایقتماسفتقکتاقمئںیہنوہیگبجکتریمیاتمےکیئکابقلئرشمنیکےکاسھتااحلؼںیہنرکںیےگافروتبںیک
وپاجںیہنرکںیےگرھپرفامایریمیاتمںیمسیتوھجےٹ دیپاوہںےگرہاکیاکیہی دوعیوہاگہکفہیبنےہنکیل تقیقحہیےہ
ہکںیماخمتانییبنلوہںریمےدعبوکیئیبنںیہنآےئاگہیدحثیحیحصےہ
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،اویب،اوبالقیة،اوباامسء،رضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسفیقثںیماکیذکابافراکیوخؿرسیوہاگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسفیقثںیماکیذکابافراکیوخؿرسیوہاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 99

راوی ً :لی ب ٩شحزٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیَ ،شیکً ،بؽاہلل بً ٩ؼ ،٥شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش ٔ
یک بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ؼ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
وسی ًَ ِٔ َ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َث٘ ٔ ٕ َّ
اب ا ِِ ٤ُ ٟع َتا ُر بِ ُ ٩أَبٔی ًُب َ ِي ٕؽ َوا ِ٤ُ ٟبٔیرُ
اب َو ُ٣بٔی ْر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی يُ َ٘ا ُ ٢ا ِل ََّ ٜذ ُ
يٕ َٛذ ْ
اَٗ ٪ا َ ٢أَ ِش َؼ ِوا
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕ ٩ِ ًَ ١صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩ش َّش َ
ا َِ ٟصحَّا ُد بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ٔيَٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َش َّؽث َ َ٨ا
َٔش َ
َ٣ا َٗ َت َ ١ا َِ ٟصحَّا ُد َػب ِ ّرا ٓ ََب َ٣ٔ َّ ٠ائ َ َة أَ َِ ٕٕ ٟوً ِ ٔ
ٕ َٗت ٕ
ی ٩أَ َِ ٟ

یک ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َو َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َش ْ
َغ ْ
َش ٕ
َ ١ي ُ٘و ُِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِٔ ً ٩ؼ ََ ٤ة
یک َو َ ٔ
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ ٔ
َسائ ٔي ُ
َش ْ
یک َي ُ٘و ُِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ؼ َٕ ٥وإ ٔ ِ َ

عص
یلعنبرجح،لضفنبومیس،رشکی،دبعاہللنب م،رضحتانبرمعریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ونبفیقث ںیم اکی ذکاب افر اکی وخؿ اہبےن فاال صخش دیپا وہاگ اس ابب ںیم رضحت اامسء تنب اوبرکب ےس یھب

رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب فادق یھب رشکی ےس ایس رطحیک دحثی لقن رکےت ںیہ ہی دحثی انبرمع ریض اہلل امہنعیک رفاتی
ےس نسح رغ ب ےہ ل  اےس رصػ رشکی یک دنس ےس اجےتن ںیہ افر فہ رافی اک انؾ دبعارلنمح نب اعمص ایبؿ رکےت آ ے ہکبج
ارسالیئ دبعاہلل نب ہمصع  ےتہ ںیہ اہک اجات ےہ ہک ذکاب ےس رماد اتخمر نب اوبدیبع افر اقلت ےس رماد اجحج نب ویفس ےہ اوبداؤد
نامیلؿنبملسیخلبرضننبلیمشےسافرفہاشہؾنباسحؿےسلقنرکےتںیہہکاجحجےکلتق ےئوہےئارفادیکدعتاداکیالھک
سیبزہارکتیچنہپےہ
عص
رافی  :یلعنبرجح،لضفنبومیس،رشکی،دبعاہللنب م،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسیتیدصیےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رسیتیدصیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 100

راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّلًلی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١اً٤عً ،لی ب٣ ٩ؽرک ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین

 ١بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ُٔ ٟـ ِي ٔ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩ؽرٔ ٕک ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
ی٩
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ض َ ِْقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ً َِٔ ٤ز َ
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ظیِرُ ا٨َّ ٟا ٔ
وَّ ٪
وِّ ٪
اٟظ َضا َؼ َة َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشأَُٟوصَا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص ََ ٜذا
اٟش َ ٩َ ٤ي ٌُِ ُل َ
وَ ٪ویُ ٔص ُّب َ
َیُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥یأتِ ٔی َٔ ٩ِ ٣ب ٌِؽٔص ِِٔ َٗ ٥و َْ ٦ی َت َش ََّ ُ٨٤
ٔیث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩ؽرٔ ٕک ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
َر َوی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ١صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
اٖ َو َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ٩ِ ٣
ٔیث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
ا ُِ ٟص َّٔائ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَل ٔ َّی بِ َِ ٣ُ ٩ؽرٔ ٕک
اٖ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ُ
فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،ا،شم،یلعنبدمرک،الہؽنباسیػ،رضحترمعاؿنبنیصح ےتہںیہہکںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکریمےزامےنےکولگ بےسرتہبںیہرھپ اؿےکدعبفاےلرھپاؿےکدعبفاےل

رھپاؿےکدعب اےسیولگ آںیئےگوجوماٹوہاناچںیہےگ وماٹےپوکدنسپرکںیےگفہ ولگوگایہبلط ےئی وگایہدںیےگ ہی
دحثی دمحم نب لیضف یھب ا،شم ےس فہ یلع نب دمرک ےس افر فہ الہؽ نب اسیػ ےس ایس رطح لقن رکےت ںیہ ہکبج یئک رافی اےس
ا،شمےسفہالہؽنباسیػےسلقنرکےتوہےئیلعنبدمرکاکذرکںیہنرکےت
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،ا،شم،یلعنبدمرک،الہؽنباسیػ،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رسیتیدصیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ششین ب ٩رحیث وٛيٍ ،اً٤ع ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ٤ً ،زا ٪ب ٩شؼین

رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َش َّؽثَ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ َُ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩زا َ ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َٗا َ ٢و َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َّ
َّ
ا٪
َک ِ َ ٧ص َو ُظ َو َص َذا أَ َػ ُّض ً ٔ ِ٨ؽٔی َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ١و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٔن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

نیسحنبرحثیفعیک،ا،شم،الہؽنباسیػ،رمعاؿنبنیصحیھبفعیکےسافرفہا،شمےسفہالہؽنباسیػےسفہرمعاؿنب
نیصح ےس افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن دحثی لقن رکےت ںیہ ریمے زندکی ہی دحثی دمحم نب لیضف یک
رفاتیےسزایدہحیحصےہہیدحثییئکدنسفںےسرمعاؿنبنیصحیہےسرموفاعوقنمؽےہ
رافی  :نیسحنبرحثیفعیک،ا،شم،الہؽنباسیػ،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

رسیتیدصیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 102

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽ ،ابوًوا٧ہٗ ،تاؼة ،زرارة ب ٩اوفی٤ً ،زا ٪ب ٩شؼین

ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض َِٗ ٥ا ََ ٢و ََّل أَ ًِ َ ٥ُ ٠ذ َََک َّ
َّ
ُ
و٪
ْق َُّ ٪أ ٟذی بُ ٌٔ ِث ُت ٓ ٔيض ٔ ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
اٟثاَ ٔ ٟث أَ ََِّ ٦ل ث ُ َّ ٥یَ ِ٨ظَ أ ُأَٗ َِو ْاَ ٦ي ِظ َض ُؽ َ
َ
َو َسَ ٥َ ٠ظیِرُ أ ًَّٔ٣ی ا ِِ َ ٟ
وَ ٪و َئ ُِظو ٓ ٔيض ٔ ِِّ ٥
اٟش ََٗ ٩ُ ٤ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ُوَ ٪و ََّل یُ ِؤ َت ََ ُ٨٤
وَ ٪و َیعُوَ ٧
َو ََّل ي ُِش َت ِظ َض ُؽ َ
ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اتقدة ،زرارة نب افیف ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
رتہبںیولگریمےتثعبےکزامےنےکولگںیہرھپوجاؿےکدعبںیہرافی ےتہںیہہکےھجمولعمؾںیہنہکرسیتےزامےناکیھب
ذرکرفامایایںیہن رھپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےکدعباےسیولگآںیئ ےگوجریغببلط ےئوگایہ دںیےگایختن
رکںیےگانیمںیہنوہںےگافراؿںیموماٹاپزایدہوہاگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدة،زرارةنبافیف،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افلخءےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
افلخءےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 103

راوی  :ابوَکیب٤ً ،ز بً ٩بيؽ ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َّ
رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َکیِبٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟل َ٨آ ٔ ٔس ُّی ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َش أَ ٔ٣ی ّرا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥تک َ َّ ٥َ ٠بٔظَ ِي ٕئ  ٥َِ ٟأَٓ َِض ِ٤طُ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َّأ ٟذی َیٔ٠يىٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یُٜو َُ ٩ِ ٣ٔ ٪ب ٌِؽٔی اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

ْقیِ ٕع َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥

اوبرک ب،رمعنبدیبع،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ہ
رفامایریمےدعبابرہاریموہںےگرافی ےتہںیہہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئابترفامیئنکیلںیم حمھںیہناکسسپ
ںیم ےن اےنپ اسیھت ےس وپاھچ وت اس ےن اتبای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ  ب ےک  ب رقشی ےس وہں ےگ ہی
دحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےساجربنبرمسہےسوقنمؽےہ
رافی  :اوبرک ب،رمعنبدیبع،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
افلخءےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 104

٣وسی جابز ب ٩س٤زہ
راوی  :ابوَکیب٤ً ،زبً ٩بيؽ ،ابی برکب ٩ابی ٰ

وسی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

یب
َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث ََ ١ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
وسی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
اوبرک ب،رمعنبدیبع،ایبرکبنبایبومٰیساجربنبرمسہیھباےسرمعفنبدیبعےسفہاےنپفادلفہاوبرکبنباوبومیسےسافرفہاجرب

نب رمسہ ےس ا یس رطح رموفاع لقن رکےت ںیہ ہی دحثی اس دنس ےس رغ ب ےہ ینعی وباہطس اوبرکب نب ومٰیس اس ابب ںیم رضحت

انبوعسمدافردبعاہللنبرمعفےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ
رافی  :اوبرک ب،رمعنبدیبع،ایبرکبنبایبومٰیساجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
افلخءےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ب٨ؽار ،ابوؼاؤؼ ،ش٤يؽ ب٣ ٩ہزا ،٪سٌؽ ب ٩اوض ،شرضت زیاؼ بٛ ٩شيب ًؽوی

ض ًَ ِ ٩زٔیَاؼ ٔبِ َٔ ُٛ ٩ش ِيبٕ ا َِ ٌَ ٟؽو ٔ ِّی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ٍََ ٣
اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ

َ
اب ا َِّ ُٔ ٟشا ٔٚ
اب رٔ َٗ ْ
اَ٘ َٓ ٚا َ ٢أَبُو ب ٔ ََل ٕ ٢اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی أَ ٔ٣یرَٔ٧ا َیَِ ٠ب ُص ث َٔي َ
رک َة َت ِص َت ٔ٨ِ ٣ب َر ٔابِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َوص َُو َی ِع ُل ُب َو ًََِ ٠يطٔ ث َٔي ْ
أبٔی بَ ِ َ
َ
ق أَصَاُ َ ٧ط اہللُ َٗا َ٢
ا ٪اہللٔ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
اُ ٪سَِ ٠ل َ
رک َة ا ِسِ ُٜت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َص َ
َٓ َ٘ا َ ٢أبُو بَ ِ َ
یب
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دنبار،اوبداؤد،دیمحنبرہماؿ،دعسنبافس،رضحتزایدنبکسیتدعفی ےتہںیہہکںیماوبرکبہےکاسھتانباعرمےکربنمےک
ےچیناھٹیبوہااھتفہہبطخدےراہاھتافراسےک  مسرپابرکی ڑپکےآ ےاوبالبؽ ےتہےگلدوھکیامہرااریمقاسؼےکڑپکے اتنہےہ
اوبرکبہےنرفامایاخومشوہاجؤںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکوجصخشاہللیکزنیمںیماحمکیک
وتنیہرکےاگاہللاعتیلاےسذلیلرکںیےگہیدحثینسحرغ بےہ
رافی  :دنبار،اوبداؤد،دیمحنبرہماؿ،دعسنبافس،رضحتزایدنبکسیتدعفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الختفےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
الختفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍَ ،سیخ ب ٩نٌ٤ا ،٪شَشد ب٧ ٩باتہ ،سٌيؽ ب ٩جہ٤ا ،٪شرضت سٔي٨ہ رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َسٔٔي َُ ٨ة
َش ُد بِ َُُ ٧ ٩با َت َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ض َ
َسیِخُ بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َش ِ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُ َ

ک
ک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی َسٔٔي َُ ٨ة أَ ِٔ ٣ش ِ
ِک َب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟع ٔ ََل َٓ ُة فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی ثَ ََلث ُ َ
وَ ٪س َّ ٨ة ث ُ َّْ ٠٣ُ ٥
ک ظ ََٔل َٓ َة ًَل ٔ ٕٓی َٗا َََ ٓ ٢و َج ِؽَ٧اصَا ث َ ََلث ٔی َن َس َّ ٨ة َٗا َ٢
ا ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی أَ ِٔ ٣ش ِ
ظ ََٔل َٓ َة أَبٔی بَ ِرکٕ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وظ ََٔل َٓ َة ًُ ََ ٤ز َوظ ََٔل َٓ َة ًُ ِث ََ ٤
وک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک َٗا َ ٢أَبُو
و ٪أَ َّ ٪ا ِٟع ٔ ََل َٓ َة ٓ ٔيض ٔ َِٗ ٥ا ََ َٛ ٢ذبُوا بَُ٨و اٟزَّ ِر َٗا ٔ
ئ بَ ِ ١ص ُِْ ُ٠٣ُ ٥
َسٌ ْ
ٔيؽ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط إ ٔ َّ ٪بَىٔی أ ُ ََّ ٣ي َة َیزِ ًُ َُ ٤
ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو ًَل ٔ ٕٓی َٗ َاَّل َ ٥َِ ٟي ٌِ َض ِؽ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِٟع ٔ ََل َٓ ٔة َط ِيئّا َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ِْ َٗ ٩ؽ َر َوا ُظ
ا٪
اَ ٪و ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ض َ
َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ض َ

ادمح نب عینم ،رسجی نب امعنؿ ،رشحج نب ابنہت ،دیعس نب ہمماؿ ،رضحت ہنیفس ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایریمیاتمںیمسیتاسؽکتالختفرےہیگرھپابداشتہآاجےئیگہنیفسرفامےتںیہہکاوبرکب،رمع،امثعؿافریلع
ریض اہلل مہنعیک الختف نگول ہی وپرےسیت اسؽ ںیہدیعس ےن رعض ایک ونباہیم ےتھجمس ںیہہک الختف ایہن ںیم ےہ رضحتہنیفس
ےن رفامای ہک ونبزراق وھجٹ وبےتل ںیہ ہکلب ہیولگ وتدبرتنی ابداشوہں ںیم ےس ںیہ اس ابب ںیم رضحت رمع افر یلع ریض اہلل امہنع
ےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدفونںرضحاتایبؿرکےت ںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکصخشوکہفیلخ رقمرںیہنایکہی
دحثینسحےہاےسیئکرافیدیعسنبہملاؿےسلقنرکےتںیہہکل یھباےسرصػرافیدیعسنبہملاؿےسلقنرکےتںیہ
ل یھباےسرصػایہنیکرفاتیےساجےتنںیہ
رافی  :ادمحنبعینم،رسجینبامعنؿ،رشحجنبابنہت،دیعسنبہمماؿ،رضحتہنیفسریضاہللہنع

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الختفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 107

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسیً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟشرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وسی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َٔٗ ٢ي َ١
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ٕ َ ٥َِ ٟي ِش َت ِعِ ٔ ٠
َٕ أَبُو بَ ِرکٕ َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ ِس َت ِعِ ٔ ٠
اب َِ ٟو ا ِس َت ِع ََِ ٔ٠ت َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪أَ ِس َت ِعِ ٔ ٠
ٕ َٓ َ٘ ِؽ ا ِس َت ِعَ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َو َص َذا َشؽ ْ
يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ٔیث َػ ٔص ْ

ییحی نب ومیس ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک رضحترمع ریض اہلل ہنع ےس اہک
ایگہکآپیسکوکہفیلخانبدےتیرضحترمعریضاہللہنعےنرفامایارگںیمہفیلخانباتوہںوتاوبرکبےنیھبیسکوکہفیلخرقمرایکاھتافر
ارگہنرقمررکفںوتاسںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکادتقاءےہویکہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکوکہفیلخانزمد
ںیہنایکاسدحثیںیموطلیہصقےہہیدحثیحیحصےہافرانبرمعےسیئکدنسفںےسوقنمؽےہ
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکافلخءایقتمکترقشییہںیمےسوہںےگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکافلخءایقتمکترقشییہںیمےسوہںےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 108

راوی  :ششین ب٣ ٩ص٤ؽ بْصی ،ظاٟؽ ب ٩شارث ،طٌبة ،شبيب ب ٩زبیر ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ابی ہذی١

يب بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ٟب ِ ٔ

ْقیِ ْع أَ ِو
يٌ َة ً ٔ َِ ٨ؽ ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِ ٔ
بِ َ ٩أَبٔی ا ُِ ٟض َذیِ َٔ ١ي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اض َٔ ٩ِ ٣رب ٔ َ
اْ َ ٧ ٪
رک بِ َٔ ٩وائ َٕٟٔ ١ت َ َِ ٨تضٔی َ َّن ُ َ
اؾ ََ ٛذبِ َت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ََ ٟي ِح ٌَ َّ٩َ٠اہللُ َص َذا اْلِ َ َِ ٣ز فٔی ُج ُِ ٤ضو ٕر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َُی ِرٔص َِٔ٘ َٓ ٥ا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

َّ
ض فٔی ا َِ ٟعی ِر ٔ َو َّ ِّ
اَٟش إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ْقیِ ْع ُو ََّلةُ ا٨َّ ٟا ٔ
َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ُ ٢
يض
یب َػ ٔص ْ
َو َجابٔز ٕ َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
نیسحنبدمحمرصبی،اخدلنباحرث،شعنة ،بیبنبزریب،رضحتدبعاہللنبایبذہلیرفامےتںیہہکرہعیبےکھچکولگرمعفنب

اعص ےک اپ س ےھٹیب وہےئ آ ے ہک رکب نب فالئ ےک اکی صخش ےن اہک ہک رقشی وک ابز رانہ اچےئہ فرہن اہلل اعتیل الختف اؿ ےک ہری
وہمجررعبےکرپسدرکدںیےگرمعفنباعصےنرفامایمتطلغ ےتہوہااسیںیہنوہاگویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکرفامےتوہےئانسہک ایقتمکتریخفرشںیمرقشی یہولوگںےکرمکحاؿوہں ےگاساببںیمرضحتانبرعؾ،انبوعسمد
افراجربریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصرغ بےہ
رافی  :نیسحنبدمحمرصبی،اخدلنباحرث،شعنة ،بیبنبزریب،رضحتدبعاہللنبایبذہلی
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکافلخءایقتمکترقشییہںیمےسوہںےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 109

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوبرک ش٨فیً ،بؽاٟص٤يؽ ب ٩جٌَف ،شرضت ً٤زو ب ٩ش ٥ٜرضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ََٗ ٥ٔ ٜاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟص َ٨ف ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی ِذ َص ُب َّ
ک َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٤َ ٟوالٔی يُ َ٘ا َُٟ ٢طُ
َ ١واَ ٨َّ ٟض ُ
ار َشًَّی َی َِ ٔ ٠٤
اِ ٠ٟي ُ
َج ِض َحا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباشبر،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنبرفعج ،رضحترمعفنبمکحریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنعوک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکہی وقؽلقنرکےتوہےئانسہک راتافردؿ ںیہناجںیئ ےگ اہیںکتہک الغومںںیمےساکیآدیم
ربرسادتقارآےئاگسجاکاجہجہاہکاجاتےہہیدحثینسحرغ بےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنبرفعج،رضحترمعفنبمکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمگاہرمکحاونںےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رمگاہرمکحاونںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 110

راوی ٗ :تيبة ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ابواس٤اء ،شرضت ثوبا ٪رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ٢
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َش ٔي ِّی ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َظ ُ
اٖ ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ی اْلِ َئ ٔ ََّ ٤ة ا ِٔ ٤ُ ٟـ ِّ٠ی َن َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ

رضص ُِ ٩ِ ٣َ ٥یَ ِع ُذُ ُٟض َِ ٥شًَّی یَأتِ َٔی أَ ِ٣زُ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ًَل َی ا َِ ٟص ِّ ٙهَ اصٔز ٔ َ
یََّ ٩ل َي ُ ُّ
ََک َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َػ ٔص ْ
يض َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی بِ َ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َي ُ٘و َُ ٢وذ َ َ
 ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی هَ اصٔز ٔ َ
یًَ ٩ل َی ا َِ ٟص َِّ٘ َٓ ٙا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ص ُِ ٥أَصِ ُ

ہبیتق  ،امحد نب زدی ،اویب ،اوبالقیة ،اوباامسء ،رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایےھجماینپاتمرپرمگاہرکےنفاےلرمکحاونںاکڈرےہرضحتوثابؿریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ہییھبرفامایریمیاتمںیمےساکیامجتعہشیمہقحرپرےہیگافرفہاےنپدونمشںرپاغبلوہںےگاںیہنیسکےکااعتنرتک
رکدےنیےسوکیئناصقؿںیہنےچنہپاگاہیںکتہکایقتمآاجےئیگہیدحثیحیحصےہ
رافی  :قنینة،امحدنبزدی،اویب،اوبالقیة،اوباامسء،رضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾدہمیےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اامؾدہمیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 111

راوی ً :بيؽ ب ٩اسبان ب٣ ٩ص٤ؽ ْقشی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،سٔيا ٪ثوریً ،اػ ٥ب ٩بہؽٟة ،زر ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ بِ ُ ٩أَ ِسبا ٔن بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا ُِْ ٟقشٔی ا ِلُٜوفٔی َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبی َش َّؽثَ َ٨ا ُسِٔيا َُّ ٪
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة ًَ ِ٩
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِٔ ًَ ٩
َ
َ
ٔ
َ ُّ
ُّ
ک ا َِ ٌَ ٟز َب َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١بَ ِئًی
اٟؽَ ِ ٧يا َشًَّی َی َِ ٔ ٠٤
ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ِذ َص ُب ُّ
اس ِٔم َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
اس ُُ ٤ط ِ
یُ َواكٔ ُئ ِ

دیبعنباابسطنبدمحمرقیش ،اؿےکفادل،ایفسؿوثری،اعمصنبدہبلة،زر،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایداین اس فتق کت انف ںیہن وہیگ بجکت ریمےالہ تیب ںیم ےس ریمے یہ انؾ اک وکیئ صخش
وپرے رعب رپ رمکحاین ںیہن رکے اگ اس ابب ںیم رضحت یلع ،اوبدیعس ،اؾ ہملس افر اوبرہریہ ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی
دحثینسححیحصےہ

رافی  :دیبعنباابسطنبدمحمرقیش،اؿےکفادل،ایفسؿوثری،اعمصنبدہبلة،زر،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اامؾدہمیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاٟحبار بًَ ٩لءً ،لار ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہً ،اػ ،٥ابوزر ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ٩
ار َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ ا َِ ٟحبَّارٔ ا َِّ ٌَ ٟل ُ
اػ َْ ٥وأَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی
اس ِٔم َٗا َٔ ًَ ٢
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یلٔی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١بَ ِئًی یُ َواكٔ ُئ ا ِس ُ٤طُ ِ

يض
ک ا َِ ٟي ِو ََ ٦شًَّی یَل ٔ َی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟؽَ ِ ٧يا إ ٔ ََّّل یَ ِو ََْ ٟ ٦ل َّو َ ٢اہللُ ذََ ٔ ٟ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََِ ٟ ٢و  ٥َِ ٟیَ ِب َُّ ٩ِ ٣ٔ ٙ

دبعاابجلرنبالعء،اطعر،ایفسؿنب،ہنیی،اعمص،اوبزر ،رضحتدبعاہللریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسلقنرکےتںیہ
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالہتیبںیمےسریمےانؾاکاکیصخشدایناکرمکحاؿوہاگاعمص،اوباصحلےکفاہطسےس
رضحتاوبرہریہےسرمفیںیہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگداینںیمےساکیدؿیہرہ اجےئوتاہللاعتیلاےسوطلی
رکدےاگاہیںکتہکاامؾدہمیرمکحاؿوہاجںیئہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دبعاابجلرنبالعء،اطعر،ایفسؿنب،ہنیی،اعمص،اوبزر،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اامؾدہمیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،زیؽ ًِم ،ابوػؽی٧ ٙاظی ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

ِم َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ِّ
یٙ
اٟؼ ِّؽ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ ّؽا ا َِّ ِّ ٌَ ٟ
وَ ٪ب ٌِ َؽ َ٧ب ٔ ِّي َ٨ا َش َؽ ْث ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا٨َّ ٟاظٔ َّی یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََ ٢ظ ٔظي َ٨ا أَ ِ ٪یََ ُٜ

ٔيع َظ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا أَ ِو تٔ ِش ٌّا َزیِ ْؽ َّ
رخ ُد َيٌ ُ
اک َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َو َ٣ا ذَا َک َٗا َٔ ٢سٔ٨ی َن َٗا َ٢
اٟظ ُّ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی ا ِِ ٤َ ٟضؽ َّٔی َی ِ ُ
ٓ ََيحٔي ُئ إَِٔ ٟيطٔ َر ُج ََْ ٓ ١ي ُ٘و ُ ٢یَا َِ ٣ضؽ ُّٔی أَ ًِ ٔلىٔی أَ ًِ ٔلىٔی َٗا َََ ٓ ٢ي ِصثٔی َُ ٟط فٔی ث َ ِوبٔطٔ َ٣ا ا ِس َت َلا ََ أَ َِ ٪ی ِص٠َ ٔ٤طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو ِّ
َشؽ ْ
رک
اٟؼ ِّؽ ٔ
ی ٙا٨َّ ٟاظ ُّٔی ِ
اس ُُ ٤ط بَ ِ ُ
رک بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص
بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َويُ َ٘ا ُ ٢بَ ِ ُ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدییمع،اوبدصقیانیج،رضحتاوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمہادنہشیوہاہکااسیہن
وہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعب وکیئدبتعرشفعوہاجےئسپل ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک
آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایریمی اتم ںیماکی دہمیآےئ اگ وج اپچناست ای وناسؽکتوکحتم رکے اگ رھپ اس ےک
اپساکیصخشآےئاگافرےہکاگاےدہمیےھجمدےئجیےھجمدےئجیسپفہاےساےنتدانیردںیےگےنتجاسںیمااھٹےنیکااطتستع
وہیگہیدحثینسحےہافریئکدنسفںےساوبدیعسریضاہللہنعےسرموفاعوقنمؽےہاوبدصقیاکانؾرکبنبرمعفےہاںیہنرکبنب
سیقیھب ےتہںیہ
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدییمع،اوبدصقیانیج،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسیعنبرممیےکزنفؽےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ

یسیعنبرممیےکزنفؽےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
 ١ا ِٟع ٔ ِ٨ز ٔ َیز
يب َو َي ِ٘ ُت ُ
َّس اٟؼَّ َ ٔ ٠
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َُ ٟيو ٔط َ َّ٩ٜأَ ِ ٪یَ ِ٨ز ٔ َٔ ٓ ٢ي ٥ِ ُٜابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٥ش َ٤ّ ٜا ُٔ ِ٘ ٣ش ّلا ٓ ََيُ ٔ ِٜ
يض
َو َي َـ ٍُ ا ِٟحٔزِیَ َة َو َئ ُ
ٔيف ا ِ٤َ ٟا َُ ٢شًَّی ََّل َي ِ٘ َب َُ ٠ط أَ َش ْؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق ،ثیل،انباہشب،دیعس نببیسم،رضحت اوبرہریہ ریضاہللہنع ےتہ ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاس
ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ رقنع ب ولوگں ںیم ٰیسیع نب رممی ریض اہلل ہنع انزؽ وہں ےگ وج دعؽ افر ااصنػ
ےکاسھت وکحتم رکںی ےگ بیلص وک وتڑ دںی ےگ ریری وک لتق رکںی ےگ ےوک وک وموقػرک دںی ےگ افر اام  امؽمیسقت رکںی ےگ
ہکولگوبقؽرکانوھچڑدںیےگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ظاٟؽ شذاءً ،بؽاہلل ب ٩ط٘يً ،ٙبؽاہلل بَ ٩ساٗة ،شرضت ابوًبيؽہ
ب ٩جزاط رضی اہلل ً٨ہ

يِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ٔ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ

َسا َٗ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّاطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إَّٔ٧طُ  ٥َِ ٟیَٔ َ ٧ ٩ِ ُٜي ٌّی َب ٌِ َؽ ُ ٧و ٕط إ ٔ ََّّل َٗ ِؽ
بِ َٔ ُ ٩
أََ ِ ٧ذ َر َّ
اٟؽ َّجا َِ َٗ ٢و َ٣طُ َوإنِّٔی أُٔ ِ ٧ذ ُر ُ٤ُ ٛو ُظ ٓ ََو َػ َٔ ُط َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ط َس ُي ِؽرٔ ُٛطُ َب ٌِ ُف ََ ٩ِ ٣رآن ٔی
ٕ ُُٗ٠وب ُ َ٨ا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َِ ٣ٔ ٢ثَ ُ٠ضا َي ٌِىٔی ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ِو َظی ِ ْر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
أَ ِو َسَ َ ٍَ ٔ٤لَکمٔی َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َِ ٜي َ
ی َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩وأَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َص َذا َشؽ ْ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ َِّسٕ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ُٔ ٩جزَ ٓ ٕ
یب ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َشؽٔیثٔ أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّاطٔ

دبعاہللنباعمفہی یحمج،امحد نب سلمة،اخدلذحاء،دبعاہلل نبقیقش،دبعاہللنبرساقة ،رضحتاوبدیبعہ نبرجاحریضاہللہنع  ےتہ
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایونحےکدعبوکیئیبنااسیںیہنسجےناینپوقؾوکداجؽےکےنتفےسڈراایہنوہافر
ںیم یھب ںیہمت اس ےس ڈراات وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اس ےک افاصػ ایبؿ  ےئ افر رفامای اشدی ےھجم دےنھکی افر ےننس
فاولںںیمےسیھبوکیئاےسدےھکیاحصہبےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسدؿامہرےدولںیکایکتیفیکوہیگ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف امای آج یک رطح ای اس ےس یھب رتہب اس ابب ںیم رضحت دبعاہلل نب رسب ،دبعاہلل نب لفغم افر
اوبرہریہ ریض اہلل مہنع ےس ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ ل  اس دحثی وک رصػ اخدل نب دحاء یک رفاتی ےس
اجےتنںیہافراوبعینددہاکانؾاعرمنبدبعاہللنبرجاحےہ
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،امحدنبسلمة،اخدلذحاء،دبعاہللنبقیقش،دبعاہللنبرساقة،رضحتاوبدیبعہنبرجاحریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 116

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟشرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظبَرََ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََ٠يطٔ وس َّ ٥٠فٔی ا٨َّ ٟا ٔ َ
ََک َّ
اٟؽ َّجا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢إنِّٔی َْلُٔ ِ ٧ذ ُر ُ٤ُ ٛو ُظ َو َ٣ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی إ ٔ ََّّل َو َٗ ِؽ أََ ِ ٧ذ َر
ِ َ َ َ
ض َٓأثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ َّ ٥ذ َ َ
و ٪أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َِ ٟي َص بٔأ َ ًِ َو َر
َٗ ِو َُ ٣ط َو َِ َ٘ ٟؽ أََ ِ ٧ذ َر ُْ ٧وط َٗ ِو َُ ٣ط َو َل ٜٔىِّی َسأَُٗو َُ ٢لٔ ٓ ٥ِ ُٜيطٔ َٗ ِو َّّل َ ٥َِ ٟي ُ٘ ُِ ٠ط ٔ َ ٧ي ٌّی ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ٣طٔ َت ٌَِ ٤َُ ٠
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوأَ ِظب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَُ َّ ٧ط أَ ِظب َ َر ُظ َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
ُوب
و ٪أَُ َّ ٧ط َ ٩َِ ٟی َزی أَ َش ْؽ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ربَّ ُط َشًَّی َی َُ ٤
ض َوص َُو یُ َص ِّذ ُرص ُِٔٓ ٥ت ِ ََ ٨ت ُط َت ٌَِ ٤َُ ٠
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
وت َوإُٔ َّ ٧ط َِٜ٣ت ْ
يض
َک َظ ًَ َ٠َ ٤طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ْق ُؤ ُظ َٔ َ ٩ِ ٣
بَی ِ َن ًَ ِي َِ ٨يطٔ ک ٖ ر َي ِ َ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی،اس مل ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ڑھکے وہےئ افر اطخب ایک اہلل اعتیلیک دمحفانثایبؿ رکےن ےک دعبداجؽ اک ذرک ایک افر رفامای ںیم ولوگں وک اس ےس ڈراات وہں
ےسیجہکھجمےسےلہپامتؾاایبنءڈراایرکےتآ ےون حےنیھباینپوقؾوکاسےنتفےسڈرااینکیلںیماسےکقلعتمایسیابتاتبؤںاگ
وج یسک یبن ےن اینپ وقؾ وک ںیہن اتبیئ فہ ہی ہک مت ولگ اجےتن وہ ہک فہ اکان ےہ افر اہمترا رب اکان ںیہن زرہی  ےتہ ںیہ ہک رمع نب اثتب
ااصنری ےن ےھجم ضعب احصہب ےس لقن رکےت وہےئ اتبای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رفز ولوگں وک داجؽ ےک ےنتف ےس
ڈراےتوہےئہییھبرفامایہکمتولگاجےتنوہہکمتںیمےسوکیئاےنپاخقلیقیقحاہللربااعلنیملوکاینپزدنیگںیمںیہندھکی اتکس
زیناسیکاشیپینرپاکرفاھکلوہاوہاگوجولگاسےسزیباروہںےگفیہہیظفلزپھںیکسےگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 117

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟشرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
وَِ ٠ًَ ٪يض ٔ َِ ٥شًَّی َي ُ٘و َ ٢ا َِ ٟص َحزُ یَا ُِ ٣شَ ٥ُ ٔ ٠ص َذا یَ ُضوؼ ٔ ٌّی َو َرأِی َٓا ِٗ ُت ُِ ٠ط َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت َ٘اتٔ ٥ِ ُُٜ٠ا َِ ٟي ُضو ُؼ َٓت َُش َُّ ٠ل َ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای
وہیدیمتولوگںےسگنجرکںیےگافرںیہمتاؿرپطلسمرکدایاجےئاگاہیںکتہکرھتپےہکاگاےاملسمؿریمےےھچیپوہیدی
اپھچوہاےہاےسلتقرکفہیدحثیحیحصےہ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقلعتمہکداجؽاہکںےسےلکناگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسقلعتمہکداجؽاہکںےسےلکناگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 118

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،روط بً ٩باؼة ،سٌيؽ ب ٩ابی رعوبة ،ابوتياطِ٣ ،یرة ب ٩سبيٍ٤ً ،زو ب ٩رحیث،
شرضت ابوبرک ػؽی ٙرضی اہلل ً٨ہ

َّ
رعوبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟت َّ َّيا ٔط ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظارٕ َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
یَٗ ٙا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
رحیِ ٕث ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
اٟؽ َّجا ُ٢
اٟؼ ِّؽ ٔ
ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ُٔ ٩سب َ ِي ٍٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
َ
ْط َٗ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب
رخ ُد ٔ ٩ِ ٣أَ ِرقٕ بٔا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اسا ُ ٪یَت ِ َب ٌُ ُط أَٗ َِو ْاَٛ ٦أ َُّ ٪و ُجو َص ُض ِ ٥ا َِ ٤َ ٟح ُّ
َخ َ
یَ ِ ُ
َش ُٔ ٚي َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ُ َ
ا ٪ا َِ ِ ٤ُ ٟ

یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ط ِوذ َٕب َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّيَّا ٔط َوَّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًَائٔظَ َة َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی اٟتَّيَّاطٔ
دمحم نب اشبر ،ادمح نب عینم ،رفح نب ابعدة ،دیعس نب ایب رعفیة ،اوبایتح ،ریغمة نب سییع ،رمعف نب رحثی ،رضحت اوبرکب دصقی ریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اّلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای داجؽ رشمؼ یک اکی زنیم ےس ےلکن اگ ےسج رخااسں اہک اجات
ےہاسےکاسھتاےسیولگوہںےگنجےکرہچےڈاھولںیکرطحےٹپچوہںےگاساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
افراعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسحرغ بےہدبعاہللنبوشذبیھباےساوبایتحےسلقن
رکےتںیہافرہیاوبایتحیکدحثیےساچہپیناجیتےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ادمحنبعینم،رفحنبابعدة،دیعسنبایبرعفیة،اوبایتح،ریغمةنبسییع،رمعفنبرحثی،رضحتاوبرکبدصقی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽےکےنلکنیکاشنوینںےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکےنلکنیکاشنوینںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 119

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ش ٥ٜب٣ ٩بارک ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠ابوبرکب ٩ابی ٣زی ،٥وٟيؽ ب ٩سٔيا ،٪یزیؽ بٗ ٩ليب
سٜونی ،شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل ً٨ہ

رک بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ٩ِ ًَ ٥
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٟص َ ٥ُ ٜبِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی بَ ِ ٔ
یؽ بِ َُٔ ٗ ٩ل ِيبٕ َّ
ُحیَّ َة َػاش ٔٔب ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب ٕ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اٟشُٜون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ُٔ ٩سٔ َِي َ

َخو ُد َّ
اٟؽ َّجا ٔ ٢فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِط ُضز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٠ِ ٤َ ٟص َُ ٤ة ا ٌُِ ٟوِ َِم َو َٓ ِت ُض ا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨ليَّ ٔ ٨ي ٔة َو ُ ُ

یب َّلَ َن ٌِزُٔٓ ُط
اٟؼَّ ٌِ ٔب بِ َٔ ٩ج َّثا ََ ٣ة َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ َِّسٕ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

دبعاہللنبدبعارلنمح ،مکح نبابمرک،فدیلنبملسم،اوبرکبنبایبرممی،فدیلنب ایفسؿ ،سیدی نببیطقوکسین ،رضحتاعمذ نب
لبجریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایزربدتسوخرنسییہینطنطسقیکحتفافرداجؽاکرخفجاست
ونیہمںںیموہاگاساببںیمبعصنباثجہم،دبعاہللنبرسب،دبعاہللنبوعسمدافراوبدیعسدخریریضاہللہنعےسیھبااحدثی
وقنمؽںیہ
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،مکحنبابمرک،فدیلنبملسم،اوبرکبنبایبرممی،فدیلنبایفسؿ،سیدینببیطقوکسین،رضحت
اعمذنبلبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکےنلکنیکاشنوینںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َِ َٓ ٢تضُ ا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨ليَّ ٔ ٨يةٔ

َخو ٔد َّ
ََ ٔ ٗ ٍَ ٣ياَّ ٔ ٦
اٟؽ َّجا ٔ٢
اٟشا ًَ ٔة َٗا َِ ٣َ ٢ص ُ٤و ْؼ َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
اٟزوُ ٔ ٦ت ِٔ َت ُض ً ٔ َِ ٨ؽ ُ ُ
یب َوا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨ليَّ ٔ ٨ي ُة ه ٔ َی َٔ ٣ؽی َُ ٨ة ُّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨ليَّ ٔ ٨ي ُة َٗ ِؽ ُٓتٔ َص ِت فٔی َز َ٣ا َٔ ٪ب ٌِ ٔف أَ ِػ َص ٔ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ییحینبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکہینطنطسقایقتمےکرق بحتف
وہاگ ومحمد  ےتہ ںیہ ہک ہی دحثی رغ ب ےہ افر ہینطنطسق رفؾ اک اکی رہش ےہ وج رخفج داجؽ ےک فتق حتف وہاگ ہینطنطسق ضعب احصہب

رکاؾےکزامہنںیمیھبحتفوہا۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ییحینبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽےکےنتفےکقلعتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکےنتفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :لی ب ٩شحز ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ٥٠وًبؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ب ٩جابز ،یصٌی ب ٩جابز كاِیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩جبیر،
جبیرب ٩نٔیر ،شرضت ٧واض ب ٩سٌ٤ا ٪لَکبی

یؽ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َؼ َظ ََ ١شؽ ُ
ٔیث أَ َش ٔؽص َٔ٤ا فٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠و ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َّ
اٟلأِ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ُج َبی ِر ٔ
َخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َشؽٔیثٔ ِاْل َ ٔ

ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َات ُ ََؽاة ٕ َٓ َع َّٔ َف ٓ ٔيطٔ
اٟؽ َّجا َ ٢ذ َ
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
بِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ ٩اَّ ٨َّ ٟوا ٔ
ا ٪ا ِٟک ٔ ََلب ٔ ِّی َٗا َ ٢ذ َ َ
َّ َّ
ْص ِٓ َ٨ا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ َ٨ا إَِٔ ٟيطٔ ٓ ٌََ َز َٖ
َو َرٓ ٍَ َشًی هَ َ٨َّ ٨ا ُظ فٔی كَائ ٔ َٔةٔ اِ ٨َّ ٟع َٔٗ ١ا ََٓ ٢ا ِن َ َ
ِ
ََک َت َّ
اٟؽ َّجا َ ٢ا َِ َِ ٟؽا َة َٓ َع َّٔ ِـ َت ٓ ٔيطٔ َو َر َّٓ ٌِ َت َشًَّی هَ َ٨َّ ٨ا ُظ فٔی كَائ ٔ َٔةٔ
ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ٔي َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَٗ ٥ِ ُُٜ٧ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ذ َ ِ
َ
اِ ٨َّ ٟع َٔٗ ١ا ََُ ٢یِرُ َّ
رخ ِد َوَِ ٟش ُت ٓ ٔيَٓ ٥ِ ُٜا ِ٣زُ ْؤ َشحٔيخُ
رخ ِد َوأََ٧ا ٓ ٔيَٓ ٥ِ ُٜأَ٧ا َشحٔي ُحطُ ؼُوَ ٥ِ َُٜ٧وإ ٔ ِ ٪یَ ِ ُ
اٟؽ َّجا ٔ ٢أَ ِظ َو ُٖ لٔی ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜإ ٔ ِ ٪یَ ِ ُ
َن ِٔ ٔشطٔ َواہللُ َظٔ٠ي ًَٔٔی ًَل َی کُِ ٣ُ ِّ١ش ٥ٕ ٔ ٠إُٔ َّ ٧ط َطاب َٗ َل ْم ًَ ِيُ ُ٨ط كَآ ٔ َئ ْة َطبٔي ْط بٔ ٌَ ِبؽٔ ا ٌُِ ٟزَّی بِ َٔ َٗ ٩ل َٕ ٩ِ ٤ََ ٓ ٩رآ ُظ َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ي ِْقأ ِ
َ
ٌّ
رخ ُد َ٣ا بَی ِ َن َّ
اٟظاَ ٔ ٦وا َِٔ ٌٟزا َٔ ٌََ ٓ ٚ
اث َیٔ٤ي ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَّل َیا ً َٔبا َؼ اہللٔ اثِبُتُوا َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا
ٓ ََوات ٔضَ ُس َورة ٔأَ ِػ َص ٔ
اب ا ِلِ َٜض ٕٔ َٗا َ ٢یَ ِ ُ
ق َٗا َ ٢أَ ِربٌَٔی َن یَ ِو ّ٣ا یَ ِو َْ َٛ ٦ش َٕ ٨ة َویَ ِو َْٛ ٦ظَ ِضز ٕ َویَ ِو َْٛ ٦حُ ُٕ ٌَ ٤ة َو َسائٔزُ أَیَّا ٔ٣طٔ َٛأَیَّا َٔٗ ٥ِ ُٜ٣ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا َِ ٟب ُث ُط فٔی اْلِ َ ِر ٔ

َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت ا َِ ٟي ِو ََّ ٦أ ٟذی ک َ َّ
اٟش َٔ ٨ة أَ َتِٜٔٔي َ٨ا ٓ ٔيطٔ َػ ََلةُ َی ِوَٗ ٕ ٦ا َََّ ٢ل َو َل ٩ِٔ ٜا ِٗ ُؽ ُروا َُ ٟط َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََ٤ا
ْص ُٖ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َس ًَ ُت ُط فٔی اْلِ َ ِر ٔ
وَِ ٠ًَ ٪يطٔ َٗ ِو َُ ٟط َٓ َي ِٔ َ ٨
اس َت ِؽبَ َز ِت ُط اٟزِّی ُض ٓ ََيأتِ ٔی ا ِِ َ٘ ٟو َََ ٓ ٦ي ِؽًُوص ُُِ َٓ ٥ي َِّ ٜذبُوُ َ ٧ط َو َیزُ ُّؼ َ
ق َٗا َ ٢کَا ِِ َِ ٟيثٔ ِ
ُِ
وُ َٟ ٪ط َوي َُؼ ِّؽُٗوُ َ ٧ط ٓ ََيأ ِ ُ٣زُ َّ
اٟش َ٤ا َئ
وَِ ٟ ٪ي َص بٔأَیِؽٔیض ٔ َِ ٥ط ِي ْئ ث ُ َّ ٥یَأتِ ٔی ا ِِ َ٘ ٟو َََ ٓ ٦ي ِؽًُوص ََُِ ٓ ٥ي ِش َتحٔيبُ َ
َٓتَت ِ َب ٌُ ُط أَ َِ ٣واُ ُٟض َِ ٥وي ُِؼب ٔ ُص َ
أَ ِ ٪تُْٔ ٤ط َٓتُِ ٔ ٤
َ
اُص َوأَ َؼ ِّرظ ٔ
ْط َو َیأ ُ٣زُ اْلِ َ ِر َق أَ ِ ٪تُ ِ٨ب ٔ َت َٓت ُ ِ٨ب ٔ َت َٓتَرُو ُط ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥سارٔ َش ُت ُض َِٛ ٥أك ِ َو ٔ٣َ ٢ا کَاِ َ ٧ت ذُ ّرا َوأَ َِّ ٣ؽظ ٔ َظ َو ٔ َ
ِ َ ِ َ
ٔيب اِ ٨َّ ٟص ٔ ١ث ُ ََّ ٥ی ِؽًُو َر ُج َّل َطابًّا
ُضو ًّا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥یأتِ ٔی ا ِٔ َ ٟ
ْص ُٖ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َيت ِ َب ٌُطُ ََ ٛي ٌَاس ٔ
َخظٔی َُ ُ٨ٛوز ٔک َٓ َي ِٔ َ ٨
رخبَ َة ٓ ََي ُ٘و ََُ ٟ ٢ضا أَ ِ ٔ
ُُ

رضب ُ ُط ب ٔ َّ
ک إٔذِ َص َب َم
َُ ٤ِ ٣تٔ٠ئّا َط َبابّا ٓ ََي ِ ٔ
َ ١و ِج ُض ُط َي ِـ َص ُ
ک َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
 ١یَ َت َض َُّ ٠
اٟش ِي ٕٔ ٓ ََي ِ٘ َل ٌُ ُط ٔجزِ ََ ٟتی ِ ٔن ث ُ َّ ٥یَ ِؽًُو ُظ َٓ ُي ِ٘ب ٔ ُ
ً َٔيسی ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََِ ٠ًَ ٥يطٔ َّ
ئ بَی ِ َن َِ ٣ضزُو َؼ َتی ِ ٔن َوا ٔؿ ٌّا َی َؽیِطٔ ًَل َی أَ ِجَ ٔ ٨ص ٔة ََٜ ٠َ ٣ی ِ ٔن
َشق ٔ ِّی ؼ ٔ َِ ٣ظ ََ ٨ِ ٔ ً ٙؽ ا َِ ٨َ ٤َ ٟارة ٔا ِٟب َ ِي َـا ٔ
اٟش ََل ٦بٔ َ ِ
ِ َ
ات َورٔی ُض َن ِٔ ٔشطٔ
ا ٪کَاِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ َٗا ََ ٢و ََّل َیحٔ ُؽ رٔیضَ َن ِٔ ٔشطٔ َي ٌِىٔی أَ َش ّؽا إ ٔ ََّّل ََ ٣
ْط َوإٔذَا َرٓ ٌََ ُط َت َص َّؽ َر ٔ٨ِ ٣طُ ُج َّْ ٤
إ ٔذَا كَأكَأ َرأِ َسطُ َٗ َ َ
ک َ٣ا َطا َئ اہللُ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥یُوؤی اہللُ إَِٔ ٟيطٔ أَ ِ٪
َُ ٨ِ ٣ت َهی َب َ ٔ
اب ٕ ٓ ُٟؽ ٓ ََي ِ٘ ُت َُ ٠ط َٗا ََ َٓ ٢يَِ ٠ب ُث ََ ٛذَ ٔ ٟ
ْصظ ٔ َٗا َََ ٓ ٢ي ِلُ٠بُ ُط َشًَّی یُ ِؽر َٔٛطُ ب ٔ َب ٔ
ود َو َ٣أ ِ ُجو َد َوص ُِ٤َ َٛ ٥ا َٗا َ ٢اہللُ
اٟلورٔ َٓإٔنِّی َٗ ِؽ أَِ٧زَ ُِ ٟت ً َٔبا ّؼا لٔی ََّل َی َؽا ْٔٔ ٪لَ َش ٕؽ بٔ٘ ٔ َتأٟض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢و َی ِب ٌَ ُث اہللُ َیأ ِ ُج َ
َشوِّ ِز ً َٔباؼٔی إلٔ َی ُّ
وَٗ ٪ا َََ ٓ ٢ي ُُّ ٤ز أَ َّوُ ُٟض ِ ٥بٔبُ َصی ِ َرة ٔ َّ
ا ٪ب ٔ َض ٔذظ ٔ ََّ ٣ز ّة
آَخص ََُِ ٓ ٥ي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢ؽ ک َ َ
ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ش َؽ ٕب َی ِٔ ٨شَ ُ٠
َش ُب َ٣ا ٓ َٔيضا ث ُ ََّ ٥ی ُُّ ٤ز ب ٔ َضا ٔ ُ
اٟلبَرٔیَّ ٔة ٓ ََي ِ َ
ق ٓ ََضُ ِ٘ ٨َ ٠ِ َٓ ٥َّ ُ٠ت ِ ٩ِ ٣َ ١فٔی َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
وِ َ٘ َٟ ٪ؽ َٗ َت ِ٨َ ٠ا َ ٩ِ ٣فٔی اْلِ َ ِر ٔ
وَ ٪شًَّی یَ َِ ٨ت ُضوا إلٔ َی َج َب ٔ ١بَ ِيتٔ َِ٘ ٣ؽٔ ٕ
ض ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
َ٣ائْ ث ُ ََّ ٥ي ٔشیرُ َ
و ٪بَّٔ ُ٨ظابٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی َّ
و٪
اٟش َ٤ا ٔ
اُص ً َٔيسی ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٥وأَ ِػ َصاب ُ ُط َشًَّی یََ ُٜ
َٓی َ ِر َُ ٣
ئ َٓیَرُ ُّؼ اہللُ ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥نُ َّظابَ ُض ِِ ٣ُ ٥ص ًَّ ٤زا َؼ ّ٣ا َویُ َص َ ُ
َرأِ ُض َّ
اٟث ِورٔ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َظی ِ ّرا ْٔل َ َش ٔؽص ِٔ٣ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ائَةٔ ؼٔی َ٨ا ٕر ْٔلَ َش ٔؽ ُ ٥ِ ٛا َِ ٟي ِو ََٗ ٦ا ََٓ ٢ی َ ِرُ َُب ً َٔيسی ابِ ُ٣َ ٩زِ َی َ ٥إلٔ َی اہللٔ َوأَ ِػ َصاب ُ ُط َٗا َ٢
وُِ َ ٪ف َسی َِ ٣وتَی َِ ٤َ ٛو ٔ
ت َنٔ ِٕص َواش َٔؽة ٕ َٗا ََ ٢ویَ ِضب ٔ ُم ً َٔيسی َوأَ ِػ َصاب ُ ُط ٓ َََل یَحٔ ُؽ
َٓیُرِ ٔس ُ
ٕ فٔی رٔ َٗابٔض ٔ ُِ َٓ ٥ي ِؼب ٔ ُص َ
 ١اہللُ إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥اَ َِ ٨َّ ٟ
 ١اہللُ ًََِ ٠يض ٔ ِ٥
َِ ٣و ٔؿ ٍَ ٔطبِر ٕإ ٔ ََّّل َو َٗ ِؽ َََ َ ٣ل ِت ُط َزصَ َُ ٤ت ُض َِ ٥وَ٧تَُ ُ٨ض َِ ٥وؼ ٔ َ٣ا ُؤص َُِٗ ٥ا ََٓ ٢ی َ ِرُ َُب ً َٔيسی إلٔ َی اہللٔ َوأَ ِػ َصاب ُ ُط َٗا ََٓ ٢ی ُ ِر ٔس ُ

َ
ؤ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٪شيِّض ٔ َِ ٥ونُ َّظابٔض ٔ َِ ٥و ٔج ٌَابٔض ٔ َِ ٥س ِب ٍَ
ْطشُ ُض ِ ٥بٔا ِِ ٤َ ٟضب ٔ َٔ ١و َي ِش َت ِوٗ ٔ ُؽ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
كَی ِ ّرا َٛأ ًِ َ٨ا ٔ ٚا ِٟبُ ِعتٔ َٗا ََ َٓ ٢ت ِصُ ُ٠ٔ٤ض َِ َٓ ٥ت ِ َ
 ١اْلِ َ ِر َق ٓ ََيتِرُ َُ ٛضا کَاٟزَّ ََٔ ٟةٔ َٗا َ ٢ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا ُ٢
ْطا ََّل یُ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ُّ ٜط بَ ِي ُت َوبَز ٕ َو ََّل ََ ٣ؽ ٕر َٗا َََ ٓ ٢ي ِِ ٔش ُ
ٔسٔ٨ی َن َٗا ََ ٢ویُ ِز ٔس ُ
 ١اہللُ ًََِ ٠يض ٔ ِّ َ ٣َ ٥
و ٪بٔ َ٘ ِصٔ َٔضا َویُ َب َار ُک فٔی اٟز ِِّس ٔ١
ََ ِ ٔ ٟل ِر ٔ
ق أَ ِ ٔ
َخظٔی ثَ ََ ٤ز َت ٔک َو ُر ِّؼی بَ َز ََ ٛت ٔک ٓ ََي ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َتأِک ُ ُ
اٟز َّ٣أ َ ٧ة َو َي ِش َت ٔو َُّ ٠
 ١ا َِٔ ٌٟؼابَ ُة ُّٔ ٩ِ ٣

ْق َوإ ٔ َّ ٪ا َِٔ ٟع ٔ َذ
و ٪بٔاَ ِ٘ ٠ِّ ٟصةٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب َ ٔ
و ٪بٔاَ ِ٘ ٠ِّ ٟصةٔ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ ١وإ ٔ َّ ٪ا َِ٘ ٟبٔي ََ ٠ة ََ ٟيَ ِٜت ُٔ َ
ض ََ ٟيَ ِٜت ُٔ َ
َشًَّی إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟئَ َا ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
ض
و ٪بٔاَ ِ٘ ٠ِّ ٟص ٔة ٔ ٩ِ ٣ا َِٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
ََ ٟيَ ِٜت ُٔ َ
ک إٔذِ َب ٌَ َث اہللُ رٔی ّصا َٓ َ٘ َب َـ ِت ُر َ
وط کُِ ٣ُ ِّ١ؤ َٔ ٩ٕ ٣ویَ ِب َقی َسائٔزُ ا٨َّ ٟا ٔ

و٤َ َٛ ٪ا َت َت َض َار ُد ا ُِ ٟص ُ٤زُ ٓ ٌَََِ ٠يض ٔ َِ ٥ت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َی َت َض َار ُج َ
َغ ْ
یؽ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ
َشؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یلع نب رجح ،فدیل نب ملسم ف دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،ییحی نب اجرب اطیئ ،دبعارلنمح نب ریبج ،ریبجنب ریفن ،رضحت
وناس نب اعمسؿ الکیب رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داجؽ اک ذرک ایک وت اس رطح اس یک ذتل ف
اقحرتافراس ےکےنتفیکڑبایئایبؿ یکہک ل ےنھجمسےگلہکفہوجھکرفںیکآڑ ںیم ےہرھپ ل ولگآپ ےکاپسےسےلچ ےافر
دفابرہدختمںیماحرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےدولںےکوخػوکاھبپنےسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنوپاھچایکاحؽےہ؟ل ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسلکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداجؽاکہنتفایبؿایک
وتںیمہ نیقی وہایگہک فہ وجھکرفںیکآڑ ںیم ےہ ینعی انیقی فہ آےنفاال ےہآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای داجؽ ےک العفہ ایسی
یھب زیچںی ںیہ نج اک ےھجم داجؽ ےک ےنتف ےس زایدہ وخػ ےہ ویکہکن ارگ داجؽ ریمی وموجدیگ ںیم الکن وت ںیم اس ےس مت ولوگں یک
رطػےساقمہلبرکےنفاال وہںافرارگریمیہریوموجدیگںیمالکنوترہصخشوخداےنپ سفنیکرطػےساقمہلبرکےاگافراہلل
اعتیلریمیرطػےسرہاملسمؿاکاحمظفےہاسیکتفصہیےہفہوجاؿوہاگرگنھگایےل ابولںفاالوہاگاسیکاکیآھکنوہیگافر
دبعازعلی نب نطق اک ل  لکش وہاگ ارگ مت ںیم ےس وکیئ اےس دےھکی وت وسرة فہک یک ادتبایئ آایت زپےھ فہ اشؾ افر رعاؼ ےک
درایمؿ ےسےلکناگ افرداںیئابںیئ ےکولوگںوکرخابرکے اگاےاہلل ےکدنبفاثتب دقؾرانہرھپ ل  ےنرعض ایک ایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسفہینتک دمتزنیمرپرہھٹےاگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاچسیلدؿکتالہپدؿاکی اسؽ ےک
ربارب دفرسا اکی امہ افر رسیتا اکیےتفہ ےک ربارب وہاگ رھپ ابیقدؿ اہمترے اعؾ دونں ےک ربارب وہں ےگ ایکاس ںیم اکی دؿ یک امنز
اکیفوہیگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنہکلبادنازہاگلانیلل ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسزنیم ںیم
اسیکزیتراتفریسکدقروہیگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿابدولںیکرطحنجوکوہااکنہرکےلاجےئرھپفہاکیوقؾ
ےکاپسآرکاںیہناینپرخاافتیکدوعتدےاگفہولگاےسالٹھجدںیےگافرفاسپرکدںیےگسپفہاؿےسفاسپولےٹاگوت
اؿ ےک اوماؽ اس ےک ےھچیپ لچ زپںی ےگ افر فہ اخیل اہھت رہ اجںیئ ےگ فہ اکی افر وقؾ ےک اپس آےئ اگ اںیہن دوعت دے اگ فہ
وبقؽ رکںی ےگ افر اس یک دصتقی رکںی ےگ بت فہ آامسؿ وک ابرش رباسےن اک مکح دے اگ فہ ابرش رباسےئ اگ افر زنیم وک درتخ
ااگےن اک مکح دے اگ وت فہ درتخ ااگےئ یگ اشؾ وک اؿ ےک اجونراس احتل ںیمولںیٹ ےگ ہک اؿ ےک وکاہؿ ےبمل وکےہل وچڑے افر
ےلیھپ وہےئ افر نھت دفدھ ےس رھبے وہں ےگ رھپ فہ فریاؿ ہگج آ رک ےہک اگ اےنپ زخاےن اکنؽ دے بجفاسپ ولےٹ اگ وت زخاےن
اسےکےھچیپدہشیکویھکمںےکرسدارفںیکرطحلچزپںیےگرھپفہاکیرھبوپروجاؿوکالبرکولتارےساےکسدفڑکٹےرکدے

اگرھپاےساکپرےاگوتفہزدنہوہرکاتسنہوہااسوکوجابدےاگفہایہنابوتںںیم رصمفػوہاگہکرضحتٰیسیعنبرممیےکلہزرد
رگناکوجڑاےنہپاجعمدجسمدقشمےکدیفسرشمیقانیمرہرپاساحتلںیمارتںیےگہکاؿےکاہھتدفرفوتشںےکابزؤںرپرےھک
وہں ےگ بج آپ رس اچین رکںی ےگ وت اؿ ےک ابولں ےس ونراین رطقات ںیکپٹ ےگ افر بج رس افرپ ااھٹںیئ ےگ وت ومویتں یک لثم
دیفساچدنیےکداےنڑھجےتوہںےگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجاکرفکتآپےکاسسنیکوہاےچنہپیگرماجےئ
اگافرآپیکاسسنیکوہادحاگنہکتیتچنہپوہیگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپرضحتٰیسیعداجؽوکالتشرکںیےگاہیں
کتہکدلےکدرفازےرپاپںیئےگافراےسلتقرکدںیےگرھپاہللاعتیلیکاچتہےکاطمقبدمتکتزنیمرپایقؾرکںیےگرھپ
اہللاعتیلفیحںیجیھبےگہکریمےدنبفںوکوکہوطررپےلاجرکعمجرکدںیویکہکنںیمایسیولخمؼوکااترےنفاالوہںنجےسزلےن
یکیسکںیم اطتقںیہنآپےنرفامایرھپاہللاعتیلایوججاموججوکےجیھباگفہاراشددخافدنیےکاطمقبرہدنلبیےسدفڑےتوہےئ
آںیئ ےگ آپ ےن رفامای ااکن الہپ رگفہ ریحبـ ربطـ رپ ےس سگرے اگ افر اس اک وپرا اپین یپ اجےئ اگ رھپ بج اؿ اک دفرسا رگفہ فاہں ےس
سگرےاگوتفہولگںیہک ےگہکاہیںیھبکاپینوہارکاتاھترھپفہولگآےگلچدںیےگاہیںکتہکتیباسدقمسےکاکیڑاہڑ
رپ ںیچنہپ ےگ افر ںیہک ےگ ہک ل  ےن زنیم فاولں وک لتق رک دای اب آامسؿ فاولں وک یھب لتق رک دںی سپ فہ آامسں یک رطػ ریت
ںیکنیھپےگاہللاعتیلاؿےکریتوخؿآولدفاسپ جیھبدےاگٰیسیعافرآپےکاسیھتوصحمروہںےگاہیںکتہکاؿےکزندکی
اگےئ اک رس (وھبک یک فہج ےس) اہمترے آج ےک وس دانیرفں ےس زایدہ اتیمہ راتھک وہاگ ٰیسیع ہیلع االسلؾ افر آپ ےک اسیھت اہلل
اعتیل یکابراگہ ںیمداعرکںی ےگوتاہللاعتیلاؿیکرگدونں ںیماکیڑیکا دیپارکدے اگ اہیںکتہک ب دکیؾ رماجںیئ ےگ بج
ٰیسیع ہیلعاالسلؾ افر اےکناسیھتارتںی ےگافراؿیکدبوب افروخؿیکفہجےس اکیابتشل ہگج یھباخیل ںیہناپںیئ ےگرھپ ٰیسیع ہیلع
االسلؾافراؿےکاسیھتداعامںیگنےگوتاہللاعتیلیبملرگدؿفاےلافٹنیکلثمرپدنےےجیھباگوجاںیہنااھٹرکڑاہڑیکاغرںیماچنہپ
دںیےگاملسمؿاؿےکریتفں،امکونںافررتوشکںےساستاسؽکتادنینھالجںیئےگرھپاہللاعتیلایسیابرشرباسےئاگوجرہ
رھگافرہمیخکتےچنہپیگامتؾزنیموکدوھرکہشیشیکرطحاصػافشػرکدےیگرھپزنیمےس اہکاجےئاگاےنپلھپابرہاکنؽافر
اینپربںیتکفاسپالؤسپاسدؿاکیرگفہاکیاانرےساھکےئاگافراسےکولگاسےکےکلھچےساسہیرکںیےگزیندفدھںیم
اینت ربتک دیپا رکدی اجےئ یگہک اکی افینٹن ےک دفدھ ےس اکی امجتع ریس وہ اجےئ اگ اکی اگےئ ےکدفدھ ےس اکی ہلیبق افر
اکیرکبیےکدفدھےساکیہبنکریسوہاجےئاگفہولگایسرطحزدنیگسگاررےہوہںےگہکاہللاعتیلاکیایسیوہاےجیھباگوج
رہومنمیکرفحضبقرکےیگافرابیقرصػفہولگرہاجںیئےگوجدگوھںیکرطحراےتسںیمامجعرکےترھپںیےگافرایہن
رپایقتماقمئوہیگہیدحثیرغ بنسححیحصےہل اےسرصػدبعارلنمحنبسیدینباجربیکرفاتیےساچہپےتنںیہ

رافی  :یلع نب رجح ،فدیل نب ملسم فدبعاہلل نب دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،ییحی نب اجرب اطیئ ،دبعارلنمح نب ریبج ،ریبجنب ریفن،
رضحتوناسنباعمسؿالکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽیکافصتےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽیکافصتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ػٌ٨انیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امیً ،٪بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص ُٓ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ًَُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ُسئ ٔ ََّ ٩ِ ًَ ١
اٟؽ َّجا َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ ََّل إ ٔ ََّ ٪ربََِّ ٟ ٥ِ ُٜي َص بٔأ َ ًِ َو َر أَ ََّل َوإُٔ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر ًَ ِيُ ُ٨ط ا ُِ ٟي ِ٤ى َی َٛأََ َّ ٧ضا

َ
َ
َ
رک َة َو ًَائٔظَ َة َوإَٔ َ ٧ص َوابِ ٔ٩
ً ٔ ََ ٨ب ْة كَآ َٔي ْة َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َو ُش َذ ِي َٔ َة َوأبٔی ص َُزیِ َز َة َوأ ِس َ٤ا َئ َو َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوأبٔی بَ ِ َ
اػ َٕٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ض َوا َِ ٠َ َٔ ٟتا ٔ ٪بِ ٔٔ ًَ ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَبَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحمنبدبعاالیلع اعنصین ،رمتعنبنامیلؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
لقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسداجؽےکابرےںیموپاھچایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجؿولہک
اہمترارباکانںیہن ہکبجداجؽیکداںیئآھکناکینےہ وگای ہکفہاکیوھپالوہااوگنرےہ اس ابب ںیمرضحتدعس،ذحہفی ،اوبرہریہ،
اامسء ،اجرب نب دبع اہلل ،اوبرکبہ ،اعہشئ ،اسن ،انب ابعس افر فلناؿ نب اعمص ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی دبعاہلل نب رمع یک
رفاتیےسنسححیحصرغ بےہ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین ،رمتعنبنامیلؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع

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

اسابرےںیمہکداجؽدمہنیونمرہںیمدالخںیہنوہاتکس
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکداجؽدمہنیونمرہںیمدالخںیہنوہاتکس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽة بً ٩بؽاہلل ظزاعی ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪طٌبةٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا ُِ ٟعزَاعٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
ار َ
اٟلاًُو َُ ٪و ََّل َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأتِ ٔی َّ
ُح ُسوَ َ ٧ضا ٓ َََل َی ِؽ ُظَ ُ٠ضا َّ
اٟؽ َّجا ُ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ
اٟؽ َّجا ُ ٢ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة ٓ ََيحٔ ُؽ ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َی ِ ُ
اہللُ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوَٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َوأ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َو َس َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب َو ِٔ ٣ص َح َٕٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا

َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبعة نب دبعاہلل زخایع ،سیدی نب اہرفؿ ،شعنة ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایداجؽدمہنیہبیطےکاپسآےئاگافررفوتشںوکاسیکافحتظرکےتوہےئاپےئاگسپہنوتاطوعؿدمہنی يطںیم
آاتکسےہ افرہنیہداجؽااشنءاہللاساببںیمرضحتاوبرہریہ،افہمطتنبسیق،،نجح ،ااسہمنبزدیافررمسہنب دنجبےس یھب
ااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیحیحصےہ
رافی  :دبعةنبدبعاہللزخایع،سیدینباہرفؿ،شعنة،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

اسابرےںیمہکداجؽدمہنیونمرہںیمدالخںیہنوہاتکس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیزب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َش َٔ ٚو َّ
ی ٩أَ ِص ٔ١
َرخ َواِّ ٟزیَا ُئ فٔی ا ََِّ ٟٔؽاؼ ٔ َ
َف َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اٟشٜٔي َُ ٨ة ْٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟوا ُِ ِ ٟٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢اْل ٔ َی٤ا ُ ٪یَ َ٤ا َٕ ٪وا ِلُ ِ ُٜ
ِ
ُصٓ َِت ا ََِ ٤ٟلئ ٔ َُ ٜة َو ِج َض ُط ٗ ٔ َب ََّ ١
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ک َی ِض َُ ٠
اٟظاَ ٔ ٦وصُ َ٨اَ ٔ ٟ
ا َِ ٟع ِي َٔ ١وأَصِ ٔ ١ا َِ ٟوبَز ٔ َیأت ٔی ا ِٔ ٤َ ٟشيضُ إٔذَا َجا َئ ُؼب ُ َز أ ُ ُش ٕؽ َ َ
َ
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،اؿےکفادل ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہلفملسےنرفامایاامیؿینمیےہافررفکرشمیقےہرکبویںفاولںےکےئلوکسؿفاانیمطؿےہہکبجافٹنافروھگڑےفاولںںیم
ةکترغفرافردرشنگیاپیئاجیت ےہافرداجؽبجادحےکےھچیپےچنہپاگوترفےشاساکرخاشؾیکرطػومڑدںیےگاہجں فہالہک
وہاگہیدحثیحیحصےہ
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرضحتٰیسیعداجؽوکلتقرکںیےگ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسابرےںیمہکرضحتٰیسیعداجؽوکلتقرکںیےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،اب ٩طہابً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاہلل ب ٩ثٌ٠بہ انؼاری ،شرضت ٣ح ٍ٤ب ٩جاریہ انؼاری

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اب أََّ٧طُ َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِي َؽ اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ث ٌِ ََ ٠ب َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

یؽ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِِّم َُ ٣ح ِّ ٍَ ٤ابِ ََ ٩جارٔ َی َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
 ١ابِ ُِ ٣َ ٩زیَ ََّ ٥
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َوَ٧آ ٔ ٍٔ
اٟؽ َّجا َ ٢ب ٔ َب ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ي ِ٘ ُت ُ
اب ٕ ٓ ُٟؽ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

اؾ َو َجابٔز ٕ َوأَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
اَ ٪وًُ ِث ََ ٤
بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َوأَبٔی بَ ِز َز َة َوشُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٛي َش َ

اَ ٪و ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو ُش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َس َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب َواَّ ٨َّ ٟوا ٔ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق،ثیل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبلعثااصنری،رضحتعمجمنباجرہیااصنری ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایرضحتٰیسیعداجؽوکاببدلےکاپسلتقرکںیےگاساببںیمرمعاؿنبنیصح،انعفنبہبتع،اوبربزہ،ذحہفینب
ادیس،اوبرہریہ،اسیکؿ،امثعؿنبایبااعلص،اجرب،اوباامہم،انبوعسمد،دبعاہللنبرمعف،رمسہنبدنجب،وناسنباعمسؿ،رمعفنب
وعػافرذحہفینبامیؿےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیحیحصےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبلعثااصنری،رضحتعمجمنباجرہیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽیکافصتےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽیکافصتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبة ،شرضت ٗتاؼہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َ
ُوب بَی ِ َن
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی إ ٔ ََّّل َو َٗ ِؽ أََ ِ ٧ذ َر أ ُ ََّ ٣تطُ اْلِ َ ًِ َو َر ا ِل ََّ ٜذ َ
اب أََّلَ إَّٔ٧طُ أَ ًِ َو ُر َوإ ٔ ََّ ٪ربََِّ ٟ ٥ِ ُٜي َص بٔأ ًِ َو َر َِٜ٣ت ْ
يض
ًَ ِي َِ ٨يطٔ ک ٖ ر َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر ،دمحمنب رفعج،شعنة،رضحتاتقدہریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہک ںیمےن اسنریضاہللہنع ےس انس فہ رفامےتںیہہک
روسؽا ہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہیبنےناینپاتموکاکےنذکابےکےنتفےسڈرااینسولہکفہاکانےہافراہمترا
رباکانںیہناسیکآوھکنںےکدرایمؿاکرفاھکلوہاگہیدحثیحیحصےہ
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،شعنة،رضحتاتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصدےکابرےںیم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيًٍ ،بؽاَّلًلی ،جزیزی ،ابونرضة ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََ ٢ػصٔ َبىٔی ابِ َُ ٩ػائ ٔ ٕؽ إ ٔ َّ٣ا
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

اس َت ِو َش ِظ ُت ٔ٨ِ ٣طُ ٔ٤َّ ٣ا َي ُ٘و ُ٢
شُحَّا ّجا َوإ ٔ َّ٣ا َُ ٌِ ٣تٔ٤ز ٔ َ
یَٓ ٩اَ ِ ٧ل ََٙ ٠اُ ٨َّ ٟ
اض َوتُز ٔ ُِ ٛت أََ٧ا َوص َُو َٓ َ٤َّ ٠ا َظَِ ٠ؼ ُت بٔطٔ ا ِٗظَ ٌِ َز ِر ُت ٔ٨ِ ٣طُ َو ِ
َ
َ
ک َش ِي ُث تَّٔ َ ٠
َاس َت ِصََ ٠ب ث ُ َّ٥
اض ٓ ٔيطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ُِ ٟت ُُِٗ ٠ت َٟطُ َؿ ٍِ ََ ٣تا ًَ َ
اُ ٨َّ ٟ
ْص َُ َ٤ّ ٨ا َٓأ َظ َذ ا َِ َ٘ ٟؽ َط َٓاَ ِ ٧لِ ٓ ََٙ ٠
ِک اٟظ َح َزة ٔ َٗا ََٓ ٢أبِ َ َ
اض ٓ ٔيطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط صَ َذا ا َِ ٟي ِو ُ ٦یَ ِو ْ٦
اَش ِب ٓ َ ٔ
َش َب َٔ ٩ِ ٣ی ٔؽظ ٔ َط ِيئّا ٤َ ٔ ٟا َي ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
َرکص ُِت أَ ِ ٪أَ ِ َ
أَ َتانٔی ب ٔ َ٠ب َ ٕن َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َیا أَبَا َسٌٔي ٕؽ ِ َ
ُ
َػائ ْٕٔ َوإنِّٔی أَ َِک ُظ ٓ ٔيطٔ َّ
اض لٔی
ا٠ٟب َ َن َٗا َ ٢لٔی َیا أَبَا َسٌٔي ٕؽ صَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪آ ُظ َذ َش ِب َّل َٓأو ٔث َ٘طُ إلٔ َی َط َح َزة ٕ ث ُ َّ ٥أَ ِظتَ٤َ ٔ ٟ َٙ ٔ ٨ا َي ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
َ

ض ب ٔ َصؽٔیثٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا
َوف ٔ َّی أَ َرأَیِ َت ََ ٩ِ ٣ظف َٔی ًََِ ٠يطٔ َشؽٔیثٔی ََٓ ٩َِ ٠ی ِعفَی ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأََِ ٟشت ُِ ٥أَ ًِ ٥ََ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َّ
اُف َوأََ٧ا ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠أََ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ََ َ ٌِ ٣
َش اْلِ َ ِن َؼارٔ أََ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إَّٔ٧طُ ک َ ٔ ْ

 ١أَ ِو ََّل َت ٔص ُّ١
َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧طُ ًَ٘ ٔ ْيََّ ٥ل یُو َُ ٟؽ َُ ٟط َو َٗ ِؽ َظ َُِّ ٔ٠ت َو َٟؽٔی بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة أََ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَ ِؽ ُظ ُ
ک إلٔ َی ََ َّٜ ٣ة ٓ ََواہللٔ َ٣ا َزا ََ ٢یحٔي ُئ ب ٔ َض َذا َشًَّی ُُِٗ ٠ت َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ط
َُ ٟط َُ َّٜ ٣ة َوا ِ٤َ ٟؽٔی َُ ٨ة أََِ ٟش ُت ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َوص َُو ذَا أََ ِ ٧لَ ٌَ ٣َ ُٙ ٔ ٠
رع ُٖ أَیِ َ ٩ص َُو َّ
اٟشا ًَ َة
وب ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا أَبَا َسٌٔي ٕؽ َواہللٔ َْل ُ ِظب ٔ َرَ َّ ٧
رع ُٖ َواَ ٔ ٟؽ ُظ َوأَ ِ ٔ
رع ُٓ ُط َوأَ ِ ٔ
ک َظب َ ّرا َشًّ٘ا َواہللٔ إنِّٔی َْلَ ِ ٔ
َُ ِٜ٣ذ ْ

يض
َک َسائ ٔ َز ا َِ ٟي ِوَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ ُُِ٘ ٠ت َت ًّبا َ ٟ

ایفسؿنبفعیک،دبعاالیلع،رجریی،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانبایصدےنریمےاسھتجح
ایرمعےاک رفس ایکوتولگآےگڑبھ ےافرفہےھچیپرہ ےبج ںیماس ےکاسھتاہنت رہایگ وتریمادؽ وخػیک فہج ےسدڑھےنکاگل
افرےھجماسےسفتشحوہےنیگلویکہکنولگاسیکقلعتماہکرکےتآ ےہکداجؽفیہےہبجںیماکیہگجرہھٹاوتاسےس اہک
ہکاانپاسامؿفاسپدرتخےکےچینراھکاےنتںیماسےنھچکرکبایںدںیھکیوتایپہلےلرکایگافراؿاکدفدھاکنؽرکالایافرھجمےس
اہکہکاےسویپنکیل ےھجماس ےکاہھت ےسوکیئزیچےنیپ ںیمرکاتہوسحمسوہیئویکہکنولگاےسداجؽ  ےتہآ ےسپ ںیماس ےس
ہی ہہک دای ہک آج رگیم ےہ افر ںیم رگیم ںیم دفدھ انیپ دنسپ ںیہن رکات اس ےن اہک اوبدیعس ںیم ےن ولوگں یک اؿ ابوتں ےس وج فہ
ریمےقلعتم ےتہںیہگنتآرکہلصیفایکہکریسےلرکدرتخےسابدنوھںافرالگوھگٹنرکرماجؤںدوھکیارگریمیتیثیحیسک
افر رپ وپدیشہ رےہ وت رےہ مت ولوگں رپ وت وپدیشہ ںیہن رینہ اچےئہ اس ےئل ہک مت ولگ ااحدثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
امتؾول وگںےسزایدہاجےتن وہاےااصنریکامجتع ایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنہیںیہنرفامایہکفہاکرفوہاگہکبجںیم
املسمؿ وہں ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ںیہن رفامای ہک فہ اناقلب وتدل وہاگ افر اس یک افالد ہن وہیگ ہکبج ںیم ےن اانپ ہچب
دمہنیںیم وھچڑاےہرھپایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیںیہنرفامایہکفہہکمںیمدالخںیہنوہاتکسہکبجںیمالہدمہنیںیم
ےس وہں افر اس فتق اہمترے اسھت ہکم اج راہ وہں اوبدیعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اس ےن اس مسق یک دںیلیل شیپ ںیک ہک
ںیم وسےنچ اگل ہک اشدی ولگ اس ےک قلعتم وھج ی ابںیت  ےتہ وہں ےگ رھپ اس ےن اہک اوبدیعس ںیم ںیہمت اکی  یچ ربخ اتبات وہں ہک
اہللیکمسقںیمداجؽافراسےکابپوکاجاتنوہںافرہییھباجاتنوہںہکفہاسفتقاہکںےہبجاسےنہیابتیہکوتںیمےن
اہک ھجت رپ اسرےدؿ یک الہتک وہ ینعی ےھجم رھپاس ےس دب ینین وہیئگ ویکہکن آرخ ںیماس ےن ایسی ابت ہہکدی یھت ہی دحثی نسح
ےہ

رافی  :ایفسؿنبفعیک،دبعاالیلع،رجریی،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟشرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

اب َوص َُو َیُ ٌَِ ٠ب َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ أُك ُ ٔ ٥بَىٔی ََِ ٣ا ََ ٟة َوص َُو
َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔابِ َٔ ٩ػيَّاؼ ٕ فٔی َن َ ٕ
َف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔطٔ ٓ ٔيض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َّ
ُض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَ ِض َز ُظ ب ٔ َي ٔؽظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُؽ أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟيطٔ ابِ ُ٩
ُ ََُل َْ ٥َِ ٠َٓ ٦ي ِظ ٌُ ِز َشًی َ َ

ک َر ُسو ُ ٢اْلِ ُ ِّ٣يِّی َن ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ابِ َُ ٩ػيَّاؼ ٕ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِظ َض ُؽ أََ ِ ٧ت أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػيَّاؼ ٕ َٗا َ ٢أَ ِط َض ُؽ أََ َّ ٧
ک َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ػيَّاؼ ٕ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ َُ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َوبٔزُ ُسٔ ٠طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َیأِت ٔي َ
ک اْلِ َ ِ٣زُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی
یَأِت ٔيىٔی َػاؼ ٔ َْ ٚوکَاذ ٔ ْب َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ظ َِّ ٠م ًََِ ٠ي َ
ک َظبٔيئّا َو َظ َبأ َ َُ ٟط یَ ِو ََ ٦تأتِ ٔی َّ
اٟؽ ُّػ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َظ َبأ ِ ُت ََ ٟ
اٟش َ٤ا ُئ ب ٔ ُؽ َظا ٕ٣ُ ٪بٔی ٕن َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٩ػيَّاؼ ٕص َُو ُّ
ُض َب ًَُ٘ ُ٨طُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ٪
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِظ َشأ ِ ََٓ ٩َِ ٠ت ٌِ ُؽ َو َٗ ِؽ َر َک َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ائ ِ َذ ِ ٪لٔی َٓأ َ ِ ٔ
ک فٔی َٗ ِتٔ٠طٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اٟز ََّّزا َٔ ٚي ٌِىٔی َّ
اٟؽ َّجا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
یَ ُ
ک َشًّ٘ا َُٓ ٩َِ ٠ت َش ََّ ٠م ًََِ ٠يطٔ َوإ ٔ ََِّ ٪ل یَُ ٨ِ ُٜط ٓ َََل َظی ِ َر ََ ٟ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دنچ
احصہب ےک اسھت انب ایصد ےک اپس ےس سگرے فہ ونباغمہل ےک ےعلق ےک اپس زلوکں ےک اسھت لیھک راہ اھت آپ یک آدم اک اےس اس
فتقکتادنازہہنوہابجکتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپدتسابمرکاسیکھٹیپرپںیہنامردایافرآپیلصاہللہیلعفآہل

فملسےنرفامایایکںیماہللاکروسؽوہںانبایصدےنآپیکرطػداھکیافراہکںیموگایہداتیوہںہکآپآدویمںےکروسؽںیہ
رھپ انب ایصد ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ہک ایک آپ وگایہ دےتی ںیہ ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایںیماہللافراسےکروسولںرپاامیؿالاتوہںرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکاہمترےاپسسکمسق
یکربخںی آیت ںیہ انبایصد ےناہکوھج یافر یچیھبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایوت رھپریتااکؾہ طلت وہایگ رھپ آپیلصاہلل
(ي َؾ َيَ ِْت ال َّشمَائُ دِب َُح ٍؿ
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن دؽ ںیم اہمترے قلعتم وکیئ ابت وسیچ ےہ افر آپ ےن ہی آتی وسچ یل َ ْ

م) انب ایصد ےن اہک فہ ابت دخ ےہآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایداکتھر وہ مت رپ مت اینپ افاقت ےس آےگ ںیہن ڑبھ ےتکس
ُِ ٍ

رضحترمعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمااجزتدےئجیںیماسیکرگدؿااتردفںیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ارگ ہی داجؽ یہ ےہ وت اہلل اعتیل ںیہمت اےس لتق رکےنیک دقرت ںیہن دے اگ افر ارگفہ ںیہن وت اےس امرےن ںیم اہمترے
ےئلالھبیئںیہنےہدبعارلزاؼ ےتہںیہہکاسےسرمادداجؽیہےہ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيًٍ ،بؽاَّلًلی ،جزیزی ،ابونرضة ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٟ ٢ق ٔ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ُط ٔ ٚا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َٓا ِشت ََب َش ُط َوص َُو ُ ََُل ْ ٦یَ ُضوؼ ٔ ٌّی َو َُ ٟط ذُ َؤابَ ْة َو َُ ٌَ ٣ط أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ ََ ٩ػائ ٔ ٕؽ فٔی َب ٌِ ٔف ُ ُ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِظ َض ُؽ أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُؽ أََ ِ ٧ت أَن ِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َّ
َّ
رع ّطا
َو َس َّ ٥َ ٠آ َُ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َو َََ ٣لئَٜٔتٔطٔ َو ُٛتُبٔطٔ َو ُر ُسٔ٠طٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َخ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا َت َزی َٗا َ ٢أَ َری َ ِ

َّ
َّ
ُح َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َت َزی َٗا َ ٢أَ َری َػاؼّٔٗا َوکَاذ ٔبٔی َن
يص ٓ َِو َ ٚا َِ ٟب ِ ٔ
ٓ َِو َ ٚا ِ٤َ ٟا ٔ
رع َغ إٔبَِ ٔ ٠
ئ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ت َزی َ ِ

أَ ِو َػاؼٔٗٔی َن َوکَاذٔبّا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّٟ ٥َ ٠ب ٔ َص ًََِ ٠يطٔ ٓ ََؽ ًَا ُظ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو ُش َشی ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َوابِ ٔ٩
ًُ ََ ٤ز َوأَبٔی ذ ٓ َٕر َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َجابٔز ٕ َو َشٔ َِؼ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
ایفسؿ نب فعیک ،دبعاالیلع ،رجریی ،اوبرضنة ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ہبیط ےک اکی راہتس ںیم یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکالماقتانبایصدےسوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسرفکایلفہوہیدیزلاکاھتاسےکرسرپ
ابولںیکوچ ییھتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترضحتاوبرکبافررمعریضاہللامہنعیھبآ ےاسےسآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایایکوتریمیراستلیکوگایہداتیےہانبایصدےناہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوگایہدےتیںیہہکںیماہللاک
روسؽ وہں یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اہلل ،اس ےک رفوتشں ،اتکوبں ،روسولں افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ الای رھپ
آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنوپاھچوتایکد اتھکےہانب ایصدےن اہکںیماپینرپ تخ د اتھکوہںیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای
درایرپاطیشؿاک تخدھکیراہےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچافرایکد اتھکےہانبایصدےناہکاکیاچسافردفوھجےٹایدف
ےچس افر اکی وھجاٹ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رپ اعمہلم طلخ طلم وہایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس
اگل وہے اس ابب ںیم رضحت رمع ،نیسح نب یلع ،انب رمع ،اوبذر ،انب وعسمد ،اجرب افر ہصفح ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی
دحثینسحےہ
رافی  :ایفسؿنبفعیک،دبعاالیلع،رجریی،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ًلی ب ٩زیؽ ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی برک اپ٨ے واٟؽ

َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أب ٔی بَ ِ َ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ُٜ٤ث أَبُو َّ
اٟؽ َّجا َٔ ٢وأ ُ ُُّ ٣ط ثَ ََلث ٔی َن ًَا ّ٣ا ََّل یُو َُ ٟؽ َُ ٟض َ٤ا َوَْ ٟؽ ث ُ َّ ٥یُو َُ ٟؽ َُ ٟض َ٤ا ُ ََُل ْ٦
ُض َط ِي ٕئ َوأَ َٗ ُُّ ٠ط َّ ٌََ ٔ٨ِ ٣ة َت َُ ٨اِ ًَ ٦ي َ٨ا ُظ َو ََّل َی َُ ٨ا٠ِ َٗ ٦بُ ُط ث ُ ََّ ٥ن ٌَ َت َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ َویِطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ُظ
أَ ًِ َو ُر أَ َ ُّ
ُ
َ
اَ َ َّ ِ َ ٢
ی٩
رک َة ٓ ََش٨َ ٌِ ٔ٤ا ب ٔ َِ ٤وُٟوؼ ٕفٔی ا َِ ٟي ُضوؼ ٔبٔا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة
ك َٔو ْ
ُض ُب اِ ٠ٟص َٔٛ ٥أ َّ ٪أ ِن َٔ ُط ْٔ َ٘ ٨ِ ٣ار َوأ ُُّ ٣ط ٔ ُِف َؿاظٔ َّي ْة كَؤی َُ ٠ة ا َِ ٟي َؽ ِ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أبُو بَ ِ َ
ٓ ََذ َص ِب ُت أََ٧ا َواٟزُّبَیِرُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦شًَّی َؼ َظ ِ٨َ ٠ا ًَل َی أَبَ َویِطٔ َٓإٔذَا َن ٌِ ُت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠يض ٔ َ٤ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َص َِ ١ل٤َ ُٜا

ُض َط ِي ٕئ َوأَ َٗ ُُّ ٠ط َّ ٌََ ٔ٨ِ ٣ة َت َُ ٨اِ ًَ ٦ي َ٨ا ُظ َوَّلَ یَ َُ ٨ا٠ِ َٗ ٦بُ ُط
َوَْ ٟؽ َٓ َ٘اَّلَ َِ َٜ ٣ث َ٨ا ثَ ََلث ٔی َن ًَا ّ٣ا ََّل یُو َُ ٟؽ َ٨َ ٟا َوَْ ٟؽ ث ُ َُّ ٥وَ ٔ ٟؽ َ٨َ ٟا ُ ََُل ْ ٦أَ ًِ َو ُر أَ َ ُّ
َرخ ِج َ٨ا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽص ٔ٤ا َٓإٔذَا ص َُو َُ ٨ِ ٣حؽ ْٔ ٢فٔی َّ
ٕ ًَ َِ ٩رأِ ٔسطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ُٗ ِ٠ت َُ٤ا
اٟظ ِٔ ٤ص فٔی َٗ ٔلي َٔ ٕة َٟطُ َو َٟطُ صَ َِ ٤ض َْ ٤ة َٓ َت ََّ ٜظ َ
َٗا ََ َ ٓ ٢
َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
ای َو ََّل یَ َُ ٨أ ٠ِ َٗ ٦يی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ُٗ ِ٨َ ٠ا َو َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت َ٣ا ُٗ ِ٨َ ٠ا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥ت َُ ٨اِ ًَ ٦ي ََ ٨
َغ ْ

َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
دبعاہلل نب اعمفہی یحمج ،امحد نب سلمةیلعنبزدی،رضحت دبعارلنمحنبایب رکباےنپفادلےسرفاتیرکےت ںیہ ہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای داجؽےکامںابپ ےکاہںسیت اسؽ کتافالدہنوہیگ اس ےکدعب اکی زلاکدیپاوہاگ اسیکآںیھکن
وسںیئیگدؽ ںیہنوسےئ اگ رھپیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسےکفادلنیاک  ہیلفہریہایبؿایک افرآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاساکابپاکیفابمل افردالبالتپوہاگافراسیکانکرمغیک وچچنیکرطحوہیگہکبجاسیکامںےبملےبمل اتسپؿفایلوعرت
وہیگ اوبرکبہ رفامےت ںیہ ہکرھپ ںیم ےن وہیدویں ےکاہں اکیےچبیک فالدت اک انس وت ںیم افر زریب نب وعاؾ اےسدےنھکی ےک ےئل ے
ل ےناسےکامںابپوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکایبؿرکدہافاصػےکاطمقباپایںیمےناؿےسوپاھچایکاہمتریافالدےہ
اوہنںےنہکل سیتاسؽکتےباف الدرےہرھپامہرےاہںاکیزلاکدیپاوہاوجاکانےہافراسںیمعفنےسزایدہرضرےہاسیک
آںیھکن وسیت ںیہ افر دؽ ںیہن وسات رھپ ل  اؿ ےک اپس ےس ےلکن وت ااچکن اس زلےک رپ رظن زپ یئگ فہ اکی وم ی رفںیئ دار اچدر ںیم
دوھپ ںیم زپا وہا ھچک ڑب ڑبا راہ اھت اےنت ںیماس ےن اےنپ رس ےس اچدر ااھٹیئ افر وپاھچ مت ےن ایک اہک ل  ےن اہک وت ےن امہری ابت وک انس
ےہےنہکاگلاہںانسےہریمیآںیھکنوسیتںیہنکیلریمادؽںیہنوساتہیدحثینسحرغ بےہافرل اےسرصػہملسیکرفاتی
ےساجےتنںیہ
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،امحدنبسلمةیلعنبزدی،رضحتدبعارلنمحنبایبرکباےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوسٔيا ،٪شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
وس ْة َي ٌِىٔی ا َِ ٟي ِو ََ ٦تأتِ ٔی ًََِ ٠ي َضا ٔ٣ائ َ ُة َس َٕ ٨ة َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوب ُ َزیِ َؽ َة َٗا َ ٢أَبُو
ًَل َا اْلِ َ ِر ٔ
ق َنٔ ِْص ََ ُٔ ٨ِ ٣
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
انہد ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک وکیئ
اسسن ےنیل فاال سفن اس فتق زنیم رپ ںیہن ہک اس رپ وس ربس سگر اجںیئ اس ابب ںیم رضحت انب رمع ،اوبدیعس افر ربدیہ ےس یھب
ااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسحےہ
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل و ابوبرک ب ٩س٠امی ٪ب ٩ابی شث٤ہ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز

رضی اہلل ً٨ہ

رک بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وص َُو ابِ ُ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظبَرََ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوأَبٔی بَ ِ ٔ
آَخ َش َياتٔطٔ
َات َِ ٟي َٕ ٠ة َػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
أَبٔی َش ِث ََ ٤ة أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ئ فٔی ٔ ٔ

ق أَ َش ْؽ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
ض ٔ٣ائَةٔ َس َٕ ٨ة َٔ ٨ِ ٣ضا ََّل َی ِب َقی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ص َُو ًَل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَ٘ َٓ ٦ا َ ٢أَ َرأَیِ َتَِ ٟ ٥ِ ُٜي ََ ٠تَ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ ًَل َی َرأ ِ ٔ
ک ٓ ٔ َامی یَ َت َص َّؽثُوَ٧طُ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ اْلِ َ َشاؼٔیثٔ ًَ ِ٣ٔ ٩ائَةٔ َس َٕ ٨ة
اض فٔی ََ٘ ٣ا َٟةٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ت ٔ َِ ٠
ًُ ََ ٤ز ٓ ََوصٔ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ک
ک أَ َِ ٪ی ِٔ َ ٨
َوإٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َی ِب َقی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ص َُو ا َِ ٟي ِو ًََ ٦ل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
رخ َ ٦ذََ ٔ ٟ
ق أَ َش ْؽ یُزٔی ُؽ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ْق َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
ا ِِ َ ٟ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل نب دبعاہلل ف اوبرکب نب نامیلؿ نب ایب ہمثح ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ایبؿ
رفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایحتہبیطےکآرخیاایؾںیماکیرمہبتامہرےاسھتامنزاشعءزپیھرھپالسؾریھپ
رک ڑھکے وہ ے افر اراشد رفامای دوھکی وج ولگ آج یک رات زدنہ ںیہ اؿ ںیم ےس وکیئ وس اسؽ ےک دعب زدنہ ںیہن رےہ اگ انب رمع
رفامےتںیہہکولوگں ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسہیدحثیلقنرکےنںیم یطلغیک افراےس وسربسکت ابیقرےنہ
ےکینعمںیملقنایکاحالہکندرتقیقحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرمادہییھتہکوساسؽدعباسدصیایزامےنےکولگ
متخوہاجںیئےگ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملنبدبعاہللفاوبرکبنبنامیلؿنبایبہمثح،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہاوکرباےنہکیکاممتعن
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وہاوکرباےنہکیکاممتعن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اسصا ٚب ٩ابزاہي ٥ب ٩شيی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ ب ٩طہيؽ٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١اً٤ع ،شبيب ب ٩ابی ثابت ،ذر ،سٌيؽ
بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابزی ،ابزی ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل ً٨ہ

يب بِ َّٔ ٩
يب بِ ٔ ٩أَبٔی
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩شب ٔ ٔ
اٟظضٔي ٔؽ ا َِ ٟب ِ ٔ
ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ُوُ٘ َٓ ٪وُٟوا َّ
َّ
َ
ک َٔ ٩ِ ٣ظی ِر ٔ َص ٔذظ ٔ اِّ ٟزیضٔ َو َظی ِر ٔ َ٣ا ٓ َٔيضا َو َظی ِر ٔ َ٣ا
اُ ٠ٟض َّ ٥إَّٔ٧ا َن ِشأََ ُٟ
رکص َ
َو َسََّ ٥َ ٠ل َت ُش ُّبوا اٟزِّیضَ َٓإٔذَا َرأیِت ُِ٣َ ٥ا َت ِ َ
َش َ٣ا ٓ َٔيضا َو َ ِّ
َش َص ٔذظ ٔاِّ ٟزیضٔ َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ا٪
أ ُ َٔ ٣ز ِت بٔطٔ َو َن ٌُوذُ ب ٔ َ
َش َ٣ا أ ُ َٔ ٣ز ِت بٔطٔ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوًُ ِث ََ ٤
يض
ض َو َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َوإَٔ َ ٧ص َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ااحسؼ نب اربامیہ نب یبح ریض اہلل اعتیل ہنع نب دیہش ،دمحم نب لیضف ،ا،شم  ،بیب نب ایب اثتب ،ذر ،دیعس نب دبعارلنمح نب

ازبی،ازبی،رضحتایبنببعکریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوہاوکاگیلہندفارگ
متوکیئاندنسپدیہابتدوھکیوتوہکاےاہللل ھجتےساسوہایکالھبیئافروجھچکاسںیمےہیکالھبیئافرسجابتاکمکحدایایگےہ
یکالھبیئاچےتہ ںیہ افراس ےکرش،اسےکادنروج ھچک ےہای سجاکاےس مکحدایایگ ےہہکربایئ ےسریتی انپہ اچےتہںیہ اسابب
ںیمرضحتاعہشئ،اوبرہریہ،امثعؿنبایبااعلص،اسن،انبابعسافراجربےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ااحسؼنب اربامیہنبیبحریضاہللاعتیلہنعنبدیہش،دمحمنبلیضف،ا،شم ،بیبنبایباثتب،ذر،دیعسنبدبعارلنمح
نبازبی،ازبی،رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظاٗ ،٦تاؼة ،طٌيی ،شرضت ٓاك٤ہ بٗ ٩يص رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ
ک َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪تّ ٔ٤امی َّ
اٟؽار َّٔی َش َّؽثَىٔی ب ٔ َصؽ ٕ
ََف ِش ُت َٓأ َ ِشب َ ِب ُت أَ ِ ٪أ ُ َش ِّؽثَ٥ِ ُٜ
ٔیث ٓ َ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػٌ َٔؽ ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَرَ ٓ ََـ ٔص َ
ُح َٓإٔذَا ص ُِ٥
ُح َٓ َحاَِ ٟت بٔض ٔ َِ ٥شًَّی َٗ َذ َٓ ِت ُض ِ ٥فٔی َجز ٔ َیزة ٕ َٔ ٩ِ ٣جزَائ ٔز ٔا َِ ٟب ِ ٔ
اسا ٔ ٩ِ ٣أَصِ َِٔ ٠ٔٓ ١ش ٔلی َن َرٔٛبُوا َسٔٔي َّ ٨ة فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَىٔی أَ َّّ َ ٧ ٪

اس ُة َٗاُٟوا َٓأ َ ِظبٔرٔی َ٨ا َٗاَِ ٟت ََّل أ ُ ِظبٔرُ َُ ٥ِ ٛو ََّل أَ ِس َت ِعبٔرُ َُ ٥ِ ٛو َل٩ِٔ ٜ
اَشة ٕ َط ٌِ َزصَا َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا أَِ٧تٔ َٗاَِ ٟت أََ٧ا ا َِ ٟح َّش َ
ب ٔ َؽابَّ ٕة َٟب َ
َّاس ٕة َ ٔ َ ٧
َ
ْقیَةٔ َٓإٔذَا َر ُج ْ٣ُ ١وثَ ْ ٙبٔ ٔش ِٔ ٠ش َٕ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِظبٔرُونٔی
ْقیَةٔ َٓإ ٔ َّ ٪ثَ َّ ٩ِ ٣َ ٥یُ ِعبٔرُ َُ ٥ِ ٛو َي ِش َت ِعبٔرُ َُٓ ٥ِ ٛأ َت ِي َ٨ا أَٗ َِصی ا ِِ َ ٟ
ائِتُوا أَٗ َِصی ا ِِ َ ٟ
اَّ ٪أ ٟذی
َُغ ُٗ ِ٨َ ٠ا َََ ِ ٣لی َت ِؽ ُٓ َُٗ ٙا َ ٢أَ ِظبٔرُونٔی ًَ ِ ٩ا ِٟبُ َصی ِ َرة ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َََ ِ ٣لی َت ِؽ ُٓ َُٗ ٙا َ ٢أَ ِظبٔرُونٔی ًَ ِِ َ ٧ ٩ع ٔ ١بَ ِي َش َ
ًَ ًَِ ٩ی ِ ٔن ز َ َ

اض إَِٔ ٟيطٔ
ٕ اُ ٨َّ ٟ
بَی ِ َن اْلِ ُ ِرؼُ َِّ ٪وَِٓٔ ٠ش ٔلی َن َص ِ ١أَك ِ ٌَ َ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ ِظبٔرُونٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َص ِ ١بٌُ َٔث ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ ِظبٔرُونٔی َِ ٛي َ
َسا َْ َٗا َ٨َ َٓ ٢زَّی َ٧زِ َو ّة َشًَّی کَا َؼ ُٗ ِ٨َ ٠ا ٓ ََ٤ا أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أََ٧ا َّ
 ١اْلِ َ َِ ٣ؼ َار ک ُ ََّ ٠ضا إ ٔ ََّّل كَ ِي َب َة َوكَ ِي َب ُة ا ِ٤َ ٟؽٔی َُ ٨ة
اٟؽ َّجا َُ ٢وإُٔ َّ ٧ط یَ ِؽ ُظ ُ
ُٗ ِ٨َ ٠ا ٔ َ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِّ ٩
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َٗ َتا َؼ َة ًَ َِّ ٩
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص
دمحم نب اشبر ،اعمذ نب اشہؾ ،اشہؾ ،اتقدة ،یبعش ،رضحت افہمط نب سیق ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ربنم رپ ھڑےھ افررکسماےت وہےئ رفامای ہک میمتداری ےن ھجم ےس اکی ہصق ایبؿ ایک ےہ سج ےس ںیم تہب وخش وہاسپ ںیم
ےناچاہہکںیہمتیھبانسدفںہکالہ نیطسلفںیمےسدنچولگاکییتشکںیموساروہےئاہیںکتہکیتشکوموجںںیمرھگیئگسج
ےناںیہناکی ےریےرپاچنہپدایفاہںاوہنںےناکیےبملابولںفایلوعرتدیھکیاوہنںےناسےسوپاھچمتوکؿوہاسےناہک
ہنںیمںیہمتھچکاتبیتوہںافرہنیہوپیتھچوہںاہںمت ولگیتسبےکانکرےرپولچفاہںوکیئمتےسھچکوپےھچاگیھباتبےئاگ یھب
سپل ولگفاہںےوتداھکیہکاکیصخشزریجنفںںیمدنباھوہاےہاسےنوپاھچےھجمہمشچزرغےکقلعتماتبؤل ےناہکفہرھبا
وہاےہافراسےساپینکلھچراہےہرھپاسےنوپاھچہکریحبہربطہی ےکابرےںیماتبؤل ےناہکہکفہیھبرھباوہاوجشامرراہےہ
رھپاسےنوپاھچشیبؿےکاتسلخنؿوجاردؿافرنیطسلفےکدرایمؿںیمےہاکایکاحؽےہایکفہلھپداتیےہل ےناہکاہںےنہکاگل
اتبؤ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تثعب وہیئگ ےہ ل  ےن اہک اہں اس ےن اہک ہک اس یک رطػ ولوگں اک الیمؿ اسیک ےہ ل  ےن اہک

زیتی ےک اسھت ولگ اس یک رطػ اج رےہ ںیہ رافی  ےتہ ںیہ رھپ فہ اام  االھچ رق ب اھت ہک زریجنفں ےس لکن اجےئ ل  ےن وپاھچ وت
وکؿ فہ ےنہک اگل ہک ںیم داجؽ وہں افر داجؽ يط ےک العفہ امتؾ رہشفں ںیم دالخ وہاگ افر يط ےس رماد دمہنی ونمرہ ےہ ہی دحثی
اتقدہیکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہافریئکرافویںےناےسوباہطسیبعشافہمطتنبسیقےسرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اتقدة،یبعش،رضحتافہمطنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 135

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٤ً ،زو بً ٩اػ ،٥ش٤اؼ ب ٩س٤٠ةً ،لی ب ٩زیؽ ،شش ٩ب ٩ج٨ؽب ،شرضت شذئہ رضی اہلل ً٨ہ

اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ُٔ ٩ِ ًَ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
ٕ یُ ٔذ َُّ ٢نٔ َِش ُط َٗا َ٢
ُش َذ ِي َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی َِ ٨بغٔی ِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ ٔ ٩ٔ ٣أَ ِ ٪یُ ٔذ ََّ ٢نٔ َِش ُط َٗاُٟوا َو َِ ٛي َ
يَٗ ٙا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ئ ٤َ ٔ ٟا ََّل یُ ٔل ُ
َی َت ٌَز َُّق ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ََل ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب اشبر ،رمعف نب اعمص ،امحد نب سلمة ،یلع نب زدی ،نسح نب دنجب ،رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییسکومنمےکےئلاےنپسفنوکذلیلرکاناجزئںیہناحصہبےنرعضایکہکوکیئصخشاےنپسفنوک
سک رطح ذلیل رکات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک اینپ اطتق ےس زایدہ ںیتقشم ااھٹےن ےک ابثع ہی دحثینسح
رغ بےہ
رافی  :دمحمنباشبر،رمعفنباعمص،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،نسحنبدنجب،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 136

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شاتٜ٣ ٥تب٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل انؼاری ،ش٤يؽ كوی ،١شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

 ٩ِ ًَ ١إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥ا ِِٜ٤ُ ٟت ُٔب َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ْؽ اَّ ٟلؤی ُ

َّ
ْص ُظ هَ ا٤ّ ٔ ٟا َٗا ََ ٢تُّٔ ُٜطُ
ْصتُ ُط َ٣وِ ُ٠و ّ٣ا َٓ َِ ٜي َ
ٕ أَ ِن ُ ُ
ْص أَ َظا َک هَ ا٤ّ ٔ ٟا أَ ِو َ٣وِ ُ٠و ّ٣ا ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َن َ ِ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِن ُ ِ
ْص َک إٔیَّا ُظ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟوََ ٓ ٥ِٔ ٠ذ َ
ًَ ُِّ ٩
اک َن ِ ُ
دمحم نب احمت بتکم ،دمحم نب دبعاہلل ااصنری،دیمحوطلی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللہنع ےس  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاےنپولظمؾافراظملاھبیئیکدمدرکفرعضایکایگےہہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسولظمؾیکدمدوتکیھٹ
ےہنکیلاظملیکدمدسکرطحرکفںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاےسملظ ےسرفکرکیہیریتیرطػ ےساسیکدمد
ےہاساببںیمرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسیھبدحثیوقنمؽےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دمحمنباحمتبتکم،دمحمنبدبعاہللااصنری،دیمحوطلی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 137

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪ابو٣وسی ،وہب ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
وسی ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣

اٟشَِ ٠لا ٔ٪
ًَبَّا ٕ
اب ُّ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢س ٩َ َٜا َِ ٟباؼ ٔ َی َة َجَٔا َو ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ اٟؼَّ ِي َؽ َُ َٔ ََ ١و َ ٩ِ ٣أَتَی أَبِ َو َ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽ َ
ا ِٓ َتت َ َن َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبَی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔیث ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ

َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َّ
اٟث ِور ِّٔی

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوبومیس،فبہنبہبنم،رضحتانبابعسریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن لگنج ںیم وکستن اایتخر یک فہ تخس وخ افر دبقلخ وہایگ افر سج ےن اکشر اک اھچیپ ایک فہ اغلف
وہایگ افر وج احومکں ےک درفازے رپ ایگ فہ ونتفں ںیم التبم وہایگ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ ےس یھب وقنمؽ ےہ ہی دحثی انب
ابعسریضاہللہنعیکرفاتیےسنسحرغ بےہل اےسرصػوثرییکرفاتیےساجےتنںیہ
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوبومیس،فبہنبہبنم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،س٤اک ب ٩رحبً ،بؽاٟزش ٩٤بً ٩بؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ ،شرضت ًبؽاہلل ب٩
٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َ
رح ٕب َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ُوط َل٥ِ ُٜ
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕیُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إُٔ ٨ِ ٣َ ٥ِ َُّٜ٧ؼ ُ
وَ ٪و ُٔ ٣ؼيبُ َ
ور َ
وَ ٪و َِٔ ٣ت ْ
ک َٔ ٠ِ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ي َّت ٔ ٙاہللَ َو َِ ٟيأ ِ ُ٣زِ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک َو ََ َٛ ٩ِ ٣ذ َب ًَل َ َّی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ؽا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأ ِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ
وٖ َو َِ ٟي َِ ٨ط ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِؼ َر َک ذََ ٔ ٟ
يض
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،امسک نب رحب ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع  ےتہ
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ولگ دمد  ےئ اجےن فاےل وہ افر مت ولوگں وک امؽ فدفتل اطع ایک اجےئ اگ افر
اہمترےذرےعیاممکلحتفوہںےگذہلامتںیمےسوجصخشاسزامہنوکاپےئاےساچےئہہکاہللاعتیلےسڈرےیکیناکمکحدےافر
ربایئ ےس رفےک افر وج صخش اجؿ وپھج رک ریمی رطػوھج ی ابتوسنمبرکے اگ فہ اانپ اکھٹہندفزخ ںیم انبےئ اگ ہیدحثی نسح
حیحصےہ
رافی  :ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،امسک نب رحب ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،اً٤ع وًاػ ٥ب ٩بہؽٟة ،ش٤اؼ ،ابووائ ،١شرضت شذئہ رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة َسٌُ ٔ٤وا أَبَا َوائ ٔ ٕ٩ِ ًَ ١
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َش َّ٤اؼ ٕ َو ًَ ٔ
ُش َذ ِي َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ أَ ُّی ٥ِ ُٜیَ ِصٔ َُى َ٣ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِٔٔ ٟت ِ َٔ ٨ة َٓ َ٘ا َُ ٢ش َذ ِي َٔ ُة أََ٧ا َٗا َُ ٢ش َذ ِي َٔ ُة ٓٔت ِ َُ ٨ة

َف َصا اٟؼَّ ََلةُ َواٟؼَّ ِو َُ ٦واٟؼَّ َؽ َٗ ُة َواْلِ َ ِ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک َٓ َ٘ا َ٢
وٖ َواِ ٨َّ ٟه ُی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
اَّ ٟز ُج ٔ ١فٔی أَصِٔ ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ َو َو َٔ ٟؽظ ٔ َو َجارٔظ ٔ یُ َُ ِّ ٜ
ک َوبَ ِي ََ ٨ضا بَابّا
ک َو َل ٩ِ ًَ ٩ِٔ ٜا ِٔٔ ٟت ِ َٔ ٨ة َّأًٟی َت ُ٤و ُد َِ ٤َ ٛو ٔد ا َِ ٟب ِ ٔ
ُح َٗا َ ٢یَا أَ ٔ٣ی َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن إ ٔ َّ ٪بَ ِي ََ ٨
ًُ َ٤زُ َِ ٟش ُت ًَ َِ ٩ص َذا أَ ِسأََ ُٟ

َّس َٗا َ ٢إٔذّا ََّل ُي ِِ َُٙ ٠إلٔ َی َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َوائ ٕٔ ١فٔی َشؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت
َّس َٗا َ ٢بَ ِ ١یُُ َ ِٜ
ُّ٘ ٠َ ِِ ٣ا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ أَ ُي ِٔ َتضُ أَ ِ ٦یُُ َ ِٜ
يض
اب ٓ ََشأ َ َٟطُ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
َّسو َٕ ٚس ِ ١شُ َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟب ٔ
ُ ِ ٤َ ٔ ٟ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد ،شعنة،ا،شمفاعمصنبدہبلة ،امحد،اوبفالئ،رضحتذحہفی ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحت رمع

ریض اہلل ہنع ےن ولوگں ےس درایتف ایک ہک ےنتف ےک قلعتم یبن یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اراشد وک وکؿ وخبیب ایبؿ رک اتکس ےہ
رضحتذحہفیریضاہللہنع ےنرعضایک"ںیم"رھپ رضحتذحہفیریضاہللہنع ےنایبؿایکہکسکصخشےکےئل اسےکالہ ف
ایعؽامؽافراساکزپفیسہنتفںیہافراؿونتفںاکافکرہامنزرفزہدصہقافرارمابرعملفػافریہننعارکنملےہرضحترمعےنرفامای
ںیم اےس ےنتف ےک قلعتم ںیہن وپھچ راہ ںیم وت اس ےنتف یک ابت رک راہ وہں وج دنمسر یک ومج یک رطح اےھٹ اگ ںیم ےن رعض ایک
اریماوملنینمآپےکافراسمیظعےنتفےکدرایمؿاکیدنبدرفازہاحلئےہ رضحترمعےنرفامایایکفہوھکال اجےئاگایوتڑااجےئ
اگ رضحت ذحہفی ےن رعض ایک وتڑا اجےئ اگ رضحت رمع ےن رفامای وت رھپ فہ ایقتم کت دفابرہ دنب ںیہن وہاگ اوبفالئ اینپ دحثی ںیم
امحداکہیوقؽیھبلقنرکےتںیہہکںیمےنرسمفؼےساہکہکذحہفیےسوپےئھچہکفہدرفازہایکےہرضحتذحہفیےنرفامایہکفہ
رضحترمعیکذاتےہہیدحثیحیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ا،شمفاعمصنبدہبلة،امحد،اوبفالئ،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانی٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاٟوہاب٣ ،شٌز ،ابوشؼین ،طٌيیً ،ؽوی ،شرضت ٌٛب بً ٩حزہ رضی
اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َش ٔؼی ٕن ًَ َِّ ٩
اػ ٕ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
َخ َد إ ٔ َِ ٟي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ص ُ ٩تٔ ِش ٌَ ْة َظ َِ ٤ش ْة َوأَ ِر َب ٌَ ْة أَ َش ُؽ
ا َِ ٌَ ٟؽو ٔ ِّی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َٗا ََ َ ٢

َخ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟح َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢ا ِس ٌَُ ٤وا َص َِ ١سٌِ ٔ٤ت ُِ ٥أََّ٧طُ َس َيُٜو َُ ٪ب ٌِؽٔی أ ُ ََ ٣زا ُئ ٓ َََ ٩ِ ٤ؼ َظ ََِ ٠ًَ ١يض ٔ ِ٥
ا َِ ٌَ ٟؽ َؼیِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ا َِ ٌَ ٟز ٔب َو ِاْل َ ُ
ٓ ََؼ َّؽ َٗ ُض ِ ٥ب ٔ َٔ ٜذبٔض ٔ َِ ٥وأَ ًَاُ َ ٧ض ًَِ ٥ل َی ُه ِٔ٤٠ض ٔ َِِ ٠َٓ ٥ي َص ٔ٣ىِّی َوَِ ٟش ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َوَِ ٟي َص ب ٔ َوارٔؼ ٕ ًَل َ َّی ا َِ ٟص ِو َق َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَ ِؽ ُظ َِِ ٠ًَ ١يض ٔ ِ٥

َوُ ٥َِ ٟي ٌٔ ُِ ٨ض ًَِ ٥ل َی ُه ِٔ٤٠ض ٔ َِ ٥و ٥َِ ٟي َُؼ ِّؽ ِٗ ُض ِ ٥ب ٔ َٔ ٜذبٔض ٔ ُِ َٓ ٥ض َو ٔ٣ىِّی َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َوص َُو َوارٔ ْؼ ًَل َ َّی ا َِ ٟص ِو َق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث

اب ًَ ِ٩
َػ ٔص ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ِٔ ٣ش ٌَز ٕ إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا َ ٢صَ ُ
ارو َُ َٓ ٪ص َّؽثَىٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َش ٔؼی ٕن ًَ َِّ ٩
اػ ٕ ٥ا َِ ٌَ ٟؽو ٔ ِّی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َٗا َ٢
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِٔ ًَ ٩
ُسٔ َِي َ

اُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِي ٕؽ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وَِ ٟي َص بٔاَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َص ُ
ارو َُ ٪و َش َّؽثَىٔی َُ ٣ص َّْ ٤ؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ ِٔ ٣ش ٌَز ٕ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز

اہرفؿ نب ااحسؼ ہداین ،دمحم نب دبعاولاہب ،رعسم ،اوبنیصح ،یبعش ،دعفی ،رضحت بعک نب رجعہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہریرطػفیرفیالےئل لکونآدیمآ ےنجںیمےساپچنرعیبافراچریمجعایاس
ےک ربسکع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ونس ایک مت ولوگں ےن انس ہک ریمے دعب اےسی احمک افر ارماء آںیئ ےگ ہک ارگ وکیئ
صخشاؿےکدرابرںیماجےئ اگافراؿےکوھجےٹوہےنےکابفوجددصتقیرکےاگ افراؿیکملظرپااعتنرکےاگ وتاساکھجم
ےسوکیئ قلعںیہنافرہنیہفہریمےوحضرپآےئاگاہںوجصخشاؿاکحؾےکاپسںیہناجےئاگاؿیکملظرپااعتنںیہنرکے
اگافراؿےکوھجٹوبےنلےکابفوجداؿیکدصتقیںیہنرکےاگفہھجمےسافرںیماسےسفاہتسبوہںافرفہصخشریمےوحض
رپ آ ےکس اگ ہی دحثی حیحص رغ ب ےہ ل  اس دحثی وک رعسم یک رفاتی ےس رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ اہرفؿ ہی دحثی دمحم نب
دبعاولاہبےسفہایفسؿےسافرفہاوبنیصحےسفہیبعشےسفہاعمصدعفیےسفہبعکنبرجعہریضاہللہنعےسافرفہیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ رھپ اہرفؿ دمحم فہ ایفسؿ فہ زریب فہ اربامیہ ےس فہ بعک نب رجعہ افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسرعسمیہیکدحثییکرطحایبؿرکےتںیہاساببںیمرضحتذحہفیافرانبرمعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہداین،دمحمنبدبعاولاہب،رعسم،اوبنیصح،یبعش،دعفی،رضحتبعکنبرجعہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی ٓزاری ب ٩اب٨ة سؽی ٛوفی٤ً ،ز ب ٩طاَک ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اس٤اًي ١بٰ ٩

اَک ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟش ِّؽ ِّی ا ِلُٜوف ٔ ِّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ط ٔ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ابِ ُ ٩ب ٔ ِ٨تٔ ُّ
ا ٪اٟؼَّ ابٔزُ ٓ ٔيض ٔ ًَِ ٥ل َی ؼٔیٔ٨طٔ کَا َِ٘ ٟاب ٔ ٔف ًَل َی ا َِ ٟح ِ٤ز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأتِ ٔی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ط ٔ
َشؽ ْ
ْص ٌّی َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِ٨طُ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ
اَکٕ َط ِي ْغ َب ِ ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

اامسلیعنبومٰیسزفارینبابنةدسیوکیف،رمعنباشرک،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایولوگںرپااسیزامہنآےئاگہکاےنپدنیرپاقمئرےنہفاالاہھتںیمااگنرہڑکپےنفاےلیکرطحفیلکت
ںیمالتبموہاگہیدحثیاسدنسےسرغ بےہرمعنباشرکرصبیںیہاؿےسیئکالہملعااحدثیلقنرکےتںیہ
رافی  :اامسلیعنبومٰیسزفارینبابنةدسیوکیف،رمعنباشرک،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ک ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أََّلَ أ ُ ِظبٔرُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َعی ِر ٔ ُِّ َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛ
ت َٓ َ٘ا َ٢
ض ُجُ٠و ٕ
ٕ ًَل َی أَُ٧ا ٕ
َش َُٗ ٥ِ ٛا َََ ٓ ٢ش َٜتُوا َٓ َ٘ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َ
َر ُج ْ ١بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِظب ٔ ِرَ٧ا ب ٔ َعی ِرَٔ٧ا ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش ََُّ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛل یُ ِزظَی َظیِرُ ُظ َو ََّل
َش ُظ َو َ ُّ
َشَ٧ا َٗا ََ ٢ظیِرُ ُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛیُ ِزظَی َظیِرُ ُظ َویُ ِؤ َُّ َ ٩ُ ٣

يض
َش ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یُ ِؤ َُّ َ ٩ُ ٣

ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملس اکی رمہبت دنچ آدیم ےھٹیب وہےئ ولوگں ےک اپس ڑھکے وہےئ افر رفامای ایک ںیم ںیہمت اوھچں افر ربفں ےک قلعتم اتبؤں فہ
ولگاخومشرےہ وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیہیوساؽنیترمہبتدرہاایوتاکیصخشےنرعضایکاہںایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیمہربےےلھبیکربخدےئجیرفامایمتںیمےسرتہبفہےہسجےسولگالھبیئیکادیمرںیھکافراسےکرشےسےب
وخػوہںہکبجدبرتنیصخشفہےہسجےسیکینیکوکیئادیمہنوہہکلباسےکرشےسیھبولگوفحمظہنوہںہیدحثیحیحصےہ
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی بً ٩بيؽةً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا
راوی ٣ :وسی بً ٩بؽاٟزش٨ٛ ٩٤ؽی ،زیؽ ب ٩شبابٰ ،

وسی بِ ًُُ ٩ب َ ِي َؽ َة َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٩
وسی بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
اب أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
ئ َو َظ َؽ ََ ٣ضا أَبِ َ٨ا ُئ ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک
ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ٣ظَ ِت أ ُ ًَّٔ٣ی بٔا َِ ٤ُ ٟل ِي ٔل َيا ٔ

یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ أَب ُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ٩
َشا ُر َصا ًَل َی ظ َٔيارٔصَا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
اٟزوُ ٔ ٦س َِّ ٠م ٔ َ
أَبِ َ٨ا ُئ َٓار َٔض َو ُّ
َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی
ومیس نب دبعارلنمح دنکی ،زدی نب ابحب ،ومٰیس نب دیبعة ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ریمی اتم ےک ولگ اڑک اڑک رک ںیلچ ےگ افر ابداشوہں یک افالد اؿ یک دختم
رکے یگ ینعی افرسف رفؾیک افالد وت اؿ ےک کین ولوگں رپ اؿ ےک دبرتنیولگ طلسم رک دےیئاجںیئ ےگ ہی دحثی رغ ب ےہ اس
دحثیوکاوباعمفہییھبییحینبدیعسااصنریےسلقنرکےتںیہ

رافی  :ومیسنبدبعارلنمحدنکی،زدینبابحب،ومٰیسنبدیبعة،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ١واسلی ،ابوٌ٣اویہ ،یصٌی ب ٩سٌيؽ انؼاریً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ َ ٔ ٟصؽٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ
وٖ َشؽ ُ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ٩
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِػ ْ ١إٔ٤َ َّ ٧ا ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ُ
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة َو َٗ ِؽ َر َوی َ٣اُ ٔ ٟ
ٔیث َُ ٣
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َسٌٔي ٕؽ ُِ ٣ز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دمحمنباامسلیعفایطس،اوباعمفہی،ییحینبدیعسااصنری،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنعل ےسہیدحثیدمحمنباامسلیعےن
اوباعمفہیےکوحاےلےساوہنںےنییحینبدیعسےکوحاےلےساوہنںےندبعاہللنبدانیرےساوہنںےنانبرمعافراوہنںےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوحاےلےسایبؿیکےہہکبجاوباعمفہییکییحینبدیعسےسرمالسدبعاہللنبدانیررضحتانبرمعےس
وقنمؽ دحثییک وکیئ الص ںیہن وہشمر دحثی ومٰیس نب دیبعہ یہ یک ےہ امکل نب اسن یھب ہی دحثی ییحی نب دیعس ےس رمالس لقن
رکےتںیہافراسںیمدبعاہللنبدانیراکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :دمحمنباامسلیعفایطس،اوباعمفہی،ییحینبدیعسااصنری،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،ظاٟؽ ب ٩شارث ،ش٤يؽ كوی ،١شش ،٩شرضت ابوبرکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ْؽ َّ
رک َة َٗا ََ ًَ ٢ؼ َ٤ىٔی اہللُ
اٟلؤی ُ
 ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ

اس َت ِع َُٔ ٠وا َٗاُٟوا ابِ ََ ٨تطُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
بٔظَ ِي ٕئ َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َصَ ٠
َّسی َٗا َِ ٩ِ ٣َ ٢
َک َ ِ ٔ ٛ
َّ
َّ
َّ
ََک ُت َٗ ِو ََ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ْص َة ذ َ ِ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٩َِ ٟ ٥َ ٠يُ ِٔٔ٠ضَ َٗ ِو َْ ٦وِ ٟوا أَ َِ ٣زص ُِ ٥ا َِ ٣زأَ ّة َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔؽ َِ ٣ت ًَائٔظَ ُة َي ٌِىٔی ا َِ ٟب ِ َ
يض
َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ؼ َ٤ىٔی اہللُ بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمحوطلی،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللہنعرفامےتںیہہکاہللاعتیلےنےھجماسیکربتکےساکی
ےنتفےسؤاچایوجںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانساھتہکبجرسکیالہکوہاوتآپےنوپاھچاسوکہفیلخےسکانبایایگ
احصہب ےن رعض ایک اس یک یٹیب وک اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ وقؾ یھبک اکایمب ںیہن وہ یتکس نج رپ وکیئ
وعرت رمکحاین رکیت وہ اوبرکب رفامےت ںیہہک بج رضحت اعہشئ رصبہ ںیم آںیئ وت ےھجم یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اک ہی اراشد اید آایگ
ذہلااہللاعتیلےنےھجماؿیکتیعمےسؤاچایلہیدحثیحیحصےہ
رافی  :دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمحوطلی،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 146

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی ش٤يؽ ،زیؽ ب ٩اس ،٥٠اس ،٥٠شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔيطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
ی ٩تُ ٔص ُّبوُ َ ٧ض ِ٥
َشارٔص ِٔ ٥ظٔ َيا ُرص َُِّ ٥أ ٟذ َ
اَ ٟع َّل ٔ
اب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔع ٔ َيارٔ أ ُ ََ ٣زائَٔ ٥ِ ُٜو ٔ َ

ی ٩تُ ِبِ ُٔـوُ َ ٧ض َِ ٥ویُ ِبِ ُٔـوَ ٥ِ َُٜ٧و َتُ٨ٌَِ ٠وُ َ ٧ض َِ ٥ویَُ٨ٌَِ ٠وَٗ ٥ِ َُٜ٧ا َ ٢أَبُو
َشا ُر أ ُ ََ ٣زائَّٔ ٥ِ ُٜأ ٟذ َ
وُ َٟ ٪ض َِ ٥ویَ ِؽًُ َ
َویُ ٔص ُّبوَ ٥ِ َُٜ٧و َت ِؽًُ َ
وَ ٪لَ ٥ِ ُٜو ٔ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َّٕ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ
ٔیث َ ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ َو َُ ٣ص َّْ ٤ؽ ي َُـٌ ُ
َغ ْ
دمحمنباشبر،اوباعرم،دمحمنبایبدیمح،زدینباملس،املس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت مت ولوگں ےک رتہبنی افر دبرتنی اکحؾ ہن اتبؤں اےھچ احمک فہ
ںیہنجےسمتتبحمرکفےگافرفہمتےستبحمرکںیےگمتاؿےکےئلداعرکفےگافرفہاہمترےےئلداعرکںیےگافراہمترے
ربےاحمکفہوہںےگنجےسںیہمتضغبوہاگافرفہمتےسضغبرںیھکےگمتاؿرپتنعلوجیھبےگافرفہمترپتنعلںیجیھبےگ
ہیدحثیرغ بےہافرل اسوکدمحمنبدیمحیکرفاتیےسیہاچہپےتنںیہدمحموکظفحےکابرےںیمفیعضاہکایگےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،دمحمنبایبدیمح،زدینباملس،املس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 147

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ب ٩ششا ،٪شش ،٩ؿبة ب٣ ٩صؼ ،٩شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟص َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ؿ َّب َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ص َؼ ٕ٩
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ش َّش َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩صا ُر َ
َ
رک َٓ َ٘ ِؽ بَزٔی َئ َو َ٩ِ ٣
رک َ
ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َس َيُٜو َُِ ٠ًَ ٪ي ٥ِ ُٜأَئ ٔ َّْ ٤ة َت ٌِزُٔٓ َ
وَ ٪وتُ ُِ ٔ ٨
و ٩ِ ٤ََ ٓ ٪أَ َ ِ ٧
َک َظ َٓ َ٘ ِؽ َسَ ٥َ ٔ ٠و َلَ ٩ِ ٣َ ٩ِٔ ٜرض َٔی َو َتابَ ٍَ َٓ٘ٔي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل نُ َ٘اتُٔ ُ٠ض َِٗ ٥ا َََّ ٢ل َ٣ا َػ ُّ٠وا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
َٔ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
نسح نب یلع الخؽ ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ نب اسحؿ ،نسح ،طنة نب نصحم ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملساکہیوقؽلقنرکیتںیہہکآپےنرفامایریمیاتمںیمرقنع باےسیاحمکآںیئےگںیہنجمت(اهچاامعؽیکفجةےس)دنسپ
هبرکفےگافر(ضعبوک ربےاامعؽیک فجةےس)اندنسپ.سپوجاؿےکرکنماتوکاندنسپرکےاگفہربیاذلہم ےہافروجاؿ ےک
رکنماتوکربااجےناگ فہاؿ ےکانگہںیمرشکیوہےن ےسچباجےئاگ نکیلوجصخش اؿےسراضدنمیاظرہ رکےاگافر اؿےک
اسھتدےاگفہالہکوہایگرھپیسکےنوپاھچایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسایکل اؿےسگنجہنرکںیرفامایںیہنبجکتفہ
امنززپےتھرںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،نسح،طنةنبنصحم،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 148

راوی  :اش٤ؽ ب ٩سٌيؽ اطْق ،یو٧ص ب٣ ٩ص٤ؽ و ہاط ٥بٗ ٩اس ،٥ػاٟض ٣زی ،سٌيؽ جزیزی ،ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی ،شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ْق َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َو َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ َٗ ٥اَّل َش َّؽثَ َ٨ا َػاْ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ َ ِط َ ُ

ا ٪أ ُ ََ ٣زا ُؤ ُ ٥ِ ٛظ َٔي َار ُ٥ِ ٛ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َش َار َُ ٥ِ ٛوأََُِ ٔ ٨يا ُؤ ُ٥ِ ٛ
ور ُُ ٥ِ ٛط َوری بَ ِي ََٓ ٥ِ ُٜ٨وَ ِضزُ اْلِ َ ِر ٔ
َوأََُِ ٔ ٨يا ُؤ ُُ ٥ِ ٛس ََ ٤صائََ ٥ِ ُٜوأ ُ ُُ ٣
ق َظی ِ ْر َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜبَ ِلَ ٔ ٨ضا َوإٔذَا ک َ َ
ا ٪أ ُ ََ ٣زا ُؤ َُ ٔ ٥ِ ٛ

ق َظی ِ ْر َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜهَ ِضز ٔ َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ور ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ن َٔشائََٔ ٓ ٥ِ ُٜب ِل ُ ٩اْلِ َ ِر ٔ
ب ُ َع ََلئََ ٥ِ ُٜوأ ُ ُُ ٣
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َف ُؼ ب ٔ َضا َّلَ یُ َتابَ ٍُ ًَ َِ ٠ي َضا َوص َُو َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟض
َغائ ُٔب یَ ِٔ َ ٨
َشؽٔیثٔ َػإ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ِِّّی َو َػاْ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی فٔی َشؽٔیثٔطٔ َ َ

ادمح نب دیعس ارقش ،ویسن نب دمحم ف اہمش نب اقمس ،اصحل رمی ،دیعس رجریی ،اوبامثعؿ دہنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اہمترے رمکحاؿ اےھچ ولگ وہں اہمترے امدلار یخس وہں افر
اہمت رے اعمالمت ابشم   ہررہ ےس وہ وہں وت زنیم اک اظرہ اس ےک ابےس ےس اہمترے ےئل زایدہ رتہب ےہ افر بج اہمترے احمک
رشریولگوہںاہمترےامدلارلیخبوہںافراہمترےاعمالمتوعروتںےکرپسدوہںوتاسفتقزنیماکنطباہمترےےئلاےکس
اظرہ ےس زایدہ رتہب ےہ ہی دحثی رغ ب ےہ افر ل  اےس اصحل رمییک رفاتی ےس اجےتن ںیہ اصحلیک ااحدثی رغ ب ںیہ افر اؿ
ںیموکیئیھباسیکاابتعںیہنرکاتافرفہکینآدیمےہ
رافی  :ادمحنبدیعسارقش،ویسننبدمحمفاہمشنباقمس،اصحلرمی،دیعسرجریی،اوبامثعؿدہنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 149

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب جوزجانی ،نٌي ٥ب ٩ش٤اؼ ،سٔيا ٪بً ٩بيؽة ،ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب ا َِ ٟح ِو َز َجان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا نُ ٌَ ِي ُ ٥بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ا١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣َ ٪
َش َ٣ا أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ َصَ ٠
َک ث ُ ََّ ٥یأتِ ٔی َز َْ ٣
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ ٥ِ َُّٜ٧فٔی َز َ٣ا َٕ ٩ِ ٣َ ٪ت َز َک َٔ ِ ًُ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣

ا ٪بِ ٔ٩
ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣بٔ ٌُ ِ ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ نُ ٌَ ِي ٔ ٥بِ َٔ ٩ش َّ٤اؼ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َ٣ا أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ َ َ ٧حا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ًُ َي ِي ََ ٨ة َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ
اربامیہنبوقعیبوجزاجین،میعننبامحد،ایفسؿنبدیبعة،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاےسیزامےنںیموہہکارگمتںیمےسوکیئاساکؾاکدوساںہصحیھب
وھچڑدے سجےکرکےناکمکحےہوتالہکوہارھپفہزامہنآےئاگہکارگوکیئمکح ےئےاکؾاکدوساںہصحیھبادارکےاجنت

اپےئاگہیدحثیرغ بےہل اسدحثیوکرصػمیعننبامحدیکرفاتیےساجےتنںیہوجایفسؿنب،ہنییےسرفاتییکیئگ ےہ
اساببںیمرضحتاوبذرافراوبدیعسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ
رافی  :اربامیہنبوقعیبوجزاجین،میعننبامحد،ایفسؿنبدیبعة،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 150

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟشرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َٔ ٚي ٌِىٔی َش ِي ُث َی ِلٔ ٍُ ُ٠ج ِذ َُّ ٢
اٟظ ِي َلا ٔ ٪أَ ِو َٗا َِْ َ ٢ق ُ٪
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢صاصُ َ٨ا أَ ِر ُق ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َوأَ َط َار إلٔ َی ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َّ
يض
اٟظ ِي َلا َٔ ٪ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیرمہبتربنم رپڑھکےوہےئافررفامایونتفںیکزنیماسرطػےہ افررشمؼیک رطػااشرہرک ےکرفامایاہجںےساطیشؿ اک
گنیسایرفامایوسرجاکگنیساتلکنےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 151

راوی ٗ :تيبہ ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ ،یو٧ص ،اب ٩طہاب زہزیٗ ،بيؼة ب ٩ذوئيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

يؼ َة بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا رٔ ِط ٔؽ ُ
ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ
ات ُسو ْؼ ََّل یَزُ ُّؼ َصا َط ِي ْئ َشًَّی تُ َِ ٨ؼ َب بٔإٔیَ ٔ ٠يا َئ َص َذا َش ٔؽیثْ
اَ ٪رایَ ْ
اس َ
َخ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِ ُ
رخ ُد َٔ ُ ٩ِ ٣
یب
َٔ
َغ ْ
ہبیتق ،ردشنی نب دعس ،ویسن ،انب اہشب زرہی ،قییضة نب ذفث ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایرخااسؿ ےسایسہ ڈنھجے ںیلکن ےگ اںیہن وکیئ ںیہن رفک ےکس اگ اہیں کت ہک تیب اسدقمس ںیم
بصنوہںےگہیدحثیرغ بنسحےہ
رافی  :ہبیتق،ردشنینبدعس،ویسن،انباہشبزرہی،قییضةنبذفث،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
اسابرےںیمہکومنموخابوبنتاکایھچوسیلاںہصحےہ
ابب  :وخاباکایبؿ
اسابرےںیمہکومنموخابوبنتاکایھچوسیلاںہصحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 152

راوی  :نْص بً ٩لیً ،بؽاٟوہاب ث٘فی ،ایوب٣ ،ص٤ؽ ب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب َّ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِٗت َ َر َب اٟزَّ َ٣ا َُ ٥َِ ٟ ٪ت َِ ٜؽ ُر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣تٔ ِٜذ ُب َوأَ ِػ َؽ ُٗ ُض ُِ ٥ر ِؤ َیا أَ ِػ َؽ ُٗ ُض َِ ٥شؽٔی ّثا َو ُر ِؤیَا ا ِِ ٤ُ ٟش٥ٔ ٔ ٠
یَّ ٩
اٟظ ِي َلا ٔ٪
اٟز ِؤ َیا َٔ ٩ِ ٣ت ِصز ٔ ٔ
َاٟز ِؤیَا اٟؼَّ اَ ٔ ٟص ُة بُ ِ َ
َشی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ُّ
اٟز ِؤیَا ثَ ََل ْث ٓ ُّ
ُجزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِربٌَٔی َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َو ُّ
َ َ ُ
اض َٗا ََ ٢وأُش ُّٔب
اٟز ِؤیَا ٔ٤َّ ٣ا یُ َص ِّؽ ُث ب ٔ َضا اٟزَّ ُج ُ
رک ُظ ََِٓ ٠ي ُ٘ َِ ٠ِ َٓ ٥ي ِت ُٔ َِ ١و ََّل یُ َص ِّؽ ِث ب ٔ َضا اَ ٨َّ ٟ
َو ُّ
َ ١نٔ َِشطُ َٓإٔذَا َرأی أ َش ُؽ٣َ ٥ِ ٛا یَ ِ َ
ات فٔی ِّ
یَٗ ٩ا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
يض
اٟؽ ٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َک ُظ ا ِ ١َّ ُِ ٟا ِِ َ٘ ٟي ُؽ ثَ َب ْ
ا ِِ َ٘ ٟي َؽ فٔی اِ ٨َّ ٟوَ ٔ ٦وأَ ِ َ

رصن نب یلع ،دبعاولاہب یفقث ،اویب ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای بج زامہن رق ب وہ اجےئ اگ وت وم نم اک وخاب وھجاٹ ںیہن وہاگ افر اچس وخاب اس اک وہات ےہ وج وخد اچس وہ افر املسمؿ اک
وخاب وبنت اک ایھچسیل وصحں ںیم ےس اکی ےہ رھپ وخاب نیت مسق ےک وہےت ںیہ سپ اکی وت اےھچ وخاب وج اہلل اعتیل یک رطػ
ےس اشبرت وہےت ںیہ دفرسے فہ وج اطیشؿ یک رطػ ےس مغ ںیم التبم رکےن ےک ےئل وہےت ںیہ افر رسیتے فہ وخاب وج ااسنؿ
اےنپآپےسابںیترکاتےہفیہدنینںیموصتمروہاجےتںیہسپارگمتںیمےسوکیئوخابںیمایسیزیچدےھکیےسجفہدنسپہنرکاتوہ
وتڑھکاوہ رکوھتکدے افرولوگں ےکاسےنمایبؿ ہنرکےرھپآپےنرفامایہکںیموخاب ںیمزریجندانھکیدنسپرکاتوہں ویکہکن
اسیکریبعتدنیرپاثتبدقؾرانہےہہکبجےلگںیمڈاےلاجےنفاےلوطؼوکدانھکیدنسپںیہنرکاتہیدحثیحیحصےہ
رافی  :رصننبیلع،دبعاولاہبیفقث،اویب،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
اسابرےںیمہکومنموخابوبنتاکایھچوسیلاںہصحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 153

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبةٗ ،تاؼة ،ا٧ص ،شرضت ًباؼہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أَ َّ٪

أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ر ِؤیَا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔی َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوإَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢و َشؽ ُ
َوأَبٔی َر ٔز ٕ
ی ٩ا ِِ َ٘ ٌُ ٟيل ٔ ِّی َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ًَ ِو ٔ
ٔیث ًُ َبا َؼ َة َش ٔؽیثْ
يض
َػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اتقدة،اسن،رضحتابعدہنباصتمریضاہللہنعےسرمفیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایومنماکوخابوبنت اکایھچوسیلاں ہصحےہاسابب ںیمرضحتاوبرہریہ،اوبزر نبیلیقع ،اسن،اوبدیعس،دبعاہللنبرمعف،
وعػنبامکلافرانبرمعریضاہللامہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہرضحتابعدہیکدحثیحیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اتقدة،اسن،رضحتابعدہنباصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبنتیلچیئگافراشبرںیتابیقںیہ
ابب  :وخاباکایبؿ
وبنتیلچیئگافراشبرںیتابیقںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ زًَفانیًٔ ،ا ٪ب٣ ٩شً ،٥٠بؽاٟواشؽ٣ ،عتار ب ،١ٔ٠ٓ ٩شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َفان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زیَاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا ِِ ٤ُ ٟع َتا ُر بِ ُ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزَّ ًِ َ َ
ُٓ َِ ١ٕ ُٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اٟز َِّسا ََ ٟة َوا٨ُّ ٟبُ َّو َة َٗ ِؽ ا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ٓ َََل َر ُسو َ٢
ات َٗا َُ ٢ر ِؤیَا
َش ُ
َش ُ
َب ٌِؽٔی َو ََّل ٔ َ ٧ي َّی َٗا ََٓ ٢ظَ َّ ٙذََ ٔ ٟ
ک ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ات َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا ا َِ ٤ُ ٟب ِّ َ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢ل ٩ِٔ ٜا َِ ٤ُ ٟب ِّ َ
َکزٕ َوأَبٔی أَسٔي ٕؽ َٗا َ٢
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠وه ٔ َی ُجزِئْ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزَا ٔ
ئ ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوشُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َوأ ُ ِِّ ُ ٦

َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ بِ ٔ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
نسحنبدمحمز رفعاین،افعؿنبملسم،دبعاولادح،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایراستلافروبنتعطقنموہیئگںیہافرابریمےدعبوکیئیبنایروسؽںیہنآےئاگرافی ےتہںیہ
ہک ہی ابت ولوگں ےک ےئل ابثع ر جن وہیئ وت آپ ےن رفامای نکیل اشبرںیت احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اشبرںیت ایک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ اک وخاب افر ہی وبنت اک اکی ہصح ےہ اس ابب ںیم رضحت
اوبرہریہ ذحہفی نب ادیس انب ابعس افر اؾ رکز ےس ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی اس دنس ےس حیحص رغ ب ےہ ینعی اتخمر نب لفلف یک
رفاتیےس
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،افعؿنبملسم،دبعاولادح،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
وبنتیلچیئگافراشبرںیتابیقںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابٜ٨٣ ٩ؽرً ،لا ب ٩يشار رضی اہلل ً٨ہ

ْص َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َٔ ِ ٣ٔ ١
أَبَا َّ
اٟؽَ ِ ٧يا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َسأ َ َٟىٔی ًَ َِ ٨ضا أَ َش ْؽ َُیِرُ َک إ ٔ ََّّل َر ُج َْ ١واش ْٔؽ ُُ ٨ِ ٣ذ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
َشی فٔی ا َِ ٟص َياة ٔ ُّ
ئ ًَ ِِ َٗ ٩و ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َُ ٟض ِ ٥ا ِٟبُ ِ َ
َ
َ
اٟز ِؤ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟص ُة یَ َزاصَا ا ِِ ٤ُ ٟش٥ُ ٔ ٠
َسأ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َسأ َٟىٔی ًَ َِ ٨ضا أَ َش ْؽ َُیِرُ َک ُُ ٨ِ ٣ذ أُِ٧زَِٔ ٟت ه ٔ َی ُّ

أَ ِو تُ َزی َٟطُ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

انبایبرمع،ایفسؿ،انبدکنمر،اطعنباسیرریضاہللہنع  ےتہںیہہکاکی رصمیصخش ےناوبدرداءےساسآتی ےکقلعتموپاھچ
لَ
ِ
ْ
ل
ل
ْی
ُ
ْ
ض
ُ
ُ
خ
ْ
( ْما َری ِفا َ َنا ِةادلّ َي) وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکبجےس ںیمےن یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےساسآتی

یک ریسفت وپیھچ ےہ اہمترے العفہ رصػ اکی صخش ےن ھجم ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک ےہ افر بج ںیم ےن اس ےک قلعتم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچوترفامایہیآتیبجےسانزؽوہیئےہمتےلہپصخشوہسجےناسےکقلعتموپاھچےہ
رمادکینوخابےہےسجوکیئاملسمؿد اتھکےہایرفامایہکاےسداھکایاجاتےہہیدحثینسحےہ
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبدکنمر،اطعنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
وبنتیلچیئگافراشبرںیتابیقںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہ ،ابٟ ٩ہيٌہٛ ،ؽراد ،ابوہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

يٌ َة ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِػ َؽ ُٚ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ

اٟز ِؤیَا بٔاْلِ َ ِس َصارٔ
ُّ

ہبیتق ،انب ہعیہل ،دکراج ،اوبمثیہ ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحسی ےک
فتقدیھکیاجےنفایلوخاںیبزایدہحیحصوہیتںیہ
رافی  :ہبیتق،انبہعیہل،دکراج،اوبمثیہ،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
وبنتیلچیئگافراشبرںیتابیقںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوؼاؤؼ ،رحب ب ٩طؽاؼ وً٤زاٗ ٪لا ،٪یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،شرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ

رح ُب بِ َُ ٩ط َّؽاؼ ٕ َوً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا َ ِ
َ
َشی فٔی ا َِ ٟص َياة ٔ
َٗا َِّ ُ ٧ ٢بئ ُِت ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََ ٢سأ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؤٟطٔ َُ ٟض ِ ٥ا ِٟبُ ِ َ
رح ْب فٔی َشؽٔیثٔطٔ َش َّؽثَىٔی َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ُّ
اٟز ِؤ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟص ُة َی َزا َصا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣أَ ِو تُ َزی َُ ٟط َٗا َِ َ ٢
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢ه ٔ َی ُّ
َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
دمحمنباشبر،اوبداؤد،رحبنبدشادفرمعاؿاطقؿ،ییحینبایبریثک،رضحتاوبہملسریضاہللہنع ےتہںیہہکےھجمابعدہنباصتم
لَِ
ےس ہی ربخ یلم ےہ فہ رفامےت ںیہہک ںیم ےن روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےس اہلل اعتیل ےک اراشد ( ُ ْم ال ُْی ْض َری ِف الْخ َ َنا ِة ادلُّ ْ َي)
ےکابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیومنماکااھچوخابےہےسجفہد اتھکےہایاےسداھکایاجاتےہرحب
اینپدحثیںیم ےتہںیہہکل ےسییحیےنایبؿایکےہہیدحثینسحےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،رحبنبدشادفرمعاؿاطقؿ،ییحینبایبریثک،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوقؽےکابرےںیمہکسجےنوخابںیمےھجمداھکیےبکشاسےنےھجمیہداھکی
ابب  :وخاباکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوقؽےکابرےںیمہکسجےنوخابںیمےھجمداھکیےبکشاسےنےھجمیہداھکی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ٪ابواسص ،ٙابواشوؾ ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رآنٔی فٔی ا ِ٨َ ٤ٟاِ َ٘ َٓ ٔ ٦ؽ َرآنٔی َٓإ ٔ ََّّ ٪
 ١بٔی َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی
اََّ ٪ل َی َت ََّ ٤ث ُ
اٟظ ِي َل َ
َ
َ َ
َ
َ
ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َٗ َتا َؼ َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ َ
َ
رک َة َوأَبٔی ُج َص ِي َٔ َة َٗا َ ٢أَبُو
ض َوأبٔی َسٌٔي ٕؽ َو َجابٔز ٕ َوإٔ َ ٧ص َوأبٔی َ٣إ ٔ ٟک اْلِ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِ ٩أبٔيطٔ َوأبٔی بَ ِ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ اوب ااحسؼ  ،اوباوحص ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجےنوخابںیمےھجمداھکی اسےنفام یےھجمیہداھکیویکہکناطیشؿریمیلکشفوصرتںیمںیہنآاتکساس
ابب ںیم رضحت اوبرہریہ ،اوباتقدہ ،انب ابعس ،اوبدیعس ،اجرب ،اسن ،اوبامکل ،ایعجش وباہطس اےنپ فادل اوبرکب افر اوبہفیحج ےس یھب
ااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿاوباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکارگوخابںیموکیئرکمفہزیچدےھکیوتایکرکے
ابب  :وخاباکایبؿ
اسابرےںیمہکارگوخابںیموکیئرکمفہزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شرضت ابوٗتاؼہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َٗ َتا َؼ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
َ َ ُ
رکصُ ُط َٓ َِ ٠ي ِِ ُٔ ٨ث ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔثَ ََل َث
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َُّ ٢
اٟز ِؤیَا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟص ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠اٟظ ِي َلا َٔٓ ٪إٔذَا َرأی أ َش ُؽَ ٥ِ ٛط ِيئّا یَ ِ َ
َ٣زَّا ٕ
ت َو َِ ٟي ِش َتٌ ِٔذ بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض ُظ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو َجابٔز ٕ َوإَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
َشصَا َٓإَٔ َّ ٧ضا ََّل َت ُ ُّ

َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق،ثیل،ییحینبدیعس،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع  ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےھچ وخاباہللاعتیل
ہکبج ربے وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس وہےت ںیہ سپ ارگ مت ںیم ےس وکیئ ایسی زیچ دےھکی ےسج فہ اندنسپ رکات وہ وت اےنپ ابںیئ رطػ
نیترمہبتوھتےکافراہللاعتیلےساسوخابےکرشےسانپہامےگن وتاےسناصقؿںیہنےچنہپاگاساببںیمرضحتدبعاہللنبرمع
اوبدیعساجربافراسنےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحینبدیعس،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
اسابرےںیمہکارگوخابںیموکیئرکمفہزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،يٌلی بً ٩لاء ،شرضت ابوزیً٘ ٩يلی رضی اہلل ً٨ہ

ض
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی َي ٌِل َی بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َؤٛي ٍَ بِ َُ ًُ ٩ؽ ٕ
ی ٩ا ِِ َ٘ ٌُ ٟيل ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔ ٩ِ ٣أَ ِر َبٌٔی َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
َوه ٔ َی ًَل َی رٔ ِج ٔ ١كَائ ٔز ٕ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َت َص َّؽ ِث ب ٔ َضا َٓإٔذَا َت َص َّؽ َث ب ٔ َضا َس َ٘ َل ِت َٗا ََ ٢وأَ ِش َشبُطُ َٗا ََ ٢و ََّل یُ َص ِّؽ ُث ب ٔ َضا إ ٔ ََّّل َٟبٔي ّبا أَ ِو َشبٔي ّبا

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،یلعینباطعء،رضحتاوبزنییلیقعریضاہللہنع ےتہ ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایومنماکوخابوبنتےکاچسیلا ےاںیمےساکی ےےہافرہییسکصخشےکےئلاسفتقکترپدنےےکامدننےہبج
کت فہاےس یسک ےکاسےنمایبؿہنرکےارگاس ےنایبؿ رکدایوتوگایہکفہاڑایگرافی  ےتہںیہ ہکریماایخؽ ےہہک آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنہییھبرفامایہکاانپوخابیسکدنملقعایدفتسےکاسےنمیہایبؿرکف
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،یلعینباطعء،رضحتاوبزنییلیقعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
اسابرےںیمہکارگوخابںیموکیئرکمفہزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ششین بً ٩لی ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪طٌبة ،يٌلی بً ٩لاء ،وٛيٍ بً ٩ؽض ،اٛ ٪ے ذرا ابورزی ،٩ابورزیً٘ ٩يلی

ض ًَ ِ٩
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ؤٛي ٍٔ بِ ُٔ ًُ ٩ؽ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩صا ُر َ
ًَ ِّ٤طٔ أَبٔی َر ٔز ٕ
ی ٩ِ ًَ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟشُ ٥ٔ ٔ ٠جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔی َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َوه ٔ َی ًَل َی
يض َوأَبُو َر ٔز ٕ
رٔ ِج ٔ ١كَائ ٔز ٕ َ٣ا  ٥َِ ٟیُ َص ِّؽ ِث ب ٔ َضا َٓإٔذَا َش َّؽ َث ب ٔ َضا َو َٗ ٌَ ِت َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط َُ ٔ ٟ٘يم بِ ُ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ی ٩ا ِِ َ٘ ٌُ ٟيل ٔ ُّی ِ
ض و َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َوصُظَ ِي َْ ٩ِ ًَ ٥ي ٌِل َی
ًَا ٔ٣ز ٕ َو َر َوی َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ًَ ٢ؤٛي ٍٔ بِ ُٔ ٩ش ُؽ ٕ

ض َو َص َذا أَ َػ ُّض
بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩ؤٛي ٍٔ بِ ُٔ ًُ ٩ؽ ٕ

نسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،شعنة،یلعینباطعء،فعیکنبدعس،اؿےکاچچاوبرزنی،اوبرزنییلیقعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےسلقنرکےت ںیہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاملسمؿاکوخابوبنت ےکایھچسیلا ےاء ںیمےس اکیےہ افر
ہیسکصخشےکےئلاسفتقکترپدنےیکامدننوہات ےہبجکتاےس فہیسک ےسایبؿںیہنرکاتارگفہایبؿرکداتیےہوتاس
یکایبؿرکدہریبعتفاعقوہاجیتےہہیدحثینسححیحصےہافراوبرزنییلیقعاکانؾطیقلنباعرمےہامحدنبہملسیلعینباطعءےس ہی
دحثیلقنرک ےتوہےئ  ےتہںیہہکفعیک نبدحسےسرفاتیےہہکبجہبعشاوبوعاہنافر میشیلعینباطع افرفہفعیک نبدعس
ےسلقنرکےتںیہ
رافی  :نیسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،شعنة،یلعینباطعء،فعیکنبدعس،اؿےکاچچاوبرزنی،اوبرزنییلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب

ابب  :وخاباکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابی ًبيؽاہلل س٠يِم بْصی ،یزیؽ ب ٩زریٍ ،سٌيؽٗ ،تاؼة٣ ،ص٤ؽ ب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ی٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ َّ
ٔيؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌ ْ
يِم ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟشُّ ٔ ٔ ٠
َّ
َّ
َ ١نٔ َِش ُط َو ُر ِؤ َیا
ُف ِؤیَا َش ٌَّ ٙو ُر ِؤ َیا یُ َص ِّؽ ُث ب ٔ َضا اَّ ٟز ُج ُ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا ُّٟز ِؤ َیا ثَ ََل ْث َ ُ
َّ
َ
ی٩
ی٩
ات فٔی ِّ
اٟؽ ٔ
َک ُظ ا ِ ١َّ ُِ ٟا ِِ َ٘ ٟي ُؽ ثَ َب ْ
رک ُظ ََِٓ ٠ي ُ٘ ُِ ٠ِ َٓ ٥ي َؼَ ِّ١وک َ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ي ٌُِحٔبُىٔی ا ِِ َ٘ ٟي ُؽ َوأَ ِ َ
َت ِصز ٔ ْ ٔ ٩ِ ٣اٟظ ِي َلا َٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪رأی َ٣ا یَ ِ َ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رآنٔی َٓإٔنِّی أََ٧ا ص َُو َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟي َص َّ ٔ ٟ
اػ ٕض َوفٔی
اٟز ِؤیَا إ ٔ ََّّل ًَل َی ًَا ٥ٕ ٔ ٟأَ ِو ٔ َ ٧
٠ظ ِي َلا ٔ ٪أَ َِ ٪ی َت ََّ ٤ث َ ١بٔی َوک َ َ
َوک َ َ
اَ ٪ي ُ٘و ََُّ ٢ل ُت َ٘ ُّؽ ُّ
َ
َ
ض َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
رک َة َوأ ُ ِّ ٦ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وسی َو َجابٔز ٕ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو ًَائ ٔظَ َة َوأَبٔی َُ ٣
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص َوأبٔی بَ ِ َ
ًَ ِ٤ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبایبدیبعاہللیمیلسرصبی،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوخاب نیتمسق ےک ںیہاکیاچسوخابوہاتےہ اکیوخابااسنینایخالت وہےتںیہافراکی
وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس وہات ےہ سپ وج ربا وخاب دےھکی فہ اےھٹ افر امنز زپےھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی یھب رفامای
رکےتآ ےہک ےھجموخابںیم زریجناکدانھکیدنسپےہہکبجوطؼوکںیمدنسپںیہنرکاتاس ےئلہکزریجندنی رپاثتبدقیمیک العتم
ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیرفامایہکسجےنےھجمداھکیاسےنےھجمیہداھکیویکہکناطیشؿریمیوصرتںیمںیہنآاتکس
رھپآپ یلصاہللہیلعفآ ہلفملسےنرفامایہکوخابرصػیسکاعملایانحصےکاسےنمیہایبؿرکفاساببںیم رضحتاسناوبرکبہ
العء انب رمع اعہشئ اوبدیعس اجرب اوبومیس انب ابعس افر دبعاہلل نب رمع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ رضحت اوبرہریہ یک دحثی نسح
حیحصےہ
رافی  :ادمحنبایبدیبعاہللیمیلسرصبی،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجاٹوخابایبؿرکان
ابب  :وخاباکایبؿ
وھجاٹوخابایبؿرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 163

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیر ،سٔياً ،٪بؽاَّلًلی ،ابوًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َِم ًَ ِ٩
اٟشِّ ٔ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَب ٔی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
ٕ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ًَ ِ٘ َؽ َطٌٔی َرة ٕ
ًَل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أ ُ َرا ُظ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٛ ٩ِ ٣َ ٢ذ َب فٔی شُ ِٔ٤٠طٔ ک ُ َِّ ٠
ومحمد نب الیغؿ ،اوبادمح زریب ،ایفسؿ ،دبعاالیلع ،اوبدبعارلنمح ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ رافی  ےتہ ںیہ ہک ریما
ایخؽےہہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقن رکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشوھجاٹوخاب
ایبؿرکےوتایقتمےکدؿاےسدفوجےکداونںوکرگہاگلےناکمکحدایاجےئاگ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریب،ایفسؿ،دبعاالیلع،اوبدبعارلنمح،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
وھجاٹوخابایبؿرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 164

راوی ٗ :تيبہ ،ابوًوا٧ہً ،بؽاَّلًلی ابی ًبؽاٟزش ٩٤سِ٠مً ،لی رضی اہلل ً٨ہ

َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟشِّ ٔ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
َشیِ ٕض َو َواث ٔ ََ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا أَ َػ ُّض ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش َْ ٩وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی ُ َ

ا َِ ٟصؽٔیثٔ اْلِ َ َّو ٔ٢

ہبیتق ،اوبوعاہن ،دبعاالیلع ایب دبعارلنمح یملس ،یلع ریض اہلل ہنع ےس افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایسیک امدنن دحثی لقن
رکےت ںیہ ہک اس ابب ںیم رضحت انب ابعس ،اوبرہریہ ،اوبرشحی افر فاہلث نب اعقس ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی یلہپ
دحثیےسزایدہحیحصےہ
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،دبعاالیلعایبدبعارلنمحیملس،یلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
وھجاٹوخابایبؿرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 165

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟوہاب ،ایوبً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َش َّؽثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ٕ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة أَ َِ ٪ي ٌِ٘ ٔ َؽ بَی ِ َن َطٌٔی َر َتی ِ ٔن َوَ ٩َِ ٟي ٌِ٘ ٔ َؽ بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َص َّ ٥َ ٠کَاذ ٔ ّبا ک ُ َِّ ٠
يض
َػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دبعاولاہب ،اویب ،مرکةة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای وج صخش وھجاٹ وخاب ایبؿ رکے اگ اےسایقتم ےک دؿ دف وج ےک داونں ںیم رگہ اگلےن اک مکحدای اجےئ اگ افر فہ رہسگ اؿ ںیم
رگہںیہناگلےکساگہیدحثیحیحصےہ

رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اویب،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :وخاباکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 166

راوی ٗ :تيبةٟ ،يثً٘ ،ي ،١زہزی ،ش٤زظ بً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ش ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ََشبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ ث ُ َّ ٥أَ ًِ َل ِي ُت ٓ َِـلٔی ًُ ََ ٤ز بِ َ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥إٔذِ أ ُت ُ
ٔيت بٔ َ٘ َؽ ٔط َٟب َ ٕن ٓ َ ٔ

َ
َ
َ
ض َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
رک َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا أ َّو َِ ٟت ُط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا َِٗ ٥َِ ٠ٌٔ ٟا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َوأبٔی بَ ِ َ
اٟلٔ َِي ٔ ١بِ َٔ ٩س ِعب َ َر َة َوأَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َو َجابٔز ٕ َٗا ََ ٢شؽ ُ
ٔیث ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
َس ََلَ ٕ ٦و ُظزَیِ ََ ٤ة َو ُّ
ہبیتق  ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،زمحـ نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکرفامےتوہےئانسہکںیموسراہاھتہکاکیدفدھاکایپہلالایایگںیمےناسںیمےسایپافروجابیقؤاچفہرمعنباطخبریضاہلل
ہنعوکدےدایاحصہبرکاؾےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکایکریبعتوہیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایملع
اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ ،اوبرکبہ ،انب ابعس ،دبعاہلل نب السؾ ،زخہمی ،لیفط نب رجنسہ ،رمسہ ،اوباامہم افر اجرب ےس یھب
ااحدثیوقنمؽںیہانبرمعیکدحثیحیحصےہ
رافی  :قنینة،ثیل،لیقع،زرہی،زمحـنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 167

راوی  :ششین ب٣ ٩ص٤ؽ جزیزی ب٠خیً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،شرضت ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ش٨يٕ رضی اہلل ً٨ہ

ُحیز ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا ِٔ َ ٟ
اض
شُ َِ ٨ي ٕٕ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِػ َص ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ

يؽ
وًَ ٪ل َ َّی َو ًََِ ٠يض ٔ ِْ ٤ُُ ٗ ٥ؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا یَ ِب ُّ ُ٠اُّ ٟثؽ َّٔی َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا یَ ِب ُّ ُ٠أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ي ٌُِ َز ُؿ َ
ک َٓ ٌُز ٔ َق ًَل َ َّی ًُ َ٤زُ َو ًََِ ٠يطٔ َْٗ ٔ٤
ی٩
َی ُح ُّز ُظ َٗا ُٟوا ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ُط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِّ ٢
اٟؽ َ
نیسح نب دمحم رجریی یخلب ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت اوباامہم نب لہس نب فینح ریض اہلل ہنع ضعب احصہب ےس لقن رکےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنوخابںیمداھکیہکولگریمےاسےنمشیپ ےئاجرےہںیہاوہنںےن
رکےت نہپ رےھک ںیہ یسک اک رکہت اتسپونں کت افر یسک اک اس ےس ےچین کت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ رضحت رمع
ریضاہللہنعریمےاسےنمشیپ ےئےوتاؿرپاکیصیمقےہےسجفہٹیسھگرےہںیہاحصہبرکاؾےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکایکریبعترفامےتںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدنی
رافی  :نیسحنبدمحمرجریییخلب،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاوباامہمنبلہسنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 168

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،ػاٟض بٛ ٩يشا ،٪زہزی ،ابی ا٣ا٣ہ ،سہ ١ب ٩ش٨يٕ ،ابی سٌيؽ
ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩شُ َِ ٨ي ٕٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢و َص َذا أَ َػ ُّض

دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اصحل نب اسیکؿ ،زرہی ،ایب اامہم ،لہس نب فینح ،ایب دیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس ،فہ
اےنپ فادل ےس ،فہ اصحل نب اسیکؿ ےس ،فہ زرہی ےس ،فہ اوباامہم ےس ،فہ اوبدیعس دخری ےس افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
اسےکل ینعمدحثیلقنرکےتںیہہیدحثییلہپدحثیےسزایدہحیحصےہ
رافی  :دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحلنباسیکؿ،زرہی،ایباامہم،لہسنبفینح،ایبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان
ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 169

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،انؼاری ،اطٌث ،شش ،٩شرضت ابوبرکہ رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َ
َ
َ
رک َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ َ
َات یَ ِوَ ٩ِ ٣َ ٕ ٦رأَی ُٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ر ِؤیَا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١أََ٧ا َرأَیِ ُت َٛأ َ َّ٣ٔ ٪يزَاّ٧ا َ٧زَ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٢
ُف َج ِص َت
اٟش َ٤ا ٔ
َٗا َ ٢ذ َ
ئ ٓ َُوزَٔ ِ ٧ت أَ ِ ٧ت َوأبُو بَ ِرکٕ َ َ
أََ ِ ٧ت بٔأبَٔی بَ ِرکٕ َو ُوز َٔ ٪أَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َُف َجضَ أَبُو بَ ِرکٕ َو ُوز َٔ٤َ ًُ ٪زُ َو ًُ ِث َ٤ا َُُ ٪ف َجضَ ًُ َ٤زُ ث ُ َُّ ٥رٓ ٔ ٍَ ا ِٔ٤ٟيزَا َُ َ ٪
ِرکاص َٔي َة فٔی َو ِجطٔ
ُفأیِ َ٨ا ال َ َ
َ
َ
َ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،ااصنری ،اثعش ،نسح ،رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وپاھچمتںیمےسیسکےنوخابداھکیےہاکیصخشےنرعضایکیجاہںںیمےنداھکیےہہکآامسؿےساکیرتازفااتراایگےہرھپ
آپ افر اوبرکب اک فزؿ ایک ایگ آپ زایدہفزین آ ے اوبرکب افر رمع افرامثعؿ وکفزؿ ایک ایگ وت رمع اھبری آ ے رھپ رتازف ااھٹ ایل ایگ رافی  ےتہ
ںیہہکہیوخابےننسےکدعبل ےنآپےکرہچےرپاندنسپدییگےکآاثردےھکیہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ااصنری،اثعش،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابو٣وسی انؼاری ،یو٧ص ب ٩بٜیرً ،ث٤ا ٪بً ٩بؽاٟزش ،٩٤زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩بَُٜیِر ٕ َش َّؽثَىٔی ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ات َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪توِ َض َز
ک َو َل ُٔ ٨َّ ٜط ََ ٣
اَ ٪ػ َّؽ َٗ َ
َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠و َر َٗ َة َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟط َظؽٔی َح ُة إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
اض
اب بَ َي ْ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٟک َ َ
اق َوَِ ٟو ک َ َ
اَِ ٠ًَ ٪يطٔ َ ٔ ٟب ْ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُرٔی ُت ُط فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَ ٔ ٦و ًََِ ٠يطٔ ث َٔي ْ
یب َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش ََِ ٟ ٩ٔ ٤ي َص ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
َُیِرُ ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

اوبومیسااصنری،ویسننبریکب،امثعؿنبدبعارلنمح ،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس فرہق نب ونلف ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت دخہجی ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ہک اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
راستلیکدصتقییکیھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاالعؿےس ےلہپفہالاقتؽرکےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ےھجمفہوخابںیم داھکےئےوتاؿےکدبؿرپدیفسرگنےکڑپکےآ ےارگفہدفزیخوہےتوتیسکافررگنےکڑپکےوہےتہی

دحثیرغ بےہافرامثعؿنبدبعارلنمحدحمیےکزندکیوقیںیہن
رافی  :اوبومیسااصنری،ویسننبریکب،امثعؿنبدبعارلنمح،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة أَ ِظب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣
اض ا ِج َت ٌَُ ٤وا َٓ َ٨زَ ََ أَبُو بَ ِرکٕ ذَُ ٧و ّبا أَ ِو
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِ ٩ر ِؤیَا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَب ٔی بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ

َّ
اض
ْق ًّیا َي ِ ٔ
َغ ّبا َٓ ٥َِ ٠أَ َر ًَ ِب َ ٔ
ُض َب اُ ٨َّ ٟ
َف َُ ٟط ث ُ ََّ َٗ ٥ا٤َ ًُ ٦زُ َٓ َ٨زَ ََ ٓ ِ
َذُ ٧وبَی ِ ٔن ٓ ٔيطٔ َؿ ٌِ ْ
ٕ َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
َفی َ ُِف َیطُ َشًی َ َ
َاس َت َصاَِ ٟت َ ِ
بٔ ٌَ َل َٕٗ ٩ا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحمنباشبر،اوباعمص،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاوبرکبفرمعوکوخاب ںیمدےنھکیےکقلعتمرفامایانچہچنآپےنرفامایںیمےنتہب ےسولوگںوکاکیونکںیئرپ عمج وہےتوہےئ
داھکی رھپاوبرکب ےناکیدفڈفؽاپین اچنیھک افراؿ ےکےنچنیھک ںیمفعض اھتاہللاعتیلاںیہن اعمػرکںی ےگرھپرمع ڑھکےوہےئافر
ڈفؽاکنالوتفہتہبڑباوہایگرھپںیمےنیسکولہپاؿوکاؿیکرطحاکؾرکےتوہےئںیہنداھکیاہیںکتہکولگریسابوہرکاینپ
آراؾاگوہںںیمےلچےاساببںیمرضحتاوبرہریہےسیھبرفاتیےہہیدحثیانبرمعیکرفاتیےسحیحصرغ بےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 172

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًاػ ٥اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة أَ ِظب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣
َخ َج ِت ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َشًَّی
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِ ٩ر ِؤ َیا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت ا َِ ٣زأَ ّة َس ِو َؼا َئ ثَائ َٔز َة اَّ ٟزأ ِ ٔ
ض ََ
 ١إلٔ َی ا ُِ ٟح ِص َٔةٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٗا َِ ٣ت ب ٔ َِ ٤ض َي ٌَ َة َوه ٔ َی ا ُِ ٟح ِص َٔ ُة َوأَ َّو ِٟت َُضا َوبَا َئ ا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ یُ ُِ َ٘ ٨
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحم نب اشبر ،اوباعمص انبرججی ،ومٰیس نبہبقع ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہللہنع روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملساکاکیوخابلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنوخابںیماکیایسہافؾوعرتوکداھکیسجےک
ئ
رس ےک ابؽ رھکبے وہےئ آ ے فہ دمہنی ےس یلکن افر مھیعة ینعی ہخفہ ےک اقمؾ رپ اج رک رہھٹ یئگ اس یک ریبعت ہی ےہ ہک اکی فابء دمہنی

ہبیطںیمآےئیگوجہخفہمیْنلوہاجےئیگہیدحثیحیحصرغ بےہ

رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمصانبرججی،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 173

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَلً ،٢بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

اٟز ِؤ َیا ثَ ََل ْث
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ٔ ٔ
آَخ اٟزَّ َ٣ا َّٔ ٪لَ َتکَاؼُ ُر ِؤیَا ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣تٔ ِٜذ ُب َوأَ ِػ َؽ ُٗ ُض ُِ ٥ر ِؤ َیا أَ ِػ َؽ ُٗ ُض َِ ٥شؽٔی ّثا َو ُّ
یَّ ٩ِ ٣ٔ ٩
اٟظ ِي َلا َٔٓ ٪إ ٔذَا َرأَی أَ َش ُؽ ُُ ٥ِ ٛر ِؤیَا
اٟز ِؤ َیا َت ِصز ٔ ْ
اٟز ِؤ َیا یُ َص ِّؽ ُث اَّ ٟز ُج ُ
ا َِ ٟص َش َُ ٨ة بُ ِ َ
 ١ب ٔ َضا َنٔ َِشطُ َو ُّ
َشی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ُّ
ات فٔی ِّ
یَٗ ٩ا َ٢
اٟؽ ٔ
َک ُظ ا ِ ١َّ ُِ ٟا ِِ َ٘ ٟي ُؽ ثَ َب ْ
رکص َُضا ٓ َََل یُ َص ِّؽ ِث ب ٔ َضا أَ َش ّؽا َو َِ ٟي ُ٘ ُِ ٠ِ َٓ ٥ي َؼَٗ ِّ١ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ي ٌُِحٔبُىٔی ا ِِ َ٘ ٟي ُؽ َوأَ ِ َ
یَ ِ َ

َو َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر ِؤیَا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔی َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوی
اب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
وب َو َو َٗ َٔ ُط
ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
وب َِ ٣ز ُٓو ًّا َو َر َوا ُظ َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
نسحنبیلعالخؽ،دبعارلزاؼ،رمعم ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای آرخی زامےن ںیم ومنم اک وخاب وھجاٹ ںیہن وہاگ افر  ب ےس اچس وخاب اس اک وہات ےہ وج وخد اچس وہات ےہ وخاب یک نیت
ںیمسق ںیہ کین وخاب ہی اہلل اعتیل یک رطػ ےس وخربخشی ےہ دفرسی مسق ااسنؿ ےک ایخالت ںیہ رسیتی مسق اطیشین وخاب ےہ
بجمتںیمےسوکیئاکیاندنسپدیہوخابدےھکیوتیسکےسایبؿہنرکےہکلباھٹڑھکاوہافرامنززپےھرضحتاوبرہریہرفامےتںیہ
ہکےھجموخابںیمزریجندانھکیدنسپےہافروطؼاکدانھکیاندنسپرکاتوہںاسےئلہکزریجندےنھکییکریبعتدنیرپاثتبدقؾرانہےہافر
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایومنماکوخابوبنتاکایھچوسیلاں ہصحےہدبعاولاہبیفقثہیدحثیاویب ےس رموفاعلقن
رکےتںیہہکبجامحدنبزدیاےساویبیہےسرموفاعلقنرکےتںیہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،دبعارلزاؼ،رمعم،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 174

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ ،جوہزی بِؽاؼی ،ابواٟامی ،٪طٌيب ب ٩ابی ش٤زظ ،اب ٩ششین٧ ،آٍ ب ٩جبیر ،ابً ٩باض ،شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ُٔ ٩ِ ًَ ٪ط ٌَ ِيبٕ َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی شُ َشی ِ ٕن َوص َُو
ض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ُش َشی ِ ٕن ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أ َ َّ ٪فٔی یَ َؽ َّی س َٔو َاریِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ذصَبٕ ٓ ََض َّ٤ىٔی َطأُِ ُ ٧ض َ٤ا َٓأُوو َٔی إلٔ َ َّی أَ ِ ٪أَ ِن ُٔ َع ُض َ٤ا َٓ َِ َٔ ٨ع ُت ُض َ٤ا ٓ ََل َارا
َ
رخ َجا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ب ٌِؽٔی ُي َ٘ا ُْٔ ٢ل َ َش ٔؽص َٔ٤ا َُ ٣ش ِيُ ٤َ ٔ ٠ة َػاش ُٔب ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َوا ِٔ ٨ِ ٌَ ٟس ُّی َػاش ُٔب َػ ٌَِ ٨ا َئ َٗا ََ ٢ص َذا
َٓأ َّو ُِ ٟت ُض َ٤ا کَاذٔبَی ِ ٔن َی ِ ُ
َشؽ ْ
یب
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اربامیہ نب دیعس ،وجرہی دغبادی ،اوباامیلؿ ،بیعش نب ایب زمحـ ،انب نیسح ،انعف نب ریبج ،انب ابعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن وخاب ںیم اےنپ دفونں اہوھتں ںیم وسےن ےک دف نگنک
دےھکیےھجماوہنںےنک رںیمڈاؽدایرھپھجمرپفیحیکیئگہکاؿدفونںوکوھپکنامرفںسپںیمےنوھپکنامریوتفہدفونںاڑ ے
م
رھپںیمےناؿیکریبعتیکہکریمےدعبدفذکابںیلکنےگاکیاکانؾ صنلمہوہاگوجامیہمےسےلکناگافردفرسایسنعوجاعنصءےس
ےلکناگہیدحثیحیحصرغ بےہ
رافی  :اربامیہ نب دیعس ،وجرہی دغبادی ،اوباامیلؿ ،بیعش نب ایب زمحـ ،انب نیسح ،انعف نب ریبج ،انب ابعس ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 175

راوی  :ششین ب٣ ٩ص٤ؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاہلل ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َص ِّؽ ُث أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َرأَیِ ُت َّ
ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا
َٗا َ ٢ک َ َ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ُه َّّ ٠ة َی ِٔ ٨ل ُ

اػ َّل َّٔ ٩ِ ٣
َّ
ئ إلٔ َی
و ٪بٔأَیِؽٔیض ٔ َِٓ ٥ا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثٔرُ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ َُّ ١و َرأَیِ ُت َسب َ ّبا َو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َِ ٩ُ ٤وا َِ ٌَ ٟش ُ
اض َي ِش َت ُ٘ َ
َ ١و َرأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ

ق َوأَ َرا َک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َظ ِذ َت بٔطٔ ٓ ٌَََِ ٠و َت ث ُ َّ ٥أَ َظ َذ بٔطٔ َر ُج َْ ١ب ٌِ َؽ َک ٓ ٌََ ََل ث ُ َّ ٥أَ َظ َذ بٔطٔ َر ُج َْ ١ب ٌِ َؽ ُظ ٓ ٌََ ََل ث ُ َّ ٥أَ َظ َذ بٔطٔ
اْلِ َ ِر ٔ
َر ُج ْٔ ُ٘ َٓ ١ل ٍَ بٔطٔ ث ُ َُّ ٥و ٔػ َُ َٟ ١ط ٓ ٌََ ََل بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِی َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َواہللٔ ََ ٟت َؽ ًَىِّی أَ ًِبُرُ َصا َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِبُرِ َصا َٓ َ٘ا َ٢
ٕ َّٔ ٩ِ ٣
ْقآ ُٟٔ ٪يُ ُ٨ط َو َش ََل َوتُ ُط َوأَ َّ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِٜثٔرُ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ ُّ١
أَ َّ٣ا ُّ
اٟو َُّ ٠ة َٓو َُُّ ٠ة ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وأَ َّ٣ا َ٣ا َی ِٔ ٨ل ُ
اٟش َِ ٩ٔ ٤وا َِ ٌَ ٟش ُٔ َٓ ١ض َو ا ِِ ُ ٟ

َّ ٩ِ ٣ٔ ١
ْقآ َٔ ٪وا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ ُُّ ٨ِ ٣ٔ ١ط َوأَ َّ٣ا َّ
ق َٓ ُض َو ا َِ ٟص َُّّ ٙأ ٟذی أََ ِ ٧ت ًََِ ٠يطٔ
اٟش َب ُب ا َِ ٟو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
اػ ُ
َٓ ُض َو ا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثٔرُ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ِ
ِ
ِ
آَخ َٓ َي ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ بٔطٔ
َٓأ َ َظ ِذ َت بٔطٔ َٓ ُي ٌَِ ٔ ٠
آَخ ٓ ََي ٌُِ٠و بٔطٔ ث ُ َّ ٥یَأ ُظ ُذ َر ُج ُْ َ ١
آَخ ٓ ََي ٌُِ٠و بٔطٔ ث ُ َّ ٥یَأ ُظ ُذ َر ُج ُْ َ ١
يک اہللُ ث ُ َّ ٥یَأ ُظ ُذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
ُ َٟ ١ط ٓ ََي ٌُِ٠و أَ ِی َر ُسو َ ٢اہللٔ َُ ٟت َص ِّؽثَىِّی أَ َػ ِب ُت أَ ِو أَ ِظ َلأ ِ ُت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ ِب َت َب ٌِ ّـا
وػ ُ
ث ُ َّ ٥یُ َ
َوأَ ِظ َلأ ِ َت َب ٌِ ّـا َٗا َ ٢أَٗ َِش ُِ ٤ت بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َُ ٟت ِعب ٔ َرنِّی َ٣ا َّأ ٟذی أَ ِظ َلأ ِ ُت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ُت ِ٘ ٔش َِٗ ٥ا َ٢
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
نیسحنبدمحم،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوبرہریہریضاہلل
ہنعرفامایرکےتآ ےہک اکیصخشیبن یلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختمںیم احرضوہا افررعضایکہک ںیمےنآجیکراتوخاب
ںیماکیابدؽداھکیسجےسیھگافردہشکپٹراہےہولگاہوھتںےسےلرکیپرےہںیہھچکزایدہےتیلںیہافرھچکمکافراکیریس
دیھکیوجآامسؿےسزنیمکتلصتمےہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپںیمےنآپوکداھکیہکآپاسوکڑکپرکافرپھڑھ
ےرھپ اکیافرصخشےناےسڑکپاافرافرپھڑھایگرھپاکیافرصخشےنڑکپاوتفہوٹٹیئگرگمفہاسےکےئلوجڑدییئگافرفہیھب
ھڑھایگ رضحت اوبرکب دصقی ےن رعض ایک اے اہلل ےکروسؽ ریمےامں ابپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس رپ رقابؿ وہں اہللیک
مسقےھجماسیکریبعتاتب ےندےئجیآپےنرفامایاتبؤرضحتاوبرکبدصقیےنرفامایابدؽےسرماداالسؾےہ افراس ےسربےنسفاال
یھگ افر دہش رقآؿ دیجم یک رنیم افر اھٹمس ےہ زایدہ افر مک احلص رکےن فاولں ےس رقآؿ اپک ےس زایدہ افر مک عفن احلص رکےن
فاےلولگرمادںیہآامسؿےسزنیمکتلصتمریسد نیسجرپآپںیہآپےناےساایتخرایکوتاہللاعتیلآپوکایلعرمہبتاطع
رفامےئاگرھپآپےکدعباکیصخشاےساایتخررکےاگفہیھبدنلبوہاگرھپاکیافرصخشڑکپےاگفہیھبدنلبوہاگرھپاکیصخش
افرڑکپےاگفہیھبدنلبوہاگرھپاکیافرصخشڑکپےاگوتفہوٹٹاج ےئیگرھپاسےکےئلالمیئاجےئیگافرفہیھبدنلبوہاجےئاگ
ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس اتبےیئ ںیم ےن حیحص ریبعت یک ای طلغ یک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ھچک حیحص ےہ افر
ھچک ںیم اطخفاعق وہیئ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ وہں ںیمآپ یک مسق داتی وہں ہک

ریمییطلغیکاالصحےئجیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمسقہندفہیدحثیحیحصےہ
رافی  :نیسحنبدمحم،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاباکایبؿ
یبنارکؾاکزیمابافرڈفؽیکریبعتاتبان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،وہب ب ٩جزیز ب ٩شاز ،٦اٛ ٪ے واٟؽ ،ابورجاء ،شرضت س٤زہ ب ٩ج٨ؽب رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩شازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
ئ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب َٗا َ ٢ک َ َ
ض ب ٔ َو ِجضٔطٔ َو َٗا ََ ٢ص َِ ١رأَی أَ َش ْؽ َّٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ُر ِؤ َیا َٗا ََ ٢ص َذا
اٟؼ ِبضَ أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی ب ٔ َ٨ا ُّ

ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
يض َویُ ِز َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ئ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٖ َو َجزٔیز ٔبِ َٔ ٩شازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َر َجا ٕ
َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٗٔؼَّ ٕة كَؤی َٕ ٠ة َٗا ََ ٢و َص ََ ٜذا َر َوی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ْصا
ٔیث ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ُِ ٣ع َت َ ّ

دمحمنباشبر،فبہنبرجرینباحزؾ،اؿےکفادل،اوبراجء،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس بج رجف یک امنز زپھ ےتیل وت ولوگں یک رطػ وتمہج وہ رک وپےتھچ ہک ایک یسک ےن آج رات وکیئ وخاب داھکی ےہ ہی دحثی
نسححیحص ےہ افر وعػ افر رجری نب احزؾ ےس یھب وباہطس اوبراجء وقنمؽ ےہ اوبراجءرمسہ ےس افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس
لقنرکےتںیہدنباریھبفبہنبرجریےسیہیدحثیرصتخمالقنرکےتںیہ
رافی  :دمحمنباشبر،فبہنبرجرینباحزؾ،اؿےکفادل،اوبراجء،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟکً ،بؽاہلل ب ٩ابوبرکب٣ ٩ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،شز ،٦اٛ ٪ے واٟؽً ،بؽاہلل ب٤ً ٩زو بً ٩ث٤ا،٪
ابوً٤زة انؼاری ،شرضت زیؽ ب ٩ظاٟؽ جہىی رضی اہلل ً٨ہ

رک بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩شزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََّلَ
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤

ئ َّأ ٟذی َیأتِ ٔی ب ٔ َّ
اٟظ َضا َؼة ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشأَََ ٟضا َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة
أ ُ ِظبٔرُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َعی ِر ٔ ُّ
اٟظ َض َؽا ٔ
ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ِ َ ٧ص َو ُظ و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
وِ ًَ ٪ب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة َوا ِظ َت َُٔ ٠وا
ض َي ُ٘وَ ُٟ
ٔیث َش َش َْ ٩وأَ ِٛثَرُ ا٨َّ ٟا ٔ

ُف َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة َوص َُو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی
ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک فٔی رٔ َوایَ ٔة َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َ َ
ًَ َِ ٤ز َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َو َص َذا أَ َػ ُّض ْٔلََّ٧طُ َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َشؽٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ َو َٗ ِؽ
ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ َُیِرُ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوص َُو َشؽ ْ
يض أَي ِّـا َوأَبُو ًَ َِ ٤ز َة َِ ٣ول َی َزیِؽٔ بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ
ٔیث َػ ٔص ْ

ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َو َُ ٟط َشؽ ُ
وِ ًَ ٪ب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة
ض َي ُ٘وَ ُٟ
ٔیث ا ُِ٠ُِ ٟو َٔ ٢وأَ ِٛثَرُ ا٨َّ ٟا ٔ

ااصنری ،نعم ،امکل ،دبعاہلل نب اوبرکبنب دمحم نب رمعف ،زحؾ ،اؿ ےک فادل ،دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ ،اوبرمعة ااصنری ،رضحت زدی
نباخدلینہجریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکایکںیمںیہمترتہبنیوگاوہںےکقلعتم
ہن اتبؤںفہ اےسی وگاہ ںیہ وج بلطاہشدت ےسےلہپ وگایہ دےتی ںیہ ادمح نبنسح دبعاہلل نب ہملسم ےس افرفہ امکل ےس یہی دحثی

لقن رکےت ںیہانبایبرمعہ  ےتہںیہہکہیدحثینسح ےہارثکرافیاںیہندبعارلنمح نبایبرمعہ ےتہ ںیہافرامکلےکہیدحثی
لقنرکےنںیماالتخػرکےتںیہانچہچنضعبایبرمعفےسافرضعبانبایبرمعفےسرفاتیرکےتںیہاؿاکانؾدبعارلنمحنبایب
رمعہااصنریےہافریہی امہرےزندکیحیحصےہاسےئلہکامکلےکالعفہیھبیئکرافیدبعارلنمحنبایبرمعفااصنرییہ ےتہںیہ
فہ زدی نب اخدل ےس اس ےک العفہ یھب ااحدثی لقن رکےت ںیہ فہ یھب حیحص ںیہ اوبرمعہ زدی نب اخدل ینہج ےک ومیل ںیہ اؿ یک اکی
دحثیہییھبےہسجںیمولعؽاکذرکےہہیایبرمعہےسوقنمؽےہ
رافی  :ااصنری ،نعم ،امکل ،دبعاہلل نب اوبرکبنب دمحم نب رمعف ،زحؾ ،اؿ ےک فادل ،دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ ،اوبرمعة ااصنری،
رضحتزدینباخدلینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :بَش ب ٩آؼ ٦ب ٩ازہز س٤ا ،٪زیؽ ب ٩شباب ،ابی بً ٩باض ب ٩سہ ١ب ٩سٌؽ ،ابوبرک ب٣ ٩ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ب ٩شز،٦
ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو بً ٩ث٤ا ،٪ظارجة ب ٩زیؽ ب ٩ثابتً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ً٤زة ،شرضت زیؽ ب ٩ظاٟؽ جہىی رضی اہلل ً٨ہ

َش بِ ُ ٩آ َؼ َ ٦ابِ ُ ٩ب ٔ ِ٨تٔ أَ ِز َص َز َّ
ض بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَىٔی
اٟش َّ٤ا َٔ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َب ٔ
اب َش َّؽثَ َ٨ا أُب َ ُّی بِ ًَُ ٩بَّا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

اَ ٪ش َّؽثَىٔی َظارٔ َج ُة بِ َُ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َش َّؽثَىٔی
أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩شزَِ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة َش َّؽثَىٔی َزیِ ُؽ بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ظیِرُ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ُّ
اٟظ َض َؽا ٔ
ئ َ ٩ِ ٣أَ َّؼی َط َضا َؼ َت ُط َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشأَََ ٟضا َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
رشبنبآدؾنبازرہامسؿ،زدینبابحب،ایبنبابعسنب لہسنبدعس،اوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ،دبعاہللنبرمعفنبامثعؿ،
اخرجة نب زدی نب اثتب ،دبعارلنمح نب ایب رمعة ،رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفامایرتہبںیوگاہفہںیہوجوگایہبلطرکےنےسےلہپوگایہدےتیںیہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ
رافی  :رشبنبآدؾنبازرہامسؿ،زدینبابحب،ایبنبابعسنبلہسنبدعس،اوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ،دبعاہللنبرمعفنب
امثعؿ،اخرجةنبزدینباثتب،دبعارلنمحنبایبرمعة،رضحتزدینباخدلینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 179

راوی ٗ :تيبہ٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ٓزاری ،یزیؽ ب ٩زیاؼ ؼ٣ظقی ،زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

یؽ بِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕ ِّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُحو ُز َط َضا َؼةُ َظائ َٕٔ ٩و ََّل َظائ ٔ َٕ ٨ة َو ََّل َِ ٣حُ٠وؼ ٕ َش ًّؽا َو ََّل َِ ٣حُ٠و َؼة ٕ َو ََّل ذٔی ُٔ ِ٤ز ٕ ْٔلَظٔيطٔ َو ََّل َُ ٣حز َّٔب

َ
یب ََّل
ْقابَ ٕة َٗا َ ٢ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ا َِ٘ ٟا ٍُ ٔ ٧اَّ ٟتاب ٔ ٍُ َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َط َضا َؼة ٕ َو ََّل ا َِ٘ ٟا ٍٔ ٔ ٧أ ِص َ ١ا ِٟب َ ِيتٔ َُ ٟض َِ ٥وَّلَ هَ ٔ٨ی ٕن فٔی َو ََّل ٕئ َو ََّل َ َ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
یؽ بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٕ ِّ
ٔیث َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َیز ٔ َ
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ِّی َو َیزٔی ُؽ ي َُـٌ ُ

إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢و ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوَّلَ َي ٔؼ ُّض ً ٔ ِ٨ؽٔی َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ
 ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی َط َضا َؼة ٔا َِ ٟوأ ٔ ٟؽ َِ ٠ٟٔو َٔ ٟؽ َوا َِ ٟو َٟؽٔ
ْق ٔ
َ ٨ِ ٔ ً ١ؽ أَ ِص ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی َص َذا أَ ََّ ٪ط َضا َؼ َة ا ِٔ َ ٟ
َٕ أَ ِص ُ
َوا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
ْقابَتٔطٔ َوا ِظ َتَ ٠
یب َجائٔزَ ْة َ َ ٔ ٟ

اِ ًَ ٪ؽ َّّل َٓظَ َضا َؼةُ
َ ٔ ٟوأ ٔ ٟؽظ ٔ َو ٥َِ ٟیُحٔزِ أَ ِٛثَرُ أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟط َضا َؼ َة ا َِ ٟوأ ٔ ٟؽ َِ ٠ٟٔو َٔ ٟؽ َو ََّل ا َِ ٟو َٟؽٔ َِ ٠ٟٔوأ ٔ ٟؽ و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإٔذَا ک َ َ

ک َط َضا َؼةُ کُِّ١
ک َط َضا َؼةُ ا َِ ٟو َٔ ٟؽ َِ ٠ٟٔوأ ٔ ٟؽ َوَ ٥َِ ٟی ِع َتُٔ ٔ ٠وا فٔی َط َضا َؼة ٔ اْلِ َ ٔػ ْٔلَظٔيطٔ أََ َّ ٧ضا َجائٔزَ ْة َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ا َِ ٟوأٟؽٔ َِ ٠ٟٔو َٟؽٔ َجائٔزَ ْة َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ْقیبٔطٔ و َٗا ََّ ٢
اِ ًَ ٪ؽ َّّل إٔذَا کَاِ َ ٧ت بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ًَ َؽا َو ْة َو َذ َص َب إلٔ َی َشؽٔیثٔ
ْقیبٕ ٔ َ ٔ ٟ
اٟظآ ٔع ٔ ُّی َّلَ َت ُحو ُز َط َضا َؼ ْة َ ٔ ٟز ُج ًَٕ ١ل َی ِاْل َ ٔ
َخ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َٔ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َّلَ َت ُحو ُز َط َضا َؼةُ َػاش ٔٔب إ ٔ ِش َٕ ٨ة َي ٌِىٔی َػاش َٔب ًَ َؽا َوة ٕ
ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ

ک ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َش ِي ُث َٗا َََّ ٢ل َت ُحو ُز َط َضا َؼةُ َػاش ٔٔب ُٔ ِ٤ز ٕ ْٔلَظٔيطٔ َي ٌِىٔی َػاش َٔب ًَ َؽا َوة ٕ
َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ہبیتق  ،رمفاؿ نباعمفہی زفاری ،سیدی نب زایددز ،ی ،زرہی ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہکروسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اخنئ رمد فوعرت یک وگایہ ای یسک اےسی رمد فوعرت یک وگایہ نج رپ دح اجری وہ یکچ وہای یسک دنمش یک
وگایہ ای اےسی صخش یک وگایہ وج اکی رمہبت وھجاٹ اثتب وہ اکچ ےہ ای یسک ےک المزؾ یک اس ےک قح ںیم وگایہ افر فالء ای رقاتب ںیم
تمہت زدہ یک وگایہ وبقؽ ںیہن یک اجےئ یگ ینعی اؿ امتؾ ذموکرہ ااخشص یک وگایہ اقلب لبق ںیہن زفاری  ےتہ ںیہ ہک اقعن ےس رماد
اتعب ےہ ہی دحثی رغ ب ےہ ل  اےس رصػ سیدی نب زایددز ،ییک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر ہیفیعض ںیہ رھپ ہی دحثی اؿ ےک
العفہوکیئرافییھبزرہیےسلقنںیہنرکےتاساببںیمرضحتدبعاہللنبرمعفےسیھبرفاتیےہںیمہاسدحثیاکوہفمؾ
اکملعیہنافرریمےزندکیاسیکدنسیھبحیحصںیہنالہملعاکلمعاس رطحےہہکرق بیکرق بےکےئلاہشدتاجزئےہاہں
ابپ یک ےٹیب ےک ےئل اہشدت ںیم االتخػ ےہ اس رطح ےٹیب یک ابپ ےک ےئل سپ ارثک املعء اؿ دفونں یک اکی دفرسے ےک ےئل
اہشدت وک اناجزئ رقاردےتی ںیہ نکیل ضعبالہ ملع اسیک ااجزتدےتی ںیہ رشبہکیط فہ دفونں اعدؽ وہں رھپ اھبیئ یک اھبیئ ےک ےئل
اہشدتافررقاتبدارفںیکآپںیماہشدتےکقلعتماملعءںیموکیئاالتخػںیہناامؾاشیعفرہمحاہللرفامےتںیہہکیسکدنمشیک
یسک رپاہشدت یسک وصرت یھباجزئ ںیہنارگہچوگاہاعدؽ یہویکںہنوہںاؿ یکدلیلدبعارلنمح ےسوقنمؽ دحثیےہہکآپ
ےنرفامایاص بدعفاتیکوگایہاجزئںیہن
رافی  :ہبیتق،رمفاؿنباعمفہیزفاری،سیدینبزایددز ،ی،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 180

راوی  :ش٤يؽ ب٣ ٩شٌؽة ،بَشبٔ٣ ٩ـ ،١جزیزیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی برکة ،شرضت ابوبرکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ

َ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟؽیِ ٔ٩
َشا ُک بٔاہللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔأ ِٛبَر ٔ ا ِلَ َٜبائ ٔز ٔ َٗاُٟوا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٢اْل ٔ ِ َ
َو َط َضا َؼةُ اٟزُّورٔ أَ ِو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َزا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وَ ُٟضا َشً َّی ُٗ ِ٨َ ٠ا َِ ٟي َت ُط َس ََ ٜت َٗا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دیمح نب دعسمة ،رشبنب لضفم ،رجریی ،دبعارلنمح نب ایب رکبة ،رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفاماییکںیم ںیہمت بےسڑبےانگہ ےکقلعتمہناتبؤںاحصہبرکاؾےنرعضایکاہںویکں ںیہنایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسآپےنرفامایاہللےکاسھترشکیرہھٹاانامںابپیکانرفامینوھج یوگایہایرفامایوھج یابتانہکرافی ےتہںیہہک
آپلسلسمرفامےتںیہاہیںکتہکل ےناہکاکشآپاخومشوہاجںیئہیدحثیحیحصےہ
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشبنبلضفم،رجریی،دبعارلنمحنبایبرکبة،رضحتاوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 181

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ،سٔيا ٪ب ٩زیاؼ اسؽیٓ ،اتک بٓ ٩ـاٟة ،شرضت ای ٩٤بَ ٩خی ٥رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ا ٪بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٕ اْلِ َ َسؽ ِّٔی ًَ َِٓ ٩ات ٔٔک بِ ََٔ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِ ٩أَیِ َ ٩َ ٤بِ ٔ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ُ
ْقأَ َر ُسو ُ٢
َخیِ ٕ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَ ٦ظ ٔلي ّبا َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض ًَ َؽَِ ٟت َط َضا َؼةُ اٟزُّورٔ إ ٔ ِ َ
َُ
َشاکّا بٔاہللٔ ث ََّ َ ٥
یب إٔ٤َ َّ ٧ا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِجتَٔ٨بُوا اِّ ٟز ِج َص ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِوثَا َٔ ٪وا ِجتَٔ٨بُوا َٗ ِو َ ٢اٟزُّورٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َخیِ ٕ٥
ا ٪بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٕ َوا ِظ َت َُٔ ٠وا فٔی رٔ َوایَ ٔة َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسٔ َِي َ
ا ٪بِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ْٔلَیِ َ ٩َ ٤بِ َٔ ُ ٩
َس َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ادمحنبعینم ،رمفاؿ نب اعمفہی،ایفسؿنبزایدادسی ،افکتنباضفلة،رضحتانمی نبرخمیریضاہللہنع  ےتہ ںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت ہبطخ دےنی ےک ےئل ڑھکے وہےئ افر رفامای اے ولوگ وھج ی وگایہ اہلل ےک اسھت رشکی رکےن
ےکرباربےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتی رکہمیزپیھ( َف ْج َن ِی ُیواارلّ ْ َ
ِجنِمْ َْال ْف َي ِؿ َفا ْج َن ِی ُیوا َقْ َؽاشلُف ِر)ینعیوتبں
یک اناپیک ےس وچب افر وھج ی ابت ےس رپزیہ رکف اس دحثی وک ل  رصػ ایفسؿ نب زاید یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر اؿ ےس لقن
رکےنںیماالتخػےہرھپانمینبرخمیاکےھجمملعںیہنہکاؿاکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسامسعاثتبےہایںیہن
رافی  :ادمحنبعینم،رمفاؿنباعمفہی،ایفسؿنبزایدادسی،افکتنباضفلة،رضحتانمینبرخمیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 182

راوی  :واػ ١بً ٩بؽا اَّلًلی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١اً٤عً ،لی ب٣ ٩ؽرک ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی
اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َا َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩ؽرٔ ٕ ٩ِ ًَ ٞص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
ی٩
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ض َ ِْقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ً َِٔ ٤ز َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ظیِرُ ا٨َّ ٟا ٔ
وَّ ٪
وِّ ٪
اٟظ َضا َؼ َة َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشأَُٟو َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
اٟش َ ٩َ ٤ي ٌُِ ُل َ
وَ ٪ویُصٔ ُّب َ
َیُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥یَطٔی ُء َٗ ِو َْ ٩ِ ٣ٔ ٦ب ٌِ ٔؽص ِٔ ٥یَ َت َش ََّ ُ٨٤

َو َص َذا َشؽ ْ
اب اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع إٔ٤َ َّ ٧ا َر َو ِوا ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ٩
ٔیث َ ٔ
یب َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩ؽرٔ َٕ ٞوأَ ِػ َص ُ
َغ ْ
َي َش ٕ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن
اٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
فالصنبدبعااالیلع،دمحمنبلیضف،ا،شم،یلعنبدمرک،الہؽنباسیػ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع ےتہںیہہکںیم
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمے زامےن ےک ولگ  ب ےس رتہب ںیہ رھپ اؿ ےک دعب ےک زامےن

فاےلرھپاؿےکدعبفاےلرتہبںیہینعینیتزامونںےکقلعتمرفامایرھپاؿےکدعباےسیولگآںیئےگوجزبریگوکدنسپرکںیےگ
افرایسوکدفتسرںیھکےگ(ینعیڑبےولہکااندنسپرکںیےگ)افربلطکییےریغبوگایہدےنیےکےئلوموجدوہںےگ۔ہیدحثی
ا،شمیکیلعنبدمرکےسرفاتیےسرغ بےہا،شماسدنسےسرفاتیرکےتںیہہکا،شم،الہؽنباسیػافرفہرمعاؿ نب
نیصحےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :فالصنبدبعااالیلع،دمحمنبلیضف،ا،شم،یلعنبدمرک،الہؽنباسیػ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وگاوہںےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 183

راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیث ،وٛيٍ ،اً٤ع ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ٤ً ،زا ٪ب ٩شؼین

رحیِ ٕث َش َّؽث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َش َّؽثَ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ َُ ٩ي َش ٕ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن ًَ ِ٩
اٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِي َٕٗ ١ا ََ ٢و ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ً ٔ َِ ٨ؽ َب ٌِ ٔف أَصِ ٔ١
وَّ ٪
اٟظ َضا َؼ َة َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشأَُٟو َصا إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی َط َضا َؼ َة اٟزُّورٔ َي ُ٘و َُ ٢ي ِظ َض ُؽ أَ َش ُؽص َُُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ی ِر ٔأَ ِ ٪ي ُِش َت ِظ َض َؽ َوبَ َيا ُ٪
ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟي ٌُِ ُل َ
ی٩
ی ٩یَ ُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ض َ ِْقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
َص َذا فٔی َشؽٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ظیِرُ ا٨َّ ٟا ٔ
َٕ َو ٌَِ ٣ى َی َشؽٔیثٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ٕ اَّ ٟز ُج ُ
َیُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ئ ُِظو ا ِل َٔ ٜذ ُب َشًَّی َي ِظ َض َؽ اَّ ٟز ُج ُ
َ ١و ََّل ي ُِش َت ِصُ ٠
َ ١و ََّل ي ُِش َت ِظ َض ُؽ َو َی ِصَ ٔ ٠
ًَ ١ل َی َّ
اٟظ ِي ٔئ أَ ِ ٪یُ َؤ ِّؼ َی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظیِرُ ُّ
اٟظ َض َؽا ٔ
ئ َّأ ٟذی یَأتِ ٔی بٔظَ َضا َؼتٔطٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشأَََ ٟضا ص َُو ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا إٔذَا أ ُ ِطض ٔ َؽ اَّ ٟز ُج ُ
َط َضا َؼ َت ُط َو ََّل َی ِ٤تََّ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٨
اٟظ َضا َؼة ٔ َص ََ ٜذا َو ِج ُط ا َِ ٟصؽٔیثٔ ً ٔ َِ ٨ؽ َب ٌِ ٔف أَصِ ٔ ١ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ
اوبامعرنیسحنبرحثی،فعیک،ا،شم،الہؽنباسیػ،رمعاؿنبنیصحےساوہنںےنفعیکےساوہنںےنا،شمےساوہنںےن
الہؽ نب اسیػ ےس اوہنں ےن رمعاؿ نب نیصح ےس اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک لثم ہی دمحم نب لیضف ےک

دحثیےسزایدہحیحصےہضعبالہملعےکزندکیاسدحثیےسفہوگاہرمادںیہوجریغبوساؽےکوھج یوگایہدےنیےکےئلایتر
وہںےگدحمی ےتہںیہہکاساکایبؿرمعنباطخبیک دحثیںیمےہہک بزامونںںیمےسرتہبریمےزامےنےکولگںیہ
رھپ اؿ ےس لصتم رھپ اؿ ےس لصتم افر رھپ وھجٹ اعؾ وہ اجےئ اگ اہیں کت ہک اکی صخش ےس وگایہ بلط ںیہن اجےئ یگ افر فہ
ازوخد وگ ایہ دے اگ ایس رطح مسق بلط  ےئ ریغب ولگ ںیمسق اھکںیئ ےگ افر اس دحثی اک  بلط ہک رتہبںی وگاہ فہ ںیہ وج نب
البےئ وگایہ دںی ہی ےہ ہک بج یسک ااسنؿ ےس اہشدت بلط یک اجےئ وت الب اتلم وگایہ دے ضعب الہ ملع ےک زندکی دحثی
ابمرہکیکوتہیجہیےہ
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،فعیک،ا،شم،الہؽنباسیػ،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدہےکاببوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زدہےکاببوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل وسویؽ ب ٩نْص ،ػاٟضً ،بؽاہلل ب ٩سٌيؽ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َو ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ َٗا ََ ٢ػاْ ٔ ٟض َش َّؽثَ َ٨ا و َٗا َُ ٢س َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ

ؤ ٓ ٪يض ٔ َ٤ا َٛثٔی ْر
بِ َٔ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن ٌِٔ ََ ٤تا ِِٔ ٣َ ٪بُ ْ
ض ِّ
َفاْ ُ
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اٟؼ َّص ُة َوا َِ َ ٟ

اصحلنبدبعاہللفوسدینبرصن،اصحل،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،اؿےکفادل،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایتہبےسولگدفوتمعنںدنتریتسافررفاتغںیمناصقؿںیمںیہ
رافی  :اصحلنبدبعاہللفوسدینبرصن،اصحل،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،اؿےکفادل،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زدہےکاببوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 185

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽً ،بؽاہلل ب ٩سٌيؽ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،ابً ٩باض ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ض ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک و َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض َو َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َ
ُف َٓ ٌُو ُظ َوأَ ِو َٗ َٔ ُط بَ ٌِ ُـ ُض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ َ َ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دبعاہللنبدیعسنبایب دنہ،انبابعس،اسننبامکلےناوہنںےنییحیےساوہنںےندبعاہللنبدیعس
نبایبدنہےسایسدحثیوکرموفاعلقنایکےہہکبجضعبرافیاےسدبعاہللنبسیعددنبایبدنہےسوماقافلقنرکےتںیہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،انبابعس،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زدہےکاببوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 186

راوی  :بَش ب ٩ہَل ٢ػواٖ ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ابوكار ،ٚشش ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی كَارٔ ٕ ٩ِ ًَ ٚا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َّو ُ
اٖ ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
 ١بٔض َٔ٘ َٓ َّ٩ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یَأ ِ ُظ ُذ ًَىِّی َص ُؤَّلَ ٔ
 ١بٔضٔ َّ٩أَ ِو ي ٌَُ َِّ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٠ي ٌِ َُ ٤
ت ٓ ََي ٌِ َُ ٤

َک َت٩ِ ُٜ
ض َو ِار َق ب ٔ َ٤ا َٗ َش َ ٥اہللُ َ ٟ
َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأ َ َظ َذ ب ٔ َيؽٔی ٓ ٌََ َّؽ َظ ِّ ٤شا َو َٗا ََّ ٢ات ٔ ٙا َِ ٤َ ٟصار ََٔ ٦ت ٩ِ ُٜأَ ًِ َب َؽ ا٨َّ ٟا ٔ
ک َتِ ٣ُ ٩ِ ُٜش٤ّ ٔ ٠ا َو ََّل تُِٜث ٔ ِر َّ
ک َٓإ ٔ ََّٛ ٪ث ِ َر َة
اٟـ ٔص َ
ض َ٣ا تُ ٔص ُّب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
ض َوأَ ِش ٔش ِ ٩إلٔ َی َجار َٔک َتِ ٣ُ ٩ِ ُٜؤ ٔ٨ّ ٣ا َوأَش َّٔب ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
أَُِى َی ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َف بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وا َِ ٟص َش َُ ٥َِ ٟ ٩ي ِش ٍَِ ٤
اٟـ ٔص ٔک تُُ ٔ٤
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َج ٌِ َ ٔ
يت ا َِِ ٠َ٘ ٟب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
وب َویُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ َو ًَل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َٗاُٟوا َ ٥َِ ٟي ِش َ ٍِ ٤ا َِ ٟص َش ُ ٩ِ ٣ٔ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َر َوی
ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة َط ِيئّا َص ََ ٜذا ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة ا٨َّ ٟاظ ُّٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َٗ ِو َٟطُ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

رشب نب الہؽ وصاػ ،رفعج نب نامیلؿ ،اوباطرؼ،نسح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایوکؿےہوجھجمےساملکتھکیسرک اؿ رپلمعرکےایاےساھکسےئ وجاؿرپلمعرکےرضحت اوبرہریہریض
اہللہنعرفامےتںیہںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماتھکیسوہں سپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمااہھت
ڑکپا افراپچنابںیتامشرںیکآپ ےنرفامایرحاؾاکومں ےس رپزیہرکف  بےسزایدہابعدتسگار نباجؤ ےگاہللیک میسقت رپرایض
روہ اس ےس مت ولوگں ےس ےب رپفاہ وہ اجؤ ےگ اےنپ زپفیس ےس ااھچ ولسک رکف اس ےس مت ومنم وہ اجؤ ےگ ولوگں ےک ےئل فیہ
دنسپرکف وج اےنپ ےئل دنسپ رکےت وہ اس ےس مت املسمؿ وہ اجؤ ےگ زایدہ تم وسنہ ویکہکن زایدہ یسنہدؽ وکرمدہ رک دیتی ےہ ہی دحثی
رغ بےہل اےسرصػرفعجنبنامیلؿیکرفاتیےساجےتنںیہافرنسحاکاوبرہریہےسامسعاثتبںیہناویب،ویسننبدیبع
ا فر یلع نب زدی ےس یھب یہی وقنمؽ ےہ ہک نسح ےن اوبرہریہ ےس وکیئ دحثی ںیہن ہ ی رھپ اوبدیبعہ انیج ےن نسح ےس ہی دحثی
رفاتییکنکیلاسںیمرضحتاوبرہریہافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکذرکںیہنایک
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،رفعجنبنامیلؿ،اوباطرؼ،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیناامعؽںیمدلجیرکان
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
کیناامعؽںیمدلجیرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 187

راوی  :ابو٣ؼٌبُ٣ ،حز ب ٩ہاروً ،٪بؽاٟزش ،٩٤ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ًَ ِٔ ِ ٣ُ ٩
ُحزٔ بِ ٔ ٩صَ ُ
ار َ
وِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
َٗا َ ٢بَاؼ ٔ ُروا بٔاْلِ َ ًِ َ٤ا َٔ ٢س ِب ٌّا َص َِ ١ت َِ ٨ت ٔوزُ َ َّ
َْقا ُٔ ٨ِ ٣ش ّيا أَ ِو ُٔىّی ُِ ٣لِٔ ّيا أَ ِو ََ ٣ز ّؿا ُٔ ِٔ ٣ش ّؽا أَ ِو َص َز ّ٣ا ُّ ٨ِّ َٔ ٣ؽا أَ ِو َِ ٣و ّتا
و ٪إَّٔل ٓ ِ ّ
ُِ ٣حضٔزّا أَ ِو َّ
اٟشا ًَ َة ٓ َّ
ََش َُائ ٔبٕ یُ َِ ٨توَ زُ أَ ِو َّ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ٔ٩ِ ٣
َاٟشا ًَ ُة أَ ِؼهَی َوأَ َُّ ٣ز َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اٟؽ َّجا َُّ َ ٓ ٢
َ
وَ ٪ص َذا
َش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوَُیِرُ ُظ ًَ ِٔ ِ ٣ُ ٩
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُٔ ِ ٣
ُحزٔ بِ َٔ ٩ص ُ
ُحزٔ بِ َٔ ٩ص ُ
ار َ
ار َ
وَ ٪و َٗ ِؽ َر َوی بٔ ِ ُ
َشؽٔیثٔ اْلِ ِ َ

َو َٗ ِؽ َر َوی َْ ٤َ ٌِ ٣ز َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔيؽا ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر َّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َٗا َ٢
ٔیث ًَ ََّ ٩ِ ٤سَ ٍَ ٔ٤سٌ ّ
و٪
َت َِ ٨ت ٔوزُ َ
اوببعصم،رحمزنباہرفؿ،دبعارلنمح،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ا
ےن رفامای است زیچفں ےک آےن ےس ےلہپ کین اامعؽ رکول ایک مت الھب دےنی فاےل رقف اک انر رکےت وہ ای رس ش رک دےنیفایل اریمی
افدسرک دےنیفایل امیبریوبخمطاوحلاسرکدےنیفاےلڑباھےپدلجرتصخرکےنفایل ومتےکرظتنموہایداجؽ وج اؿزیچفں ںیم
ا
وجابکتاغبئںیہ بےسرباےہاساکانرایکاجاتےہایایقتمافرایقتموتتہبیہتخسافرڑکفیےہاؿںیمےسسکاک
ااظتنررکےتہیدحثیرغ بےہنسحےہل اےسوباہطسارعجرضحتاوبرہریہےسرصػرحمزنباہرفؿیکرفاتیےساچہپےتن
ںیہ رمعم ےناس دحثی وک اکی اےسی صخش ےس رفاتی ایک ےہ سج ےن دیعس یربقیےس انس اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ےکفاہطس
ےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکل ینعمرفاتیذرکیک
رافی  :اوببعصم،رحمزنباہرفؿ،دبعارلنمح،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

ومتوکایدرکےنےکابرےںیم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ومتوکایدرکےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلٓ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسی٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛثٔرُوا ذ ٔ َِک َصاذَّٔ ٔ ٦
اَّ ٠ٟذا ٔ
ت َي ٌِىٔی ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
َ
یب
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ومحمد نب الیغؿ ،لضف نب ومیس ،دمحم نب رمعف ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ذلوتں وک متخ رک دےنی فایل زیچ ینعی ومت وک رثکت ےک اسھت اید ایک رکف ہی دحثی رغ ب نسح ےہ افر اس ابب
ںیمرضحتاوبدیعسےسیھبدحثیوقنمؽےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،یصٌی بٌ٣ ٩ین ،ہظا ٦ب ٩یوسًٕ ،بؽاہلل ب ٩بصیر شرضت ًث٤ا٪

ا٪
ٕ َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩بَ ٔصیر ٕأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤صأ٧ئّا َِ ٣ول َی ًُ ِث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن َش َّؽث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َک ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر َٓ ََل َت ِبکٔی َو َت ِبکٔی َٔ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َٗا َ ٢ک َ َ
اِ ًُ ٪ث َ٤ا ُ ٪إٔذَا َو َٗ َ
ٕ ًَل َی َٗبِر ٕبَکَی َشًی یَبُ َِّ ٔ ٟ ١ص َي َت ُط َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط تُ ِذ َ ُ
َِّس ُٔ ٨ِ ٣ط َوإ ٔ ِ٥َِ ٟ ٪
َخة ٔ َٓإ ٔ َِ َ ٧ ٪حا ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََ٤ا َب ٌِ َؽ ُظ أَي َ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ٘ ٟب ِ َر أَ َّو ُ٨ِ ٣َ ٢ز ٔ ٕ٨َ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٢ازٔ ِٔ ٢اْل ٔ َ
َی ِ٨خُ ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََ٤ا َب ٌِ َؽ ُظ أَ َط ُّؽ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َرأَیِ ُت َ٨ِ ٣وَ ّزا َٗ ُّم إ ٔ ََّّل ا َِ٘ ٟب ِرُ أَِٓوَ ٍُ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ٢
َص َذا َشؽ ْ
ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ صٔظَ أ ٦بِ ٔ ٩یُو ُس َ
َغ ْ

انہد،ییحینب نیعم،اشہؾنب ویفس،دبعاہللنبریحبرضحتامثعؿےکآزادرکدہالغؾاہین ےسلقنرکےتںیہہک رضحتامثعؿیسک
ربق رپ ڑھکے وہےت وت اام  رفےت ہکآپیک داڑیھ ابمرک رت وہ اجیت اؿ ےس اہکایگہک آپ تنج فدفزخ ےک ذرک رپ اام  ںیہن رفےت
انتجربقوک دھکیرکرفےتںیہاسیک ایکفہجےہرضحتامثعؿےنرفامایاس ےئلہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایربقآرخت یک
زنمولں ںیمےس یلہپزنمؽ ےہارگ یسک ےناس ےس اجنتاپیلوتدعب ےکرمےلحاس ےک ےئلآاسؿ ںیہ نکیلارگ یسکصخش وکاس
ےس اجنت ہن یلم وت دعب ےک رمےلح اس ےس یھب زایدہ تخس ںیہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ربق ےک رظنم
ےس زایدہ رھبگاٹہ ںیم التبم رکےن فاال رظنم ںیہن داھکی ہی دحثی نسح رغ ب ےہ ل  اس دحثی وک اشہؾ نب ویفس یک دنس ےس
اجےتنںیہ
رافی  :انہد،ییحینبنیعم،اشہؾنبویفس،دبعاہللنبریحبرضحتامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاہللاعتیلیکالماقتاکوخاشہدنماہللیھباسےسالماقترکاندنسپرکاتےہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وجاہللاعتیلیکالماقتاکوخاشہدنماہللیھباسےسالماقترکاندنسپرکاتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 190

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبةٗ ،تاؼہ ،ا٧ص ،شرضت ًباؼہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ

َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َٗا ََ ٢وفٔی
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َش َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َش َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائَطُ َو َٔ َ ٩ِ ٣
وسی َٗا ََ ٢شؽ ُ
ٔیث ًُ َبا َؼ َة َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًَائٔظَ َة َوإَٔ َ ٧ص َوأَبٔی َُ ٣
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،اتقدہ ،اسن ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای وج صخش اہلل یک الماقت اک وخادنمشہ وہات ےہ اہلل یھب اس ےس الماقت رکان دنسپ رکےت ںیہ افر وج اہلل یک الماقت وک اندنسپ
رکےت اہلل اعتیل وک یھب اسیک الماقت دنسپ ںیہن اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ اعہشئ اوبومیس افر اسن ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ
دحثیابعدہحیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اتقدہ،اسن،رضحتابعدہنباصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکاتموکوخػدالان
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکاتموکوخػدالان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابواَّلطٌث اش٤ؽ ب٘٣ ٩ؽا٣ ،٦ص٤ؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤كٔاوی ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل
ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ٔ ٦ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
اٟلَٔاو ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوأَٔ ِ ٧ذ ِر ًَ ٔظی َر َت َ َ
ْقبٔی َن َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َػ ٔٔ َّي ُة
ک اْلِ ِ َ

ک َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاہللٔ َط ِيئّا َسُ٠ونٔی ٔ٣َ ٩ِ ٣الٔی َ٣ا ٔطئِت ُِ٥
ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َیا َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ یَا بَىٔی ًَ ِب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب إنِّٔی َّلَ أَ ُِ ٔ ٠٣
ض َٗا ََ ٢شؽ ُ
یب صَ ََ ٜذا َر َوی بَ ٌِ ُـ ُض ِ٩ِ ًَ ٥
وسی َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث ًَائٔظَ َة َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َُ ٣
َغ ْ

َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ٩
رع َو َة ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ًَائٔظَ َة
اوباالثعشادمحنبدقماؾ،دمحمنبدبعارلنمحافطفی،اشہؾنبرعفة،اؿےکفادل،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکبج
ہی آتی انزؽ وہیئ ہک ( ف َأ ْ د ع
ی) انزؽ وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہیفص نب
َ
ن ِْر َِسي َرکَتَ َْال ْ َق ِ َ
دبعابلطمل ،اےافہمطتنبدمحمافراےینبدبعابلطملںیممتولوگںےکےئلاہللربازعلتےکذعابےسؤاچےنںیمیسکزیچ
اکاایتخرںیہنراتھکاہںریمے امؽےسوجمتاچوہبلطرکولاساببںیمرضحتاوبرہریہ انبابعسافراوبومیسےسیھبااحدثی
وقنمؽںیہرضحتاعہشئیکدحثینسحےہضعبرافیاےساشہؾنبرعفہےساؿےکفادلےکوحاےلےسرموفاعلقنرکےتںیہ
رافی  :اوباالثعشادمحنبدقماؾ،دمحمنبدبعارلنمحافطفی،اشہؾنبرعفة،اؿےکفادل،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخػدخاےسرفےنیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وخػدخاےسرفےنیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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ًيسی ب ٩ك٠صة ،شرضت
راوی  :ہ٨اؼً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارکً ،بؽاٟزش ٩٤بً ٩بؽاہلل ٣شٌوؼی٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاٟزشٰ ،٩٤
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
ً َٔيسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َیٔ ٠خُ اَ ٨َّ ٟار َر ُج ْ ١بَکَی َٔ ٩ِ ٣ظ ِظ َي ٔة اہللٔ َشًَّی
َّ
ض َٗا َ٢
اٟرض َٔ َو ََّل یَ ِح َتَُ ُ ٍُ ٔ٤ب ْار فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َوؼُ َظا َُ ٪ج َض ََّٗ ٥َ ٨ا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َریِ َصاَ َ ٧ة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َي ٌُو َؼ ا٠ٟب َ ُن فٔی َّ ِ

َص َذا َشؽ ْ
يض َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ص َُو َِ ٣ول َی آ ٔ ٢ك َ َِ ٠ص َة َوص َُو ََ ٣ؽن ٔ ٌّی ٔث َ٘ ْة َر َوی ًَ ُِ ٨ط ُط ٌِ َب ُة َو ُسٔ َِيا ُ٪
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َّ
اٟث ِور ُّٔی
انہد ،دبعاہلل نب ابمرک ،دبعارلنمح نب دبعاہلل وعسمدی ،دمحم نب دبعارلنمحٰ ،یسیع نب طلجة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشوخػدخایکفہجےسرفایفہاسفتقکتدفزخںیمںیہناجےئ
اگ اہیں کت ہک دفدھ اتسپؿ ںیم فاسپ وہاجےئ افر اہلل اعتیل ےک راےتس ںیم اہجد اک ابغر افر منہج اک دوھاں اکی ہگج عمج ںیہن وہ ےتکس
اساببںیماوبراحیہنافرانبابعسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیحیحصےہافردمحمنبدبعارلنمحآؽہحلطےکومیلںیہہی
دمینیںیہافرہقثںیہاؿےسایفسؿوثریافرہبعشیھبااحدثیلقنرکےتںیہ
رافی  :انہد،دبعاہللنبابمرک،دبعارلنمحنبدبعاہللوعسمدی،دمحمنبدبعارلنمحٰ،یسیعنبطلجة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبناکرفامؿہکارگمتولگفہھچکاجؿولوجھچکںیماجاتنوہںوتانسنہمکرکدف
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
یبناکرفامؿہکارگمتولگفہھچکاجؿولوجھچکںیماجاتنوہںوتانسنہمکرکدف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابواش٤ؽ زبیر ،اَسائي ،١ابزاہي ٥ب٣ ٩ہاجز٣ ،حاہؽ٣ ،ور ،ٚشرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

 ٩ِ ًَ ١إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩و ِّر ٕ٩ِ ًَ ٚ
َسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِ َ

و ٪أَكَّ ِت َّ
اٟش َ٤ا ُئ َوشُ َََّ ٟ ٙضا أَ ِ٪
أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی أَ َری َ٣ا َّلَ َت َز ِو ََ ٪وأَ ِس َ٣َ ٍُ ٤ا ََّل َت ِش ََ ٌُ ٤
و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ـ ٔصِٜت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥يَل
َک َوا ٔؿ ٍْ َج ِب َض َت ُط َسا ٔج ّؽا ِهَّلِل َواہللٔ َِ ٟو َت ٌَِ ٤َُ ٠
َتئ ٔ َّم َ٣ا ٓ َٔيضا َِ ٣و ٔؿ ٍُ أَ ِربَ ٍٔ أَ َػاب ٔ ٍَ إ ٔ ََّّل َو َْ ٠٣

اٟؼ ٌُ َؽا ٔ
و ٪إلٔ َی اہللٔ ََ ٟوؼ ٔ ِؼ ُت أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت َط َح َز ّة
َوََ ٟب َِ ٜيت َُِٛ ٥ثٔی ّرا َو َ٣ا َتََّ ٠ذذِتُ ِ ٥بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َف ٔ
ت َت ِحأ َ ُر َ
غ َوَ َ ٟ
َرخ ِجت ُِ ٥إلٔ َی ُّ
ئ ًَل َی ا ُِ ُ ٟ
یب َویُ ِز َوی ٔ٩ِ ٣
ُت ٌِ َـ ُؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًَائٔظَ َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َوإَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َُی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ أَ َّ ٪أَبَا ذ ٓ َٕر َٗا َََ ٟ ٢وؼ ٔ ِؼ ُت أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت َط َح َز ّة ُت ٌِ َـ ُؽ

ادمح نب عینم ،اوبادمح زریب ،ارسالیئ ،اربامیہ نب اہمرج ،اجمدہ ،ومرؼ ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم فہ ھچکد اتھک وہں وج مت ںیہندےتھکی افر ںیم فہ ابںیت اتنس وہں وج مت ںیہن ےتنس آامسؿ رچرچاات ےہ افر
اساکرچرچاانقحےہاس ںیماچرایلگنےکرباربیھبایسیہگجںیہنےہہکفاہںوکیئرفہتشاہللربازعلتیکابراگہںیماشیپینرھک
رک ےدہرسیہنوہاہللیکمسقارگمتولگفہھچکاجےننوگلوجںیماجاتنوہںوتمکےتسنہافرزایدہرفےتافررتسبفںرپوعروتںےسذلت
ہناحلصرکےتولگنجںیک رطػلکناجےتافراہللاعتیلےکوضحرزگزگاےترضحتاوبذر ےتہںیہہکںیمےنانمتیکہکاکشںیم
اکی درتخ وہات وج اکٹ دای اجات اس ابب ںیم رضحت اعہشئ اوبرہریہ انب ابعس افر اسن ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی
نسحرغ بےہہکاکشںیماکیدرتخوہاتافرولگےھجماکٹڈاےتل
رافی  :ادمحنبعینم،اوبادمحزریب،ارسالیئ،اربامیہنباہمرج،اجمدہ،ومرؼ،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
یبناکرفامؿہکارگمتولگفہھچکاجؿولوجھچکںیماجاتنوہںوتانسنہمکرکدف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لیً ،بؽاٟوہاب ث٘فی٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َََِّ ٟٔل ُض َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ

يض
و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ـ ٔصِٜت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥يَل َوََ ٟب َِ ٜيت َُِٛ ٥ثٔی ّرا َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َت ٌَِ ٤َُ ٠
اوبصفحرمعفنب یلع،دبعاولاہبیفقث ،دمحمنب رمعف ،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتولگفہھچکاجؿاجؤوجںیماجاتن وہںوتمتولوگںیکیسنہںیمیمکافررفےنںیمرثکتدیپاوہاجےئہی
دحثیحیحصےہ
رافی  :اوبصفحرمعفنبیلع،دبعاولاہبیفقث،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشولوگںوکاسنہےنےکےئلوکیئابت
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وجصخشولوگںوکاسنہےنےکےئلوکیئابت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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ًيسی ب ٩ك٠صة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًؽی٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا٣ ،ٚص٤ؽ ب ٩ابزاہيٰ ،٥
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙش َّؽثَىٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔئَ ً ٩ِ ًَ ٥يسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اٟزَّ ُج ََ َٟ ١ي َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَٔ ٤َ ٔ ٠ة َّلَ َی َزی ب ٔ َضا بَأ ِ ّسا یَ ِضؤی ب ٔ َضا َس ِبٌٔی َن
َخئّا فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنباشبر،انبایبدعی،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبطلجة ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھچک ولگ اےسی یھب ںیہ وج ایسی ابت  ےتہ ںیہ سج ںیم اؿ ےک زندکی وکیئ رحج ںیہن وہات احالہکن
اہللاعتیلاسیکفہجےساںیہنرتساسؽیکاسمتفکتدفزخںیمکنیھپداتیےہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ

رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبطلجة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
وجصخشولوگںوکاسنہےنےکےئلوکیئابت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شرضت بہز ب ٩شٜي ٥اپ٨ے واٟؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ َُ ٩شٕٔ ٜيَ ٥ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّؽی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

ک بٔطٔ ا ِِ َ٘ ٟو َََ ٓ ٦ئ ِٜذ ُب َویِ ُْ َٟ ١ط َویِ ُْ َٟ ١ط َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ویِ ْٔ ٠َّ ٔ ٟ ١ذی یُ َص ِّؽ ُث بٔا َِ ٟصؽٔیثٔ ُ ٔ ٟي ِـ ٔص َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،رضحت زہب نب میکح اےنپ فادل ےک وحاےل ےس اےنپ دادا ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایالہتکےہ اسصخشےکےئلوجولوگںوکاسنہےنےکےئلوھج یابترکےاسےکےئلرخایبےہاسےکےئل
رخایبےہاساببںیمرضحتاوبرہریہےسیھبدحثیوقنمؽےہہیدحثینسحےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،رضحتزہبنبمیکحاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 197

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بؽاٟحبار بِؽاؼی٤ً ،ز ب ٩شٔؽ بُ ٩ياثُ ،ياث ،اً٤ع ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا َِ ٟحبَّارٔ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩شٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
اث َش َّؽث َ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢تُ ُوف ِّ َی
َش بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َو ََّل َت ِؽرٔی َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ط َتک َ َّ٥َ ٠
َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ي ٌِىٔی َر ُج َّل أَبِ ٔ ِ

ٓ ٔ َامی ََّل َي ٌِٔ٨يطٔ أَ ِو بَع ٔ َ ١ب ٔ َ٤ا ََّل یَ ُِ ُ٘ ٨ؼ ُط َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

نامیلؿنبدبعاابجلردغبادی،رمعنبصفحنبایغث،ایغث،ا،شم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیاحصیب
یکفافت وہیئ وت اکی صخش ےن اےس تنج یک اشبرتدی سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہمت ایک ولعمؾ ہک اشدی اس ےن
وکیئوضفؽابتیکوہاییسکایسیزیچےکرخچرکےنںیملخبےساکؾایلوہےسجرخچرکےنےساسوکوکیئناصقؿںیہناھتہیدحثی
رغ بےہ
رافی  :نامیلؿنبدبعاابجلردغبادی،رمعنبصفحنبایغث،ایغث،ا،شم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب ٩نْص ٧يظاپوری ،ابو٣شہز ،اس٤اًي ١بً ٩بؽاہلل ب ٩س٤اًة ،اوزاعیْ ،قة ،زہزی ،ابوس٤٠ة ،شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ اِ ٨َّ ٟي َشابُور ُّٔی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س َ٤ا ًَ َة ًَ ِ٩
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِّْ ُ ٩ق َة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠شُ ِش ٔ ٩إ ٔ ِس ََلٔ ٦

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ِِ ٤َ ٟز ٔ
ئ َت ِز ُُ ٛط َ٣ا ََّل َي ٌِٔ٨يطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

ادمح نب رصن اشینوپری ،اوبرہسم ،اامسلیع نب دبعاہلل نب امسعة ،افزایع ،رقة ،زرہی ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییسکصخشےکرتہبنیاملسمؿوہےناکاقتاضےہہکوغلابوتںوکوھچڑ
دےہیدحثیرغ بےہل اےسرصػاوبہملسےناوبرہریہےسرموفاعلقنایکےہ
رافی  :ادمحنبرصناشینوپری،اوبرہسم،اامسلیعنبدبعاہللنبامسعة،افزایع،رقة،زرہی،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زہزیً ،لی ب ٩ششین ب٬ی ٣اٟک

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩شُ َشی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ

اب اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
ُٔ ٩ِ ٣ش ِش ٔ ٩إ ٔ ِس ََلٔ ٦ا ِ٤َ ٟزِ ٔ
ئ َتزِ َُ ٛط َ٣ا َّلَ َي ٌِٔ٨يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوصَ ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩شُ َشی ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ُ٣زِ َس َّل َو َص َذا ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩

أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ َشی ِ ٕن  ٥َِ ٟیُ ِؽرٔ ِک ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ

ہبیتق،امکلنباسن،زرہی،یلعنبنیسحیھبامکلےسفہزرہیافرفہیلعنبنیسحےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی املسمؿ وہےن ےک ےئل یسک صخش اک الینعی ابوتں وک رتک رک دانی یہ اکیف ےہ زرہی ےک  ےئ اسیھت
یھبیلعنبنیسحےسایسرطحیکدحثیرموفاعلقنرکےتںیہ

رافی  :ہبیتق،امکلنباسن،زرہی،یلعنبنیسحیھبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مکوگیئیکفضلیتےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
مکوگیئیکفضلیتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،اٛ ٪ے واٟؽ ،اٛ ٪ے ؼاؼا ،شرضت بَل ٢ب ٩شارث ٣زنی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّؽی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ب ٔ ََل َ ٢بِ َ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی َػاش َٔب
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َش َؽ َُ َٟ ٥ِ ٛي َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَٔ ٤َ ٔ ٠ة ٔ٩ِ ٣

ر ِٔؿ َوا ٔ ٪اہللٔ َ٣ا یَو ُُّ ٩أَ َِ ٪ت ِب٣َ َّ ُ٠ا بَ َِ َِ ٠ت ٓ ََيِٜت ُُب اہللُ َُ ٟط ب ٔ َضا ر ِٔؿ َواُ َ ٧ط إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦یَ َِ٘ ٠ا ُظ َوإ ٔ َّ ٪أَ َش َؽ َُ َٟ ٥ِ ٛي َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَٔ ٤َ ٔ ٠ة ٔ٩ِ ٣
يب َة َٗا ََ ٢ص َذا
َس َع ٔم اہللٔ َ٣ا یَو ُُّ ٩أَ َِ ٪ت ِب ُ٣َ َّ ٠ا بَ َِ َِ ٠ت ٓ ََيِٜت ُُب اہللُ ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َضا َس َع َل ُط إلٔ َی َی ِؤ ٦یَ َِ٘ ٠ا ُظ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦شب ٔ َ

يض َوصََ َٜذا َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ِ َ ٧ص َو َص َذا َٗاُٟوا ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ
َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َو َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َک ٓ ٔيطٔ
ٔیث َ٣اْ ٔ ٟ
ک ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ
انہد ،دبعة ،دمحم نب رمعف ،اؿ ےک فادل ،اؿ ےک دادا ،رضحت البؽ نب احرث زمین ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئصخشوجوکیئایسیابترکاتےہسجےساہللاعتیلوخشوہاتےہافرفہاےسیرمےبترپیتچنہپےہ
سجاکفہ ینؿیھبںیہنرکاتکس سپاہللاعتیلاسابتےکببسےساسصخشےکےئلاسدؿکتراضدنمیھکلداتیےہسجدؿ
فہ اؿ ےس الماقت رکے اگ ہکبج وکیئ ااسی یھب ےہ وج اہللاعتیلیک انرایگضیک ابترکات ےہ افراس ابت اک فابؽ انتک زایدہ وہاگ فہ وسچ
یھب ںیہن اتکس ذہلا اہلل اعتیل ایقتم کت ےک ےئل اس ےس اینپ انرایگض ھکل داتی ےہ اس ابب ںیم رضحت اؾ ہبیبح ےس یھب دحثی

وقنمؽےہہیدحثینسححیحصےہیئکرافیدمحمنبرمعفےسایسیکلثملقنرکےتوہےئاسرطحدنسایبؿرکےتںیہنعدمحمنب
رمعفنعاہیبنعدجہالبؽنبااحلرثہکبجامکلاسدنسںیمدادااکذرکںیہنرکےت
رافی  :انہد،دبعة،دمحمنبرمعف،اؿےکفادل،اؿےکدادا،رضحتالبؽنباحرثزمینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکزندکیداینیکےبفیتعق
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللاعتیلےکزندکیداینیکےبفیتعق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٟص٤يؽ ب ٩س٠امی ،٪ابوشاز ،٦شرضت سہ ١ب ٩سٌؽ ،شرضت سہ ١رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َشازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َشبَ َة َ٣ا ٕئ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو
اط َب ٌُ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َت ٌِؽٔ َُ ٨ِ ٔ ً ٢ؽ اہللٔ َج ََ ٨
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و کَاِ َ ٧ت ُّ
اُفا َٔ ٨ِ ٣ضا َ ِ
وؿ ٕة َ٣ا َس َقی ک َ ٔ ّ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ہبیتق  ،دبعادیمحل نب نامیلؿ ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس ،رضحت لہس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرف امایارگاہللےک زندکیداینیک رھچےکرپ ےکرباربیھبدقروہیتوتیسکاکرفوک اسےس اکیوھگٹناپینیھب ہنتالات۔اس
اببںیمرضحتاوبرہریہےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنسےسحیحصرغ بےہ۔
رافی  :قنینة،دبعادیمحلنبنامیلؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس،رضحتلہسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللاعتیلےکزندکیداینیکےبفیتعق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 202

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٣ ،حاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز٣ ،٦شتورؼ ب ٩طؽاؼ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔؼ ٔبِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕ َٗا َ٢
یَ ٩و َٗ ُٔوا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َّ
اٟش ِع َٔ ٠ة ا ِِّ ٤َ ٟي َت ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُُ ٨ِ ٛت َ ٍَ ٣اٟز َِّٔ ٛب َّأ ٟذ َ

َاٟؽَ ِ ٧يا أَص َِو ًَُ ٪ل َی اہللٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت َز ِو ََ ٪ص ٔذظ ٔصَاِ َ ٧ت ًَل َی أَصَِ ٔ ٠ضا ش ٔی َن أَ ِِ َ٘ ٟوصَا َٗاُٟوا ٔ ٩ِ ٣صَ َواَ ٔ ٧ضا أَ ِِ َ٘ ٟو َصا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُّ ٓ ٢
َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ ًَل َی أَصَِ ٔ ٠ضا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔؼ ٔ َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

وسدینبرصن،دبعاہلل نب ابمرک،اجمدل،سیقنبایباحزؾ ،وتسمردنبدشاد ےتہںیہہک ںیماکیامجتع ےکرمہاہآپےکاسھت
اھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرکبیےکرمدہےچبےکرق بڑھکےوہرکرفامایمتولگدھکیرےہںیہہکسکرطح
اسےکاموکلں ےناےسےبتمیقھجمس رکےسیککنیھپ دای ےہاجےتنوہویکں اسےئلہکہیاؿےکزندکیذلیلافر ریقوہایگ ےہ
احصہبرکاؾےنرعضایکیجاہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیہیفہجےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلےکزندکیداین
اسےسیھبذلیلےہافر ریقےہاساببںیمرضحتاجربافرانبرمعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسحےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،اجمدل،سیقنبایباحزؾ،وتسمردنبدشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللاعتیلےکزندکیداینیکےبفیتعق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 203

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شاتٜ٣ ٥تبً ،لی ب ٩ثابتً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ثابت ب ٩ثوباً ،٪لاء بْ ٩قةً ،بؽاہلل ب ٩ؿ٤زة ،شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َلا َئ بِ َ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥ا ِِٜ٤ُ ٟت ُٔب َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ثَابٔتٔ بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
ُ َّْق َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ ََ ٩ؿ َِ ٤ز َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل إ ٔ َّ٪

َّ
َک اہللٔ َو َ٣ا َو َاَّل ُظ َو ًَا ٥ْ ٔ ٟأَ ِو َُ ٣ت ٌَ َِّٗ ٥ْ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا ٌَُ ٠ِ ٣وْ َ ٧ة َْ ٌُ ٠ِ ٣
َغ ْ
و٣َ ٪ا ٓ َٔيضا إَّٔل ذ ٔ ِ ُ

دمحمنباحمتبتکم،یلعنب اثتب،دبعارلنمحنباثتبنبوثابؿ،اطعءنبرقة،دبعاہللنبةرمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہ
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایداینافراسیکامتؾزیچںیوعلمؿںیہاہتبلاہللاکذرکافراسیکاعمفؿزیچںی
میعل
افراعملای ماہللےکزندکیسوبحبںیہہیدحثیرغ بےہ
رافی  :دمحمنباحمتبتکم،یلعنباثتب،دبعارلنمحنباثتبنبوثابؿ،اطعءنبرقة،دبعاہللنبةرمة،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللاعتیلےکزندکیداینیکےبفیتعق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 204

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَ َ٨ا َٗ ِي ُص بِ ُ ٩أَبٔی َشازَٔٗ ٕ ٦اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١أَ َش ُؽ ُ٥ِ ٛ
٣َ ١ا یَ ِح ٌَ ُ
َخة ٔ إ ٔ ََّّل ِٔ ٣ث ُ
ُِ ٣ش َت ِورٔ ّؼا أَ َظا بَىٔی ٓ ٔ ِضز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا فٔی ِاْل ٔ َ
إ ٔ ِػ َب ٌَ ُط فٔی ا َِ ٟي َِّ ٠ِ َٓ ٥ي ُِ ٨وزِ ب ٔ َ٤اذَا َی ِز ٔج ٍُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
 ١بِ ُ ٩أَب ٔی َظإ ٔ ٟؽ یُِٜى َی أَبَا ًَ ِب ٔؽ اہللٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

َو َواُ ٔ ٟؽ َٗ ِي ٕص أَبُو َشازٕٔ ٦ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َوص َُو ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َصابَ ٔة
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ
لقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایداینآرختےکاقمہلبںیمرصػاینتتیثیحےہہکوکیئصخشدنمسرںیم
ایلگنڈاؽرکاکنؽےلانچہچندھکیےلہکاسیکایلگنوکانتکاپیناگلےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکداینومنمےکےئللیجافراکرفےکےئلتنجےہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکداینومنمےکےئللیجافراکرفےکےئلتنجےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اُف َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
اٟؽَ ِ ٧يا ٔس ِح ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣و َج َُّ ٨ة ا ِٟک َ ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق ،دبعازعلسی نب دمحم ،العء نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
داینومنم ےک ےئلدیقاخہن افراکرفےک ےئل تنجےہ ہیدحثینسححیحصےہ اسابب ںیمرضحتدبعاہلل نبرمع ےس یھبدحثی
وقنمؽےہ

رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینیکاثمؽاچروصخشںیکیسےہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینیکاثمؽاچروصخشںیکیسےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١ابونٌيً ،٥باؼہ ب٣ ٩ش ،٥٠یو٧ص ب ٩ظباب ،سٌيؽ كاِی ،ابواٟبعتری ،شرضت ًبؽاہلل ب٩
٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َّاب ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ َّ
اٟلأِ ِّی أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًُ َبا َؼةُ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩ظب ٕ
ا َِ ٟب ِعتَر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبُو َِ ٛبظَ َة اْلِ َ٤َ َّ ٧ار ُّٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ث َ ََلثَ ْة أ ُ ِٗ ٔش َُِ ٠ًَ ٥يضَّٔ٩

َوأ ُ َش ِّؽثَُ ٥ِ ُٜشؽٔی ّثا َٓا ِش َٔوُو ُظ َٗا َ٣َ ٢ا َن َ٘ َؽ َ٣ا ُِ ًَ ٢ب ٕؽ َٔ ٩ِ ٣ػ َؽ َٗ ٕة َو ََّل ُهِ ًَ ٥َ ٔ ٠ب ْؽ َ٣وِ ّ ٤ََ ٠ة ٓ ََؼب َ َر ًََِ ٠ي َضا إ ٔ ََّّل َزا َؼ ُظ اہللُ ًٔزًّا َو ََّل
َ
اٟؽَ ِ ٧يا ْٔلَ ِر َب ٌَةٔ
اب ٓ ِ ٕ
َْق أَ ِو کَّ ٤َ ٔ ٠ة ِ َ ٧ص َوصَا َوأ ُ َش ِّؽثَُ ٥ِ ُٜشؽٔی ّثا َٓا ِش َٔوُو ُظ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُّ
اب َِ ٣شأ َٕ ٟة إ ٔ ََّّل َٓ َتضَ اہللُ ًََِ ٠يطٔ بَ َ
َٓ َتضَ ًَ ِب ْؽ بَ َ

ٔ ٓ ١يطٔ َرش َُٔ ٤ط َو َي ٌِ َِ ٥ُ ٠هَّلِل ٓ ٔيطٔ َشًّ٘ا ٓ ََض َذا بٔأَٓ َِـ ٔ ١ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ َٔ ٢و ًَ ِب ٕؽ
َن َ ٕ
َف ًَ ِب ٕؽ َر َز َٗ ُط اہللُ َّ ٣اَّل َؤً٤ِّ ٠ا َٓ ُض َو َی َّتقٔی ٓ ٔيطٔ َربَّطُ َو َي ٔؼ ُ
َر َز َٗ ُط اہللُ ًٔ٤ِّ ٠ا َوَ ٥َِ ٟی ِز ُز ِٗ ُط َّ ٣اَّل َٓ ُض َو َػاؼ ٔ ُ ٚاَّ ٨ِّ ٟيةٔ َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و أَ َّ ٪لٔی َّ ٣اَّل ُِ ٠ٔ٤ٌََ ٟت بٔ ٌَ َََ ُٓ ١ٔ ٤ل ُٕ َٓ ٪ض َو بَّٔ ٔ ٨يتٔطٔ َٓأ َ ِجزُص َُ٤ا َس َوائْ
ٔ ٓ ١يطٔ َرش َُٔ ٤ط َو ََّل َي ٌِ َِ ٥ُ ٠هَّلِل
َو ًَ ِب ٕؽ َر َز َٗ ُط اہللُ َّ ٣اَّل َو ٥َِ ٟیَ ِز ُز ِٗ ُط ًٔ٤ِّ ٠ا َٓ ُض َو َی ِعب ٔ ُم فٔی َ٣أٟطٔ بٔ َِی ِر ًََّٔٔ ٥ِٕ ٠ل َی َّتقٔی ٓ ٔيطٔ َربَّ ُط َو ََّل َي ٔؼ ُ
ٓ ٔيطٔ َشًّ٘ا ٓ ََض َذا بٔأ َ ِظ َبثٔ ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ َٔ ٢و ًَ ِب ٕؽ َ ٥َِ ٟی ِز ُز ِٗطُ اہللُ َّ ٣اَّل َو ََّل ًٔ٤ِّ ٠ا َٓ ُض َو َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و أَ َّ ٪لٔی َّ ٣اَّل ُِ ٠ٔ٤ٌََ ٟت ٓ ٔيطٔ بٔ ٌَ َََ ُٓ ١ٔ ٤ل ُٕ َٓ ٪ض َو
يض
بَّٔ ٔ ٨يتٔطٔ َٓو ٔ ِز ُرص َُ٤ا َس َوائْ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اامسلیع ،اوبمیعن ،ابعدہ نب ملسم ،ویسن نب باب ،دیعس اطیئ ،اوبارتخبلی ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع روسؽاہلل

بی
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس اکرفامؿ لقنرک لین ہک آپ ےن رفاماینیتزیچفں ےکقلعتم مسق اھکاتافر متولوگں ےکاسےنمایبؿرکات
وہں متولگ اید رانھک یلہپ ہیہک یسک دصہق ایریخات رکےنفاےل اک امؽدصےق ایریخات ےس یھبکمک ںیہن وہات دفرسی ہی ہک وکیئ
ولظمؾااسیںیہنہکاسےنملظرپربصایکوہافراہللاعتیلاسیکزعتہنڑباھںیئرسیتیہیہکوجصخشاےنپافرپوساؽاکدرفازہوھکاتل
ےہاہللاعتیلاسےکےئلرقففاتحمیجاکدرفازہوھکؽدےتیںیہایایسرطحھچکرفامای،وچیھتابتایدرکولہکدایناچرااسقؾےکولوگں
رپلمتشمےہااسیصخشےسجاہللاعتیلےنامؽافرملعدفونںدفوتلںےسونازاوہافرفہاسںیموقتی اایتخررکاتےہفہصخشےسجملع
وتدایایگنکیلدفتلےسںیہنونازاایگانچہچنفہرصػدؽےکاسھتاینپاسانمتاکااہظررکےہکاکشریمےاپسدفتلوہیتسج
ےسںیمالفںصخشیکرطحلمعرکاتاؿدفونںوصخشںےکےئلرباربارجفوثابےہااسیامدلاروجملعیکدفتلےسرحمفؾوہاافر
اینپدفتلوکاناجزئہلگوںرپرخچرکےفہاسےکامکےنںیمدخاےکوخػوکوحلمظرےھکافرہناسےسہلصریمحرکےافرہنیہ
اسیکزوکةفہریہادارکےہیصخش بےسدبرتےہااسیصخشسجےکاپسہندفتلےہہکافرہنملعنکیلاسیکانمتےہہکاکش
ریمے اپس دفتل وہیت وت ںیم الفں یک رطح رخچ رکات ہی صخش یھب اینپ  تی اک سؽ ےہ افر اؿ دفونں اک انگہ یھب ربارب ےہ ہی
دحثیحیحصےہ
رافی  :دمحمنباامسلیع،اوبمیعن،ابعدہنبملسم،ویسننب باب،دیعساطیئ،اوبارتخبلی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینیکتبحمافراسےکقلعتمنیگمغوہان
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینیکتبحمافراسےکقلعتمنیگمغوہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪بظیر ابواس٤اًي ،١سيار ،كار ٚب ٩طہابً ،بؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪بَ ٔظیر ٕأَبٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٩ِ ًَ ١سيَّارٕ ًَ ِ ٩كَارٔ ٔٚ

ض ٥َِ ٟ
بِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠زََِ ٟت ب ٔطٔ َٓا َٗ ْة َٓأَِ٧زَََ ٟضا بٔا٨َّ ٟا ٔ
ک اہللُ َُ ٟط بٔز ٔ ِز ًَٕ ٚا ٔج ٕ ١أَ ِو آ ٔج َٕٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ُت َش َّؽ َٓا َٗ ُت ُط َو ََ٧ ٩ِ ٣زََِ ٟت بٔطٔ َٓا َٗ ْة َٓأَِ٧زَََ ٟضا بٔاہللٔ َٓ ُيو ٔط ُ
یب
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،ریشب اوباامسلیع ،ایسر ،اطرؼ نباہشب ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجوکافےقںیمالتبمایکایگافراسےناینپاحتلولوگںےسایبؿرکینرشفعرکدیافر
اچاہہکولگاسیکاحتجوپریرکدںیوتاےسیصخشاکافہقدفرںیہنایکاجےئاگنکیلاسےناینپآزامشرپربصایکافراہللاعتیلیک
رطػروجعایکوتاہللاعتیلدلجایدبریاےسرزؼاطعرفامےئاگہیدحثینسححیحصرغ بےہ
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ریشباوباامسلیع،ایسر،اطرؼنباہشب،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینیکتبحمافراسےکقلعتمنیگمغوہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟززا ،ٚسٔيا٨٣ ،٪ؼور و اً٤ع ،شرضت ابووائ ١رضی اہلل ً٨ہ ٛہتے ہيں ٛہ شرضت ٌ٣اویہ
ابوہاط ٥بً ٩تبہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر َواْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَب ٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََ ٢جا َئ ٌَُ ٣اؤیَ ُة إلٔ َی

اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢ک ُ ٌََّّ ١ل َو َلَّ٩ٜٔ
أَبٔی َصا ٔط ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َوص َُو َ٣ز ٔ ْیف َي ٌُو ُؼ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َظا ُ٣َ ٢ا یُ ِبٜٔي َ
رح ْؾ ًَل َی ُّ
ک أَ َو َج ٍْ ي ُِظئٔز ُ َک أَ ِِ ٔ ٦

ک َٔ ٩ِ ٣جٔ٤ي ٍٔ ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢ظاؼ ٔ َْ ٦و َِ ٣ز َْ ٛب فٔی َسبٔي ٔ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ض ٔ َؽ إلٔ َ َّی ًَ ِض ّؽا  ٥َِ ٟآ ُظ ِذ بٔطٔ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یَِٜٔٔي َ
يؽةُ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ َٕ ٩ِ ًَ ١س َُ ٤ز َة بِ ٔ٩
اہللٔ َوأَ ٔج ُؽنٔی ا َِ ٟي ِو َِ َٗ ٦ؽ َج َُ ٌِ ٤ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوی َزائ َٔؽةُ َو ًَب ٔ َ

َِم ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک ِ َ ٧ص َو ُظ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َس ِض َٕٗ ٥ا ََ ٢ؼ َظ ٌََ ٣ُ ١اؤیَ ُة ًَل َی أَبٔی َصا ٔط ََٕ ٓ ٥ذ َ َ
دمحم نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،وصنمر ف ا،شم ،رضحت اوبفالئ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک رضحت اعمفہی اوباہمش نب ہبتع ےک
رمض ںیم اؿ یکایعدت ےک ےئل آےئ وت رعض ایک امومں ایکفہج ےہ ہک آپ رف رےہ ںیہ ایک وکیئ فیلکت ےہ ای داین یک رحص اس اک
ببس ےہ اوہنں ےن اہک ایسی ابت ںیہن اسیک فہج ہی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ھجم ےس اکی دہع ایل اھت ےسج ںیم
وپراہنرکاکسآپےنرفامای اھتہکےھجتزایدہ امؽعمجرکےن ےکاجبےئرصػ اکیاخدؾ افراہجدےک ےئلاکیوھگڑا اکیفےہہکبجںیم
دھکیراہوہںہکریمےاپستہبھچکےہزادئہافراوبدیبعہنبدیمحیھبہیدحثیوصنمرےسفہاوبفالئےسافرفہرمسہنبمہسےس
ایسرطحدحثیلقنرکےتںیہاساببںیمربدیہایملسےسیھبرموفاعوقنمؽےہ
رافی  :دمحم نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،وصنمر ف ا،شم ،رضحت اوبفالئ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک رضحت اعمفہی اوباہمش نب
ہبتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینیکتبحمافراسےکقلعتمنیگمغوہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ب ٩سٔيا ،٪اً٤ع ،ط٤ز بً ٩ليةِ٣ ،یرة ب ٩سٌؽ ب ٩اَخ ،٦اَخ ،٦شرضت ًبؽاہلل رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِٔ ٩ط ِ٤ز ٔبِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ٩
َخ ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت َّتع ٔ ُذوا َّ
اٟـ ِي ٌَ َة َٓت َ ِرَُبُوا فٔی
اْلِ َ ِ َ

اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ُّ

ومحمدنبالیغؿ،فعیکنبایفسؿ،ا،شم،رمشنبعغنة،ریغمةنبدعسنبارخؾ،ارخؾ،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہ

ہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایاباغتافرو ںایتںفہریہہنانبؤویکہکناسیکفہجےسداینےسروہ وہاجےئیگ
ہیدحثینسحےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیکنبایفسؿ،ا،شم،رمشنبعغنة،ریغمةنبدعسنبارخؾ،ارخؾ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینیکتبحمافراسےکقلعتمنیگمغوہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 210

راوی  :ابوَکیب ،زیؽ ب ٩شبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض٤ً ،زو بٗ ٩يص ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩بَّس رضی اہلل ً٨ہ

َ َ
رعاب ٔ ًّيا
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُُ ٩ش َب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ َِّسٕ أ َّ ٪أ ِ َ

ض َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢كَا َ٤ُ ًُ ٢زُ ُظ َو َش ُش َُ٠٤َ ًَ ٩طُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٩ِ ٣ظیِرُ ا٨َّ ٟا ٔ
َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبرک ب،زدینبابحب،اعمفہینباصحل،رمعفنبسیق،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللہنع ےتہںیہہکاکیارعایبےنیبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکرتہبنیآدیموکؿےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجیکرمعیبملافرلمعااھچوہاسابب
ںیمرضحتاوبرہریہافراجربےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ
رافی  :اوبرک ب،زدینبابحب،اعمفہینباصحل،رمعفنبسیق،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ

داینیکتبحمافراسےکقلعتمنیگمغوہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لی ،ظاٟؽ ب ٩شارث ،طٌبة ،سٌيؽ ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی برکہ اپ٨ے واٟؽ

َ
َ
رک َة
َش َّؽثَ َ٨ا أبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
ض َ ٌَّش َٗا َ٩ِ ٣َ ٢
ض َظی ِ ْر َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢كَا َ٤ُ ًُ ٢زُ ُظ َو َش ُش َُ٠٤َ ًَ ٩طُ َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
يض
كَا َ٤ُ ًُ ٢زُ ُظ َو َسا َئ ًَ َُ ُ٠٤ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبصفح رمعف نب یلع ،اخدل نب احرث ،شعنة ،دیعس ،رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ اےنپفادل ےس رفاتی رتہب صخش وکؿ ےہ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجیکرمعیبملافرلمعااھچرھپوساؽایکوکؿاسصخشرباےہآپےنرفامایسجیکرمعیبملافرلمع
رباوہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبصفحرمعفنبیلع،اخدلنباحرث،شعنة،دیعس،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہاےنپفادل
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاساتمیکرمعںیاسھٹافررتساسؽےکدرایمؿںیہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاساتمیکرمعںیاسھٹافررتساسؽےکدرایمؿںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ربيٌة ،کا ١٣ابوًَلء ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
يٌ َة ًَ ِ ٩کَا ٔ ١ٕ ٣أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رب ٔ َ

َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤ِ ًُ ٥َ ٠زُ أ ُ ًَّٔ٣ی ٔٔ ٩ِ ٣س ِّتی َن َس َّ ٨ة إلٔ َی َس ِبٌٔی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َٔ
َغ ْ
اربامیہنبدیعسوجرہی،دمحمنبربیعة،اکلماوبالعء،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ریمی اتم ےک ولوگں یک رمع ومعام اسھٹ ےس رتس اسؽ ےک درایمؿ وہیگ ہی دحثی اوباصحل یک
رفاتیےسنسحرغ بےہافریئکدنسفںےساوبرہریہےسوقنمؽےہ
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،دمحمنبربیعة،اکلماوبالعء،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زامےناکرقبافرادیمرفںیکتلقےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زامےناکرقبافرادیمرفںیکتلقےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 213

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوری ،ظاٟؽ ب٣ ٩ع٠ؽً ،بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،سٌؽ ب ٩سٌيؽ انؼاری ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل ً٨ہ

اٟؽور ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُِ ٣َ ٩ع َٕ ٠ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی ًَ َِ ٩س ٌِؽٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ُ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َشًَّی َی َت َ٘ َار َب اٟزَّ َ٣ا ُ٪
اٟظ ِضز ٔ َو َّ
اٟش َُ ٨ة ک َ َّ
اٟشا ًَ ٔة َو َتُٜو َُّ ٪
اٟظ ِضزُ کَا ِٟحُ ُٔ ٌَ ٤ة َو َتُٜو ُ ٪ا ِٟحُ ُُ ٌَ ٤ة کَا َِ ٟي ِوَ ٔ ٦ویَُٜو ُ ٪ا َِ ٟي ِو ُ ٦ک َ َّ
َٓ َتُٜو َُّ ٪
اٟرض َٔ ٣ة بٔا٨َّ ٟارٔ
اٟشا ًَ ُة ک َ َّ َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َس ٌِ ُؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ص َُو أَ ُظو َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ابعس نب دمحم دفری ،اخدل نب دلخم ،دبعاہلل نب رمع ،دعس نب دیعس ااصنری ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایایقتماسفتقکتںیہنآےئیگبجکتزامہنوھچاٹہنوہاجےئینعیاسؽ ےنیہم
ےکرباربدؿاکیڑھگیےکرباربافرہٹنھگآگیکاگنچریےکرباربہنوہاجےئہیدحثیاسدنسےسرغ بےہافردعسنبدیعس
ییحینبدیعسااصنریےکاھبیئںیہ
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،اخدلنبدلخم،دبعاہللنبرمع،دعسنبدیعسااصنری،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادیمفںےکمکوہےنےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ادیمفںےکمکوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔياٟ ،٪يث٣ ،حاہؽ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُِ ٟ ٩ِ ًَ ٪ي ٕث ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ َظ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ک فٔی أَصِ ٔ ١ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی
یب أَ ِو ًَابٔزُ َسب ٔ ٕ
يَ ١و ًُ َّؽ َنٔ َِش َ
اٟؽَ ِ ٧يا َٛأََ َّ ٧
ک َٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َب ٌِ ٔف َج َشؽٔی َٓ َ٘ا َ ٩ِ ُٛ ٢فٔی ُّ
َغ ْ
ک بٔاٟؼَّ َبا ٔط َو ُظ ِذ ٔٔ ٩ِ ٣ػ َّصت َٔک َٗ ِب َ١
ک بٔا َِ ٤َ ٟشا ٔ
ئ َوإٔذَا أَ َِ ٣ش ِي َت ٓ َََل تُ َص ِّؽ ِث َنٔ َِش َ
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إٔذَا أَ ِػ َب ِص َت ٓ َََل تُ َص ِّؽ ِث َنٔ َِش َ

ک ُ َّؽا
اس َُ ٤
ک َو َٔ ٩ِ ٣ش َيات َٔک َٗ ِب َِ ٣َ ١وت َٔک َٓإَٔ َّ ٧
َس ََ٘ ٔ٤
ک ََّل َت ِؽرٔی یَا ًَ ِب َؽ اہللٔ َ٣ا ِ

ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح ،ایفسؿ،ثیل،اجمدہ،انبرمعریضاہللامہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنریمے
دبؿاکاکیہصحڑکپرکرفامایہکداینںیمیسکاسمرفاییسکراہریگ یکرطحروہافروخدوکربقفاولںںیمامشررکفاجمدہ ےتہںیہہکرھپانب
رعؾ ےن ھجم ےس رفامای ارگ حبص وہ اجےئ وت اشؾ اکرھبفہس ہن رکف افر ارگ اشؾ وہ اجےئ وت حبص اک ااظتنر ہنرکف امیبری آےن ےسےلہپ تحص
ےسافرومتآےنےسےلہپزدنیگےسافدئہاحلصرکفویکہکنںیہمتںیہنولعمؾہکلکمتزدنہروہےگایرمفےگ

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،ثیل،اجمدہ،انبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ادیمفںےکمکوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽہ ؿيی بْصی ،ش٤اؼب ٩زیؽٟ ،يث٣ ،حاہؽ ،اب٤ً ٩ز

رک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ َذا ابِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦و َص َذا أَ َجُ ُ٠ط َو َو َؿ ٍَ َی َؽ ُظ ً ٔ َِ ٨ؽ ََٗٔا ُظ ث ُ ََّ ٥ب َش َل َضا َٓ َ٘ا َ٢

َوثَ َّ ٥أَ َُ ُ٠٣ط َوثَ َّ ٥أَ َُ٠٣طُ َوثَ َّ ٥أَ َُ ُ٠٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبدبعہیبضرصبی،امحدنبزدی،ثیل،اجمدہ،انبرمعیھبامحدنبزدیےسفہثیلےسفہاجمدہےسفہانبرمعریضاہللامہنعےسافر
فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس رطح دحثی لقن رکےت ںیہ رھپ ہی دحثی ا،شم یھب اجمدہ ےس انب رمع ےک وحاےل ےس ایس
رطحلقنرکےتںیہ
رافی  :ادمحنبدبعہیبضرصبی،امحدنبزدی،ثیل،اجمدہ،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ادیمفںےکمکوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوسَف ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َف ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٣َ ٢زَّ ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟش َ ٔ

ک
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ص ُ ٩نُ ٌَأ ٟخُ ُظ ًّؼا َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َٗ ِؽ َوهَی َٓ َِ ٨ص ُ ٩نُ ِؼُ ٔ ٠ص ُط َٗا َ٣َ ٢ا أَ َری اْلِ َ َِ ٣ز إ ٔ ََّّل أَ ًِ َح َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
اس٤طُ َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩یُ ِصَ ٔ٤ؽ َو ُي َ٘ا ُ ٢ابِ ُ ٩أَ ِشَ ٤ؽ َّ
يض َوأَبُو َّ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟث ِور ُّٔی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش َ ٔ
َف ِ ُ
َ
انہد ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اوبرفس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس ےس
سگرےوتل ولگاےنپاکمؿےکےئلاگراانبرےہآ ےآپےنوپاھچہیایکےہل ےنرعضایکرھگرپاان وہایگےہاسےئلل اس
یکرمتمرکرےہںیہآپےنرفامایںیمومتوکاسےسیھبدلجیدھکیراہوہںہیدحثینسححیحصےہافراوبرفساکانؾدیعسنب
دمحمےہاںیہناوبادمحوثرییھباہکاجاتےہ
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،اوبرفس،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاساتماکہنتفامؽںیمےہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکاساتماکہنتفامؽںیمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،شش ٩ب ٩سوارٟ ،يث ب ٩سٌؽٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟضً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩جبیر ب ٩نٔیر ،جبیر ،شرضت
ٌٛب بً ٩ياق رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٩س َّوا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َ٩
ُج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔی ِر ٕ َش َّؽثَطُ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ َٔٔ ً ٩ياقٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّٟٔ ٪کُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة ٓٔت ِ َّ ٨ة

َوٓٔت ِ َُ ٨ة أ ُ ًَّٔ٣ی ا ِ٤َ ٟا َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض
یث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ادمحنبعینم،نسحنبوسار،ثیلنبدعس،اعمفہینباصحل،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،ریبج،رضحتبعکنبایعضریضاہللہنع
 ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رہ اتم ےک ےئل اکی ہنتف ےہ افر ریمی اتم یک آزامش امؽ
دفتلےہہیدحثینسححیحصرغ بےہل اسدحثیوکرصػاعمفہینباصحلیکرفاتیےساجےتنںیہ
رافی  :ادمح نب عینم ،نسح نب وسار ،ثیل نب دعس ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،ریبج ،رضحت بعک نب ایعض
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکصخشےکاپسدففادایںامؽےسرھبیوہںبتیھباےسرسیتییکرحصوہیگ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ارگیسکصخشےکاپسدففادایںامؽےسرھبیوہںبتیھباےسرسیتییکرحصوہیگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ػاٟض بٛ ٩يشا ،٪اب ٩طہاب ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وُ َٟ ٪ط ثَأ ٟثْ
أَّ ٪لبِ ٔ ٩آ َؼ ََ ٦واؼٔیَا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ذصَبٕ َْل َ َش َّب أَ َِ ٪یَ ُٜ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ک َ َ

اب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َوأَبٔی َس ٌٔي ٕؽ َو ًَائٔظَ َة َوابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َوأَبٔی َواٗ ٔ ٕؽ
اب َویَت ُ
َو ََّل یَ ََِ ٤لُ َٓا ُظ إ ٔ ََّّل اٟتُّ َر ُ
ُوب اہللُ ًَل َی ََ ٩ِ ٣ت َ

ض َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َجابٔز ٕ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ

دبعاہللنبایبزاید،وقعیبنباربامیہنبدعس،اؿےکفادل،اصحلنباسیکؿ،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےس

رفاتی ےہ ہک روسؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ ااسنؿ ےک ےئل وسےن یک اکی فادی یھب وہ وت اےس دفرسی یک
اچتہوہیگاساکہنمرصػیٹمیہرھبیتکسےہاہللاعتیلوتہبرکےنفاےلیکوتہبرضفروبقؽرکاتےہاساببںیمرضحتایبنب
بعکاوبدیعساعہشئانبزریباوبفادقاجربانبابعسافراوبرہریہےسیھبااحدثیابمرہکوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسنسححیحص
رغ بےہ
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،وقعیبنباربامیہنبدعس،اؿےکفادل،اصحلنباسیکؿ،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکوبڑےھاکدؽدفزیچفںیکتبحمرپوجاؿےہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکوبڑےھاکدؽدفزیچفںیکتبحمرپوجاؿےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ب ٩شٜي ،٥ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َّ
َّ
اب ًَل َی شُبِّ اث ِ ََ ٨تی ِ ٔن كُو ٔ ٢ا َِ ٟص َياة ٔ َو َٛث ِ َرة ٔا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠َٗ ٢ب اٟظ ِيغٔ َط ٌّ

ہبیتق  ،ثیل ،انب الجعؿ ،اقعقع نب میکح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
وبڑےھآدیماکدؽدفزیچفںیکتبحمرپوجاؿےہاکییبملزدنیگافردفرسےامؽیکتبحماساببںیمرضحتاسنریضاہللہنع
ےسیھبرفاتیےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :قنینة،ثیل،انبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ

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

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکوبڑےھاکدؽدفزیچفںیکتبحمرپوجاؿےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبة ،ابوًوا٧ةٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِض َز ُ ٦ابِ ُ ٩آ َؼ َ٦
ُح ُؾ ًَل َی ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ُح ُؾ ًَل َی ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوا ِِ ٔ ٟ
َو َي ٔظ ُّب ٔ٨ِ ٣طُ اث ِ ََ ٨تا ٔ ٪ا ِِ ٔ ٟ
ہبیتق،اوبوعایة،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااسنؿوبڑاھ
وہاجاتےہنکیلاسںیمدفزیچںیوجاؿوہاجیتںیہاکییبملرمعوہےنیکافردفرسےامؽیکرحصہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :قنینة،اوبوعایة،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینےسےبریتبغےکابرےںیم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینےسےبریتبغےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ ب٣ ٩بارک٤ً ،زو ب ٩واٗؽ ،یو٧ص ب ٩ش٠بص ،ابواؼریص ظوَّلنی ،شرضت ابوذر رضی

اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩شَِ ٠ب ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی
ُح ٔی ٥ا َِ ٟص ََل َٔ ٢و ََّل إ ٔ َؿا ًَ ٔة
اٟؽَ ِ ٧يا َِ ٟي َش ِت ب ٔ َت ِ ٔ
ٔیص ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟزَّصَا َؼةُ فٔی ُّ
إ ٔ ِؼر َ

يب ٔة إٔذَا أََ ِ ٧ت
و ٪فٔی ث َ َو ٔ
و ٪ب ٔ َ٤ا فٔی َی َؽیِ َ
ک أَ ِوثَ َ٤َّ ٣ٔ ٙا فٔی َی َؽ ِی اہللٔ َوأَ َِ ٪تَ ُٜ
اٟؽَ ِ ٧يا أَ ََِّ ٪ل َتَ ُٜ
ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢و َل َّ٩ٜٔاٟزَّصَا َؼ َة فٔی ُّ
اب ا ِٔ ٤ُ ٟؼ َ
َک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیص
أ ُ ٔػ ِب َت ب ٔ َضا أَ ِرُ ََب ٓ َٔيضا َِ ٟو أََ َّ ٧ضا أُبِ٘ ٔ َي ِت َ ٟ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو إ ٔ ِؼر َ
رک ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ُّی ِ
اس ُُ ٤ط ًَائ ُٔذ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َو ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ ُُ َ ٨ِ ٣
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دمحم نب ابمرک ،رمعف نب فادق ،ویسن نب جلیس ،اوبادرسی وخالین ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکزدہرصػالحؽوکرحاؾرکدےنیافرامؽوکاضعئرکدےنییہاکانؾںیہنہکلبزدہہیےہ
ہکوجھچکریتےاہھتںیمےہفہاسےسزایدہاقلباامتعد ہن وہوجاہللاعتیلےکاپسےہافربجےھجتتبیصمےچنہپوتاس ےکوثاب
ںیمزایدہروہ رےھکافرہیوخاشہوہہکاکشہیریمےےئلابیقریتہہیدحثیرغ بےہل اےسرصػاسدنسےساجےتنںیہ
ہکاوبادرسیوخالیناکانؾاعشنبدبعاہللےہافررمعفنبفادقرکنمادحلثیاھت
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبابمرک،رمعفنبفادق،ویسننبجلیس،اوبادرسیوخالین،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینےسےبریتبغےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،رحیث ب ٩سائب ،شش ،٩ش٤زا ٪ب ٩ابا ،٪شرضت ًث٤ا ٪بًٔ ٩ا٪

رحیِ ُث بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟص َش ََ ٩ي ُ٘و ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا َِ ٟوار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا ُ َ

ا ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ي َص َّٔلبِ ٔ ٩آ َؼ ََ ٦ش ٌّ ٙفٔی س َٔوی َص ٔذظ ٔ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
اِ ًُ ٩ِ ًَ ٪ث ََ ٤
َش َّؽثَىٔی شُ َِ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩أَبَ َ

يض َوص َُو َشؽ ُ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ِٕ ا ِٟع ُِبز ٔ َوا ِ٤َ ٟا ٔ
ا ِٟع ٔ َؼا ٔ ٢بَ ِي ْت َي ِشُ ُ٨ُٜط َوث َ ِو ْب یُ َوارٔی ًَ ِو َر َت ُط َو ٔجُ ٠

ُحیِثٔ بِ َّٔ ٩
ِٕ ا ِٟع ُِبز ٔ َي ٌِىٔی َِ ٟي َص
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕٔ ١جُ ٠
ا َِ ُ ٟ
اٟشائ ٔٔب َو َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َؼا ُو َؼ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ َّی َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ
َُ ٌَ ٣ط إ ٔ َؼ ْا٦
دبعنبدیمح،دبعادمصلنبدبعاولارث،رحثینباسبئ،نسح،رمحاؿنباابؿ،رضحتامثعؿنبافعؿیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکاراشدلقنرکےتںیہہکانبآدؾوکداینںیماؿزیچفںےکالعفہوکیئقحںیہنرےنہےکےئلرھگنتڈاھےنپنےکےئلانم بڑپکا
افر رف ی افر اپین ےک ربنت ہی دحثی حیحص ےہ اوبداؤد افر املسؿ نب ملس یخلب رضن نب لیمش ےس لقن رکےت ںیہ ہک "ج اربخل" ریغب
اسنلیکرف یوک ےتہںیہ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعادمصلنبدبعاولارث،رحثینباسبئ،نسح،رمحاؿنباابؿ،رضحتامثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینےسےبریتبغےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وہب ب ٩جزیز ،طٌبةٗ ،تاؼة ،شرضت ْ٣طٖ رضی اہلل ً٨ہ

ْط ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَب ٔيطٔ أََّ٧طُ اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ک إ ٔ ََّّل َ٣ا َت َؼ َّؽٗ َِت
َک ٔ٣َ ٩ِ ٣اَ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َي ُ٘و ُ ٢أَ َِ ٟضا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟتکَاثُزُ َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢ابِ ُ ٩آ َؼ َ٣َ ٦الٔی َ٣الٔی َو َص َِ ٟ ١

َٓأ َ َِ ٣ـ ِي َت أَ ِو أَکََِ ٠ت َٓأ َ ِٓ َِ ٨ي َت أَ ِو َٟب ٔ ِش َت َٓأَبَِِ ٠ي َت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،فبہنبرجری،شعنة،اتقدة،رضحترطمػریضاہللہنع ےتہںیہہکریمےفادلاکیرمہبتیبنیلصاہللہیلعفآہل

ُک ّ َ
اتل ُ ُث"زپھرےہآ ےرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
فملسیکدختمںیماحرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس" َأل ْ َها ُ ْ
رفامای انبآدؾاتہکےہہکریماامؽریماامؽاحالہکناہمترارصػفیہےہوجمتےندصہقایریخاترکےکاجریراھکایاھکرکانفرکدای ای
نہپرکرپاانرکدایہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فبہنبرجری،شعنة،اتقدة،رضحترطمػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینےسےبریتبغےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٤ً ،زب ٩یو٧صً ،رک٣ة ب٤ً ٩ار ،طؽاؼ بً ٩بؽاہلل ،شرضت ابوا٣ا٣ہ

ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َط َّؽاؼُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ص َُو ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ً ِ ٔ

َک َوإ ٔ ِ ٪تُ ِٔ ٤شُ ِٜط
ک إ ٔ َِ ٪ت ِب ُذ ِ ٢ا َِِ ٟٔـ ََ ١ظی ِ ْر َ ٟ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ابِ َ ٩آ َؼ َ ٦إَٔ َّ ٧

َک َو ََّل تُ ََل ًَُ ٦ل َی َٕ ٔٛ
اٟش ِٔل َی َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َ ٌَّش َ ٟ
َاٖ َوابِ َؽأِ ب ٔ ََ ٩ِ ٤ت ٌُو َُ ٢وا َِ ٟي ُؽ ا َِِ ٠ٌُ ٟيا َظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ٔؽ ُّ
يض َو َط َّؽاؼُ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ یُِٜى َی أَبَا ًَ َّ٤ارٕ
َػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،رمعنب ویسن ،مرکةة نبامعر ،دشاد نب دبع اہلل ،رضحت اوباامہم  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای
اے انب آدؾ مت ارگ اینپ رضفرت ےس زادئ امؽ وک احمنس ںیم رخچ رک دف ےگ وت اہمترے ےئل رتہب وہاگ افر ارگ ااسی ںیہنرکف ےگ وت ہی
اہمتر ےےئلدبرتوہاگہکبجاحتجےکدقبراےنپافرپرخچرکےنرپالمتمںیہنیکاجےئیگافردصاقتفریخاتیکادایگیئںیم
ادتباءاسےسرکفسجیکمتافکتلرکےتوہاافراجؿولہکدےنیفاالاہھتےنیلفاےلاہھتےسرتہبےہہیدحثینسححیحصےہافر
دشادنبدبعاہللیکتینکاوبامعرےہ

رافی  :دمحمنباشبر،رمعنبویسن،مرکةةنبامعر،دشادنبدبعاہلل،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینےسےبریتبغےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :لی ب ٩سٌيؽ ٨ٛؽی ،اب٣ ٩بارک ،شيوة بَ ٩شیض ،برک ب٤ً ٩زوً ،بؽاہلل ب ٩ہبیرة ،ابوت٤ي ٥جيظانی ،شرضت ً٤ز
ب ٩ظلاب رضی اہلل ً٨ہ

رک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ص َُبی ِ َر َة ًَ ِ٩
َشیِ ٕض ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ش ِي َو َة بِ َٔ ُ ٩
وًَ ٪ل َی اہللٔ َش َّٙ
أَبٔی َتٕ ٔ٤ي ٥ا َِ ٟح ِيظَ ان ٔ ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ٨ِ ُٛ ٥ِ َُّٜ٧ت َُِ ٥ت َوکََّ ُ٠
َت َوکُّٔ٠طٔ َٟزُزٔ ِٗت ُِ٤َ َٛ ٥ا یُ ِز َز َُّ ٚ
اػا َو َتزُو ُط ب ٔ َلاّ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟلیِرُ َت ِِ ُؽو ظ َّٔ ٤
اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َتٕ ٔ٤ي ٥ا َِ ٟح ِيظَ ان ٔ ُّی ِ

یلعنبدیعسدنکی،انبابمرک،ویحةنبرشحی،رکبنبرمعف،دبعاہللنبةریبة،اوبمیمتیین،رضحترمعنباطخبریضاہلل ہنع
ےسرفاتیےہفہ ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتاہللرپاسرطحرھبفہسرکفسجرطحوتلکرکےن
اکقحےہوتفہںیہمتاسرطحرزؼدےاگسجرطحرپدنفںوکرزؼداتیےہحبصوکفہوھبےکتکلیےںیہافراشؾوکٹیپرھبرکفاسپ
آےتںیہہیدحثینسححیحصےہل اےسرصػایسدنسےساچہپےتنںیہاوبمیمتییناکانؾدبعاہللنبامکلےہ
رافی  :یلعنبدیعسدنکی،انبابمرک،ویحةنبرشحی،رکبنبرمعف،دبعاہللنبةریبة،اوبمیمتیین،رضحترمعنباطخبریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینےسےبریتبغےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوؼاؤؼ ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ثابت ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
ا٪
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ِ
َخ َی ِصتَر ُٖٔ َٓظَ کَا
أَ َظ َوا ًَٔ ٪ل َی ًَ ِضؽٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪أَ َش ُؽص َُ٤ا َیأت ٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِاْل َ ُ
يض
ک تُ ِز َز ُ ٚبٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ِِ ٤ُ ٟصتَر ُٖٔ أَ َظا ُظ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٠َّ ٌََ ٟ ٢

دمحمنباشبر،اوبداؤد،امحدنب سلمة،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک زامےن ںیم دف اھبیئ آ ے اکی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض راتہ افر دفرسا  تنح زمدفری رکات اکی رمہبت
زمدفری رکےنفاےل ےن اےنپ اھبیئیک آپ ےس اکشتی یک وتآپ ےن وجاب دای ہک وہ اتکس ےہہک ںیہمت یھب اسیکفہج ےس رزؼ
اتلموہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
داینےسےبریتبغےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٤ً :زو ب٣ ٩اٟک و ٣ص٤وؼ ب ٩ظؽاغ بِؽاؼی٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ط٤ي٠ة انؼاری ،س٤٠ة ب٩
ًبيؽاہللً ،بؽاہلل ب ٩ظلِم اپ٨ے واٟؽ

غ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ ُ ٩ظ َٔؽا ٕ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ُػ ِص َب ْة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ُط َِ ٤ي ََ ٠ة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ًُٔ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣ٔ ٩ص َؼ ٕ ٩ا َِ ٟع ِل ٔ ِّ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢أَبُو
َسب ٔطٔ ٌَُ ٣افّی فٔی َج َشؽٔظ ٔ ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ ٗ ُ
ُوت یَ ِو ٔ٣طٔ َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ش ٔيزَ ِت َُ ٟط ُّ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِػ َبضَ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣آ ٔ٨ّ ٣ا فٔی ٔ ِ
ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٩
ا ٪بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة َوش ٔيزَ ِت ُجِ ٌَ ٔ٤ت َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َِ ٣ز َو َ
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽث َ َ٨ا ا ُِ ٟص َِ ٤يؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ِ َ ٧ص َو ُظ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ
اٟؽ ِر َؼا ٔ

رمعف نبامکلفومحمدنبدخاشدغبادی ،رمفاؿ نب اعمفہی،دبعارلنمح نبہمنلةااصنری،سلمةنبدیبعاہلل،دبعاہلل نبیمطخاےنپ
فادلےسلقنرکےت ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشےناساحتلںیمحبصیکہکفہوخشاحؽاھتدبؿ
ےک احلظ ےس دنترتس اھت افر اس ےک اپس اس دؿ ےک ےئل رفزی وموجد یھت وت وگای ہک اس ےک ےئل داین ٹیمس دی یئگ ہی دحثی
ت"ےکمیعیعمجیکیئگےکںیہل ےسرفاتییک
"ح ْ
نسحرغ بےہل اےسرصػرمفاؿنباعمفہییکرفاتیےساجےتنںیہ ِ َ
دمحمنباامسلیعےناوہنںےندیمحیےساوہنںےنرمفاؿنباعمفہیےسایسیکلثم
رافی  :رمعف نب امکل ف ومحمد نب دخاش دغبادی ،رمفاؿ نب اعمفہی ،دبعارلنمح نب ہمنلة ااصنری ،سلمة نب دیبعاہلل ،دبعاہلل نب
یمطخاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سگارےےکالقئرفزیرپربصرکان
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
سگارےےکالقئرفزیرپربصرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،یصٌی ب ٩ایوبً ،بيؽاہلل ب ٩زرحً ،لی ب ٩یزیؽٗ ،اس ٥ابوًبؽاٟزش ،٩٤شرضت
ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِ٩
وب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ز ِرحٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِظب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
ٔيٕ
ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَُ َِب َم أَ ِوَ ٔ ٟيأِی ً ٔ ِ٨ؽٔی ِ ٤َُ ٟؤ َٔ ٩ْ ٣ظٔ ُ

ا٪
ا َِ ٟصاذ ٔ ذُو َش ٓ ٕى ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ أَ ِش َش ََٔ ً ٩با َؼ َة َربِّطٔ َوأَكَا ًَطُ فٔی ِّ ِّ
ض َّلَ يُظَ ا ُر إَِٔ ٟيطٔ بٔاْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ َوک َ َ
اَّٟس َوک َ َ
اَُ ٪ا ّٔ ٣ـا فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
رٔزِ ُٗ ُط ََٔٛآّا ٓ ََؼب َ َر ًَل َی ذَُ َ ٔ ٟ
ْق ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٓ َ٘ا َِّ ًُ ٢حَِ ٠ت ََّ ٔ ٨٣ي ُت ُط َٗ َِّ ٠ت بَ َوأٛيطٔ َٗ َّ ١تُ َزاث ُ ُط َوب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ک ث ََّ ٥ن َ َ
َّ
رع َق ًَل َ َّی َربِّی َ ٔ ٟي ِح ٌَ َ ١لٔی بَ ِل َصا َئ ََ َّٜ ٣ة َذصَ ّبا ُُِٗ ٠ت ََّل یَا َر ِّب َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِط َب ٍُ یَ ِو ّ٣ا َوأَ ُجو َُ یَ ِو ّ٣ا َو َٗا َ٢
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٢
ک َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩وفٔی ا َِ ٟباب
ثَ ََلثّا أَ ِو ِ َ ٧ص َو َص َذا َٓإٔذَا ُج ٌِ ُت َت َ َّ
ک َو َشِ ٔ٤ؽتُ َ
رکتُ َ
ََکتُ َ
رض ًِ ُت إَِٔ ٟي َ
ک َوذ َ ِ
ک َوإٔذَا َطب ٔ ٌِ ُت َط َ ِ
ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ َوا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥ص َذا ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ویُِٜى َی أَبَا ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش ََ ٩ٔ ٤و ُي َ٘ا ُ ٢أَي ِّـا یُِٜى َی أَبَا ًَ ِب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َوص َُو
ٔيٕ ا َِ ٟصؽٔیثٔ َویُِٜى َی أَبَا ًَ ِب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
یؽ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة َوص َُو َطام ٔ ٌّی ٔث َ٘ ْة َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩یز ٔ َ
َِ ٣ول َی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ َؿٌ ُ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی نب اویب ،دیبع اہلل نب زرح ،یلع نب سیدی ،اقمس اوبدبعارلنمح ،رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع
 ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمےدفوتسںںیم بےساقلبرکشفہصخشےہوجمکامؽفاالامنزںیم
زایدہ جضة رےنھک فاال افر اےنپ رب یک ایھچ رطح ابعدت رکےن فاال ےہ زین ہی ہک وج ولخت ںیم یھب اےنپ رب یک ااطتع رکے
ولوگںںیماپھچرےہافراسیکرطػاویلگنںےسااشرےہن ےئاجںیئاساکزرؼدقبرافکتیوہافرفہایسرپربصرکاتوہرھپیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےندفونںاہوھت ںےسںایکٹں اجبںیئافررفامایاسیکومتدلجیآےئ افراسرپرفےنفاایلں مکوہںافر
اسھتیہاسھتاسیکریماثیھبمکوہاسدنسےسہییھبوقنمؽےہہکآپےنرفامایریمےربےنریمےےئلفادیاحطبوکوسان
انبےنیکشکشیپیکںیمےنرعضایکںیہناےریمےربہکلبںیم اچاتہوہںہکاکیدؿٹیپرھبرکاھکؤںوتدفرسےدؿوھباک
روہں ای رفامای نیت دؿ کت ای ایس رطح ھچک رفامای اس ےک ےئل ہک بج ںیم وھباک روہں وت ھجت ےس ااجتل رکفں افر زجع ف ااسکنری ایبؿ
رکےت وہےئ ےھجت اید رکفں افر بج ریس وہ اجؤں وت ریتا رکش افر رعتفی ف دیمحت رکفں اس ابب ںیم اضفہل نب دیبع ےس یھب دحثی
وقنمؽ ےہ ہی دحثینسح ےہ افر اقمس نب دبعارلنمح یک تینک اوبدبعارلنمح افر دبعارلنمح نب اخدل نب سیدی نب اعمفہی ےک ومیل
ںیہہیاشؾےس قلعرےتھکںیہافرہقثںیہہکبجیلعنبزدیفیعضںیہاسیکیتنکدبعاکلملےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ییحینباویب ،دیبعاہللنبزرح،یلعنبسیدی،اقمساوبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمریض
اہللہنع

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

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
سگارےےکالقئرفزیرپربصرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوریً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،سٌيؽ ب ٩ابی ایوبَ ،ششبي ١بَ ٩شیک ،ابوًبؽاٟزش ٩٤جبلی،
شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َش ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َش ِشبٔي َ ١بِ ٔٔ َ ٩
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّاض ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ْق ُئ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ُ ٩
ا ٪رٔزِ ُٗطُ
ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟصبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢ؽ أَ َِٓ٠ضَ َ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٥ََ ٠وک َ َ

ََٔٛآّا َو َٗ َُّ ٌَ ٨ط اہللُ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ابعس نب دمحم دفری ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،دیعس نب ایب اویب ،رشلیبح نب رشکی ،اوبدبعارلنمح یلبج ،رضحت دبعاہلل نب رمع
ریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشاالسؾالایافراےسافکتیےکدقبررزؼاطعایک
ایگسجرپاہللاعتیلےناےسانقتعدیوتفہصخشاکایمبوہایگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ابعس نب دمحمدفری ،دبعاہلل نب سیدی رقمی،دیعس نب ایب اویب ،رشلیبح نبرشکی ،اوبدبعارلنمح یلبج ،رضحت دبعاہلل
نبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
سگارےےکالقئرفزیرپربصرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوریً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،شيوة َشیض ،ابوہانی ظوَّلنی ،ابوًلی ً٤زو ب٣ ٩اٟک ج٨يی ،شرضت
ٓـاٟہ بً ٩بيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َشیِ ٕض أَ ِظب َ َرن ٔی أَبُو صَإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا ًَل ٔ ٕٓی
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّاض ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ْق ُئ أَ ِظب َ َرَ٧ا َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩
ًَ َِ ٤زو بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا َِ ٟح ِٔ ٨ي َّی أَ ِظب َ َر ُظ ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢كُوبَی  ٩ِ ٤َ ٔ ٟصُؽ َٔی إلٔ َی

اِ ًَ ٪ي ُظ ُط ََٔٛآّا َو َٗ ََٗ ٍَ ٨ا ََ ٢وأَبُو صَإ ٔ ٧ئ ا ِس ُُ ٤ط ُش َِ ٤ي ُؽ بِ ُ ٩صَإ ٔ ٧ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وک َ َ

ابعس نب دمحم دفری ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،ویحة رشحی ،اوباہین وخالین ،اوبیلع رمعف نب امکل یبنج ،رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک ےئل اشبرت ےہ ےسج االسؾ یک دہاتی دی یئگ رضفرت ےک
اطمقبرزؼدایایگافراسرپاسےنربصایکہیدحثیحیحصےہافراوباہینوخالیناکانؾدیمحنباہینےہ
رافی  :ابعس نب دمحم دفری ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،ویحة رشحی ،اوباہین وخالین ،اوبیلع رمعف نب امکل یبنج ،رضحت اضفہل نب دیبع
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقفیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
رقفیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ب٧ ٩بہا ٪ب ٩ػٔوا ٪ث٘فی بْصی ،روط ب ٩اس ،٥٠طؽاؼ ابوك٠صہ راسيی ،ابواٟوازَ ،شرضت ًبؽاہلل
ب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ ُ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َط َّؽا ْؼ أَبُو كَ َِ ٠ص َة اٟزَّا ٔس ٔي ُّی
اٟث َ٘ف ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ا ٪بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٧ ٩ب َض َ
ک َٓ َ٘ا َ٢
ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟوازٔ َٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ إنِّٔی َْلُش ُّٔب َ

ک ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت تُ ٔص ُّبىٔی
ک َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧وزِ َ٣اذَا َت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢واہللٔ إنِّٔی َْلُش ُّٔب َ
اُ ِ ٧وزِ َ٣اذَا َت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢واہللٔ إنِّٔی َْلُش ُّٔب َ
َس َُ إلٔ َی َ ٩ِ ٣یُصٔ ُّبىٔی َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِي ٔ ١إلٔ َی َُ ٨ِ ٣ت َضا ُظ
َٓأًَ َّٔؽ ٔ ِ ٔ٠ِ ٔ ٟ
َْق أَ ِ َ
َْق ت ٔ ِحَٔآّا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ِ ٟٔ
دمحمنبرمعفنباہبنؿ نبوفصاؿیفقث رصبی،رفحنباملس،دشاداوبہحلطرایبس،اوباولازع،رضحتدبعاہللنبلفغم ریضاہللہنع
ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ابراگہ راستل آمب یلص اہلل ہیلع فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک اہلل یک مسق ںیم آپ ےس
تبحم رکات وہں آپ ےن رفامای وسوچ ایک ہہک رےہ وہ ےنہک اگل اہلل یک مسق ںیم آپ ےس تبحم رکات وہں اس ےن نیت رمہبت ہی ابت یہک
آپ ےن رفامای ارگ وت ھجم ےس تبحم رکات ےہ وت رقف ےک ےئل ایتر وہ اج ویکہکن وج ھجم ےس تبحمرکات ےہ وت اسیک رطػ رقف اس الیسب
ےسیھبزیتراتفریےسآاتےہوجاےنپاہبؤیکرطػزیتیےساتلچےہ
رافی  :دمحمنبرمعفنباہبنؿنبوفصاؿیفقثرصبی،رفحنباملس،دشاداوبہحلطرایبس،اوباولازع،رضحتدبعاہللنبلفغمریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
رقفیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :نرض بً ٩لی ،طؽاؼ ابی ك٠صہ اپ٨ے واٟؽ سے اور وہ طؽاؼ ب ٩ابی ك٠صة

یب َوأَبُو ا َِ ٟوازٔ َٔ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ط َّؽاؼ ٕأَبٔی كَ َِ ٠ص َة ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص ٌّی
اس ُُ ٤ط َجابٔزُ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوص َُو َب ِ ٔ
اٟزَّا ٔس ٔي ُّی ِ
رضننبیلع،دشادایب ہحلط اےنپفادل ےسافر فہ دشاد نب ایبطلجة ےسایسےک ل ینعم دحثیلقن رکےتںیہہی دحثینسح رغ ب

ےہافراوبفازعرایبساکانؾاجربنبرمعرصبیےہ
رافی  :رضننبیلع،دشادایبہحلطاےنپفادلےسافرفہدشادنبایبطلجة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرقفااہمرجنیارماےسےلہپتنجںیمدالخوہںےگ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکرقفااہمرجنیارماےسےلہپتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی بْصی ،زیاؼ بً ٩بؽاہلل ،اً٤عً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٣ :ص٤ؽ بٰ ٩

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا زٔیَاؼُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَب ٔی َس ٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩

َّ
َّ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ ِب َ ١أََُِ ٔ ٨يائ ٔض ٔ ِ ٥ب ٔ َع ِٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ْقا ُئ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩ی ِؽ ُظَ ُ٠
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ُٓ ٥َ ٠
َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحم نب ومٰیس رصبی ،زاید نب دبع اہلل ،ا،شم ،عغنة ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل

فملس ےن رفامای رقفاء اہمرجنیااینغ ےس اپچن وس اسؽےلہپ تنج ںیمدالخ وہں ےگاس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ دبعاہلل نبرمع افر
اجربےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ
رافی  :دمحمنبومٰیسرصبی،زایدنبدبعاہلل،ا،شم،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ

اسابرےںیمہکرقفااہمرجنیارماےسےلہپتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاَّلًلی ب ٩واػٛ ١وفی ،ثابت ب٣ ٩ص٤ؽ ًابؽ ٛوفی ،شارث ب ٩نٌ٤اٟ ٪يثی ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ١ا ِلُٜوفٔی َش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا ٌَِ ٟاب ٔ ُؽ ا ِلُٜوفٔی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصار ُٔث بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َّٔ ٪
اِ ٠ٟيثٔ ُّی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩و ٔ
ُّ
ُّ
إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
َشنٔی فٔی ُز َِ ٣زة ٔ ا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِشئىٔی ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َوأَ ِٔ ٣تىٔی ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َوا ِش ُ ِ
َخئّا یَا ًَائٔظَ ُة ََّل
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ ِب َ ١أََُِ ٔ ٨يائ ٔض ٔ ِ ٥بٔأ َ ِر َبٌٔی َن َ ٔ
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ ٥َ ٔ ٟیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ض َِ ٥ی ِؽ ُظَ ُ٠

َتزُ ِّؼی ا ِِ ٔ٤ٟشٜٔی َن َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ یَا ًَائٔظَ ُة أَشٔيِّی ا َِ ٤َ ٟشأٛی َن َو َ ِّْقبٔيض ٔ َِٓ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ ي َ ُِّْقب ُ ٔک َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
دبعاالیلع نب فالص وکیف ،اثتب نب دمحم اعدب وکیف ،احرث نبامعنؿ یثیل ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنہیداعیکہکایاہللےھجمونیکسمںںیمزدنہرکانرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرعضایکویکںایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایاس ےئلہک ہی ااینغء ےس اچسیل اسؽےلہپ تنج ںیمدالخ وہںےگ اے اعہشئ
یھبک یسکک نیکوکفاسپہنولاٹؤارگہچآدیھوجھکریہویکںہندفونیکسمںےستبحمرکفافراںیہناےنپرق برکاسےئلہکاسےس
اہللاعتیلںیہمتایقتمےکدؿاانپرقببیصنرکےاگہیدحثیرغ بےہ
رافی  :دبعاالیلعنبفالصوکیف،اثتبنبدمحماعدبوکیف،احرثنبامعنؿیثیل،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکرقفااہمرجنیارماےسےلہپتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلٗ ،٪بيؼة ،سٔيا٣ ،٪ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

يؼ ُة َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
ئ ب ٔ َع ِٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة ًَا ٕ ٦ن ِٔؼ ٕٔ َی ِوَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ
ْقا ُئ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ ِب َ ١اْلِ ََُِ ٔ ٨يا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِؽ ُظ ُ
 ١ا َِ َ ُٔ ٟ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمد نب الیغؿ ،قییضة ،ایفسؿ ،دمحم نب رمعف ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایرقفاءتنجںیمااینغءےساپچنوساسؽےلہپدالخوہںےگافرہیایقتمےکدؿاکآداھہصحےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،قییضة،ایفسؿ،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکرقفااہمرجنیارماےسےلہپتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوریً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،سٌيؽ ب ٩ایوب٤ً ،زو ب ٩جابز شرضمی ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل
رضی اہلل ً٨ہ

رضم ٔ ِّی ًَ ِ٩
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّاض ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ْق ُئ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
وب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جاب ٔز ٕا َِ ٟص ِ َ
ْقا ُئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ ِب َ ١أََُِ ٔ ٨يائ ٔض ٔ ِ ٥بٔأ َ ِر َبٌٔی َن
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِؽ ُظ ُ
َ َ ُٓ ١

َخئّا َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َٔ

ابعسنبدمحمدفری،دبعاہللنب سیدیرقمی،دیعسنباویب،رمعفنباجربرضحیم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع ےتہںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمونںےکرقفاءتنجںیمااینغءےساچسیلاسؽےلہپدالخوہںےگہیدحثی

نسحےہ
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،دبعاہللنبسیدیرقمی،دیعسنباویب،رمعفنباجربرضحیم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمہکرقفااہمرجنیارماےسےلہپتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوَکیب٣ ،صاربی٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

يض
ْقا ُئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ ِب َ ١أََُِ ٔ ٨يائ ٔض ٔ ِ ٥بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ یَ ِوَ ٕ ٦وص َُو َظ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة ًَاَ ٕ ٦و َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِؽ ُظ ُ
َ َ ُٓ ١

اوبرک ب ،احمریب ،دمحم نب رمعف ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفامایرقفاءاملسمؿتنجںیمااینغءےسفصندؿےلہپدالخوہںےگافرفہآداھدؿاپچنوساسؽاکوہاگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبرک ب،احمریب،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يًٍ ،باؼ بً ٩باؼ ٣ہ٠يی٣ ،حاٟؽ ،طٌيی ،شرضت َّ٣سو ٚرضی اہلل ً٨ہ

َّ
َّسو َٕٗ ٚا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََؽ ًَ ِت لٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَبَّاؼُ بِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َ
َّ
َار ََِ ٠ًَ ٚي َضا َر ُسو ُ٢
َِک ا َِ ٟصا ََّ ٢أًٟی ٓ َ
ب ٔ َل ٌَاَ ٕ ٦و َٗاَِ ٟت َ٣ا أَ ِط َب ٍُ ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَإَٓ ٦أ َطا ُئ أَ ِ ٪أَبِک ٔ َی إَّٔل بَ َِ ٜي ُت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٗ ٥َ ٔ ٟاَِ ٟت أَذ ُ ُ
اٟؽَ ِ ٧يا َواہللٔ َ٣ا َطب ٔ ٍَ ُٔ ٩ِ ٣ظ ِبز ٕ َو َِ ٟص َّٕ ٣َ ٥ز َتی ِ ٔن فٔی یَ ِوَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

ادمح نب عینم ،ابعد نب ابعد یبلہم ،اجمدل ،یبعش ،رضحت رسمفؼ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل
اہنع یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن ریمے ےئل اھکان وگنماای افر رفامای ںیم بج ریس وہ رک اھکان اھکیت وہں وت ےھجم رفان آات ےہ
رسمفؼ ےتہںیہںیمےنوپاھچویکںاؾاوملنینمےنرفامایےھجمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس یکداینےسر تلایدآاجیتےہاہللیکمسق
آپیھبکاکیدؿںیمرف یافروگتشےسدفرمہبتریسہنوہےئہیدحثینسحےہ
رافی  :ادمحنبعینم،ابعدنبابعدیبلہم،اجمدل،یبعش،رضحترسمفؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 239

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،ابواسصً ،ٙبؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ،اسوؼ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

یؽ یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩یَز ٔ َ
یؽ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ظ ِبز ٔ َطٌٔیر ٕیَ ِو َ٣ی ِ ٔن ُ٣ت َ َتابٔ ٌَی ِ ٔن َشًَّی
اْلِ َ ِس َوؼ ٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ُٗب ٔ َف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،اوب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب سیدی ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ زدنیگ ںیم یھبک دف دؿ وتمارت وج یک رف ی ےس ریس ہن وہےئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
فافتوہیئگاساببںیمرضحتاوبرہریہےسیھبدحثیوقنمؽےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اوباقحس،دبعارلنمحنبسیدی،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 240

راوی  :ابوَکیب٣ ،ص٤ؽ بًَ ٩لء٣ ،صاربی ،یزیؽ بٛ ٩يشا ،٪ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا َطب ٔ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
اٟؽَ ِ ٧يا َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
يض َش َش ْٔ َ ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِصُ ُ٠ط ثَ ََلثّا ت َٔبا ًّا ُٔ ٩ِ ٣ظ ِبز ٔا ِٟب ُ ِّر َشًَّی ٓ َ
َار َُّ ٚ
َغ ْ
اوبرک ب ،دمحم نب العء ،احمریب ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک الہ تیب یھبک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایحت ہبیط ںیم نیت دؿ کت وتمارت وہیگں یک رف ی ےس ریس ہن وہےئ ہی
دحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبرک ب،دمحمنبالعء،احمریب،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 241

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوری ،یصٌی ب ٩ابی بٜیر ،رحیز بً ٩ث٤ا ،٪س٠ي ٥بً ٩ا٣ز ،شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

اُ ٩ِ ًَ ٪سَِ ٠ي ٔ ٥بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اٟؽور ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ َٜی ِر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
رحیز ُ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ُ
 ٩ِ ًَ ١أَصِ ٔ ١بَ ِيتٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ظ ِبز ُ َّ
اٟظٌٔیر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
اَ ٪ئ ُِـ ُ
أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ک َ َ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ابعس نب دمحمدفری،ییحی نب ایبریکب ،رحری نبامثعؿ ،میلس نب اعرم ،رضحت اوباامہم ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہکروسؽ اّلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنےکرھگےسیھبکوجیکرف یاحتجےسزادئہن یتلکیھتہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،ییحینبایبریکب،رحرینبامثعؿ،میلسنباعرم،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 242

راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هی ،ثابت ب ٩یزیؽ ،ہَل ٢ب ٩ظبابً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
یؽ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ظب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٩یز ٔ َ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّاب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا َ ٢ک َ َ
يت َّ
وًَ ٪ظَ ّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یب ٔ ُ
ائ َوک َ َ
اَ ٠ٟيالٔی ا ِ٤ُ ٟت َ َتابٔ ٌَ َة كَاو ٔ ّیا َوأَصُِ٠طُ ََّل یَحٔ ُؽ َ
ا ٪أَ ِٛثَرُ ُظ ِبزٔص ُِٔ ٥ظ ِبزَ
َّ
اٟظٌٔیر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبع اہلل نب اعمفہی یحمج ،اثتب نب سیدی ،الہؽ نب باب ،مرکةة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ فاےل یئک یئک راوتں وھبک ےس رےتہ ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکرھگفاولںےکاپساشؾاکاھکانہنوہاتافراعؾوطررپاؿاکاھکانوجیکرف یوہیتیھتہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،اثتبنبسیدی،الہؽنب باب،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 243

راوی  :ابوً٤ار ،وٛيٍ ،اً٤ع٤ً ،اة بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
يض
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١رٔزِ َ ٚآ َٔ ٣ُ ٢ص َّٕ ٤ؽ ُٗو ّتا َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اوبامعر ،فعیک،ا،شم،امعةنب اقعقع،اوبزرعة،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنداعیکہکایاہللآؽدمحم(یلصاہللہیلعفملسےکالہتیب)اکرزؼدقبرافکتیرکدےہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبامعر،فعیک،ا،شم،امعةنباقعقع،اوبزرعة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 244

راوی ٗ :تيبة ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َخ َط ِيئّا ٕ َِ ٔ ٟؽ
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی َّؽ ٔ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َف بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔیث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل

ہبیتق  ،رفعج نب نامیلؿ ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک لک ےک ےئل
وکیئزیچںیہنرےتھکآ ےہیدحثیرغ بےہافررفعجنبنامیلؿےکالعفہیھبرمالسوقنمؽےہ
رافی  :قنینة،رفعجنبنامیلؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 245

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابو٤ٌ٣ز ًبؽاہلل ب٤ً ٩زوً ،بؽاٟوارث ،سٌيؽ ب ٩ابی رعوبةٗ ،تاؼہ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل
ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ات َٗا ََ ٢ص َذا
َٗ َتا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٣َ ٢ا أَک َ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ظ َٔوا َٕ ٪و ََّل أَک َ َُ ١ظ ِبزّا َُ ٣ز َّٗ ّ٘ا َشًَّی ََ ٣

َشؽ ْ
رعوبَ َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َسٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ

دبعاہللنبدبعارلنمح،اوبرمعمدبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،دیعسنبایبرعفیة،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہ

ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبکوخاؿرپاھکانںیہناھکایافرہناپچیتیہاھکیئاہیںکتہکر تلرکےہیدحثینسح
حیحصےہ
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اوبرمعمدبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،دیعسنبایبرعفیة،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکرھگفاولںاکرنہنہس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 246

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤بً ٩بيؽاہلل بً ٩بؽا٤ٟحيؽ ش٨فیً ،بؽاٟزش ٩٤بً ٩بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،ابوشاز ،٦شرضت
سہ ١ب ٩سٌؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِ٤َ ٟحٔيؽٔ ا َِ ٟص َ٨ف ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ
أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو َشازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ أَُ َّ ٧ط ٗٔي َُ َٟ ١ط أَک َ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا٨َّ ٟق ٔ َّی َي ٌِىٔی ا ُِ ٟص َّو َاری َٓ َ٘ا َ٢

ًَ ١ل َی ًَ ِض ٔؽ َر ُسو ٔ٢
َس ِض ْ٣َ ١ا َرأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا٨َّ ٟق ٔ َّی َشًَّی َٟق ٔ َی اہللَ َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط صَ ِ ١کَاِ َ ٧ت َل٨َ ٣َ ٥ِ ُٜاظٔ ُ
و ٪ب ٔ َّ
اٟظٌٔیر ٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُ ُٔ ٨ِ َ ٧عطُ ٓ ََي ٔلیرُ ُٔ ٨ِ ٣ط
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا کَاِ َ ٧ت َ٨َ ٟا َ٨َ ٣اظٔ ُ
ٕ ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِؼ ََ ٌُ ٨
ٔٗ ١ي َِ َٜ َٓ ١ي َ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی َشازٕٔ ٦
َ٣ا كَ َار ث ُ َُّ٧ ٥ث َ ِّریطٔ َٓ ٌَِ ٨حُٔ٨طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َ٣اُ ٔ ٟ

دبعاہللنبدبعارلنمحنبدیبعاہللنبدبعادیجملیفنح ،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس ریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکاؿےسیسکےنوپاھچایکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبکدیمہاھکایرضحتلہسےنوجابداییبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن زدنیگ رھب دیمہ ںیہن داھکی رھپ وپاھچ ایک ایگ دہع وبنی ںیم آپ ولوگں ےک اپس اینلھچں وہا رکیت ںیھت آپ ےن رفامای
ںیہنرعضایکایگوترھپوجےکآےٹوکسکرطحاھچےتن آ ےاوہنںےنرفامایل اےسوھپکنامرےتوجاڑانوہاتاڑاجاترھپابیقںیم
اپینڈاؽرکوگدنھےتیلہیدحثینسححیحصےہاسدحثیوکامکلنباسنےناوباحزؾےسلقنایکےہ

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحنبدیبعاہللنبدبعادیجملیفنح،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احصہبرکاؾےکرنہنہسےکابرےںیم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
احصہبرکاؾےکرنہنہسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 247

راوی ٤ً :زو ب ٩اس٤اًي ١ب٣ ٩حاٟؽ ب ٩سٌيؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ ،بيا ،٪شرضت ٗيص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩حأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩بَ َيا ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازَٔٗ ٕ ٦اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َؽ بِ َ ٩أَبٔی
َو َّٗاؾٕ َي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی َْلَ َّو َُ ٢ر ُج ٕ ١أَص َِز َاَ ٚؼ ّ٣ا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َوإنِّٔی َْلَ َّو َُ ٢ر ُج َٕ ١رمَی بٔ َش ِض ٕ ٥فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َو َِ َ٘ ٟؽ َرأَیِ ُتىٔی أَُِزُو فٔی
 ١إ ٔ ََّّل َو َر ََّ ٚ
اٟظ َحز ٔ َوا ُِ ٟص ِب َ٠ةٔ َشًَّی إ ٔ َّ ٪أَ َش َؽَ٧ا ََ ٟي َـ ٍُ َ٤َ ٛا َت َـ ٍُ
ا َِٔ ٌٟؼابَةٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
اب َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ٧أِک ُ ُ
َّ
اٟظاةُ أَ ِو ا َِ ٟبٌٔیرُ َوأَ ِػ َب َص ِت بَُ٨و أَ َس ٕؽ ي ٌَُز ُِّرونٔی فٔی ِّ
یِ َ٘ َٟ ٩ؽ ظ ِٔب ُت إٔذّا َو َؿ َّ٤َ ًَ ١لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔ ْ
یث َش َش ْ٩
اٟؽ ٔ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ بَ َيا ٕ٪
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
رمعف نب اامسلیع نب اجمدل نب دیعس ،اؿ ےک فادل ،ایبؿ ،رضحت سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دعس نب ایب
فاقصےسانساوہنںےنرفامایہکںیمالہپصخشوہںسجےناہجدںیمافکروکلتقایکافروخؿاہباتایسرطحاہجدںیمالہپریتےنکنیھپ
فاالیھبںیمیہوہںےھجمایھچرطحایدےہہکںیماحصہبیکاکیامجتعےکاسھتاہجدںیمرشکیاھتوتل ولگدروتخںےکوتپں
افراخرداراھجڑویںےکلھپاھکرکسگارایکرکےتآ ےاہیںکتہکامہرااپاخہنرکبویںافرافںوٹںیکینگنیمیکرطحوہاتابہلیبقونب
اس ریمے دنی ےک ابرے ںیم نعط رکےت ںیہ ارگ ااسی یہ ےہ وت اسفتق انرماد راہ افر ریمے اامعؽ اضعئ وہےئ ہی دحثی نسح
حیحصرغ بےہایبؿیکرفاتیےہ

رافی  :رمعفنباامسلیعنباجمدلنبدیعس،اؿےکفادل،ایبؿ،رضحتسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
احصہبرکاؾےکرنہنہسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 248

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ،شرضت سٌؽ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَب ٔی َظإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَ َ٨ا َٗ ِي ْص َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َؽ بِ َ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ٣إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی أَ َّو َُ ٢ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٌَ ٟز ٔب َرمَی بٔ َش ِض ٕ ٥فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َو َِ َ٘ ٟؽ َرأَیِت ُ َ٨ا َن ِِزُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اٟش َُ ٤ز َشًَّی إ ٔ َّ ٪أَ َش َؽَ٧ا ََ ٟي َـ ٍُ َ٤ٛا َت َـ ٍُ َّ
اٟظاةُ ث ُ َّ ٥أَ ِػ َب َص ِت بَُ٨و أَ َس ٕؽ ي ٌَُز ُِّرونٔی فٔی ِّ
َو َ٣ا َ٨َ ٟا كَ ٌَ ْا ٦إ ٔ ََّّل ا ُِ ٟص ِب ََ ٠ة َوصَ َذا َّ
یِ َ٘ َٟ ٩ؽ
اٟؽ ٔ
َ
ا٪
ظ ِٔب ُت إٔذّا َو َؿ َّ٤َ ًَ ١لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًُِ ٩ت ِ َب َة بِ َُٔ ٩زِ َو َ

دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق ،رضحت دعس نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم الہپ رعب وہں سج
ےن اہلل اعتیل ےک راےتس ںیم ریت اکنیھپ ےھجم اید ےہ ہک ل  ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد رک رےہ آ ے امہرے اپس
اھکےن ےک ےئل اخردار دروتخں ےک وتپں افر وھپولں ےک وساء ھچک ہن اھت اہیں کت ہک امہرا اپاخہن رکبویں یک وینگنیمں یک رطح وہات
نکیلابونبادسےنےھجمدنییکفہجےسالمتمرکینرشفعرکدیوتںیموسےنچرپوبجمروہایگہکارگااسیےہوتںیموتربابدوہایگافر
ریمیایکینںاضعئوہںیئگہیدحثیحیحصےہاساببںیمہبتعنبوزفاؿےسیھبرفاتیےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رضحتدعسنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٗ :تيبة ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب٣ ،ص٤ؽ ب ٩سیری٩

یَٗ ٩ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨ؽ أَبٔی صُ َزیِ َز َة َو ًََِ ٠يطٔ ثَ ِوبَا َّٔ ٤َ ٣ُ ٪ظ َ٘ا ٔ٩ِ ٣ٔ ٪
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َخ ٓ ٔ َامی بَی ِ َن ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ََّ ٛتا َٕ َٓ ٪ت ََّ ٤ع َم فٔی أَ َش ٔؽص َٔ٤ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بَ ٕغ بَ ٕغ یَ َت ََّ ٤ع ُم أَبُو ص َُزیِ َز َة فٔی ا ِلَّ َٜتا ِٔ َ٘ َٟ ٪ؽ َرأَیِ ُتىٔی َوإنِّٔی َْلَ ٔ ُّ
و٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُش ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َٔ ِِ ٣ظ ًّيا ًَل َ َّی ٓ ََيحٔي ُئ ا َِ ٟحأِی ٓ ََي َـ ٍُ رٔ ِج َُ ٠ط ًَل َی ًُُ٨قٔی َی َزی أَ َّ ٪ب ٔ َی ا ُِ ٟحَ ُ٨
وَ ٪و َ٣ا ص َُو إ ٔ ََّّل ا ُِ ٟحو َُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َو َ٣ا بٔی ُجْ ُ٨
َغ ْ

ہبیتق  ،امحد نب زدی ،اویب ،دمحم نب ریسنی  ےتہ ںیہ ہک ل  رضحت اوبرہریہ ےک اپس آ ے اؿ ےک اپس دف رسخ رگن ےک ڑپکے آ ے
اوہنںےنا سںیمےساکی ڑپکےےسانکاصػایکافررفامایفاہفاہاوبرہریہآجاس ڑپکےےسانکاصػرکراہ ےہافراکی
زامہناھتہکںیمربنمروسؽافررضحتاعہشئےکرجحےےکدرایمںوھبکیکفہجےسڈناھؽوہرکرگایگوتسگرےنفاےلہیےتھجمس
وہےئریمیرگدؿرپاپؤں رےنھکےگلہکاشدیہیاپ لوہایگ ےہاحالہکنںیموھبکیکفہج ےسےبوہشوہااھتہیدحثینسححیحص
رغ بےہ
رافی  :قنینة،امحدنبزدی،اویب،دمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،شيوة بَ ٩شیض ،ابوہانی ظوَّلنی ،ابوًلی ً٤زو ب٣ ٩اٟک ج٨يی ،شرضت

ٓـاٟہ بً ٩بيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َشیِ ٕض أَ ِظبَرَنٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟع ِوَّلَ ن ٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا ًَل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٤زو بِ َ٩
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َّاض ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
یؽ َش َّؽثَ َ٨ا َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩
ا٩ِ ٣ٔ ٢
َ٣إ ٔ ٟک ا َِ ٟح ِٔ ٨ي َّی أَ ِظب َ َر ُظ ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َػلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
رخ رٔ َج ْ
ض َی ٔ ُّ
اب َّ َّ
َ
ُوَٓ ٪إٔذَا َػلَّی
اب صَ ُؤ ََّل ٔ
ئ ََ ٣حأ٧ی ُن أَ ِو ََ ٣حاَ ٧
َٗا َ٣تٔض ٔ ِ ٥فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع َؼ َ
رع ُ
اػةٔ َوص ُِ ٥أَ ِػ َص ُ ُّ
اٟؼٔ ٔة َشًی َي ُ٘و َ ٢اْلِ ِ َ
َّ
َّ
و٣َ ٪ا َلَ ٨ِ ٔ ً ٥ِ ُٜؽ اہللٔ َْلَ ِشبَب ِ ُت ِ ٥أَ َِ ٪تزِ َؼاؼُوا َٓا َٗ ّة َو َشا َج ّة
ْص َٖ إَِٔ ٟيض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََِ ٟ ٢و َت ٌَِ ٤َُ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِن َ َ
َٗا َََ ٓ ٢ـا َُ ٟة َوأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ

ابعسنبدمحم،دبعاہلل نبسیدی رقمی،ویحة نبرشحی،اوباہینوخالین،اوبیلعرمعف نب امکلیبنج،رضحت اضفہل نبدیبع ریضاہللہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجامنززپاھرکےتوتااحصبہفصںیمےسضعبرضحاتوھبکےسڈناھؽوہرک
ےبوہشرکرگاجےتوتداہییتولگ ےتہہکہیاپ لںیہانچہچنبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےتوتاؿےس
رفامےتارگمتاجؿولہکاسرقففافےقرپاہللاعتیلںیہمتسکدقرااعنؾفارکاؾےسونازںیےگوتمتاسےسیھبزایدہرقففافےق
وکدنسپرکےنوگلاضفہل ےتہںیہہکںیماسدؿیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاھتہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحم،دبعاہللنبسیدیرقمی،ویحةنبرشحی،اوباہینوخالین،اوبیلعرمعفنبامکلیبنج،رضحتاضفہلنبدیبعریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١آؼ ٦ب ٩ابی ایاض ،طيبا ٪ابوٌ٣اویہً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،ابوس٤٠ة بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ض َش َّؽثَ َ٨ا َط ِي َبا ُ ٪أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا آ َؼ ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ َیا ٕ
رخ ُد ٓ َٔيضا َو ََّل َی َِ٘ ٠ا ُظ ٓ َٔيضا أَ َش ْؽ
َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َسا ًَ ٕة ََّل َی ِ ُ
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٢
َخ ِج ُت أَ َِ ٟقی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَُ ِ ٧وزُ فٔی َو ِجضٔطٔ
َٓأ َ َتا ُظ أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َجا َئ ب ٔ َ
ک یَا أَبَا بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا ََ َ ٢
ک یَا ًُ َ٤زُ َٗا َ ٢ا ُِ ٟحو َُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
يَِ ٠ًَ ٥يطٔ ََٓ ٥َِ ٠یَِ ٠ب ِث أَ َِ ٪جا َئ ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َجا َئ ب ٔ َ
َواَّ ٟت ِشَ ٔ ٠
اَ ٪ر ُج َّل َٛثٔی َر
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َٗ ِؽ َو َج ِؽ ُت َب ٌِ َف ذََ ٔ ٟ
ک َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا إلٔ َی َ٨ِ ٣ز ٔ ٔ ٢أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٥بِ ٔ ٩اٟت َّ ِي َضا ٔ ٪اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َوک َ َ
اِ ٨َّ ٟع َٔ ١و َّ
ئ َو ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜط َظ َؽ ْ ٥َِ ٠َٓ ٦یَحٔ ُؽو ُظ َٓ َ٘اُٟوا َّٔل َِ ٣زأَتٔطٔ أَیِ ََ ٩ػاشٔبُ ٔک َٓ َ٘اَِ ٟت اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ي ِش َت ٌِ ٔذ ُب َ٨َ ٟا ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ٥َِ ٠
اٟظا ٔ

ْقبَ ٕة َیزِ ًَبُ َضا ٓ ََو َؿ ٌَ َضا ث ُ ََّ ٥جا َئ َی َِ ٠تز ٔ ُ ٦أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُئ َِّؽیطٔ بٔأَبٔيطٔ َوأ ُ ِّ٣طٔ ث ُ َّ٥
َیَِ ٠ب ُثوا أَ َِ ٪جا َئ أَبُو ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٥بٔ ٔ ِ
اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی َشؽٔي َ٘ت ٔطٔ ٓ ََب َش َم َُ ٟض ِ ٥بٔ َشاكّا ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی ِ َ ٧ع َٕ ٠ة َٓ َحا َئ بٔ٘ ٔ ِ٨و ٕٓ ََو َؿ ٌَ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َشبُوا
اروا أَ ِو َٗا ََ ٢ت َعیَّرُوا ُٔ ٩ِ ٣ركَبٔطٔ َوبُ ِ ٔ
َّسظ َٔٓأَکَُ٠وا َو َ ٔ
أَٓ َََل َت َِ َّ٘ ٨ي َت َ٨َ ٟا ُٔ ٩ِ ٣ركَبٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َر ِؼ ُت أَ َِ ٪ت ِع َت ُ
وُ ٨ِ ًَ ٪ط یَ ِو َ٦
ک ا ِ٤َ ٟا ٔ
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َيؽٔظ ٔ ٔ ٩ِ ٣أٌ٨َّ ٟي َّٔ ٥أ ٟذی ُت ِشأََ ُٟ
ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ه ٌّٔ ١بَارٔ ْؼ َو ُركَ ْب كَي ِّْب َو َ٣ائْ بَارٔ ْؼ َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبُو ا َِ ٟض ِي َث َٔ ٔ ٟ ٥ي ِؼ َُ َٟ ٍَ ٨ض ِ ٥كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک َظاؼ ٔ ْ٦
ََّل َت ِذبَ َص َّ٩ذ َ
َات َؼ ٓرٕ َٗا َََ ٓ ٢ذبَضَ َُ ٟض ِ٨َ ًَ ٥اّٗا أَ ِو َج ِؽ ّیا َٓأ َ َتاص ُِ ٥ب ٔ َضا َٓأَکَُ٠وا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ َِ ٟ ١
َٗا َََّ ٢ل َٗا ََٓ ٢إٔذَا أَ َتاَ٧ا َس ِي ْی َٓأِت ٔ َ٨ا َٓأت ُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َزأ ِ َسی ِ ٔن َِ ٟي َص َُ ٌَ ٣ض َ٤ا ثَأ ٟثْ َٓأ َ َتا ُظ أَبُو ا َِ ٟض ِي َث َٔ٘ َٓ ٥ا َ٢
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِظتَرِ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ا ِظت َ ِر لٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟش َتظَ َار
ؾ بٔطٔ ٌَِ ٣زُوّٓا َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبُو ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٥إلٔ َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ ِظب َ َر َصا بٔ َ٘ ِو َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ُِ ٣ؤ َت َُ ٩ْ ٤ظ ِذ َص َذا َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت ُط ي َُؼل ِّی َوا ِس َت ِو ٔ

ٔيٙ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ا َِ ٣زأَتُ ُط َ٣ا أََ ِ ٧ت ب ٔ َبا٣َ ّٕ ٔ ٟا َٗا َٔ ٓ ٢يطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ت ٌِتٔ َ٘ ُط َٗا َُ َٓ ٢ض َو ًَت ْ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َ ٥َِ ٟی ِب ٌَ ِث َ٧ب ٔ ًّيا َو ََّل َظٔ٠ي َٔ ّة إ ٔ ََّّل َو َُ ٟط ب ٔ َلاَ َ ٧تا ٔ ٪ب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َو َت َِ ٨ضا ُظ ًَ ِ٩
ئ َٓ َ٘ ِؽ ُوق ٔ َی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رک َوب ٔ َلاْ َ ٧ة ََّل َتأُِٟو ُظ َظ َب ّاَّل َو َ ٩ِ ٣یُ َ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟشو ٔ
ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
يض َ ٔ
َغ ْ
و ٚب ٔ َلاَ َ ٧ة ُّ
دمحم نب اامسلیع ،آدؾ نب ایب اایس ،ابیشؿ اوباعمفہی ،دبعاکلمل نب ریمع ،اوبسلمة نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی رمہبتالخػاعدترھگےسےلکناسفتقآپےسالماقتےکےئلیھب
وکیئںیہناحرضوہارکات اھتاےنتںیمرضحتاوبرکبریضاہللہنعفیرفیالےئآپےنوپاھچےسیکآانوہارعضایکایروسؽاہللیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ آپ یک الماقت زایرت افر السؾ رعض رکےن یک رغض ےس احرض وہا وہں وھتڑی دری دعب رضحت رمع
ریضاہللہنع یھبآےآپ ےناؿےسوپاھچےسیک آان وہا رعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوھبکیکفہج ےسآایوہں
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ھچک وھبک وسحمس وہ ریہ ےہ رھپ فہ بج اوبامثیہل نب تؿ ااصنر ےک رھگ یک رطػ لچ
زپےاوبامثیہلےکاہںتہبیسوجھکرفںےکدرتخافرریثکدعتادںیمرکبایںںیھتاہتبلاخدؾوکیئںیہناھتبجہیولگفاہںےچنہپ
وت اںیہن وموجد ہن اپ رک اؿ یک ویبی ےس وپاھچ ہک اہکں ے ںیہ رعض ایک فہ امہرے ےئل اھٹیم اپین ےنیل ے ںیہ اےنت ںیم فہ اکی کشم
ااھٹےئوہےئ چنہپ ےرھپ کشمریھکافر یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت ٹپل ےافر ےنہکےگل ایروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ریمے امں ابپ آپ رپ رقابوینں رھپ اوبامثیہل اؿ ونیتں رضحات وک ےل رک اےنپ ابغ ںیم ےلچ ے اؿ ےک ےئل ڑپکا اھجبای افر
درتخ ےسوجھکراک اھچگوتڑرک احرضرک دای یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای متامہرے ےئلرصػاتزہہتخپوجھکرںی ویکںہن الےئ
اوہنں ےن رعض ایک ںیم اس ارادہ ےس اتزہ ہتخپ افر مین ہتخپ وجھکرںی الای وہں اتہک آپ وج اچںیہ اایتخر رفامںیئ سپ اوہنں ےن
وجھکرںی اھکیئ افر اھٹیم اپین ایپ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای اس ذات یک مسق سج ےک قیضہ دقرت ںیم ریمی اجؿ
ےہہیڈنھٹااسہیاپزیکہوجھکرںیافرڈنھٹااپینایسیںیتمعنںیہہکایقتمےکدؿ اؿ ےکقلعتممتولوگںےسوپاھچاجےئاگرھپ بج
اوبامثیہلآپےکےیلاھکانایتررکےنےکےئلاجےنےگلوتآپےنرفامایدفدھفاالاجونرذحبہنرکانانچہچناوبامثیہلےناکیرکبیاک
ہچب ذحب ایک افر اکپ رک شیپ ایک وت اؿ رضحات ےن اھکان اھکای رھپ یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اؿ ےس وپاھچ ایک اہمترے اپس وکیئ اخدؾ
ںیہن اوہنں ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملسآپ ےن رفامای بج امہرےاپس دیقی آںیئ وت آان (وھتڑے یہ
دونںںیم)یبنارکؾ یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمدفدیقیشیپےیکے۔وتآوبامثیہلریضاہللہنعیھب احرضوہےئ۔آپ ےن
رفامای ہک اؿ ںیم ےس ےسج اچوہ ےل اجؤ اوہنں ےن رعض ایک آپ وج اچںیہ ددیںی۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےس
 ہررہایل اجےئ فہ انیم وہات ےہ ہی ےلول ویکہکن ںیم اےس امنز زپےتھ وہےئ د اتھک وہں افر ونس ںیم ںیہمتاس ےس الھبیئیک تحیص
رکات وہں ۔ بج اوبامثیہل ےن ویبی ےک اپس اج رک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد انسای فہ ےنہک وج ں ہک مت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فملس ےک اراش د یک لیمعت اس وصرت ںیم رکےتکس وہ ہک اےس آزاد رکدف۔ اوبامثیہل ےنہک ےگل وت رھپ ہی ایس فتق آزاد ےہ۔انچہچن یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رہ یبن ای ہفیلخ ےک اسھت دف مسق ےک راقفء رےتھک ںیہ اکی فہ وج اےس اےھچ اکومں اک مکح
دےتی افر رباویئں ےس رفےتک ںیہ افر دفرسے فہ وج اےس رخاب رکےت ںیہ۔ذہلا ےسج ربے راقفء ےس اجنت ددیی یئگ فہ اجنت
اپایگ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،آدؾنبایباایس،ابیشؿاوباعمفہی،دبعاکلملنبریمع،اوبسلمةنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہلل
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راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،ابوًوا٧ہ ًبؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،ابی س٤٠ہ بً ٩بؽاٟزش٩٤

َش َّؽثَ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َشؽ ُ
ا ٪أَ َت ُّ٩ِ ٣ٔ ٥
ٔیث َط ِي َب َ
َک ِ َ ٧ص َو صَ َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َخ َد یَ ِو ّ٣ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ ٓ ََذ َ َ
اب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔصَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َشؽٔیثٔ أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َوأَك ِ َو َُ ٢و َط ِي َبا ُٔ ٪ث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽص َُِ ٥ػاش ُٔب َ ٔ ٛت ٕ

ض أَي ِّـا
َو ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اصحل نب دبع اہلل ،اوبوعاہندبعاکلمل نب ریمع ،ایبہملس نب دبعارلنمح ےن اوہنںےن اوبوعاہن ےسفہ دبعاکلمل نب ریمع ےس افر فہ
اوبہملس نب دبعارلنمح ےس لقن رکےت ںیہ ہک اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب افر رمع ابرہ فیرفی الےئ اس ےک دعب
ذموکرہابالدحثیےکل ینعمرفاتیلقنیکنکیلاسںیمرضحتاوبرہریہاکفاہطسذرکںیہنایکابیشؿدحمیےکزندکیہقثافر
اص باتکبںیہ
رافی  :اصحلنبدبعاہلل،اوبوعاہندبعاکلملنبریمع،ایبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،سيار ،سہ ١ب ٩اس ،٥٠یزیؽ ب ٩ابی ٨٣ؼور ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ابوك٠صہ

یؽ بِ ٔ ٩أَب ٔی َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
َّار بِ َُ ٩شات َٕٔ ٩ِ ًَ ٥س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َسي ُ
َّ
َّ
َ
ُف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أبٔی كَ َِ ٠ص َة َٗا ََ ٢ط َِ ٜوَ٧ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِٟحُو ََ َو َرٓ ٌَِ َ٨ا ًَ ِ ٩ب ُ ُلو٨َ ٔ ٧ا ًَ َِ ٩ش َحز ٕ َش َحز ٕ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ش َح َزیِ َٔٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
دبع اہلل نب ایب زاید ،ایسر ،لہس نب املس ،سیدی نب ایب وصنمر ،اسن نب امکل اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک ل  ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسےنماینپ وھبکیکدشتایبؿیکافر ٹیپ ےسڑپکاااھٹرکداھکایہک ل  ےناکی اکیرھتپ ابدنھراھک ےہ۔سپیبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ڑپکا ااھٹای وت دف رھتپ دنبےھ وہےئ آ ے۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اےس رصػ ایس دنس ےس
اجےتنںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،ایسر،لہسنباملس،سیدینبایبوصنمر،اسننبامکلاوبہحلط
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راوی ٗ :تيبة ،ابواَّلشوؾ ،س٤اک ب ٩رحب

اب
َش ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
رح ٕب َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظیر ٕ َي ُ٘و ُ ٢أََِ ٟشت ُِ ٥فٔی ك َ ٌَاَ ٕ ٦و َ َ

َ٣ا ٔطئِت ُِِ َ٘ َٟ ٥ؽ َرأَیِ ُت َ٧ب ٔ َّيَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا َیحٔ ُؽ َّٔ ٩ِ ٣
اٟؽ َٗ ٔ٣َ ١ا یَ ََِ ٤لُ بٔطٔ بَ ِل َُ ٨ط َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ؾ َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة َص َذا
َػ ٔص ْ
رح ٕب ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ أَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
يض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َر َوی أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز

ہبیتق  ،اوباالوحص ،امسک نب رحب  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن امعنؿ نب ریشب وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیہمت اہمترا دنسپدیہ اھکان افر انپہ رسیم
ںیہن احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک داھکی آپ وک ٹیپ رھب رک ادین مسق یک وجھکرںی یھب احلص ہن وہیت ںیھت ہی
دحثینسححیحص ےہاوبوعاہن افر یئکرافیےسامسکنب رحبےساس ےک ل ینعملقن رکےتںیہ ہبعش یہیدحثی امسکےسفہ
امعنؿنبریشبےسافرفہرضحترمعےسلقنرکےتںیہ
رافی  :قنینة،اوباالوحص،امسکنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انغءدرتقیقحدؽےسوہاتےہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
انغءدرتقیقحدؽےسوہاتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 255

راوی  :اش٤ؽ ب ٩بؽی ١بْ ٩قیع یامی ٛوفی ،ابوبرک بً ٩ياغ ،ابوشؼین ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ َ
غ ًَ ِ ٩أَبٔی َش ٔؼی ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
ْقیِ ٕع ا َِ ٟيام ٔ ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َش َّؽث َ٨ا أ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ب ُ َؽیِ ٔ ١بِ َٔ ُ ٩

ق َو َل َّ٩ٜٔا ِِٟٔى َی ُٔى َی أِ ٔ٨َّ ٟص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي َص ا ِِٟٔى َی ًَ َِٛ ٩ث ِ َرة ٔا َِ ٌَ ٟز ٔ
َشؽ ْ
اػ ٕ ٥اْلِ َ َسؽ ُّٔی
يض َوأَبُو َش ٔؼی ٕن ا ِس ُُ ٤ط ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُٔ ًَ ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمح نب دبلی نب رقشی اییم وکیف ،اوبرکب نب ایعش ،اوبنیصح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاایت ےہ ہک روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییقیقحامدلاریامؽیکرثکتںیہنہکلبسفناکینغوہانیہالصامدلاریےہہیدحثینسح
حیحص
رافی  :ادمحنبدبلینبرقشیاییموکیف،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قحےکاسھتامؽےنیلےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
قحےکاسھتامؽےنیلےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 256

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،سٌيؽ٘٣ ،بری ،ابووٟيؽ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َظ ِو ََ ٟة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِي ٕص َوکَاِ َ ٧ت َت ِص َت َش ِ٤زَ َة بِ ٔ٩
َّ
َّ
رض ْة شَُِ ٠و ْة َ ٩ِ ٣أَ َػابَ ُط ب ٔ َص ِّ٘طٔ بُور َٔک
ًَ ِب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا ِ٤َ ٟا ََ ٢ظ ٔ َ

َُ ٟط ٓ ٔيطٔ َو ُربَّ َُ ٣ت َعوِّقٕ ٓ ٔ َامی َطائ َ ِت بٔطٔ َنٔ ُِش ُط ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٢اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َِ ٟي َص َُ ٟط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة إ ٔ ََّّل ا٨َّ ٟا ُر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
يض َوأَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا ِس ُُ ٤ط ًُب َ ِي ُؽ َسَ ُ٨
َشؽ ْ
وَط
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق،ثیل،دیعس،یربقی،اوبفدیل ےتہںیہںیمےنزمحہنبدبعابلطملیکویبیوخہلتنبسیقےسانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہی امؽ رسزبس افر اھٹیم ےہ سج ےن اےس قح افر الحؽرطےقی ےس احلص ایک اس ےک ےئل اس ںیم ربتک دییئگ افر
تہب ےس ولگ وج اہلل افر اس ےک روسؽ ےک امؽ ےس اسفنین وخااشہت وپری رکےت ںیہ اؿ ےک ےئل ایقتم ےک دؿ آگ ےہ ہی
دحثینسححیحصےہاوبفدیلاکانؾدیبعنبونساطءےہ
رافی  :قنینة،ثیل،دیعس،یربقی،اوبفدیل

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

ابب
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 257

راوی  :بَشب ٩ہَل ٢ػواًٖ ،بؽاٟوارث ب ٩سٌيؽ ،یو٧ص ،شش ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اٖ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َّو ُ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اٟؽی َ٨ارٔ ِ ًَ ٩َٔ ٌُٟب ُؽ ِّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ًَ ٩َٔ ٌُٟ ٥َ ٠ب ُؽ ِّ
اٟؽ ِر َص َٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَي ِّـا أَ َت َّ٩ِ ٣ٔ ٥
َص َذا َوأَك ِ َو َ٢

رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارثنبدیعس،ویسن،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایدانیرافر درال ےکدنبفں رپتنعلیک یئگہیدحثیاسدنس ےسنسحرغ بےہ افراس ےک العفہیھباوبرہریہ
ےسرموفاعوقنمؽےہسجاسےسوطلیےہ
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارثنبدیعس،ویسن،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 258

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،زَکیا ب ٩ابی زائؽہ٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩سٌؽ ب ٩زرارة بٌٛ ٩ب
انؼاری اپ٨ے واٟؽ

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِؽٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ز َ ٔ
ز َُر َار َة ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ذٔئ ِ َبا َٔ ٪جائ ٌَٔا ٔ٪

َ
َّ
اَٟش ٔ
يض
ٖ ٟٔؽٔیٔ٨طٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ؾ ا ِ٤َ ٟزِ ٔ
رح ٔ
أ ُ ِرس ََٔل فٔی َُ َ ٥ٕ ٨بٔأٓ َِش َؽ ََ ٟضا ِٔ ٔ ٩ِ ٣
ئ ًَل َی ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢و َ
اب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل َي ٔؼ ُّض إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ
َویُ ِز َوی فٔی َص َذا ا َِ ٟب ٔ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،زرکای نب ایب زادئہ ،دمحم نب دبعارلنمح نب دعس نب زرارة نب بعک ااصنری اےنپ فادل ےس فہ یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی اراشد لقن رکےت ںیہ ہک ارگ فہ وھبےک ئڑیھےیئ رکبویں ےک رویڑ ںیم وھچڑ دےیئ اجںیئ وت فہ ااتن ناصقؿ
ںیہنرکےتانتجامؽافررمےبتیکرحصااسنؿےکدنیوکرخابرکیتےہہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمرضحتانبرمع
ریضاہللامہنعےسیھبدحثیوقنمؽےہنکیلاسیکدنسحیحصںیہن
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،زرکاینبایبزادئہ،دمحمنبدبعارلنمحنبدعسنبزرارةنببعکااصنریاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 259

راوی ٣ :وسی بً ٩بؽاٟزش٨ٛ ٩٤ؽی ،زیؽ ب ٩شباب٣ ،شٌوؼی٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل
ً٨ہ

اب أَ ِظب َ َرنٔی ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
وسی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُُ ٩ش َب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َش ٔؼیر ٕ َٓ َ٘ َاَ ٦و َٗ ِؽ أَثَّ َز فٔی َج ِ٨بٔطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو

٠ؽَ ِ ٧يا َ٣ا أََ٧ا فٔی ُّ َّ
َک ؤكَ ّ
َکأٛبٕ ا ِس َتوَ ََّ ١ت ِص َت َط َح َزة ٕ ث ُ ََّ ٥ر َاط َو َت َز ََ ٛضا َٗا ََ ٢وفٔی
َّات َع ِذَ٧ا َ ٟ
ائ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔی َو َ٣ا ُّ ٔ ٟ
اٟؽَ ِ ٧يا إَّٔل َ َ
ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ومیسنبدبعارلنمحدنکی،زدینبابحب،وعسمدی،رمعفنبرمة،اربامیہ،علقمة،رضحتدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکی
رمہبت یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس وبروک رپ وس رک اےھٹ وت آپ ےک مس ابمرک رپ اٹچیئ ےک اشنانت آ ے احصہب ےنرعض ایک ای روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ااجزت دےئجی ہک آپ ےک ےئل اکی وھچبان انب دںی آپ ےن رفامای ےھجم داین ےس ایک اکؾ ںیم وت داین ںیم
اسرطحوہںہک ےسیجوکیئ وساریسکدرتخ ےک ےچین اسےئیکف ہجےسھٹیب ایگرھپفاہں ےسرفاہنوہایگ افردرتخ وکوھچڑدایاس
اببںیمرضحتانبرمعافرانبابعسےسیھبرفاتیےہہیدحثیحیحصےہ
رافی  :ومیسنبدبعارلنمحدنکی،زدینبابحب،وعسمدی،رمعفنبرمة،اربامیہ،علقمة،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 260

٣وسی ب ٩ورؼا ،٪شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز و ابوؼاؤؼ ،زہیر ب٣ ٩ص٤ؽٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة
وسی بِ َُ ٩و ِر َؼ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َوأَبُو َؼا ُو َؼ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ُزصَیِرُ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَىٔی َُ ٣
َٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ًَ ١ل َی ؼٔی َٔ ٩ظٔ٠ئ٠طٔ َٓ َِ ٠ي ُِ ٨وزِ أَ َش ُؽ ُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛیُ َعاُ ٔ ٟ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ُ
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباشبر،اوباعرمفاوبداؤد ،زریہنبدمحم،ومٰیسنبفرداؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایآدیماےنپدفتسےکدنیرپےہسپمتںیمےسرہاکیوکدانھکیاچےئہہکفہسکوکدفتسانبراہےہ
ہیدحثینسحرغ بےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرمفاوبداؤد،زریہنبدمحم،ومٰیسنبفرداؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہً ،بؽاہلل ب ٩ابی برک ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩شزِ ٕ ٦اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یت ِ َب ٍُ ا ِ٤َ ٟي َِّت ثَ ََل ْث

َٓی َ ِر ٔج ٍُ اث ِ َ٨ا َٔ ٪ویَ ِب َقی َواش ْٔؽ یَت ِ َب ٌُطُ أَصُِ ُ٠ط َو َ٣اُٟطُ َو ًَ َُ ُ٠٤ط َٓی َ ِر ٔج ٍُ أَصُِ٠طُ َو َ٣اُ ُٟط َویَ ِب َقی ًَ َُ٠٤طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
يض
َػ ٔص ْ
وسدی ،دبع اہلل ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،دبعاہلل نب ایبرکب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایتیمےکاسھت نیتزیچںیاجیتںیہ اؿںیم ےسدففاسپآاجیتںیہ افر اکیفںیہ رہاجیتےہ اسےک ےھچیپاساکامؽ
افالدافرلمعاجےتںیہافالدافرامؽفاسپآاجےتںیہافرلمعابیقراتہےہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿنب،ہنیی،دبعاہللنبایبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمںیمہکزایدہاھکانرکمفہےہ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اسابرےںیمںیمہکزایدہاھکانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ ،ابوس٤٠ة ش٤صی و شبيب ب ٩ػاٟض ،یصٌی ب ٩جابز كاِی ،شرضت
٘٣ؽا ٦بٌ٣ ٩ؽیرکب رضی اہلل ً٨ہ

يب بِ ُ٩
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
غ َش َّؽثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ِٟصٔ ِٔ ٤ص ُّی َو َشب ٔ ُ
َػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َّ
َک َب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا
اٟلأِ ِّی ًَ َِ ِ٘ ٣ٔ ٩ؽأ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ؽٔی َ ٔ

َََ َ ٣ل آ َؼم ٔ ٌّی و ٔ ًَ ّ
َشابٔطٔ
َشا ٔ ٩ِ ٣بَ ِل ٕ ٩ب ٔ َص ِش ٔب ابِ ٔ ٩آ َؼ َ ٦أ ُ ْ
اَلُکت ُي٘ ٔ ُِ ٩َ ٤ػَِ ٠ب ُط َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ائ َ ًّ
اََّ ٪ل ََ ٣صا ََ ٟة َٓ ُثُ٠ثْ َ ٔ ٟل ٌَا ٔ٣طٔ َوثُْ ُ٠ث َ َ ٔ ٟ
ُ
َک َب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
غ ِ َ ٧ص َو ُظ و َٗا َ ٢ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽ ُا ٦بِ ٌُِ ٣َ ٩ؽٔی َ ٔ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َوثْ ُ٠ث ٔ َٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
َک ٓ ٔيطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً ٔي َسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

وسدی،دبعاہللنبابمرک،اامسلیعنبایعش،اوبسلمةیصمحف بیبنباصحل،ییحینباجرباطیئ،رضحتدقماؾنبدعمبرکبریض
اہللہنع  ےتہںیہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایااسنؿےن ٹیپ ےسدبرت ربنتںیہنرھباانچہچنانب آدؾ ےکےئل رمک
دیسیھرکےنےکےئلدنچےمقلاکیفںیہارگاسےسزایدہیہاھکانوہوتٹیپےکنیتےصحرکےلاکیاھکےنےکےئلدفرسااپینےک
ےئلافررسیتااسسنےنیلےکےئلنسحنبرعہفیھباامسلیعنبایعشےسایسیکامدننلقنرکےتںیہاوہنںےناہکہکدقماؾنب
َ
دعمبرکبےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتییکنکیلاسںیم( َہمِع ْ ُتالیّ ِی َّی)ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےک
اافلظںیہنںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :وسدی ،دبعاہلل نب ابمرک ،اامسلیع نب ایعش ،اوبسلمة یصمح ف  بیب نب اصحل ،ییحی نب اجرب اطیئ ،رضحت دقماؾ نب
دعمبرکبریضاہللہنع

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

رایاکریافررہشتےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
رایاکریافررہشتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوَکیبٌ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ،٦طيباُ ،٪فاضً ،ليہ ،شرضت ابوسٌيؽ

ض ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ُفا ٕ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ط ِي َب َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اَ ٔ ٩ِ ًَ ٪

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُ َزأِی یُ َزأِی اہللُ بٔطٔ َو َ ٩ِ ٣ي َُش ِّ ٍِ ٤ي َُش ِّ ٍِ ٤اہللُ بٔطٔ َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ل

یب
اض َّلَ یَ ِز َش ِ٤طُ اہللُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ُِ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
یَ ِز َش ِ ٥اَ ٨َّ ٟ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
اوبرک ب،اعمفہینباشہؾ،ابیشؿ،رفاس،ہیطع،رضحتاوبدیعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج
صخشولوگںوکداھکےنےکےئللمعرکاتےہاہللاعتیلاسیکابعدتولوگںوکداھکدےتیںیہافروجصخشولوگںوکانسےنےکےئل
لمعرکاتےہاہللاعت یل اسیک ابعدتولوگںوک انسدےتی ںیہ رھپآپ ےنرفامای وجصخشولوگں رپرمحںیہنرکاتاہلل اعتیل یھباس رپ
رمحںیہنرکاتاساببںیمرضحتدنجبافردبعاہللنبرمعفےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ
رافی  :اوبرک ب،اعمفہینباشہؾ،ابیشؿ،رفاس،ہیطع،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ

رایاکریافررہشتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،شيوة بَ ٩شیض ،وٟيؽ ب ٩ابواٟوٟيؽ ابوًث٤ا٣ ٪ؽائىیً٘ ،بة ب٣ ٩ش ،٥٠شرضت
طٔيا اػبهی

ا٪
َشیِ ٕض أَ ِظبَرَنٔی ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟؤٟيؽٔ أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩
ا َِ ٤َ ٟؽائٔىٔ ُّی أَ ََّ ِ٘ ًُ ٪ب َة بِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ ُط أَ َُّ ٪طٔ ًَّيا اْلِ َ ِػ َبه ٔ َّی َش َّؽثَ ُط أَُ َّ ٧ط َؼ َظ َ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َٓإٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١ؽ ا ِج َت ََِ ٠ًَ ٍَ ٤يطٔ
اض َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََ ٜت َو َظ ََل ُُِٗ ٠ت َٟطُ
اُ ٨َّ ٟ
اض َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٓ َ٘اُٟوا أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ ََؽِ َ ٧و ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َشًَّی َٗ ٌَ ِؽ ُت بَی ِ َن َی َؽیِطٔ َوص َُو یُ َص ِّؽ ُث اَ ٨َّ ٟ
أَ ِن ُظ ُؽ َک ب ٔ َص َٕٓ ٙوب ٔ َص ٕٓ٤ََ ٟ ٙا َش َّؽث ِ َتىٔی َشؽٔی ّثا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٠ِ َ٘ ًَ ٥َ ٠ت ُط َو ًََ ٤ِ ٔ ٠ت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة
ک َشؽٔی ّثا َش َّؽثَٔ٨يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠ِ َ٘ ًَ ٥َ ٠ت ُط َو ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ُط ث ُ ََّ ٥نظَ َّ أَبُو ص َُزیِ َز َة َن ِظ َِ ّة ٓ َََ َٜ٤ث
َْ ١ل ُ َش ِّؽثَ ََّ ٨
أَٓ ٌَِ ُ

َّٗ ٔ ٠يَل ث ُ َّ ٥أَٓ َ
ک َشؽٔی ّثا َش َّؽثَٔ٨يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص َذا ا ِٟب َ ِيتٔ َ٣ا َ٨َ ٌَ ٣ا أَ َش ْؽ َُی ِر ٔی
َاَ٘ َٓ ٚا ََْ ٢ل ُ َش ِّؽثَ ََّ ٨

َخی ث ُ َّ ٥أَٓ َ
ک َشؽٔی ّثا َش َّؽثَٔ٨يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َاَ ٤ََ ٓ ٚشضَ َو ِج َضطُ َٓ َ٘ا ََْ ٢ل ُ َش ِّؽثَ ََّ ٨
َوَُیِرُ ُظ ث ُ ََّ ٥نظَ َّ أَبُو ص َُزیِ َز َة َن ِظ َِ ّة أ ُ ِ َ

َخی ث ُ َّ ٥أَٓ َ
َاَ ٚو ََ ٣شضَ َو ِج َض ُط
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َوص َُو فٔی َص َذا ا ِٟب َ ِيتٔ َ٣ا َ٨َ ٌَ ٣ا أَ َش ْؽ َُی ِر ٔی َوَُیِرُ ُظ ث ُ ََّ ٥نظَ َّ أَبُو ص َُزیِ َز َة َن ِظ َِ ّة أ ُ ِ َ

ک َشؽٔی ّثا َش َّؽثَٔ٨يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط فٔی َص َذا ا ِٟب َ ِيتٔ َ٣ا َُ ٌَ ٣ط أَ َش ْؽ َُی ِر ٔی
َْ ١ل ُ َش ِّؽثَ ََّ ٨
َٓ َ٘ا َ ٢أَٓ ٌَِ ُ
ٔیؽ ّة ث ُ َّ٣َ ٥ا ََ ٢ظ ًّارا ًَل َی َو ِجضٔطٔ َٓأ َ ِس َِ ٨ؽتُ ُط ًَل َ َّی كَو ٔ ّیَل ث ُ َّ ٥أَٓ َ
َاَ٘ َٓ ٚا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َر ُسو ُ٢
َوَُیِرُ ُظ ث ُ ََّ ٥نظَ َّ أَبُو ص َُزیِ َز َة َن ِظ َِ ّة َطؽ َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َی ِ٨ز ٔ ُ ٢إلٔ َی ا َِٔ ٌٟباؼ ٔ َ ٔ ٟي ِ٘ ٔض َی بَ ِي َُ ٨ض َِ ٥وک ُ ُّ ١أ ُ َّٕ ٣ة َجاث َٔي ْة
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی إٔذَا ک َ َ
َ
ک
 ١فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َو َر ُج َْٛ ١ثٔیرُ ا ِ٤َ ٟا ََٔ ٓ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َ٘ ٠ِ ٔ ٟارٔ ٔ
ئ أَ ٥َِ ٟأ ُ ًَ َِّ ٤ِ ٠
آَ ٪و َر ُج َْ ١ي ِ٘تَتٔ ُ
ْق َ
َٓأ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ی ِؽًُو بٔطٔ َر ُج َْ ١ج َ ٍَ ٤ا ِِ ُ ٟ
ُو ٦بٔطٔ آَ٧ا َئ َّ
اِ ٠ٟي َٔ ١وآَ٧ا َئ اَ ٨َّ ٟضارٔ
َ٣ا أَِ٧زَ ُِ ٟت ًَل َی َر ُسولٔی َٗا َ ٢بَل َی یَا َر ِّب َٗا َ٤ََ ٓ ٢اذَا ًََِ ٠ٔ٤ت ٓ ٔ َامی ًُ َِّ ٤ِ ٠ت َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَٗ ُ

ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اہللُ َُ ٟط ََ ٛذبِ َت َو َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ط ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة ََ ٛذبِ َت َو َي ُ٘و ُ ٢اہللُ بَ ِ ١أَ َر ِؼ َت أَ ِ ٪يُ َ٘ا َ ٢إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َٗارٔئْ َٓ َ٘ ِؽ ٗٔي َ ١ذَا َک َویُ ِؤتَی
ک َت ِص َتا ُد إلٔ َی أَ َش ٕؽ َٗا َ ٢بَل َی یَا َر ِّب َٗا َ٤ََ ٓ ٢اذَا ًََِ ٠ٔ٤ت ٓ ٔ َامی
ک َشًَّی  ٥َِ ٟأَ َؼ ًِ َ
بٔ َؼاش ٔٔب ا ِ٤َ ٟا ََٔ ٓ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َُ ٟط أَ ٥َِ ٟأ ُ َو ِّس ٍِ ًََِ ٠ي َ
 ١اَّ ٟزش ََٔ ٥وأَ َت َؼ َّؽ ََُ ٓ ٚي ُ٘و ُ ٢اہللُ َٟطُ ََ ٛذبِ َت َو َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ط ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ََ ٛذبِ َت َو َي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی بَ ِ١
آ َت ِيت َ
ُک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ٔػ ُ

أَ َر ِؼ َت أَ ُِ ٪ي َ٘ا َََ ُٓ ٢ل َْ ٪ج َوا ْؼ َٓ َ٘ ِؽ ٗٔي َ ١ذَا َک َویُ ِؤتَی ب ٔ َّأ ٟذی ُٗتٔ َ ١فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اہللُ َُ ٟط فٔی َ٣اذَا ُٗتٔ َِ ٠ت ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت
ک َٓ َ٘ا َتُِ ٠ت َشًَّی ُٗتُِٔ ٠ت ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی َٟطُ ََ ٛذبِ َت َو َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ط ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ََ ٛذبِ َت َو َي ُ٘و ُ ٢اہللُ بَ ِ١
بٔا ِٟحٔ َضاؼ ٔ فٔی َسبٔيَ ٔ ٠

ُض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُر َِ ٛبًٔی َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة
أَ َر ِؼ َت أَ ُِ ٪ي َ٘ا َََ ُٓ ٢ل َْ ٪جز ٔ ْ
یئ َٓ َ٘ ِؽ ٗٔي َ ١ذَا َک ث ُ ََّ َ ٥
ک َّ
آَ ٪أ َ ِظب َ َرنٔی ًُ ِ٘ َب ُة بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َُّ ٪طٔ ًَّيا
أُو َٟئ ٔ َ
اٟث ََلثَ ُة أَ َّو َُ ٢ظ ِٙٔ ٠اہللٔ ُت َش ٌَّزُ بٔض ٔ ِ ٥ا٨َّ ٟا ُر َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة و َٗا َ ٢ا َِ ٟؤٟي ُؽ أَبُو ًُ ِث ََ ٤
اَ ٪سيَّآّا ٌَ ٤ُ ٔ ٟاو ٔ َی َة
اَ ٪و َش َّؽثَىٔی ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َشٕٔ ٜي ٥أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ص َُو َّأ ٟذی َؼ َظ ًََ ١ل َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓأ َ ِظب َ َر ُظ ب ٔ َض َذا َٗا َ ٢أَبُو ًُ ِث ََ ٤
ض ث ُ َّ ٥بَکَی
ٓ ََؽ َظ ََِ ٠ًَ ١يطٔ َر ُج َْٓ ١أ َ ِظب َ َر ُظ ب ٔ َض َذا ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة َٗ ِؽ ُٓ ٌٔ َ ١ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
ٕ ب ٔ َ ٩ِ ٤بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ئ َص َذا َٓ َِ ٜي َ
ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بُک َ ّ
َش ث ُ َّ ٥أَٓ َ
َاٌَ ٣ُ ٚاو ٔ َی ُة َو ََ ٣شضَ ًَ َِ ٩و ِجضٔطٔ َو َٗا َ٢
 ١بٔ َ ٓ ٕ
ائ َطؽ ّ
ٔیؽا َشًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َصاْ ٔ ٟک َو ُٗ ِ٨َ ٠ا َٗ ِؽ َجائ َ َ٨ا َص َذا اَّ ٟز ُج ُ
ی٩
ک َّأ ٟذ َ
و ٪أُو َٟئ ٔ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َوزٔی ََ ٨ت َضا َُ ٧و ِّٖ إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥أَ ًِ َ٤ا َُ ٟض َِٔ ٓ ٥يضا َوصُ َِٔ ٓ ٥يضا ََّل یُ ِب َع ُش َ
َػ َؽ َ ٚاہللُ َو َر ُسوُٟطُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ٪یُزٔی ُؽ ا َِ ٟص َيا َة ُّ
یب
َخة ٔإ ٔ ََّّل اُ ٨َّ ٟ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ار َو َشب ٔ َم َ٣ا َػ ٌَُ ٨وا ٓ َٔيضا َوبَاكٔ ْ٣َ ١ا کَاُ ٧وا َي ٌِ ََ ُ٠٤
َغ ْ
َِ ٟي َص َُ ٟض ِ ٥فٔی ِاْل ٔ َ
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اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ہک مت اس ےئل ااسی رکےت آ ے ہک ولگ ںیہک ہک الفں صخش اقری ےہ انچہچن فہ وت ہہک دای ایگ رھپ امدلار آدیم وک
شیپ ایکاجےئ اگافراہللاعتیلاسےسوپںیھچ ےگ ایکںیم ےن ںیہمت امؽںیماینت فتعسہندی ہکےھجت یسکاک اتحمجہنراھک فہ رعض
رکے اگ اہں ای اہلل اہلل اعتیل رفامےئ اگ ریمی دی وہیئ دفتل ےس ایک لمع ایک فہ ےہک اگ ںیم رقاتب دارفں ےس ہلص ریمح رکات افر
ریخاترکاتاھتاہللاعتیلرفامےئاگوتوھجاٹےہرفےتشیھبںیہکےگوتوھجاٹےہاہللاعتیلرفامےئاگوتاچاتہاھتہکاہکاجےئالفںڑبایخس
ےہوسااسیایکاجاکچرھپدیہشوکالایاجےئاگاہللاعتیلرفامےئاگوتسکےئللتقوہافہےہکاگوتےنےھجماےنپراےتسںیماہجداکمکحدایسپ
ںیمےنزلایئیکاہیںکتہکںیمدیہشوہاتاہللاعتیلرفامےئاگریتی تیہییھتہکولگںیہکالفںڑبااہبدرےہسپہیابتیہکیئگ
رضحتاوبرہریہرفامےتںیہرھپیبنیلصاہللہیلع فآہلفملسےناانپدتسابمرکریمےزاونرپامرےتوہےئرفامایاےاوبرہریہاہلل
اعتیلیکولخمؼںیمےس بےسےلہپایہننیتآدویمںےسمنہجوکڑھباکایاجےئاگفدیلاوبامثعؿدماینئ ےتہںیہےھجمہبقعےناتبایہک
یہی صخش رضحت اعمفہی ےک اپس الجد آ ے  ےتہ ںیہ رضحت اریماعمفہی ےک اپس اکی آدیم آای افر اںیہن رضحت اوبرہریہ یک ہی
دحثی اتبیئ وت رضحت اعمفہی ےن رفامای تں اک ہی رشح ےہ وت ابیق ولوگں اک ایک احؽ وہاگ رھپ رضحت اعمفہی اام  رفےئ اہیں کت ہک ل 
وسےنچےگلہکفہابوفتوہاجںیئےگافرل ےناہکہیآدیمامہرےاپسرشےلرکآایےہرھپبجرضحتاریماعمفہیوکوہشآای
نَم َک َؿ ُث دِن الْخَنا َة ا ُّ ییَی
ػ
وت آپ ےن رہچہ وپاھچن افر رفامای اہلل اعتیل افر اس ےک روسؽ ےن چس رفامای رھپ ہی آتی زپیھ ( ْ
دل ْ َي َف ِز َ َها ُ َي ِّ
ُ َ
َ َ َ َ
ل َْیِ ِ َ ل َ ُِ ف ِی ُِ ف ِی َ ُب ْی
ت
خ
َ
َل ل ُِ ْم ِف ْٓال ِخ ِة ِإ َّل َّ
ص
ْ
ُ
ّ
ِ
َ
لِط َم َک ُيا َعْمَلُو َؿ) وج صخش
ان ُر َف َج ِی َط َم َطیَع ُوا ف ِی َها َف َي ٌّ
ي
د
ال
فَل
أ
ؿ
ُو
ِإ ْم أ ْ َْع ْم َها َف ْم َها ل
ِ
َ
َ
َ
َ
داینفیزدنیگافراسیکرفقناچاتہےہل اےسیولوگںےکاامعؽاکدبہلداینںیمددیےتیںیہافراسںیموکیئیمکںیہن رےتھکہیاےسی
ولگ ںیہ نج ےک ےئل آرخت ںیم دفزخ ےک وسا ھچک ںیہن سپ وج ھچک اوہنں ےن داین ںیم ایک فہ اضعئ وہایگ افر اؿ ےک اامعؽ ابلط
وہےہیدحثینسحرغ بےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویحةنبرشحی،فدیلنباوباولدیلاوبامثعؿدماینئ،عْنةنبملسم،رضحتشفناایحبص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوَکیب٣ ،صاربی٤ً ،ارب ٩سيٕ ؿيی ،ابوٌ٣ا ٪بْصی ،اب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَىٔی ا َِ ٤ُ ٟصارٔبٔی ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ َٔ ٩س ِي ٕٕ َّ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ْص ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
اٟـ ِّي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣ا ٕ ٪ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ُّ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ ُٔ ٩ِ ٣جبِّ ا َِ ٟصزَ َٔٗ ٪اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا ُج ُّب ا َِ ٟصزَ َٔٗ ٪ا ََ ٢واؼ ٕ
ْقا ُئ ا َِ ٤ُ ٟزاؤ َُ ٪بٔأ َ ًِ َ٤أٟض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا
فٔی َج َض ََّ ٥َ ٨ت َت ٌَ َّوذُ ُٔ ٨ِ ٣ط َج َض َّ ٥ُ ٨ک ُ ََّ ١ی ِو٣ٔ ٕ ٦ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََ ٩ِ ٣ی ِؽ ُظُ ُ٠ط َٗا َ ٢ا َِّ ُ ٟ
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبرک ب ،احمریب ،امعرنب فیس یبض ،اوباعمؿ رصبی ،انب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایمغ ےکونکںی ےساہللاعتیلیکانپہاموگناحصہبرکاؾ ےن رعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
مغاکونکاںایک ےہآپےنرفامایمنہجںیماکیفادیےہسجےسمنہجیھبدؿںیموسرمہبتانپہامہ اتےہرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساسںیموکؿدالخوہاگآپےنرفامایرایاکریےسرقآؿزپےنھفاےلہیدحثیرغ بےہ
رافی  :اوبرک ب،احمریب،امعرنبفیسیبض،اوباعمؿرصبی،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،ابوؼاؤؼ ،ابوس٨ا ٪طيبانی ،شبيب ب ٩ابی ثابت ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٔس َ٨ا َّٕ ٪
يب بِ ٔ ٩أَب ٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
ک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّس ُظ َٓإٔذَا اكَُِّ ٠ًَ ٍَ ٔ ٠يطٔ أَ ًِ َح َب ُط ذََ ٔ ٟ
َ ١ي ٌِ َُ ٤
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اَّ ٟز ُج ُ
 ١ا ُِ َٓ ١َ ٤َ ٌَ ٟي ٔ ُّ

یب َو َٗ ِؽ َر َوی اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َوَُیِرُ ُظ ًَ ِ٩
ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ط أَ ِج َزا ٔ ٪أَ ِجزُ ِّ ِّ
اَّٟس َوأَ ِجزُ ا ََِ ٌَ ٟلَ ٔ ٧يةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َشب ٔ ٔ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ َس َّل َوأَ ِػ َص ُ
اب اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
ََّس َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا اكَُِّ ٠ًَ ٍَ ٔ ٠يطٔ َٓأ َ ًِ َح َبطُ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ أَ ِ ٪ي ٌُِح ٔ َب ُط
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ٓ َّ َ
ض ًََِ ٠يطٔ
ض ًََِ ٠يطٔ بٔا َِ ٟعی ِر ِٔ َ٘ ٔ ٟو ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَْمُتْن ُط َض َؽا ُئ اہللٔ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ ُي ٌِحٔبُ ُط ث َ َ٨ا ُئ ا٨َّ ٟا ٔ
ثَ َ٨ا ُئ ا٨َّ ٟا ٔ

اض ٔ٨ِ ٣طُ ا َِ ٟعی ِ َر ُ ٔ ٟي َِ
ک َوي ٌَُ َّو ََِ ٠ًَ ٥يطٔ ٓ ََض َذا رٔیَائْ
َ ٔ ٟض َذا ٤َ ٔ ٟا َی ِز ُجو ب ٔ َث َ٨ا ٔ
رک ًََ ٦ل َی ذََ ٔ ٟ
ئ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ًََِ ٠يطٔ َٓأ َ َّ٣ا إٔذَا أَ ًِ َح َبطُ َ ٔ ٟي ٌِ ٥ََ ٠اُ ٨َّ ٟ
 ١أ ُ ُجورٔص ََِٔ ٓ ٥ض َذا َُ ٟط َِ ٣ذ َص ْب
و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإ ٔذَا اكَُِّ ٠ًَ ٍَ ٔ ٠يطٔ َٓأ َ ًِ َح َبطُ َر َجا َئ أَ َِ ٪ي ٌِ َ ١َ ٤بٔ ٌَ َٔ٠٤طٔ ٓ ََيُٜو ُُ َٟ ٪ط ِٔ ٣ث ُ
أَي ِّـا

دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ،اوبانسؿ ابیشین  ،بیب نب ایب اثتب ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاایت ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسصخشےکقلعتمایکمکحےہوجاےنپیسک
کینلمعوکاپھچاتےہنکیلبجفہاظرہوہاجاتےہوتیھبفہاسےکاظرہوہاجےنوکدنسپرکاتےہآپےنرفامایاسےکےئلدفارج
ںیہاکیاپھچےن اکافردفرسا اظرہوہاجےناکہیدحثی رغ بےہا،شمےن بیبنب ایباثتب ےس افرفہاوباصحل ےسہیدحثی
رمالس لقن رکےت ںیہ ضعب الہ ملع اس دحثی یک ریسفت اس رطح رکےت ںیہ ہک بج اس یک یکین ولوگں رپ اظرہ وہ اجیت ےہ افر فہ
اسیکرعتفیرکےتںیہوتفہاسےسوخشوہاتےہ افراےسآرختںیمرتہباعمےلمیکادیموہیتےہویکہکنیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایمتولگاہللیکزنیمرپوگاہوہنکیلارگوکیئصخشولوگںےکاسےسعلطموہےنوکاسےئلدنسپرکےہکفہاسیک
میظعترکںی ےگ وت ہی رایاکری ےہ ہکبج ضعب املعء ہی یھب  ےتہ ںیہ ہکولوگں ےک اس ےک الھبیئ ےس علطم وہےن رپ وخیش اک  بلط ہی
ےہہکولگیھباسکیناکؾںیماسیکاابتعرکںیےگافراےسیھبارجےلماگوتہیاکیانم بابتےہ
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،اوبانسؿابیشین ،بیبنبایباثتب،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیماسےکاسھتوہاگسجےکاسھتفہتبحصرےھکاگ

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
آدیماسےکاسھتوہاگسجےکاسھتفہتبحصرےھکاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 267

راوی  :ابوہظا ٦رٓاعی ،شٔؽ بُ ٩ياس ،اطٌث ،شش ،٩شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ ا ٕ ٦اِّ ٟزَٓاعٔی َش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ُّ

ا ٪بِ ٔ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َش َّب َو َٟطُ َ٣ا ِاَ ٛت َش َب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َػٔ َِو َ
وسی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ًَ َّشا َٕ ٢وأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َُ ٣
َغ ْ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اوباشہؾرافیع،صفحنبایغث،اثعش،نسح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایآدیمایسےکاسھتوہاگےسجفہدنسپرکےاگافراےساےنپ ےئوہےئلمعاکیہارجےلماگاساببںیمرضحتیلع
دبعاہللنبوعسمدوفصاؿنباسعؽافراوبومیسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسحرصبیوباہطساسنیکرفاتیےسنسح
رغ بےہ
رافی  :اوباشہؾرافیع،صفحنبایغچ،اثعش،نسح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
آدیماسےکاسھتوہاگسجےکاسھتفہتبحصرےھکاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 268

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اٟشا ًَ ٔة َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َت ُط َٗا َ ٢أَیِ َ٩
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََ٣ی ٗ ٔ َي ُاَّ ٦

َ ٔ ٗ ٩ِ ًَ ١ياَّ ٔ ٦
َّ
 ١أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َؽ ِؼ َت ََ ٟضا َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ًِ َؽ ِؼ ُت ََ ٟضا َٛبٔی َر
اٟشا ًَةٔ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
اٟشائ ٔ ُ
َػ ََلة ٕ َو ََّل َػ ِو ٕ ٦إ ٔ ََّّل أَنِّی أُش ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟز ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َش َّب َوأََ ِ ٧ت َ٩ِ ٣َ ٍَ ٣

ُف َش ُض ِ ٥ب ٔ َض َذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َػ ٔصي ْض
أَ ِشب َ ِب َت ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت َ ُٔف َط ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ ٪ب ٌِ َؽ ِاْل ٔ ِس ََلَ َ ٔ ٦

یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایقتم بک آےئ یگ آپ امنز ےک ےئل ڑھکے وہے افر
بجافرغوہےئوتوپاھچوساؽرکےنفاالاہکںےہاکیصخشےنرعضایکںیماحرضوہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامای
مت ےنایقتم ےک ےئل ایک ایترییک ےہاس ےن رعض ایک ںیم ےناسیک ایتری ںیم یبملامنزںی افرتہب زایدہ رفزے وت ںیہن رےھک
اہںاام رضفرےہہکںیماہللافراسےکروسؽےستبحمراتھکوہںیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہصخشایسےکاسھتوہاگ
سجےسفہتبحمرکاتےہافرمتیھبایسےکاسھتوہےگسجےستبحمرکےتوہرافی ےتہںیہہکںیماملسمونںوکاالسؾےکدعب
اسابتےسزایدہیسکزیچےسوخشوہےتںیہنداھکیہیدحثیحیحصےہ
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
آدیماسےکاسھتوہاگسجےکاسھتفہتبحصرےھکاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪یصٌی ب ٩آؼ ،٦سٔياً ،٪اػ ،٥زرب ٩شبيع ،شرضت ػٔوا ٪بً ٩شا٢

ا ٪بِ َّٔ ًَ ٩شا ٕ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦ش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥زٔ ِّر بِ ُٔ ٩شب َ ِي ٕع ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

َ
رعاب ٔ ٌّی َج ِض َور ُّٔی اٟؼَّ ِو ٔ
 ١یُ ٔص ُّب ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦و َ٤َّ ٟا یَ َِ ٠ص ِ ٙبٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ت َٗا ََ ٢یا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ اَّ ٟز ُج ُ
َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
يض َش َّؽث َ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ ُ٩
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َش َّب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٪بِ َّٔ ًَ ٩شا ٕ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ َِ ٣ص ُ٤وؼ ٕ
َزیِ ٕؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

ومحمدنبالیغؿ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،اعمص،زرنبشیبح،رضحتوفصاؿنباسعؽےسرفاتیےہ ہکاکیدنلبآفازفاالداہییتآای
افررعضایکاےدمحمارگوکیئآدیمیسکوقؾےستبحمرکاتوہنکیلفہاؿےسلمںیہناکسسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایایقتمےکدؿآدیمےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرکاتےہہیدحثیحیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،اعمص،زرنبشیبح،رضحتوفصاؿنباسعؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
آدیماسےکاسھتوہاگسجےکاسھتفہتبحصرےھکاگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽہ ؿيی ،ش٤اؼب ٩زیؽً ،اػ ٥زر ،ػٔوا ٪بً ٩شا٢

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
ا ٪بِ َّٔ ًَ ٩شا ٕ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ َِ ٣ص ُ٤وؼ ٕ

ادمح نب دبعہ یبض ،امحدنب زدی ،اعمص زر ،وفصاؿ نب اسعؽ اوہنں ےن امحد نب زدی ےس اوہنں ےن اعمص ےس اوہنں ےن زر ےس
اوہنںےنوفصاؿےسافراوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسومحمدیکدحثییکامدننرفاتیلقنیکےہ
رافی  :ادمحنبدبعہیبض،امحدنبزدی،اعمصزر،وفصاؿنباسعؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےسنسحنظرےنھکےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللاعتیلےسنسحنظرےنھکےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،جٌَفب ٩بزٗا ،٪یزیؽ ب ٩اػ ،٥شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ ٔ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

يض
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ً ٔ َِ ٨ؽ هَ ِِّ ًَ ٩بؽٔی بٔی َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط إٔذَا َؼ ًَانٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اوبرک ب ،فعیک ،رفعج نب رباقؿ ،سیدی نب امص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایاہللاعتیلرفاماتےہںیماےنپدنبےےک ینؿےکاپسوہاتوہںافرںیماسےکاسھتوہںبجیھبفہےھجماکپرے
ہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبرک ب،فعیک،رفعجنبرباقؿ،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکینافردبیےکابرےںیم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
یکینافردبیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :وسی بً ٩بؽاٟزش٨ٛ ٩٤ؽی ٛوفی ،زیؽ ب ٩شبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟضً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩جبیر ب ٩نٔیر شرضمی ،اٛ ٪ے
واٟؽ ،شرضت ٧واض ب ٩سٌ٤ا٪

اب َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
وسی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُُ ٩ش َب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِّر
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
رضم ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩اَّ ٨َّ ٟوا ٔ
بِ ُُ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔی ِر ٕا َِ ٟص ِ َ

اض
ک َو َ ٔ
َو ِاْلٔث ِ َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ُّر شُ ِش ُ ٩ا ُِ ٟعَ ٙٔ ُ٠و ِاْلٔث ِ ُ٣َ ٥ا َشا َک فٔی َن ِٔ ٔش َ
َکص َِت أَ َِ ٪ی َّلَِ ٠ًَ ٍَ ٔ ٠يطٔ اُ ٨َّ ٟ

ومیسنبدبعارلنمحدنکیوکیف،زدی نبابحب،اعمفہینب اصحل،دبعارلنمح نبریبجنبریفنرضحیم ،اؿےکفادل ،رضحتوناس
نباعمسؿرفامےتںیہہک اکی صخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسیکینافر دبیےکابرےںیموپاھچوت یبنیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفاماییکیندمعہاالخؼےہافرانگہفہ ےہوجاہمترےدؽںیمےکٹھکافرمتولوگںاکاسےسعلطموہاندنسپہنرکف
رافی  :ومیس نب دبعارلنمح دنکی وکیف ،ز دی نب ابحب ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن رضحیم ،اؿ ےک فادل،
رضحتوناسنباعمسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
یکینافردبیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض ًبؽاٟزش٩٤

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ِ َ ٧ص َو ُظ إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحلدبعارلنمحل ےسرفاتییکدنبارےناوہنںےندبعارلنمحنبدہمیےسفہ

اعمفہینباصحلےسافرفہدبعارلنمحےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہاہتبلاوہنںےنرفامایہکںیمےنوخدیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسہیابتوپیھچ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحلدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکےئلتبحمرکان
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللےکےئلتبحمرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 274

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍٛ ،ثیر ب ٩ہظا ،٦جٌَف ب ٩بزٗا ،٪شبيب ب ٩ابی ٣ززوً ،ٚلاء ب ٩ابی رباط ،ابو٣ش ٥٠ظوَّلنی ،شرضت
ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی
يب بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ززُو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚلا ٔ
َف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
اَ ٪ش َّؽث َ َ٨ا َشب ٔ ُ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َٛثٔیرُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َربَا ٕط ًَ ِ ٩أَبٔی ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی َش َّؽثَىٔی ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ

اٟظ َض َؽا ُئ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
وَ ٪و ُّ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
و ٪فٔی َج ََللٔی َُ ٟض ِ٨َ ٣َ ٥ابٔزُ ُٔ ٧ ٩ِ ٣ورٕ َي ِِب ٔ ُل ُض ِ ٥ا٨َّ ٟب ٔ ُّي َ
َو َج َّ ١ا َِ ٤ُ ٟت َصابُّ َ
َوًُ َبا َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوأَبُو ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ُّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ثَ ِو َب
ِ

ادمح نب عینم ،ریثک نب اشہؾ ،رفعج نب رباقؿ  ،بیب نب ایب رمزفؼ ،اطعء نب ایب رابح ،اوبملسم وخالین ،رضحت اعمذ نب لبج ریض
اہللہنعےسرفاتیےہہک ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپ ےنرفامایاہللاعتیلرفاماتےہہکریمےےئلآسپ
ںیم تبحم رکےن فاولں ےک ےئل ونر ےک ربنم وہں ےگ نج رپ اایبنء افر دہشا یھب رکش رکںی ےگ اس ابب ںیم رضحت اوبذر انب
وعسمدابعدہنباصتماوبامکلارعشیافراوبرہریہےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیحیحصےہافراوبملسموخالیناکانؾدبعاہلل

نبوثبےہ
رافی  :ادمح نب عینم ،ریثک نب اشہؾ ،رفعج نب رباقؿ  ،بیب نب ایب رمزفؼ ،اطعء نب ایب رابح ،اوبملسم وخالین ،رضحت اعمذ نب
لبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللےکےئلتبحمرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 275

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،شبيب بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شٔؽ بً ٩اػ ٥شرضت ابوہزیزہ یا شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل
ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩ظب َ ِي ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤شٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
سٌٔي ٕؽ أَ ََّ ٪ر ُسو ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠يطٔ وس ََّٗ ٥٠ا ٢سبٌ ْة یُ ٔو ُُّ ٠ض ٥اہللُ فٔی ه ٔ ِّ٠طٔ یَوََّ ٦ل ه ٔ َّ ١إ ٔ ََّّل ه ٔ ُُّ ٠ط إ ٔ َ٣اًَ ٦اؼٔ ٢و َطاب َنظَ أ َ
َ َ
ِ
َ
ِ َ َ َ َ َ َِ
َِ
ْ
ْ َ ٌّ
ک
َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط َشًَّی َي ٌُو َؼ إَِٔ ٟيطٔ َو َر ُج ََل َٔ ٪ت َصابَّا فٔی اہللٔ َٓا ِج َت ٌََ ٤ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
بٌٔ َٔبا َؼة ٔاہللٔ َو َر ُج ْ ١ک َ َ
ا٠ِ َٗ ٪بُ ُط ُّ٘ ٠َّ ٌَ ٣ا بٔا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ إٔذَا َ َ
اٖ اہللَ َو َر ُج ْ١
َات َش َشبٕ َو َج َ٤ا َٕ٘ َٓ ٢ا َ ٢إنِّٔی أَ َظ ُ
َاؿ ِت ًَ ِي َ٨ا ُظ َو َر ُج َْ ١ؼ ًَ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة ذ ُ
َو َت َ َّ
ََک اہللَ َظاّ ٔ ٟيا َٓٔ َ
َف َٗا َو َر ُج ْ ١ذ َ َ
يض َو َص ََ ٜذا ُرو ٔ َی
َت َؼ َّؽ َ ٚبٔ َؼ َؽ َٗ ٕة َٓأ َ ِظَٔاصَا َشًَّی ََّل َت ٌِٔ ٥ََ ٠ط َ٤اُٟطُ َ٣ا تُ ِ ُٙٔ ٔ٨یَٔ٤يُ٨طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔیث ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا َو َط َّ
َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ک ٓ ٔيطٔ َو َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ

بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َر َوا ُظ ًَ ُِ ٩ظب َ ِي ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وَ ٥َِ ٟي ُظ َّ
ک ٓ ٔيطٔ َي ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ص َُزیِ َز َة

ااصنری ،نعم ،امکل  ،بیب نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص رضحت اوبرہریہ ای رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامایاستآدیم اےسی ںیہ ںیہنج اہلل اعتیل اک اسہی بیصن وہاگ سج دؿ اس ےکاسےئ
ےکوساافروکیئاسہیہنوہاگااصنػرکےنفاالرمکحاؿفہونوجاؿسجےناہللاعتیلیکابعدترکےتوہےئوشنامناپیئوہفہصخشوج

دجسم ےس اتلکن ےہ وتفاسپ دجسم اجےنکت اس اکدؽ ایس ںیم اگل راتہ ےہ اےسی دف صخش وجآسپ ںیم اہلل ےک ےئل تبحم رکےت ںیہ افر
ایس رپ دجا وہےت ںیہ فہ صخش وج اہنتیئ ںیم اہلل وک اید رکے افر اس یک آوھکنں ےس آوسن ہہب ےلکن فہ صخش ےسج نیسح ف لیمج افر
بسحفبسنفایلوعرتزانےکےئلالبےئ افرفہہی ہہکرک ااکنررکدےہکںیماہلل ےسڈراتوہںااسیصخشسجرطح دصہقرکات
ےہ ہک اس ےک ابںیئ اہھت وک یھب ربخ ںیہن وہیت ہک داںیئ اہھت ےن ایک رخچ ایک ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر امکل نب اسن ےس یھب یئک
دنسفں ےس ایس رطح وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم کش ےہ ہک اوبرہریہ رافی ںیہ ای اوبدیعس رھپ دیبع اہلل نب رمع یھب اےس بیبخ نب
دبعارلنمحےسفہصفح نباعمصےسفہاوبرہریہےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ
رافی  :ااصنری،نعم،امکل ،بیبنبدبعارلنمح،صفحنباعمصرضحتاوبرہریہایرضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
اہللےکےئلتبحمرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سواربً ٩بؽاہلل ً٨بری٣ ،ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،یصٌی ب ٩سٌيؽً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز ،ظبيب بً ٩بؽاٟزش ٩٤شٔؽ بً ٩اػ٥
ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا َس َّو ُار بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َش َّؽثَىٔی
ُظب َ ِي ْب ًَ َِ ٩شٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ

َات َٔ ٨ِ ٣ؼبٕ َو َج َ٤ا ٕ٢
ا٠ِ َٗ ٪بُطُ ُّ٘ ٠َّ ٌَ ٣ا بٔا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔؽ َو َٗا َ ٢ذ ُ
َٗا َ ٢ک َ َ

وسارنبدبعاہللربنعی،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمحصفحنباعمصاوبرہریہافردمحمنبینثمےن
دفونں ےن اہک ل  ےس رفاتی یک ییحی نب دیعس ےن اوہنں ےن دیبع اہلل نب رمع ےس اوہنں ےن بیبخ نب دبعارلنمح ےس اوہنں ےن
صفحنباعمصےساوہن ںےناوبرہریہےساوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسامکلنباسنیکدحثیےکل ینعمرفاتی

یک نکیل اس ںیم رسیتا صخش فہ ےہ سج اک دؽ دجسم ںیم اگل راتہ ےہ افر ذات ف بسح یک ہگج ذات ف بصنم ےک اافلظ ںیہ ہی دحثی
نسححیحصےہ
رافی  :وسارنبدبعاہللربنعی،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمحصفحنباعمصاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبحمیکربخدےنیےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
تبحمیکربخدےنیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 277

راوی  :ب٨ؽار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلا ،٪ثور ب ٩یزیؽ ،شبيب بً ٩بيؽ ،شرضت ٘٣ؽا ٦بٌ٣ ٩ؽ یرکب

َک َب
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ثَ ِو ُر بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
يب بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽأ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ؽٔی َ ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َش َّب أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛأَ َظا ُظ َٓ ُِ ٠ي ٌُِ ٤ِ ٔ ٠ط إٔیَّا ُظ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َوإَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو

ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽاَ ٔ ٦شؽ ْ
َک َیَ ٤ة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽ ُا ٦یُِٜى َی أَبَا َ ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ

دنبار ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،وثر نب سیدی  ،بیب نب دیبع ،رضحت دقماؾ نب دعم برکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم وکیئ یسک اھبیئ ےس تبحم رکے وت اےس اچےئہ ہک اےس اتب دے اس ابب ںیم اوبذر افر اسن ےس یھب
ااحدثیوقنمؽںیہرضحتدقماؾیکدحثینسححیحصرغ بےہ
رافی  :دنبار،ییحینبدیعساطقؿ،وثرنبسیدی ،بیبنبدیبع،رضحتدقماؾنبدعمبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
تبحمیکربخدےنیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 278

راوی  :ہ٨اؼ وٗتيبة ،شات ٥اس٤اًي٤ً ،١زا ٪ب٣ ٩شٗ ٥٠ؼیری ،سٌيؽ ب ٩س٠امی ،٪شرضت یزیؽ ب ٩نٌا٣ہ

یؽ بِ ٔ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
ا ٪بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِٔ َ٘ ٟؼیر ٔ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩سَ ٤َِ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َو ُٗت َ ِي َب ُة َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ١ز َ
َ
َن ٌَا ََ ٣ة َّ
اس ٔ ٥أَبٔيطٔ َو ٔ٩ِ ٤َّ ٣
اٟـ ِّي ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا آخَی اَّ ٟز ُج ُ
اسٔ٤طٔ َو ِ
 ١اَّ ٟز ُج ََِ ٠َٓ ١ي ِشأ ُِ ٟط ًَ ِِ ٩

یؽ بِ َٔ ٩ن ٌَا ََ ٣ة
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َ ٔ ٟيز ٔ َ
ص َُو َٓإَّٔ٧طُ أَ ِو َػ ُ
َ ٤َِ ٠ٟٔ ١و َّؼة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َس َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویُ ِز َوی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا َو ََّل َي ٔؼ ُّض إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ
انہد ف ہبیتق  ،احمت اامسلیع ،رمعاؿ نب ملسم ریصقی ،دیعس نب نامیلؿ ،رضحت سیدی نب اعنہم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئیسکےساھبیئاچریگاقمئرکےلوتاسےساساکانؾ اسےکفادلاکانؾافراسےکاخدناؿاک
انؾوپےھچویکہکنہیابتتبحم وکزایدہاقمئرکیتےہہی دحثیرغ بےہل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہسیدینباعنہماک یبن
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےس امسعںیمہولعمؾںیہنرضحت انبرمعےس یھباسدحثی یکلثمرموفعرفاتیوقنمؽ ےہ نکیلاس
یکدنسحیحصںیہن
رافی  :انہدفقنینة،احمتاامسلیع،رمعاؿنبملسمریصقی،دیعسنبنامیلؿ،رضحتسیدینباعنہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعتفیرکےنافررعتفیرکاےنفاولںیکربایئ
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
رعتفیرکےنافررعتفیرکاےنفاولںیکربایئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 279

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪شبيب ب ٩ابی ثابت٣ ،حاہؽ ،ابو٤ٌ٣ز

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪شب ٔ ٔ
اب َو َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُج َْٓ ١أَثِى َی ًَل َی أَ ٔ٣یر ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ََ ٣زا ٔ
ئ َٓ َح ٌَ َ ١ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽاؼُ یَ ِص ُثو فٔی َو ِجضٔطٔ اٟتُّ َر َ
يض
اب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪ص ُث َو فٔی ُو ُجوظ ٔا َِّ ٤َ ٟؽاش ٔی َن اٟتُّ َر َ

ض َو َشؽ ُ
َو َٗ ِؽ َر َوی َزائ َٔؽةُ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٔیث َُ ٣حاص ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕأَ َػ ُّض َوأَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕا ِس ُ٤طُ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩س ِعب َ َر َة َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽاؼُ بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ص َُو ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽاؼُ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی َویُِٜى َی أَبَا ََ ٌِ ٣ب ٕؽ َوإٔ٤َ َّ ٧ا نُ ٔش َب إلٔ َی اْلِ َ ِس َوؼ ٔ بِ ٔ٩
ًَ ِب ٔؽ َي ُِ َ
اِ َٗ ٪ؽ َتب َ َّ٨ا ُظ َوص َُو َػِٔی ْر
وث ْٔلَُ َّ ٧ط ک َ َ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنب دہمی،ایفسؿ ،بیبنبایب اثتب،اجمدہ،اوبرمعمےسرفاتیےہہک اکیصخشڑھکا وہاافرارماء ںیم
ےساکیاریمیک رعتفی رکےناگلدقماد نباوسد ےناس ےکہنم ںیمیٹمڈاانلرشفع رکدیافررفامایںیمہروسؽاہلل یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن مکح دای ےہ ہک ل  رعتفی رکےن فاولں ےک ہنم ںیم یٹم ڈاںیل ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم رضحت
اوبرہریہےسیھبدحثیوقنمؽےہزادئہیھبہیدحیسیدینبایبزایدےسفہاجمدہےسافرفہانبابعسےسلقنرکےتںیہاجمدہیک
ہ
اوبرمعم ےس رفاتی احص ےہ اوبرمعم اک انؾ دبعاہلل نب جيرہ ےہ افر دقماد نب اوسد ےس دقماد نب رمع دنکی رماد ںیہ اؿ یک تینک
اوبدبعمےہہیاوسدنبدبعوغیثیکرطػوسنمبںیہویکہکناوہنںےننپچبںیماںیہنینبتمانبایاھت
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ ،بیبنبایباثتب،اجمدہ،اوبرمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
رعتفیرکےنافررعتفیرکاےنفاولںیکربایئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 280

٣وسی سا ٥ٟظيان ،شش ،٩شرضت ابوہزیزہ
راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩ث٤اٛ ٪وفیً ،بيؽاہلل بٰ ٩

وسی ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟا َِ ٟعيَّا ٔن ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی
اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪ص ُث َو فٔی أَٓ َِواظ ٔا َِّ ٤َ ٟؽاش ٔی َن اٟتُّ َر َ
ص َُزیِ َز َة
دمحم نب امثعؿ وکیف ،دیبع اہلل نب ومٰیس اسمل ایخط ،نسح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ںیمہمکحدایہکل رعتفیرکےنفاولںےکہنمںیمیٹمڈاںیلہیدحثیرضحتاوبرہریہیکرفاتیےسرغ بےہ
رافی  :دمحمنبامثعؿوکیف،دیبعاہللنبومٰیساسملایخط،نسح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمیکتبحمےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ومنمیکتبحمےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 281

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،شيوة بَ ٩شیض ،سا ٥ٟبُ ٩يَل ،٪وٟيؽبٗ ٩يص تحييی ،شرضت ابوسٌيؽ

يؽ بِ َِ َٗ ٩ي ٕص اُّ ٟتحٔي ٔي َّی
َشیِ ٕض َش َّؽثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ َُِ ُ ٩ي ََل َ ٪أَ َّ ٪ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ش ِي َو َة بِ َٔ ُ ٩
أَ ِظب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر َّٔی َٗا ََ ٢سا ٥ْ ٔ ٟأَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ک إ ٔ ََّّل َتق ٔ ٌّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل ُت َؼاش ِٔب إ ٔ ََّّل ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َو ََّل َیأِک ُ ِ ١كَ ٌَا ََ ٣

ئ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویحة نب رشحی ،اسمل نب الیغؿ ،فدیلنب سیق جییی ،رضحت اوبدیعس  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اراشد رفامےت وہےئ انس ہک رصػ ومنم یہ یک تبحم اایتخر رکف افر یقتم آدیم یہ وک اھکان الھکؤ اس
دحثیابمرہکوکل رصػایسدنسےساجےتنںیہ
ئ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویحةنبرشحی،اسملنبالیغؿ،فدیلنبسیق جییی،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمرپربصرکےنےکابرےںیم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 282

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،یزیؽ ب ٩ابی شبيب ،سٌؽ ب ٩س٨ا ،٪شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔٔ ٩س َ٨ا ٕ ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ک ًَ ِ٨طُ ب ٔ َذِ٧بٔطٔ َشًَّی یُ َواف ٔ َی بٔطٔ
اٟؽَ ِ ٧يا َوإٔذَا أَ َرا َؼ اہللُ بٔ ٌَ ِب ٔؽظ ٔ َّ َّ
اَٟش أَ َِ ٣ش َ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َؼ اہللُ بٔ ٌَ ِبؽٔظ ٔا َِ ٟعی ِ َر ًَ َّح ََٟ ١طُ ا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ َة فٔی ُّ
ئ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ إٔذَا أَ َش َّب
ئ َٔ ً ٍَ ٣وَ ٔ ٥ا َِ ٟب ََل ٔ
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّٔ ً ٪وَ َ ٥ا َِ ٟحزَا ٔ
َٗ ِو ّ٣ا ابِ َت ََلص َُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥رض َٔی َٓ َُ ٠ط اٟز َِّؿا َو ََ ٩ِ ٣سع ٔ َم َٓ َُ ٠ط َّ
اٟش َع ُم َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب ایب  بیب ،دعس نب انسؿ ،رضحت اسن ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
بج اےنپ یسک دنبے ےس الھبیئ اک ارادہ رفامات ےہ وتاس ےک ذعاب ںیم دلجیرکات ےہ افرداین یہ ںیم اس اک دبہل دے داتی ےہ افر
ارگ یسک ےکاسھت رش اک ارادہرکات ےہ وتاس ےک انگوہںیک زساایقتمکت ومرخرک داتی ےہاسدنس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
ےس ہی یھب وقنمؽ ےہ ہک آپ ےن رفامای زایدہ وثاب ڑبی آزامش ےہ اںیہن آزامش ںیم التبم رک داتی ےہ سپ وج رایض وہ اجےئ اس
ےکےئلراضافروجانراضوہاسےکےئلانرایگضدقمروہاجاتےہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ

رافی  :قنینة،ثیل،سیدینبایب بیب،دعسنبانسؿ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 283

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،اً٤ع

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٔ َٕ ١ي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٣ا

َرأَیِ ُت ا َِ ٟو َج ٍَ ًَل َی أَ َش ٕؽ أَ َط َّؽ ُٔ ٨ِ ٣ط ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،ا،شم  ےتہ ںیہ ںیم ےن اابفالئ وک دحثی ایبؿ رکےت وہےئ انس فہ  ےتہ ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل
اہنعےنرفامایہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدردےسدشدییسکاکدردںیہنداھکیہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ا،شم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 284

راوی ٗ :تيبةَ ،شیکً ،اػ٣ ،٥ؼٌب ب ٩سٌؽ اپ٨ے واٟؽ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
ا ٪ؼٔیُ ُ٨ط ُػ ِّ ٠با ا ِط َت َّؽ
َٓ ١يُب ِ َتل َی اَّ ٟز ُج ُ
َٓ ١اْلِ َ َِ ٣ث ُ
ض أَ َط ُّؽ بَ ََل ّئ َٗا َ ٢اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ُئ ث ُ َّ ٥اْلِ َ َِ ٣ث ُ
ًَ ١ل َی َش َش ٔب ؼٔیٔ٨طٔ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا٨َّ ٟا ٔ

ق َ٣ا ًََِ ٠يطٔ
ا ٪فٔی ؼٔیٔ٨طٔ رٔ َّٗ ْة ابِتُل ٔ َی ًَل َی َش َش ٔب ؼٔیٔ٨طٔ ٓ ََ٤ا یَب ِ َر ُط ا َِ ٟب ََل ُئ بٔا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ َشًَّی یَتِرُ َٛطُ یَ ِ٤شٔی ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
بَ ََل ُؤ ُظ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َظ ٔلي َئ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأ ُ ِظتٔ شُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

١
َٓ ١اْلِ َ َِ ٣ث ُ
ض أَ َط ُّؽ بَ ََل ّئ َٗا َ ٢اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ُئ ث ُ َّ ٥اْلِ َ َِ ٣ث ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ١أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ

ہبیتق،رشکی،اعمص،بعصمنبدعساےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکؿولگ
زایدہآزامشںیمالتبم ےئاجےتںیہرفامایاایبنءرھپاؿےکلثمافررھپاؿےکلثمرھپااسنؿاےنپدنیےکاطمقبآزامشںیمالتبم
ایکاجاتےہارگدنیرپیتخسےساکردنبوہوتتخسآزامشوہیتےہافرارگدنیںیمرنؾوہوتآزامشیھباسےکاطمقبوہیتےہرھپ
فہآزامشاےساسفتقکتںیہنوھچڑیتبجکتفہانگوہںےساپکںیہنوہاجاتہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :قنینة،رشکی،اعمص،بعصمنبدعساےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 285

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ،یزیؽ ب ٩زریٍ٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا یَزَا ُ ٢ا َِ ٟب ََل ُئ بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣وا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ةٔ فٔی َن ِٔ ٔشطٔ َو َو َٔ ٟؽظ ٔ َو َ٣أ ٟطٔ َشًَّی َی َِ ٠قی اہللَ َو َ٣ا ًََِ ٠يطٔ َظ ٔلي َئ ْة

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب دبعاالیلع ،سیدی نب زرعی ،دمحم نب رمعف ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن ومنم رمدف وعرت رپ ہشیمہآزامش ریتہ ےہ یھبکاسیک ذات ںیم یھبک افالد ںیم افر یھبک امؽ ںیم اہیںکت ہک فہ
بج ا ہلل اعتیل ےس الماقت رکات ےہ وت انگوہں ےس اپک وہات ےہ ہی دحثی نسح حیحص ےہ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ افر ذخہفی
نبامیؿیکنہبےسیھبدحثیوقنمؽےہ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،سیدینبزرعی،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انیبیئزالئوہےنےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
انیبیئزالئوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 286

راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هیً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ش ،٥٠ابوهَل ،٢شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟؽَ ِ ٧يا  ٥َِ ٟیََٟ ٩ِ ُٜطُ َجزَائْ ً ٔ ِ٨ؽٔی إ ٔ ََّّل ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ َظ ِذ ُت َ ٔ
َک َیِ َ ً٤ی ًَ ِبؽٔی فٔی ُّ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو ه ََٔل ٕ ٢ا ِس ُُ ٤ط ص ََٔل ْ٢
َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبعاہللنباعمفہییحمج،دبعازعلسینبملسم،اوبالظؽ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
ک
هی
فآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلرفاماتےہہکارگںیمےنیسکدنبےےسداینںیماسیکآں ن بلرکںیلوتاساکدبہلرصػافر
رصػتنجےہاساببںیمرضحتاوبرہریہافرزدینبارمقےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ
افراوبالظؽاکانؾالہؽےہ

رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،دبعازعلسینبملسم،اوبالظؽ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
انیبیئزالئوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟززا ،ٚسٔيا ،٪اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرٓ ٌََ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
و ٪ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوفٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣َ ١أَذِصَ ِب ُت َشبٔيبَت َِيطٔ ٓ ََؼب َ َر َوا ِش َت َش َب  ٥َِ ٟأَ ِر َق َُ ٟط ث َ َوا ّبا ُؼ َ
اق بِ َٔ ٩سارٔیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رعبَ ٔ
ا َِ ٟباب ًَ ِِ ٔ ٩

ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رموفع دحثی دقیس لقن رکےت ںیہ ہک اہلل
اعتیلرفاماتےہہکںیم ےنارگ یسکدنبےیکانیبیئزالئ رک دیافراسےناسآزامش رپ ربصایکافرھجم ےسوثابیک ادیمریھک وت
ںیم اس ےک ےئل تنج ےس مک دبہل دےنی رپ یھبک رایض ںیہن وہں اگ اس ابب ںیم رعابض نب اسرہی ےس یھب دحثی وقنمؽ ےہ ہی
دحثینسححیحصےہ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
انیبیئزالئوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی ٗلا ٪بِؽاؼیً ،بؽاٟزش ٩٤بِ٣ ٩زاء ابوزہیر ،اً٤ع ،ابوزبیر ،شرضت
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازی و یوسٕ بٰ ٩
جابز رضی اہلل ً٨ہ

وسی ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ِِ ٣َ ٩زا َئ أَبُو ُز َصی ِر ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َویُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩

 ١ا ٌَِ ٟآ َٔي ٔة یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ش ٔی َن
ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َو ُّؼ أَصِ ُ
 ١ا ِٟب ََل ٔ َّ
ٔیف َو َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ب ٔ َض َذا
اٟؽَ ِ ٧يا بٔا َِ٘ ٤َ ٟار ٔ
ٔیث َ ٔ
اب َِ ٟو أَ َُّ ٪جُ٠و َؼص ُِ ٥کَاِ َ ٧ت ُ ٔ
ْق َؿ ِت فٔی ُّ
َغ ْ
ي ٌُِ َلی أَصِ ُ َ
ئ اٟث َو َ

ْص ٕ
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ك َ َِ ٠ص َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
َّسو ِٕ َٗ ٚو َٟطُ
ٖ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا

دمحم نب دیمح رازی ف ویفس نب ومٰیس اطقؿ دغبادی ،دبعارلنمح نب رغماء اوبزریہ ،ا،شم ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس
م
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایایقتمےکدؿبجآزامشفاولںوکاؿ صنییوںاکدبہلدایاجےئ
اگ الہ اعتیف انمت رکںی ےگ اکش اؿ یک اھکںیل داین ںیم ویچنیقں ےس اکٹ دی اجںیت اتہک اںیہن یھب ایس رطح ارج اتلم دحثی نسح
رغ بےہل  اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہضعبرضحاتاےسا،شمےسیھبلقنرکےتںیہا،شمہحلطنبرصمػ
ےسافرفہرسمفؼےساسےکل ینعمدحثیایبؿرکےتںیہ
رافی  :دمحم نب دیمح رازی ف ویفس نب ومٰیس اطقؿ دغبادی ،دبعارلنمح نب رغماء اوبزریہ ،ا،شم ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
انیبیئزالئوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظبَرََ٧ا یَ ِصٌَی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ٢
اِ ٣ُ ٪ص ٔش ّ٨ا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَ َش ٕؽ یَ ُُ ٤
وت إ ٔ ََّّل َ٧ؽ ََٔٗ ٦اُٟوا َو َ٣ا َ َ ٧ؽا َُ ٣ت ُط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ

وَ٧ ٪زَ ََ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
أ ٣ُ ٪شيئّا َ٧ؽ َٔ ٦أَ ََِّ ٪ل یََ ُٜ
و ٪ا ِز َؼا َؼ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ٧ؽ َٔ ٦أَ َِّ ٪لَ َیَ ُٜ
َویَ ِصٌَی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َٗ ِؽ َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ ُط ٌِ َب ُة َوص َُو یَ ِصٌَی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ََ ٣ؽن ٔ ٌّی
وسدینبرصن،دبعاہلل،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںےرفامایوکیئصخش
ااسی ںیہن وج ومت ےک دعب رشدنمہ ہن وہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس سک زیچ رپ دناتم وہیگ آپ ےن
رفامایارگمتکینوہوتاندؾوہاگہکںیمےنزایدہلمعویکںہنایکافرارگانگہاگرےہوتاسابترپدناتموہیگہکںیمانگہےسویکں
ہنؤاچاسدحثیوکل رصػایسدنسےساجےتنںیہہبعشےنییحینبدیبعاہللےکابرےںیمالکؾایکےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
انیبیئزالئوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ،اب٣ ٩بارک ،یصٌی بً ٩بيؽاہللً ،بيؽاہلل ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ض ُجُ٠و َؼ َّ
اٟؽَ ِ ٧يا ب ٔ ِّ
اٟـأ ِ ٔ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟؽ ٔ
رخ ُد فٔی ٔ ٔ
یَ ٩یَِ ٠ب ُش َ
اَ ٢ی ِعتَٔ ُ٠
وُّ ٪
و٨َّ ٠ٟٔ ٪ا ٔ
آَخ اٟزَّ َ٣ا ٔ ٪رٔ َج ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ

وب ِّ
و ٪أَ ًَِ ٦ل َ َّی َی ِحتَرٔؤ َُٔ َٓ ٪يی َش َُِ ٔ٠ت
اٟش َّ ٔ
اٟذئ َ ٔ
اب َي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَبٔی َي ِِت َ ُّر َ
رک َو ُُٗ٠وب ُ ُض ُِ ُ٠ُٗ ٥
ا٠ِّ ٟی ٔن أَ ِٔ ٟش َُ ٨ت ُض ِ ٥أَ ِشل َی ُّٔ ٩ِ ٣

يُ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِ ٥شی ِ َراّ٧ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َْلَ ِب ٌَث َ َّن ًَل َی أُو َٟئ ٔ َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ض ِٔٓ ٥ت ِ َّ ٨ة َت َؽ َُ ا َِ ٟصَ ٔ ٠
وسدی،انبابمرک،ییحینبدیبعاہلل،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
آرخیزامےنںیمھچکول گاےسیوہںےگوجداینوکدنیےساحلصرکںیےگفہدونبحیکاھکؽاکابلس ںینہےگافراؿیکزابںین
ئ
ئم
ینیچ ےسزایدہ یھٹیموہںیگ ہکبجاؿےک دؽ ھنيرویں ےکدولں ےسدبرتوہںےگ انچہچناہللاعتیلرفامںیئ ےگایک ميرےاسےنم
رغفررکےتافرھجم رپ اینترجأترےتھکوہ ںیماینپذاتیکمسقاھکاتوہںہک ںیماؿ ںیماکیااسی ہنتفرباپرکدفں اگہکااکنربدابر
رتنیصخشیھبریحاؿرہاجےئاگاساببںیمرضحتانبرمعےسیھبدحثیوقنمؽےہ
رافی  :وسدی،انبابمرک،ییحینبدیبعاہلل،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
انیبیئزالئوہےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 291

راوی  :اش٤ؽ ب ٩سٌيؽ ؼارمی٣ ،ص٤ؽ بً ٩باؼ ،شات ٥ب ٩اس٤اًي ،١ش٤زة ب ٩ابی ٣ص٤ؽً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َّ
اٟؽارٔم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١أَ ِظب َ َرَ٧ا َش ِ٤زَةُ بِ ُ ٩أَبٔی َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َٗا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ َظ َُ ِ٘ ٠ت َظ ِّ٘ ٠ا أَ ِٔ ٟش َُ ٨ت ُض ِ ٥أَ ِشل َی ٔ٩ِ ٣

و ٪أَ ًَِ ٦ل َ َّی َی ِحتَرٔؤ َُ٪
يُ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِ ٥شی ِ َراّ٧ا َٓ ٔيی َي ِِت َ ُّر َ
ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١و ُُٗ٠وب ُ ُض ِ ٥أَ َُّ ٣ز ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ بِر ٔ َٓ ٔيی َش َُِ ٔ٠ت َْلُت ٔي َص َُّ ٨ض ِٔٓ ٥ت ِ َّ ٨ة َت َؽ َُ ا َِ ٟصَ ٔ ٠
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمح نبدیعسداریم ،دمحم نب ابعد ،احمت نب اامسلیع ،زمحة نب ایب دمحم ،دبعاہلل نبدانیر ،رضحت انبرمع ریض اہلل امہنع یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسلقن رکےتںیہہکاہللاعتیلرفاماتےہہک ںیم ےناےسیولگ یھبدیپا ےئ ںیہنجیکزابںیندہش ےسزایدہ یھٹیم ںیہ

افراؿےکدؽمضيرےسزایدہڑکفےںیہںیماینپذاتیکمسقاھکاتوہںہکںیماںیہناےسیےنتفںیمالتبمرکفںاگہکاؿںیم ےس
لقع دنم صخش یھب ریحاؿ رہ اجےئ اگ ایک فہ ولگ ریمے اسےنم ڈنمھگ رکےت ںیہ ای ریمے اسےنم اینت رجات رکےت ںیہ ہی دحثی
انبرعرمیکرفاتیےہنسحرغ بےہل اسدحثیوکایسدنسےساجےتنںیہ
رافی  :ادمحنبدیعسداریم،دمحمنبابعد،احمتنباامسلیع،زمحةنبایبدمحم،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 292

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،اب٣ ٩بارک ،سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،یصٌی ب ٩ایوبً ،بيؽاہلل ب ٩زرحً ،لی ب٩
یزیؽٗ ،اس ،٥ابوا٣ا٣ة ،شرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

وب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ط و َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟبا َر ٔک ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ

یؽ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا اَ ٨َّ ٟحاةُ َٗا َ٢
اہللٔ بِ َٔ ٩ز ِرحٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َوابِ ٔک ًَل َی َظ ٔلي َئتٔ َ
ک بَ ِي ُت َ
ک َو َِ ٟي َش ٌِ َ
ک َ ٔ ٟشاَ َ ٧
ک ًََِ ٠ي َ
اصحل نب دبع اہلل ،انب ابمرک ،وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی نب اویب ،دیبع اہلل نب زرح ،یلع نب سیدی ،اقمس ،اوباامةة،
رضحتہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکںیمےن رعضایک ایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملساجنتایکےہ آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایاینپزابؿاقوبںیمروھکاےنپرھگںیمروہافراینپویطلغںرپرفایرکفہیدحثینسحےہ
رافی  :اصحل نب دبعاہلل ،انب ابمرک ،وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی نب اویب ،دیبعاہلل نب زرح ،یلع نب سیدی ،اقمس،

اوباامةة،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 293

٣وسی بْصی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ابوػہباء سٌؽی ب ٩جبیر ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری
راوی ٣ :ص٤ؽ بٰ ٩

ئ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟؼَّ ِض َبا ٔ
وسی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩
ک َٓإ ٔ ِ ٪ا ِس َت َ٘ َِ ٤ت
اَ َٓ ٪ت ُ٘و َُّ ٢ات ٔ ٙاہللَ ٓ ٔي َ٨ا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ِ َ ٧ص ُ ٩ب ٔ َ
َف اَ ٠ِّ ٟش َ
َرٓ ٌََ ُط َٗا َ ٢إ ٔ َذا أَ ِػ َبضَ ابِ ُ ٩آ َؼ ََٓ ٦إ ٔ َّ ٪اْلِ َ ًِ َـا َئ ک ُ ََّ ٠ضا تُ َُ ِّ ٜ
اس َت َ٘ ِ٨َ ٤ا َوإ ٔ ِ ٪ا ًِ َو َج ِح َت ا ًِ َو َج ِح َ٨ا
ِ
دمحم نب ومٰیس رصبی ،امحد نب زدی ،اوبابہصء دعسی نب ریبج ،رضحت اوبدیعس دخری رموفاع لقن رکےت ںیہ ہک بج حبص وہیت ےہ وت
ااسنؿ ےک امتؾ اعضاء اس یک زابؿ ےس ااجتلء رکےت ںیہ ہک اہلل ےس ڈر ل  یھب ریتے اسھت ںیہ ارگ وت دیسیھ وہیگ وت ل  ےس دیسےھ
وہںےگافرارگوتڑیٹیھوہیئگوتل  بیھبڑیٹےھوہاجںیئےگ
رافی  :دمحمنبومٰیسرصبی،امحدنبزدی،اوبابہصءدعسینبریبج،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 294

راوی  :ہ٨اؼ ابواسا٣ہ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ

وسی َٗا َ ٢أَبُو
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ِ َ ٧ص َو ُظ َو ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِطُ َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ َٔ ٣ُ ٩
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َو ٥َِ ٟیَ ِز َٓ ٌُو ُظ
انہد اوبااسہم ،امحد نب زدی یھب اوبااسہم ےس افر فہ امحد نب زدی ےس ایس دحثی یک رطح ہری رموفع دحثی لقن رکےت ںیہ افر ہی
زایدہےہاسدحثیوکل رصػامحدیکرفاتیےساجےتنںیہافریئکرافیاےسامحدنبزدیےسہریرموفعلقنرکےتںیہ
رافی  :انہداوبااسہم،امحدنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 295

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ػٌ٨انی٤ً ،زبً ٩لی ٘٣ؽمی ،ابوشاز ،٦شرضت سہ ١ب ٩سٌؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟؽم ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َشازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ی َت َ ١ِ َّٔ ٜلٔی َ٣ا بَی ِ َن َِ ٟص َي ِيطٔ َو َ٣ا بَی ِ َن رٔ ِجَِ ٠يطٔ أَ َت َُ َٟ ١ِ َّٔ ٜط بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث َس ِض َٕ ١شؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ

دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،رمعنبیلعدقمیم،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای وج صخش ےھجم زابؿ افر رشؾ اگہ یک امضتن داتی ےہ ںیم اےس تنج یک امضتن داتی وہں اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ افر انب
ابعسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصُرغ بےہ

رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،رمعنبیلعدقمیم،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 296

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،ابوظاٟؽ اش٤ز ،ابً ٩حَل ،٪ابوشاز ٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َظإ ٔ ٟؽ اْلِ َ ِش َ٤زُ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

َش َ٣ا بَی ِ َن َِ ٟص َي ِيطٔ َو َ َّ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠و َٗا ُظ اہللُ َ َّ
َش َ٣ا بَی ِ َن رٔ ِجَِ ٠يطٔ َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی أَبُو َشازَّٔ ٕ ٦أ ٟذی َر َوی

اس ُُ ٤ط َس٤َِ ٠ا ُِ ٣َ ٪ول َی ًَزَّ َة اْلِ َ ِط َح ٌٔ َّيةٔ َوص َُو ُٛوف ٔ ٌّی
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِ

اوبدیعس اجش ،اوباخدل ارمح ،انب الجعؿ ،اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای سجصخش وک اہللاعتیل ےن زابؿ افر رشاگمہ ےک رش ےس وفحمط رک دای فہ تنج ںیم دالخ وہایگ۔ ہی دحثی نسححیحص ےہ افر
اوباحزؾوجلہسنبدعسےسااحدثیلقنرکےتںیہ فہاوباحزؾزادہدمینیںیہاؿاکانؾملسمنبدانیرےہہکبجاوبرہریہےسدحثی
لقنرکےنفاےلاکانؾاملسؿنبایعجشےہافرفہزعةاالہخعنہےکومیلںیہافروکہفےکرےنہفاےلںیہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،اوباخدلارمح،انبالجعؿ،اوباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 297

راوی  :سویؽب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩اًز ،شرضت سٔيا ٪بً ٩بؽاہلل ث٘فی

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٣َ ٩اً ٔز ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َش ِّؽثِىٔی بٔأ َ ِ٣ز ٕأَ ًِ َت ٔؼ ُ ٥بٔطٔ َٗا ََ ١ِ ُٗ ٢رب ِّ َی اہللُ ث ُ َّ ٥ا ِس َت٘ ٔ ُِِ ٠ُٗ ٥ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِظ َو ُٖ َ٣ا
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ٩
َت َع ُ
اٖ ًَل َ َّی َٓأ َ َظ َذ بَٔ ٔ ٠شا َٔ ٪ن ِٔ ٔشطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی
ُسٔ َِي َ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنبامزع،رضحتایفسؿنبدبعاہللیفقث ےتہںیہہکںیمےنرعضایکای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجماےسیابتاتبےئہکںیماسوکوبضمیطےسلمع رکفںآپےنرفامایوہکریمارباہللےہافر
ایسرپاقمئروہںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپریمےابرےںیم بےسزایدہسکزیچےسڈرےتںیہ
آپےناینپزابؿابمرکڑکپرکرفامایاسےسہیدحثینسححیحصےہافرایفسؿنبدبعاہللیفقثیہےسیئکدنسفںےسوقنمؽےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنبامزع،رضحتایفسؿنبدبعاہللیفقث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوًبؽاہلل ٣ص٤ؽ ب ٩ابوث٠خ ،اش٤ؽ ب ٩ش٨بٛ ١ے سات٬ی ابوًبؽاہلل ٣ص٤ؽ ب ٩ابی ث٠خ بِؽاؼیً ،لی ب ٩شٔؽ،
ابزاہي ٥بً ٩بؽاہلل ب ٩شاكبً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِبؽٔ اہللٔ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی ثَ ِٕ ٠خ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َػاش ُٔب أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َٔ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩شٔ ِٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ٩

ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩شاكٔبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُِٜثٔرُوا ا ِٟک َ ََل َ٦
ض ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ا ُِِ ٠َ٘ ٟب ا َِ٘ ٟاسٔی
َک اہللٔ َٓإ ٔ ََّٛ ٪ث ِ َر َة ا ِٟک َ ََلٔ ٦بٔ َِی ِر ٔذ ٔ ِ ٔ
بٔ َِی ِر ٔذ ٔ ِ ٔ
َک اہللٔ َٗ ِش َو ْة ِٔ ٠َ٘ ٠ِ ٔ ٟب َوإ ٔ َّ ٪أَبِ ٌَ َؽ ا٨َّ ٟا ٔ
یل
یل
اوبدبع اہلل دمحم نب اوب  ،،ادمح نب لبنح ےک اسیھت اوبدبع اہلل دمحم نب ایب  ،دغبادی ،یلع نب صفح ،اربامیہ نب دبعاہلل نب اح،ب،
دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ذرک ایہل ےک العفہ
رثکتالکؾےسرپزیہرکفویکہکناسےسدؽتخسوہاجاتےہافرتخسدؽفاالاہللاعتیلےستہبدفرراتہےہ
یل
یل
رافی  :اوبدبعاہلل دمحم نب اوب  ،،ادمح نب لبنح ےک اسیھت اوبدبعاہلل دمحم نب ایب  ،دغبادی ،یلع نب صفح ،اربامیہ نب دبعاہلل نب
اح،ب،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی نرض ،ابونرض ،ابزاہي ٥بً ٩بؽاہلل ب ٩شاكبً ،بؽاہلل ؼی٨ار ،اب٤ً ٩ز ب٬ی ابونرض

رض َش َّؽثَىٔی أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رض ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩شاكٔبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ٤َ ًُ ٩زَ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔي٥
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩شاكٔبٕ
اوبرکبنبایبرضن،اوبرضن،اربامیہنبدبعاہللنب اح،ب،دبعاہللدانیر،انبرمعیھباوبرضنےسفہاربامیہےسفہدبعاہللنبدانیرےس
فہانبرمعریضاہللامہنعےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہہیدحثیرغ بےہل اسدحثیوک
رصػاربامیہنبدبعاہللاح،بیکرفاتیےساجےتنںیہ

رافی  :اوبرکبنبایبرضن،اوبرضن،اربامیہنبدبعاہللنباح،ب،دبعاہللدانیر،انبرمعیھباوبرضن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩یزیؽ ب ٩ظ٨يص ٣کی ،سٌيؽ ب ٩ششا٣ ٪عزومی ،ا ٦ػاٟض ،ػٔية ب ٩طيبة ،ا٦
ا٤ٟو٨٣ین شرضت ا ٦شبيبہ رضی اہلل ً٨ہا

ا٪
یؽ بِ ُٔ ٩ظ َِ ٨ي ٕص ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ٔيؽ بِ ََ ٩ش َّش َ
يب َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ َّی َٗا ََ ٢ش َّؽثَ ِتىٔی أ ُ َُّ ٦ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِي َب َة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦شب ٔ َ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ َُّ َ ١لَک ٔ ٦ابِ ٔ ٩آ َؼ ََِ ٠ًَ ٦يطٔ ََّل َُ ٟط إ ٔ ََّّل أَ ِْ ٣ز ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
َک اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
وٖ أَ ِو ِ َ ٧ه ْی ًَ َِ ٨ِ ٣ُ ٩رکٕ أَ ِو ذ ٔ ِ ُ
َشؽ ْ
یؽ بِ ُٔ ٩ظ َِ ٨ي ٕص
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب سیدی نبسینخ یکم،دیعس نب اسحؿ زخمفیم ،اؾ اصحل ،ہیفص نب ہبیش ،اؾ اوملنینم رضحت اؾہبیبح ریض اہلل اہنع
رفاتیرکیتںیہہکآپےنرفامایااسنؿوکاینپوگتفگےسوکیئافدئہںیہنبجکتہکفہیکیناکمکحربایئےساخمتفلافراہللےکذرک
رپلمتشمہنوہہیدحثیرغ بےہل اسدحثیوکرصػدمحمنبسیدینبسینخیکرفاتیےساجےتنںیہ
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبسیدینبسینخیکم،دیعسنباسحؿزخمفیم،اؾاصحل،طفنةنبسینة،اؾاوملنینمرضحتاؾہبیبحریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،جٌَف بً ٩و ،٪ابوً٤يص ،شرضت ًو ٪ب ٩ابی جصئہ

َّ
َف بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا ِِ ٤َ ٌُ ٟي ٔص ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َص ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢آخَی َر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ُفأَی أَُّ َّ٦
ئ َٓزَ َار َس٤َِ ٠ا ُ ٪أَبَا َّ
اَ ٪وبَی ِ َن أَبٔی َّ
ئ ُ٣ت ََب ِّذ َّ ٟة
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَی ِ َن َسَ ٤َِ ٠
ئ ََ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َجا َئ أَبُو َّ
اک أَبَا َّ
ئ َ َّْق َب إَِٔ ٟيطٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأُِٔ ٧ک ُ٣ت ََب ِّذ َّ ٟة َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَ َظ َ
ئ َِ ٟي َص َُ ٟط َشا َج ْة فٔی ُّ
اَّ ٪
َ ١ذ َص َب أَبُو َّ
ئ َ ٔ ٟي ُ٘ َوَ٘ َٓ ٦ا َُ َٟ ٢ط
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اِ ٠ٟي ُ
كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َِٓ ١إٔنِّی َػائ َْٔٗ ٥ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا بٔآک ٔ َٕ ١شًَّی َتأِک ُ ََٗ ١ا ََٓ ٢أَک َ َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا ک َ َ
اٟؼ ِبضٔ َٗا َُ َٟ ٢ط َس٤َِ ٠ا ُِ ٥ُِ ٗ ٪اْل ََ٘ َٓ ٪ا َ٣ا ٓ ََؼ ََّ ٠يا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َس٤َِ ٠ا َُ ٨َ َٓ ٥ِ َ ٧ ٪ا ٦ث ُ ََّ ٥ذ َص َب َي ُ٘ ُوَ٘ َٓ ٦ا َُ َٟ ٢ط َ ٨َ َٓ ٥ِ َ ٧ا٤َّ ٠َ َٓ ٦ا ک َ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ ُّ
ک َشًّ٘ا َٓأ َ ًِ ٔم ک ُ َّ ١ذٔی َش َٕٓ ٙش َّ٘ ُط َٓأ َ َت َيا أ ٨َّ ٟي َّی
ک ًََِ ٠ي َ
ک َشًّ٘ا َوإ ٔ َّْٔ ٪لَصَِ ٔ ٠
ک ًََِ ٠ي َ
ک َشًّ٘ا َوَ ٔ ٟـ ِي ٔٔ َ
ک ًََِ ٠ي َ
ک َشًّ٘ا َوَ ٔ ٟزبِّ َ
ک ًََِ ٠ي َ
ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
َّ
َّ
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َػ َؽ ََ ٚس٤َِ ٠ا َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
اس ُ٤طُ
َکا ذََ ٔ ٟ
يض َوأَبُو ا ِِ ٤َ ٌُ ٟي ٔص ِ
َػلی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َوص َُو أَ ُظو ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ِّی

دمحم نب اشبر ،رفعج نب وعؿ ،ا وبسیمع ،رضحت وعؿ نب ایب ہفیحج اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناملسؿوک اوبدرداءاکاھبیئانبایوتاکیرمہبتاملسؿاوبدرداءےسےنلمےکےئلآےئافراؾدرداءوکیلیمیلیچکاحتلںیمدھکی
رک اس اک ببس درایتف ایک اوہنں ےن اہک ہک اہمترے اھبیئ اوبدرداء وک داین ےس وکیئ روہ  ںیہن رھپ اوبدرداء آے افر املسؿ ےک
اسےنم اھکان اگل دای افر ےنہک ےگل ہک مت اھکؤ ںیم رفزے ےس وہں املسؿ ےن اہک ںیم رہسگ اس فتق کت ںیہن اھکؤں اگ بج کت مت
ریمےاسھترشکیںیہنوہےگرافی ےتہںیہہکاسرپاوبدرداءےن اھکانرشفعرکدایراتوہیئوتاوبدرداءابعدتےکےئلاجےن
ےگلنکیلاملسؿےناںیہنعنمرکدایافراہکوساجؤانچہچنفہوسےوھتڑیدریدعبدفابرہاجےنےگلوتاسرمہبتیھباملسؿےناںیہن
الس دای رھپ بج حبص رق ب وہیئ وت املسؿ ےن اںیہن اہک ہک اب اوھٹ انچہچن دفونں اےھٹ افر امنز زپیھ رھپ املسؿ ےن رفامای اہمترے

سفناکیھبمترپقحےہاہمترےرباکیھبمت رپقحےہ اہمترےامہمؿاکیھبمت رپ قحےہافرایسرطحاہمتری ویبیاکیھبمت رپ
قحےہذہلارہاص بقحوکاساکقحادارکفاسےکدعبفہدفونںیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافرہیہصق
ایبؿ ایک آپ ےن رفامای املسؿ ےن کیھٹ اہک ہی دحثی حیحص ےہ افر اوبسیمع اک انؾ ہبقع نب دبعاہلل ےہ ہی دبعارلنمح نب دبعاہلل
وعسمدیےکاھبیئںیہ
رافی  :دمحمنباشبر،رفعجنبوعؿ،اوبسیمع،رضحتوعؿنبایبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 302

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،شرضت ًبؽاٟوہاب ب ٩ورؼ ٣ؽی٨ہ

اب بِ ٔ ٩ا َِ ٟو ِرؼ ٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َٗا ََ َٛ ٢ت َب
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
وػيىٔی ٓ ٔيطٔ َو ََّل تُِٜث ٔر ٔی ًَل َ َّی َٓ َٜت ََب ِت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی
ٌَُ ٣او ٔ َی ُة إلٔ َی ًَائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ِِ ٪اُ ٛت ٔيی إلٔ َ َّی َ ٔ ٛتا ّبا تُ ٔ

ک أَ َّ٣ا َب ٌِ ُؽ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ا َِ ٟت ََ ٤ص ر َٔؿا اہللٔ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا إلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َس ََل َِْ ٠ًَ ٦ي َ

ض َو َّ
ک
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي َ
ض بٔ َش َع ٔم اہللٔ َوک َ َُ ٠ط اہللُ إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َو َ ٩ِ ٣ا َِ ٟت ََ ٤ص ر َٔؿا ا٨َّ ٟا ٔ
ض ََٔٛا ُظ اہللُ ُِ ٣ؤَ َ ٧ة ا٨َّ ٟا ٔ
بٔ َش َع ٔم ا٨َّ ٟا ٔ

بی
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،رضحت دبعاولاہب نب فرد دمہنی ےک اکی صخش ےس لقن رک لین ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل
ہنع ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک اھکل ہک ےھجم اکی طخ ےیھکل سج ںیم ںیتحیصن وہں نکیل زایدہ ہن وہں رافی  ےتہ ںیہ ہک رضحت
اعہشئےنرضحتاعمفہیوکاھکل َ َ
ب)ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہکوجصخشاہللیکراضوک
ک َأ َّم َ ْ ُ د
(َس ٌّؾعَل َ ْن َ
ولوگں ےک م ے ںیم التش رکے اگ اہلل اعتیل اس ےس ولوگں یک فیلکت دفر رک دے اگ افر وج صخش ولوگں یک راضدنمی وک اہلل ےک
ک
م ےںیمالتشرکےاگاہللاعتیلاےساںیہنےکرپسدرکدےاگ َفال َّس َل ُؾعَل َ ْن َ

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رضحتدبعاولاہبنبفرددمہنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگاویہںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 303

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،سٔيا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہً ،ائظہ

ٕ ًَ ُِ ٩سِٔي َ َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َ
ا ٪اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َک ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ
َٛت ََب ِت إلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ٓ ََذ َ َ

دمحمنبییحی،دمحم نبویفس،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئےسفہایفسؿفہاشہؾنبرعفہےسفہاےنپفادلےسافررضحتاعہشئریض
اہلل اہنع ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اریم اعمفہی وک اھکل اس ےک دعب سگہتش دحثی ےک ل  ینعم رفاتی وموقاف وقنمؽ
ےہ
رافی  :دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
اسحبفاصقصےکقلعتم

ابب  :ایقتماکایبؿ
اسحبفاصقصےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 304

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ظيث٤ة ،شرضت ًؽی ب ٩شات ٥رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ظ ِي َث ََ ٤ة ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ َٔ ٩شات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ َٓ ٪ي ُِ ٨وزُ أَیِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩َ ٤ط ٓ َََل َی َزی َط ِيئّا إ ٔ ََّّل َط ِيئّا
َ٣ا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ر ُج ٕ ١إ ٔ ََّّل َس ُيک َ ُِّ ٤ُ ٠ط َربُّطُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َوَِ ٟي َص بَ ِي َُ ٨ط َوبَ ِي َُ ٨ط تُ ِز ُج َْ ٤
َٗ َّؽ َُ ٣ط ث ُ َّ ٥یَ ُِ ٨وزُ أَ ِطأ َ َُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط ٓ َََل یَ َزی َط ِيئّا إ ٔ ََّّل َط ِيئّا َٗ َّؽ َُ ٣ط ث ُ َّ ٥یَ ُِ ٨وزُ ت ٔ َِ٘ ٠ا َئ َو ِجضٔطٔ َٓ َت ِش َت ِ٘بُٔ٠طُ ا٨َّ ٟا ُر َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رح ا٨َّ ٟارٔ َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ ََِٓ ٠ئ ٌَِ َِٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َِ ٪یق ٔ َی َو ِج َض ُط َ َّ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َ
َ
يض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َّ
ُفَْ َؤٛي ٍْ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا َ٩ِ ٣َ ٢
َػ ٔص ْ
اٟشائ ٔٔب َش َّؽث َ٨ا َؤٛي ٍْ یَ ِو ّ٣ا ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩اْلِ ًِ َٔ ٤ع َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اس ُ ٥أَبٔی
رک َ
اس َ
اس َ
کَ َ
وَ ٪ص َذا ِ
رخ َ
َخ َ
اَِ ٠َٓ ٪ي ِص َت ٔش ِب فٔی إٔهِ َضارٔ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ب ٔ ُ َ
اَ ٪صا صُ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ُ ١
أْ ٪لَ َّ ٪ا َِ ٟح ِضَّ ٔ٤ي َة یُ ُِ ٔ ٨

َّ
اٟشائ ٔٔب َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُ ٩ج َ٨ا َؼ َة بِ َٔ ٩س ٥ِٔ ٠بِ َٔ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ا ِلُٜوف ٔ ُّی

انہد،اوباعمفہی،ا،شم،جییمة،رضحتدعینباحمتریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمت
ںیم ےس وکیئ صخش ااسی ںیہن ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ اس ےس ابت ہن رکںی افر اس دفراؿ دنبے افر رب ےک درایمں وکیئ
رتامجؿ ہن وہاگ رھپدنبہ اینپداںیئ رطػ دےھکی اگ وت اےس اےنپ اامعؽ رظنآںیئ ےگابںیئ رطػ رظندفڑاےئ اگ وت اس رطػ یھب اس
ےکےیکوہےئ اامعؽ یہوہں ےگرھپ بجاسےنمیکرطػ دےھکیاگوتاےسدفزخرظنآےئیگسپارگیسک ںیم اینت یھبااطتستع
وہہکفہوخدوکوجھکراکاکیرکٹادےرکدفزخیکآگےسؤاچےکسوتاےساچےئہہکااسییہرکےاوباسبئےسرفاایتےہہکفعیک
ےن اکی دؿ ہی دحثی ا،شم ےس (رفاتی رکےت وہےئ) ل  ےسایبؿیک بجفعیک ایبؿرک ےکچ اگ رفامای ارگ وکیئ رخااسؿ اک ابدنشہ
اہیں وہوتفہہیدحثیالہرخااسؿوکانسرکوثاباحلصرکےاامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہہیاسےئلہکہیمہجاسابتےکرکنم
ںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،جییمة،رضحتدعینباحمتریضاہللہنع

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ش٤يؽ ب٣ ٩شٌؽة ،شؼین ب٤٧ ٩یر ابو٣صؼ ،٩ششین بٗ ٩يص رشيیً ،لاء ب ٩ابی رباط ،اب٤ً ٩ز ،شرضت اب٩
٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا ُش َؼی ِ ُن بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕأَبُو ِٔ ٣ص َؼ َٕ ٩ش َّؽثَ َ٨ا ُش َشی ِ ُن بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص اَّ ٟز َش ٔي ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی
َربَا ٕط ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َتزُو َُ َٗ ٢ؽ ُ ٦ابِ ٔ ٩آ َؼ َ ٦یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽٔ
َربِّطٔ َشًَّی ي ُِشأ َ ََ ٩ِ ًَ ٢ظ ِٕ ٤ص ًَ ِ٤ُ ًُ ٩زٔظ ٔٓ َٔي ٥أَ ِٓ َ٨ا ُظ َو ًَ َِ ٩ط َبابٔطٔ ٓ َٔي ٥أَبِ ََل ُظ َو َ٣أٟطٔ ٔ ٩ِ ٣أَیِ َِ ٩اَ ٛت َش َب ُط َوٓ َٔي ٥أَ ِن َٔ َ٘ ُط َو َ٣اذَا ًَ١َ ٔ٤
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ٓ ٔ َامی ًََٗ ٥َ ٔ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِز َز َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َشؽٔیثٔ ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص َوشُ َشی ِ ُن بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ي َُـٌ ُ

دیمحنبدعسمة،نیصحنبریمناوبنصحم،نیسحنبسیقریبح،اطعءنبایبرابح،انبرمع،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع ےتہںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتمےکدؿیسکصخشےکدقؾاہللربازعلتےکاپسےسفتقکتںیہنٹہ
ںیکسےگبجکتاسےساپچنزیچفںںیمرصػیکوجایناہکںرخچیکامؽاہکںےسامکایامؽاہکںرخچایکوجھچکاھکیساسرپانتک
لمعایکہیدحثیرغ بےہل اےسرضحتانبوعسمدےسرموفاعرصػنیسحنبسیقیکدنسےساچہپےتنںیہافرفہفیعضںیہ
اساببںیمرضحتاوبربزہافراوبدیعسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ
رافی  :دیمحنبدعسمة،نیصحنبریمناوبنصحم،نیسحنبسیقریبح،اطعءنبایبرابح،انبرمع،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اسوؼ بً ٩ا٣ز ،ابوبرکبً ٩ياغ ،اً٤ع ،سٌيؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩جزیخ ،شرضت ابوبززہ
اسِ٠م

غ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا اْلِ َ ِس َوؼُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َِم َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َتزُو َُ َٗ ٢ؽ َ٣ا ًَ ِب ٕؽ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َشًَّی
اہللٔ بِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ي ُِشأ َ َ٤ُ ًُ ٩ِ ًَ ٢زٔظ ٔ ٓ ٔ َامی أَ ِٓ َ٨ا ُظ َو ًَ ِٔ٤٠ِ ٔ ً ٩طٔ ٓ َٔيَ ١َ ٌََ ٓ ٥و ًَ ِ٣َ ٩أٟطٔ ٔ ٩ِ ٣أَیِ َِ ٩اَ ٛت َش َب ُط َوٓ َٔي ٥أَ ِن َٔ َ٘ ُط َو ًَ ِٔ ٩ج ِشٔ٤طٔ ٓ َٔي ٥أَبِ ََل ُظ َٗا َ٢
َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط َن ِـ َُ ٠ة بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ص َُو َب ِ ٔ
ْص ٌّی َوص َُو َِ ٣ول َی أَبٔی بَزِ َز َة َوأَبُو بَ ِز َز َة ِ

دبعاہللنبدبعارلنمح،اوسدنباعرم،اوبرکبنبایعش،ا،شم،دیعسنبدبعاہللنبرججی،رضحتاوبربزہایملسےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای یسکصخشےک دقؾابراگہدخافدنی ےس ٹہ ںیکسےگاہیںکتہکاس ےساسیک رمع
ےکابرےںیموساؽوہاگہکاسےنسکزیچںیماےسرصػایکاےنپاحلصرکدہملعرپانتکلمعایکامؽاہکںےسامکایاہکںرخچایک
افر اانپ  مس سک زیچ ںیم تم ایک ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر دیعس نب دبعاہلل اوبربزہ ایملس ےک ومیل ںیہ اوبربزہ ایملس اک انؾ ہلضن نب
دیبعےہ
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اوسدنباعرم،اوبرکبنبایعش،ا،شم،دیعسنبدبعاہللنبرججی،رضحتاوبربزہایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

و٣َ ٪ا ا ُِ ٔ ٠ِٔ ٤ُ ٟص َٗاُٟوا ا ُِ ٔ ٠ِٔ ٤ُ ٟص ٓ ٔي َ٨ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َََّ ٩ِ ٣ل ؼ ٔ ِر َص ََٟ ٥طُ َو ََّل ََ ٣تا ََ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِؽ ُر َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٔ ٠ِٔ ٤ُ ٟص ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ََ ٩ِ ٣یأتِ ٔی َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة بٔ َؼ ََلتٔطٔ َو ٔػ َيا ٔ٣طٔ َو َزکَاتٔطٔ َو َیأتِ ٔی َٗ ِؽ َط َت ََ ٥ص َذا َو َٗ َذ َٖ
ُض َب َص َذا ٓ ََي ِ٘ ٌُ ُؽ ٓ ََي ِ٘ َت ُّؽ َص َذا َٔ ٩ِ ٣ش َش َ٨اتٔطٔ َو َص َذا َٔ ٩ِ ٣ش َش َ٨اتٔطٔ َٓإ ٔ َِ ٔ ٨َٓ ٪ي ِت
َص َذا َوأَک َ َ٣َ ١ا ََ ٢ص َذا َو َسٔ َ
َک َؼ ََ ٦ص َذا َو َ َ

ُط َط فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َْط َط ًََِ ٠يطٔ ث ُ َّٔ ُ ٥
َش َش َ٨اتُطُ َٗ ِب َ ١أَ ُِ ٪ي ِ٘ َت َّؽ َ٣ا ًََِ ٠يطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع َلایَا أُظ َٔذ َٔ ٩ِ ٣ظ َلایَاص ُِٔ ُ ٓ ٥
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکمتولگاجےتنوہسلفموکؿےہاحصہبرکاؾےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسل ںیمسلفم
فہےہسجےکاپسامؽفاتمعہنوہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمںیمےسسلفم فہصخشےہوجایقتمےکدؿ
امنزرفزہافرزوکةےلےکآےئاگنکیلاسےنیسکوکاگیلدیوہیگیسکرپاتہبؿ اگلایوہاگیسکاک امؽبصغایکوہاگیسکاکوخؿاہبای
وہاگ افر یسک وک امرا وہاگ ذہلا اؿ رباویئں ےک دبےل ںیم اس یک ایکینں ولظمومں ںیم میسقت رک دںی اجںیئ یگ اہیں کت ہک اس یک
ایکینں متخ وہ اجںیئ یگ نکیل اس اک ملظ ایھب ابیق وہاگ انچہچن ولظمومں ےک انگوہں اک وبھج اس رپ الدھ دای اجےئ اگ افر رھپ منہج ںیم
دلیکھدایاجےئاگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ہ٨اؼ و نْصبً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤وفی٣ ،صاربی ،ابوظاٟؽ ،یزیؽ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤زیؽب ٩ابی ا٧يشة ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی
ْص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َو َن ِ ُ
أُِ َ ٧ي َش َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رش َٔ ٥اہللُ ًَ ِب ّؽا کَاِ َ ٧ت ْٔلَظٔيطٔ ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ

ات أُظ َٔذ ٔ٩ِ ٣
َاس َت َص َُّ ٠ط َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِؤ َظ َذ َوَِ ٟي َص ثَ َّ ٥ؼٔی َْ ٨ار َو ََّل ؼ ٔ ِر َص َْٓ ٥إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َُ ٟط َش َش َْ ٨
رعقٕ أَ ِو َ٣ا َٕ َٓ ٢حائ َ ُط ٓ ِ
َ٣وِ ْ ٤ََ ٠ة فٔی ٔ ِ
یب ٔ٩ِ ٣
ات َش َّ٠ُ ٤وا ًََِ ٠يطٔ َٔ ٩ِ ٣س ِّي َئات ٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َش َش َ٨اتٔطٔ َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تَٟ ٩ِ ُٜطُ َش َش َْ ٨
يض َ ٔ
َغ ْ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َشؽٔیثٔ َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َ٣اُ ٔ ٟ

ِ َ ٧ص َو ُظ
انہد ف رصن نب دبعارلنمح وکیف ،احمریب ،اوباخدل ،سیدی نب دبعارلنمح ،زدینب ایب اییسة ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہللاعتیلاےسیصخشرپرمحرکںیسجےناےنپیسکاھبیئیکزعتایامؽںیم
وکیئ ملظ ایک وہ افر رھپ فہ آرخت ںیم اسحب ف اتکب ےس ےلہپ اس ےک اپس آ رک اےنپ ملظ وک اعمػرکا ےل ویکہکن اس دؿ ہن وتدرل 
وہاگافرہندانیرارگاظملےکاپسایکینںوہںیگوتاسےسےلرکولظمؾوکدےدیاجںیئیگافرارگایکینںںیہنوہںیگوتاسملظ
ےک دبےل ںیم ولظمومں یک رباایئں اس رپ ڈاؽ دی اجںیئ یگ ہی دحثی نسح حیحص ےہ امکل نب اسن یھب اےس دیعس یربقی ےس فہ
اوبرہریہےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ
رافی  :انہدفرصننبدبعارلنمحوکیف،احمریب،اوباخدل ،سیدینبدبعارلنمح،زدینبایباییسة،دیعسیربقی،رضحت اوبرہریہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ

اسحبفاصقصےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
و ٚإلٔ َی أَصَِ ٔ ٠ضا َشًَّی ُي َ٘ا َؼ َّ ٔ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ت َؤ ُّؼ َّ ٪ا ُِ ٟص ُ٘ َ
ئ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َو ًَ ِبؽٔ
ْقَ ٧ا ٔ
٠ظاة ٔا َِ ٟح َِ ٠صا ٔ
ئ ٔ ٩ِ ٣اٟظاة ٔا ِِ َ ٟ
اہللٔ بِ ٔ ٩أُِ َ ٧ي ٕص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َشؽ ُ
يض
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق  ،دبعازعلسی نب دمحم ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایالہوقحؼوکاؿےکوقحؼوپرےوپرےادارکانوہںےگاہیںکتہکریغبگنیسیکرکبیاکگنیسفایلرکبی
ےسیھبدبہلایلاجےئاگاساببںیمرضحتاوبذرافردبعاہللنباسینےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارکً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ب ٩جابز ،س٠ي ٥بً ٩ا٣ز ،شرضت ٘٣ؽاؼ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َش َّؽثَىٔی ُسَِ ٠ي ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩یز ٔ َ

ا ٪یَ ِو ُ٦
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ُؼ َػاش ُٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا ک َ َ
ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة أ ُ ِؼَ ٔ ٧ي ِت َّ
ي ١أَ ِو اث ِ َ٨ی ِ ٔن َٗا َُ ٢سَِ ٠ي ََّْ ٥ل أَ ِؼرٔی أَ َّی ا ِٔ٤ٟي َ٠ی ِ ٔن ًَى َی أَ ََ ٣شا َٓ ُة
وَ ٔ ٗ ٪
يؽ ٕٔ ٣
اٟظ ُِ ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا َِٔ ٌٟباؼ ٔ َشًَّی َتَ ُٜ
 ١بٔطٔ ا ٌَِ ٟی ِ ُن َٗا ََ َٓ ٢ت ِؼ َضزُص َُِّ ٥
ُو ٪فٔی ا َِ ٌَ ٟز ٔ ٚبٔ َ٘ ِؽرٔ أَ ًِ َ٤أٟض ٔ ُِ ٨ِ ٔ٤َٓ ٥ض ِ٩ِ ٣َ ٥
اْلِ َ ِر ٔ
َّ ١أ ٟذی تَُ ِٜت َص ُ
ق أَ ِ ٦ا ِٔ٤ٟي ُ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََيُٜوَ ٧
ِ
ِ
ِ
ُفأَیِ ُت َر ُسو َ٢
َیأ ُظ ُذ ُظ إلٔ َی ًَ٘ٔب َ ِيطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥یأ ُظ ُذ ُظ إلٔ َی ُر ِٛبَت َِيطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥یأ ُظ ُذ ُظ إلٔ َی ش ٔ ِ٘ َویِطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یُ ِ٠حٔ ُُ ٤ط إ ٔ َِ ٟحا ّ٣ا َ َ

يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ ٔظیرُ ب ٔ َي ٔؽظ ٔإلٔ َی ٓ ٔيطٔ أَ ِی یُ ِ٠ح ٔ ُُ ٤ط إ ٔ َِ ٟحا ّ٣ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
وسدی نب رصن ،انب ابمرک ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،میلس نب اعرم ،رضحت دقماد ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ایقتم ےک دؿ وسرج دنبفں ےس رصػ اکی ای دف لیم ےک افےلص رپ رہ
اجےئاگ میلسنباعرم ےتہ ںیہہک ںیمںیہناجاتنہکوکؿاس لیمرمادایلزنیم یکاسمتف ایفہالسیئسج ےسرسہماگلای اجاتےہ رھپ
رفامایہکوسرجولوگںوکالھگپانرشفعرکدےاگانچہچنولگاےنپاےنپاامعؽےکاطمقبےنیسپ ںیمڈفےبوہےئوہںےگوکیئںونخں
کت وکیئ ونٹھگں کت وکیئ رمک کت افر وکیئ ہنم کت ڈفاب وہاگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپدتس ابمرک ےس ہنمیک رطػ
ااشرہ رک ےک رفامای وگای ہک اےس اگلؾ ڈاؽ دی یئگ وہ اس ابب ںیم رضحت اوبدیعس افر انب رمع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ ہی دحثی
نسححیحصےہ
رافی  :وسدینبرصن،انبابمرک،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،میلسنباعرم،رضحتدقمادریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوزَکیا یصٌی ب ٩ؼرست بْصی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب ٧آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ش َّ٤ا ْؼ َوص َُو ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َز َ ٔ
َکیَّا َی ِصٌَی بِ ُُ ٩ؼ ُر ِس َت ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

و ٪فٔی اٟز َِّطضٔ إلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اٖ آذَأ٧ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اض َ ٔ ٟز ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َٗا ََ ٢ي ُ٘و َُ ٣
َِ ٣ز ُٓو َْ یَ ِو ََ ٦ي ُ٘ ُو ٦اُ ٨َّ ٟ
يض
َػ ٔص ْ
اوبزرکایییحی نبدرتسرصبی،امحدنبزدی،اویبانعف ،انبرمعریضاہللامہنع ےسفہاویب ےسفہانعفےس افرفہانبرمع ریضاہلل
لَ
م
ی
ِ
ان ُ ِ
(ي َؾ َ ُي ُؾ َّ
اْل َن)ینعی
ب َْ
امہنعےسیہیدحثیہریرموفعلقنرکےتںیہامحد ےتہںیہہیدحثیاسآتییکریسفتےہ َ ْ
س َل ِّ
سجدؿولگربااعلنیملےکاسےنمڑھکےوہںےگآپےنرفامایہنیسپاؿےکآدےھاکونںکتوہاگہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبزرکایییحینبدرتسرصبی،امحدنبزدی،اویبانعف،انبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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ًيسی ب ٩یو٧ص ،ابً ٩و٧ ،٪آٍ ،اب٤ً ٩ز
راوی  :ہ٨اؼٰ ،

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
انہدٰ،یسیعنبویسن،انبوعؿ،انعف،انبرمعیھبٰیسیعےسفہانبوعؿےسفہانعفےسفہانبرمعریضاہللامہنعےسافرفہیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسایسےکامدننلقنرکےتںیہ
رافی  :انہدٰ،یسیعنبویسن،انبوعؿ،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیفیکرشحےکقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ
تیفیکرشحےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 313

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیری ،سٔياِ٣ ،٪یرة ب ٩نٌ٤ا ،٪سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ٩
ُ
ْقأَ َ٤َ ٛا
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش اُ ٨َّ ٟ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِص َ ُ
رعا ّة ُ ِ
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة شَُٔا ّة ُ َ
َغ َّّل َ٤َ ٛا ُظُ٘ ٔ ٠وا ث ََّ َ ٥

بَ َؽأَِ٧ا أَ َّو ََ ٢ظ ِٕٙ ٠نٌُٔي ُؽ ُظ َو ًِ ّؽا ًَ َِ ٠ي َ٨ا إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َٓأًٔ٠ی َن َوأَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢یَُ ِٜسی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع ََلئ ٔٔ ٙإٔبِ َزاصٔي َُ ٥ویُ ِؤ َظ ُذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔی بٔز ٔ َجا ٕ٢
َات ِّ
یًَ ٩ل َی
ک ََّل َت ِؽرٔی َ٣ا أَ ِش َؽثُوا َب ٌِ َؽ َک إُٔ َّ ٧ض َِ ٥َِ ٟ ٥یزَاُٟوا ُ٣زِ َت ِّؽ َ
َات ا َِ ٟئ٤ی ٔن َوذ َ
ذ َ
اٟظ َ٤ا َٔٓ ٢أَُٗو َُ ٢یا َر ِّب أَ ِػ َصابٔی َٓ ُي َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧

َ
ک أََ ِ ٧ت ا ٌَِ ٟزٔیز ُ
َف َُ ٟض َِٓ ٥إَٔ َّ ٧
أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ ُِ ٨ِ ٣ُ ٥ذ ٓ َ
َار ِٗ َت ُض َِٓ ٥أُٗو ُ٤َ َٛ ٢ا َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ اٟؼَّ أ ٟضُ إ ٔ ُِ ٪ت ٌَ ِّذبِ ُض َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض َِٔ ً ٥باؼُ َک َوإ ٔ َِ ٪ت ِِ ٔ ِ

ا َِ ٟصٜٔي ُ٥
ومحمد نب الیغؿ ،اوبادمح زریبی ،ایفسؿ ،ریغمة نبامعنؿ ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایولگایقتم ےک دؿ ےگنن اپؤں ربہنہ مس افر ریغب ہنتخ ےک اےھٹک  ےئ اجںیئ ےگ سج رطح ہک
اںیہندیپاایکایگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای َ َ
عاعَ َل ْی َنا ِإ َّي ُ َُّ َفع ِلی َن)رھپولخمؼںیم بےس
(َکدَبَ ْأ َي َأ ّف ََؽ َجل ْ ٍقتُعِن ُدد ُـ َف ْ ً د
ےلہپ اربامیہ وک ڑپکے انہپ ےئ اجںیئ ےگ رھپ ریمے احصہب ںیم ےس ضعب وک داںیئ افر ضعب وک ابںیئ رطػ ےس ےل اجای اجےئ اگ ںیم
رعض رکفں اگ اے ریمے رب ہی ریمے ااحصب ںیہ اہک اجےئ اگ ہک آپ ںیہن اجےتن ہک آپ ےک دعب اؿ ولوگں ےن ایک ایک یئن
زیچںی اکنیل ںیھت سج دؿ ےس آپ ےن اںیہن وھچڑا ہی ایس دؿ ےس اینپ ازیویں رپ ےھچیپ یک رطػ ولٹ رےہ ںیہ رھپ ںیم فیہ ابت
تَع ْف ل َ ُِ ْ ٔ َ َ ْ ْ لْجکَ ُِی
ال ِ ُثا م)ارگوتاؿوکذعابدےوتریتےدنبےںیہافرارگ
ن َ
ِن أ َ
وہکںاگوجاہللاعتیلےکاصحلدنبے( َف ِإ ْؿ ِ ْر م َف ّ َ
اںیہنشخبدےسپوتےبکشاغبلتمکحفاالےہ

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
تیفیکرشحےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 314

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار اور ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ب٬ی ٣ص٤ؽ ب ٩جٌَف سے وہ طٌبہ سے اور وہ ِ٣یرہ

َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪ب ٔ َض َذا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َک ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔٓ ََذ َ َ

دمحمنباشبرافردمحمنبینثمیھبدمحمنبرفعجےسفہہبعشےسافرفہریغمہےسایسےکامدنندحثیابمرہکلقنرکےتںیہ
رافی  :دمحمنباشبرافردمحمنبینثمیھبدمحمنبرفعجےسفہہبعشےسافرفہریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
تیفیکرشحےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 315

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪بہز ب ٩شٜي ٥اپ٨ے واٟؽ

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا بَ ِضز ُ بِ َُ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

وًَ ٪ل َی ُو ُجوصَٔ ٥ِ ُٜوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إِٔ ٣َ ٥ِ َُّٜ٧ص ُظ ُ
و ٪رٔ َج ّاَّل َو ُر َِ ٛباّ٧ا َوتُ َح ُّز َ
ور َ
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،زہبنبمیکحاےنپفادلفہاؿےکدادےسلقنرکےتںیہہکروسؽاّللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامای
مت ایقتم ےک دؿ ایپدہ افر وسار ااھٹےئ اجؤ ےگ افر ھچک ولگ اےسی یھب وہں ےگ ںیہنج ہنم ےک لب اٹیسھگ اجےئ اگ اس ابب ںیم
رضحتاوبرہریہےسیھبرفاتیےہہیدحثینسحےہ
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،زہبنبمیکحاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببآرختںیمولوگںیکیشیپ
ابب  :ایقتماکایبؿ
اببآرختںیمولوگںیکیشیپ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 316

راوی  :ابوَکیب ،وٛيًٍ ،لی بً ٩لی ،شش ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ت َٓأ َ َّ٣ا َرع َؿ َتا َٔٓ ٪حٔ َؽاَ ٢و ٌَ٣اذٔیزُ َوأَ َّ٣ا ا ِِ ٌٟز َؿ ُة َّ
رع َؿا ٕ
اٟثاَ ٔ ٟث ُة َٓ ٌٔ َِ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
ک َت ٔلیرُ
ي ٌُِ َز ُق اُ ٨َّ ٟ
َ
ْ َ
ِ
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ثَ ََل َث َ ِ
ٕ فٔی اْلِ َیِؽٔی َٓآظٔذْ ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ َوآظٔذْ بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوَّلَ َي ٔؼ ُّض َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ َّ ٪ا َِ ٟص َش ََ ٥َِ ٟ ٩ي ِش ٍَِ ٤
اٟؼ ُص ُ
ُّ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ًَِ ٩ِ ًَ ٥ل ٔ ٕٓی اِّ ٟزَٓاعٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی َُ ٣

اوبرک ب ،فعیک ،یلع نب یلع ،نسح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ایقتمےکدؿولگنیترمہبتشیپ ےئاجںیئےگ۔یلہپدفرمہبتوتتفگفدینشافروفعفدرسگروہیگہکبجرسیتیرمہبتانہماامعؽ

اہوھتں ںیم دےیئ اج ںیئ ےگ۔ انچہچن وکیئ داںیئ اہھت ںیم افر وکیئ ابںیئ اہھت ںیم ےل اگ۔ ہی دحثی حیحص ںیہن اس ےیل ہک نسح اک
اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس امسع اثتب ںیہن۔ ذہلا اس یک دنس لصتم ںیہن۔ ضعب اےس یلع نب یلع رافیع ےس فہ نسح ےس فہ
اوبومیسےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،فعیک،یلعنبیلع،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسےکقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 317

راوی  :سویؽ ،اب٣ ٩بارکً ،ث٤ا ٪ب ٩اسوؼ ،اب ٩ابی ٠٣يٜة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا ٪بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َک ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َي ُ٘و َُٓ ٢أ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أُوت َٔی َ ٔ ٛتابَ ُط
اب َصَ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٧ ٩ِ ٣َ ٢وٗ ٔ َع ا ِٔ ٟص َش َ

ک ا ِِ ٌَ ٟز ُق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وب أَي ِّـا
ٔیث َػ ٔص ْ
اس ُب ش َٔشا ّبا َي ٔشی ّرا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
يض َش َش َْ ٩و َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ ٓ ََش ِو َٖ یُ َص َ

ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة

وسدی ،انب ابمرک ،امثعؿ نب اوسد ،انب ایب ةلنکة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس
ےنرفامایسجاکاسحب اتکبیتخسےسایکایگفہالہکوہایگرضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس اہلل اعتیل رفامےت ںیہہک ےسج انہم اامعؽداںیئاہھت ںیم دای ایگ اس ےس آاسؿ اسحب ایل اجےئ اگ آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایفہوتاامعؽاکاسےنمرکانےہہیدحثینسححیحصےہاویبےنیھباےسانبایبةلنکہےسرفاتیایکےہ

رافی  :وسدی،انبابمرک،امثعؿنباوسد،انبایبةلنکة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسےسقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ،اب٣ ٩بارک ،اس٤اًي ١ب٣ ٩ش ،٥٠شش ٩و ٗتاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟص َش َٔ ٩و َٗ َتا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ک
ُک َو َظ َّو ُِ ٟت َ
ٕ بَی ِ َن َی َؽ ِی اہللٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اہللُ َٟطُ أَ ًِ َل ِيت َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ َحا ُئ بٔابِ ٔ ٩آ َؼ َ ٦یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٛأََّ٧طُ بَ َذ ْد َٓ ُيو َٗ ُ
ک بٔطٔ ٓ ََي ُ٘و ُُ َٟ ٢ط أَرٔنٔی َ٣ا
َار ٔج ٌِىٔی آت ٔ َ
َوأَ ِن ٌَ ُِ ٤ت ًََِ ٠ي َ
اِ ٓ ٪
ک ٓ ََ٤اذَا َػ ََ ٌِ ٨ت ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َج َُ ٌِ ٤تطُ َوثَ َِّ ٤زتُطُ َٓت َ َر ُِ ٛتطُ أَ ِٛثَرَ َ٣ا ک َ َ

ک بٔطٔ ک ُ ِّ٠طٔ َٓإٔذَا ًَ ِب ْؽ  ٥َِ ٟيُ َ٘ ِّؽ َِ ٦ظی ِ ّرا َٓ ُي َِ ٤ضی بٔطٔ
َار ٔج ٌِىٔی آت ٔ َ
اِ ٓ ٪
َٗ َّؽ َِ ٣ت ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َج َُ ٌِ ٤ت ُط َوث َ َِّ ٤زتُ ُط َٓت َ َر ُِ ٛت ُط أَ ِٛث َ َر َ٣ا ک َ َ
إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ َؽ َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
 ١بِ ُِ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
ٔیث َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ِٔ َٗ ٩و َُ ٟط َو ٥َِ ٟي ُِشُ ٔ ٨ؽو ُظ َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی
ي َُـٌ ُ

وسدی،انبابمرک،اامسلیع نبملسم،نسح فاتقدة ،رضحتاسنریضاہلل ہنع ےسلقنرکےت ںیہہک ایقتم ےکدؿااسنؿوکاس
رطحالایاجےئاگوگایہکفہریھبہچبےہافراےساہللاعتیلےکاسےنمڑھکاایکاجےئاگرھپاہللاعتیلرفامےئاگہکںیمےنںیہمتدفتل
الغؾولڈنایںافرتہب ےسااعنؾفارکاؾ ےسونازااھت مت ےناساک ایکایک فہ رعضرکےاگںیم ےناےسعمج ایکافر اام ڑباھای ہک ےلہپ
ےسزایدہوہایگاےاہللوتےھجمفاسپجیھبدےاتہکںیمفہ بھچکےلآؤںسپارگاسدنبےےنیکینآےگہنیجیھبوہیگوتاےس
دفزخ یکرطػےلاجای اجےئاگاامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہدعتمدرافویں ےنہی دحثینسحےس اؿ ےکوقؽ ےکوطررپ ایبؿ

یکدنسمںیہنایبؿیکاامسلیعنبملسمدحثیںیمفیعضںیہاساببںیمرضحتاوبرہریہافراوبدیعسدخریےسیھبرفاتیےہ
رافی  :وسدی،انبابمرک،اامسلیعنبملسم،نسحفاتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل ب٣ ٩ص٤ؽ زہزی بْصی٣ ،اٟک ب ٩سٌیر ،ابو٣ص٤ؽ ٛوفی ت٤يِم ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ اور
ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َّ
يِم ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزُّصِز ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
ک بِ ُُ ٩س ٌَیِر ٕأبُو َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ اٟتُّ ٔ ٔ٤
َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗ َاَّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَی بٔا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اہللُ َٟطُ

ک ََُ ٣لقٔی
ُک َت ِزأَ ُض َو َت ِزبَ ٍُ ََٓ ٨ِ ُٜت َتو ُُّ ٩أََ َّ ٧
ُح َث َو َت َز ِٛت َ
رخ ُت َ ٟ
أَ ٥َِ ٟأَ ِج ٌَ َِ ٟ ١
َک اْلِ َ ِن ٌَ َاَ ٦وا ِِ َ ٟ
ْصا َو َّ ٣اَّل َو َوَّ ٟؽا َو َس َّ ِ
َک َس ٌِّ ٤ا َو َب َ ّ
ک َص َذا َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و ََُّ ٢ل ٓ ََي ُ٘و ُُ َٟ ٢ط ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ِن َشا َک َ٤َ ٛا َن ٔشي َتىٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
یب َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ
َی ِو ََ ٣
ٔیث َػ ٔصي ْض َ ٔ
َغ ْ

ََّس َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة
ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ِن َش َ
ک فٔی ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
اک َي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ِتزُ َُ ٛ
اب َص ََ ٜذا ٓ َّ ُ
ََّسو ُظ َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ٓ َّ َ
اب
َٓا َِ ٟي ِو ََ ٨ِ َ ٧ ٦شاص َُِٗ ٥اُٟوا إٔ٤َ َّ ٧ا َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ ا َِ ٟي ِو ََ٧ ٦تِرُ ُُ ٛض ِ ٥فٔی ا َِ ٌَ ٟذ ٔ

دبع اہلل نب دمحم زرہیرصبی ،امکل نب ریعس ،اوبدمحم وکیف یمیمت ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ افر اوبدیعس ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتمےکدؿدنبہ(ابراگہایہل)ںیماحرضایکاجےئاگاہللاعتیلرفامےئاگایکںیمےنےھجتےننس
افر دےنھکی یک وقت ہن دی ایک ںیم ےن ےھجت امؽ افالد ہن دےیئ ایک ںیم ےن ریتے ےئل اجونر افر و ںایتں رخسم ہن  ےئ ایک ںیم ےنےھجت اس
احتلںیمہنوھچڑاہکوترسدارانبایایگافروتولوگںےسوچاھتیئامؽےنیلاگلایکریتاایخؽاھتہکآجےکدؿوتھجمےسالماقترکےاگ
افر ےہک اگ ںیہن اے رب اہلل اعتیل رفامےئ اگ وت رھپ ںیم یھب ےھجت آج ایس رطح وھبؽ اجات وہں سج رطح وت ےن ےھجم الھب دای اھت ہی

دحثیحیحصرغ بےہاسوقؽہکںیمےھجتوھچڑدفںاگسجرطحوتےنےھجمالھبدایاک بلطہیےہہکںیمےھجتذعابںیمڈاولں
ِ
اگ ضعب املعء ےن اس آتی َ
ل َؾ َییْ َسا ُ ْم) اک  بلط یہی ایبؿ ایک ےہ الہ ملع رفامےت ںیہ ہک اس اک  بلط ہی ےہ ہک آج ل  اؿ وک
(ف ْ َ ْ
ذعابںیموھچڑدںیےگ
رافی  :دبعاہللنبدمحمزرہیرصبی،امکلنبریعس،اوبدمحموکیفیمیمت،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہافراوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسےکقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب ٩سٌيؽ ب ٩ابی ایوب ،یصٌی ب ٩ابی س٠امی ،٪سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وب َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َ
و٣َ ٪ا أَ ِظ َبا ُر َصا
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ تُ َص ِّؽ ُث أَ ِظ َب َار َصا َٗا َ ٢أَ َت ِؽ ُر َ
ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٢

َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِظ َب َار َصا أَ َِ ٪ت ِظ َض َؽ ًَل َی کُِ ًَ ِّ١ب ٕؽ أَ ِو أَ َٕ ٣ة ب ٔ َ٤ا ًًََ ١َ ٔ٤ل َی هَ ِضز ٔ َصا أَ َِ ٪ت ُ٘و ََ َٛ ١َ ٔ٤ًَ ٢ذا

یب
َو ََ ٛذا یَ ِو ََ َٛ ٦ذا َو ََ ٛذا َٗا َََ ٓ ٢ض ٔذظ ٔأَ ِظ َب ُ
ارصَا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب دیعس نب ایب اویب ،ییحی نب ایب نامیلؿ ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ِث َأ ْ َخ َر َه)افررفامایایکمتاجےتنوہہکفہایکربخںیوہں
(ي َ ِ د
مٍ ُئج َ ّ دد ُ
اکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیزپیھ َ ْ
یگ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںے رفامای ایقتم ےک دؿ ہی رہ الغؾ ف
ابدنی ےک قلعتم وگایہدے یگہکاس ےناس رپ ایک ایک اامعؽ  ےئ ںیہ انچہچن فہےہک یگ ہکاس ےن الفںدؿ ھجم رپ ہی لمع ایک آپ

ےنرفامایزنیموکاہللاعتیلےنایساکؾاکمکحدایےہہیدحثینسحرغ بےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبدیعسنبایباویب،ییحینبایبنامیلؿ،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصرےکقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ
وصرےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 321

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،س٠امی ٪تيِم ،اسً ٥٠حلی ،بَش ب ٩طِاٖ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز بً ٩اؾ رضی اہلل
ً٨ہ

َّ
َ
َ
َّ َ
َش بِ َٔ ٩ط َِ ٕ
اٖ ًَ ِ٩
ِم ًَ ِ ٩أَ ِس َ ٥َ ٠ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ِّی ًَ ِ ٩بٔ ِ ٔ
َشؽث َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أ ِظب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِي ٔ ُّ
َ
ور َٗا َِْ َ ٢ق ْ ٪یُ ُِ َٔ ٨غ ٓ ٔيطٔ َٗا َ٢
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اٟؼ ُ
رعاب ٔ ٌّی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ُّ
اؾ َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ

ِم َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔطٔ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ

وسدی،دبعاہللنبابمرک ،نامیلؿیمیت،املسیلجع،رشبنب اغشػ،رضحتدبعاہللنبرمعنب اعصریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہک
داہییت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر وپاھچ ہک وصر ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اکی
گنیسےہسجںیمایقتمےکدؿوھپکنامریاجےئیگہیدحثینسححیحصےہافریئکرافیاےسنامیلؿیمیتےسلقنرکےتںیہ
ل اےسرصػایہنیکرفاتیےساچہپےتنںیہ
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،نامیلؿیمیت،املسیلجع،رشبنباغشػ،رضحتدبعاہللنبرمعنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
وصرےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،ظاٟؽ ابوًَلءً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

ئ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اب
ک َث ُ٘ ًََ ١ل َی أَ ِػ َص ٔ
اس َت َِ ٍَ ٤اْلٔذ ًََِ٣َ ٪ی یُ ِؤ َ٣زُ بٔأِ٨َّ ٟغٔ َٓ َي ُِ ُٔ ٨غ َٓ َٜأ َ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
َِ ٛي َ
ْق ََ ٪و ِ
ْق ِٔ َٗ ٪ؽ ا َِ ٟت َ٘ َ ٥ا ِِ َ ٟ
ٕ أَ ِن ٌَ َُ ٥و َػاش ٔ ُب ا ِِ َ ٟ
ًَ ١ل َی اہللٔ َت َوک َّ ِ٨َ ٠ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ض ُِٗ ٥وُٟوا َش ِشب ُ َ٨ا اہللُ َون ٌِٔ َ ٥ا َِ ٟؤٛي ُ
َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
وسدی،دبعاہلل،اخدلاوبالعء،عغنة،رضحتاوبدیعس ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم
سکرطحآراؾرکفںہکبجارسالیفےنوصرںیمہنماگلایوہاےہافراؿےکاکؿاہللےکمکحےکرظتنمںیہہکفہبکوھپےنکناکمکح
دںیافرفہوھپںیکنہیابتاحصہبرکاؾےکدولںرپرگاںسگریوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتوہکاہللاعتیلںیمہاکیفےہ
افررتہباکراسزےہل اہللیہرپرھبفہسرکےتںیہہیدحثینسحےہافریئکدنسفںےسہیطعےسوحباہلاوبدیعسرموفاعایسرطح
وقنمؽےہ
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اخدلاوبالعء،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لپرصاطےکقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ

لپرصاطےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 323

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚنٌ٤ا ٪ب ٩سٌؽ ،شرضت ِ٣یرہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة

َّ
َّ
اْٟصا ٔن َر ِّب َس َِّ ٥ِ ٠س َِّٗ ٥ِ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسٔ ٥َ ٠ط ٌَا ُر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ًَٔ ٩ٔ ٣ل َی ِّ َ

یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٙ
َٔ
َغ ْ

یلعنبرجح،یلع نبرہسم،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿنب دعس،رضحتریغمہنبہبعش ریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایومونمںاکلپرصاطرپہیاعشروہاگاےربالستمرھکاےربالستمرھکہیدحثیرغ ب
ےہل اےسرصػدبعارلنمحنبااحسؼیکرفاتیےساجےتنںیہ
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿنبدعس،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
لپرصاطےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 324

راوی ً :بؽاہلل ب ٩اٟؼباط ہاطِم ،بؽ ٢ب٣ ٩صبر ،رحب ب٣ ٩ي٤و ٪انؼاری ابوظلاب ،نرض ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل ً٨ہ

َّ َ
اب َش َّؽثَ َ٨ا
رح ُب بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٪اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَبُو ا َِ ٟع َّل ٔ
ِم َش َّؽث َ َ٨ا بَ َؽ ُ ٢بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟصبَّر ٔ َش َّؽثَ َ٨ا َ ِ
َشؽث َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔط ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ
رض بِ ُ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِظ َٔ ٍَ لٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا َٓاً ٔ ْ١
اُ ِ ٨َّ ٟ

اْٟصا ٔن
اْٟصا ٔن َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ َِ َ٘ ٟ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأَیِ َ ٩أَكُِ٠بُ َ
ک ًَل َی ِّ َ
ک َٗا َ ٢اكِِ ُ٠بىٔی أَ َّو َ٣َ ٢ا َت ِلُ٠بُىٔی ًَل َی ِّ َ
ق َٓإٔنِّی ََّل أ ُ ِظ ٔل ُئ صَ ٔذظ ٔ َّ
اٟث ََل َث
ک ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِٔ٤ٟيزَا َٔٗ ٪ا ََٓ ٢اكِِ ُ٠بىٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ا َِ ٟص ِو ٔ
َٗا ََٓ ٢اكِِ ُ٠بىٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِٔ٤ٟيزَا ُِٔ ٠ُٗ ٪ت َٓإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ َِ َ٘ ٟ
ا َِ ٤َ ٟواك ََٔٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دبعاہللنباابصلحاہیمش،دبؽنبحم،رحبنبومیمؿااصنریاوباطخب،رضن،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےسایقتم ےک دؿ اینپ افشتعیکدروخاتسیک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایںیم
رکفں اگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم آپ وک اہکںالتش رکفں آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای
 ب ےسےلہپ ےھجم لپ رصاطرپڈوھڈنان ںیم ےن رعض ایک ارگ ںیمآپ وک لپ رصاط رپ ہناپؤںآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای
رھپےھجمزیماؿےکاپسالتشرکانںیمےنرعضایکارگفاہںیھبہنوہںوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپوحضوکرثرپدھکیانیل
ویکہکنںیماؿنیتوہگجںےکالعفہںیہکںیہناجؤںاگہیدحثینسحرغ بےہل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ
رافی  :دبعاہللنباابصلحاہیمش،دبؽنبحم،رحبنبومیمؿااصنریاوباطخب،رضن،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افشتعےکابرےںیم
ابب  :ایقتماکایبؿ
افشتعےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 325

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،ابوشيا ٪تيِم ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِظب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو َشي َ َّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َّا ٪اٟت ِي ٔ ُّ
َّ
َّ
ُ
ُفٓ ٔ ٍَ إَِٔ ٟيطٔ ِّ
اٟذ َرا َُ َٓأَک َ َُ ٠ط َوکَاِ َ ٧ت ُت ٌِحٔبُ ُط َٓ ََ ٨ض َص َٔ ٨ِ ٣ضا ِ َ ٧ض َش ّة ث ُ َّ٥
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أت َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َِ ٠ص ُٕ َ ٥

ی ٩فٔی َػٌٔي ٕؽ َواش ٔ ٕؽ َٓ ُي ِشُ ٌُ ٔ٤ض ِ٥
َخ َ
اض اْلِ َ َّؤٟی َن َو ِاْل ٔ ٔ
ض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َص َِ ١ت ِؽ ُر َ
َٗا َ ٢أََ٧ا َس ِّي ُؽ ا٨َّ ٟا ٔ
و ٥َ ٔ ٟ ٪ذَا َک َی ِح َ ٍُ ٤اہللُ اَ ٨َّ ٟ
اٟؽاعٔی َو َی ُِ ُٔ ٨ذص ُِ ٥ا َِ ٟب َْص َو َت ِؽُ ٧و َّ
َّ
وََ ٓ ٪ي ُ٘و ُ٢
وَ ٪و ََّل َی ِص َتَ ٠ُ ٔ٤
ِرک ٔب َ٣ا ََّل یُ ٔلي ُ٘ َ
اٟظ ُِ ٤ص ُٔ ٨ِ ٣ض ََِ ٓ ٥ب َ َّ ٠اُ ٨َّ ٟ
ُ
اض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٥ِّ َِ ٟوال َ ِ
اض َب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف ًََِ ٠ي٥ِ ُٜ
اض َب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف أَ ََّل َت َز ِو َ٣َ ٪ا َٗ ِؽ بَ َ ٥ِ َُِٜ ٠أَ ََّل َت ُِ ٨وزُ َ
وَ ٩ِ ٣َ ٪ي ِظ َٔ ٍُ َل ٥ِ ُٜإلٔ َی َربََِّ ٓ ٥ِ ُٜي ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
اُ ٨َّ ٟ
َک ِ
اط َٔ ٍِ
و ٪أََ ِ ٧ت أَبُو ا َِ ٟب َ ٔ
ٔيک ُٔ ٩ِ ٣روشٔطٔ َوأَ ََ ٣ز ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ٓ ََش َح ُؽوا َ ٟ
ک اہللُ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َو َنٔ ََغ ٓ َ
َش َظ ََ َ٘ ٠
و ٪آ َؼ َََ ٓ ٦ي ُ٘وَ ُٟ
بٔآ َؼ َََ ٓ ٦يأِتُ َ

ِّک أَ ََّل َت َزی َ٣ا ِ َ ٧ص ُٔ ٓ ٩يطٔ أَ ََّل َت َزی َ٣ا َٗ ِؽ بَ َ٨َ َِ ٠ا ٓ ََي ُ٘و ُُ َٟ ٢ض ِ ٥آ َؼ ُ ٦إ ٔ ََّ ٪ربِّی َٗ ِؽ َُ ٔـ َب ا َِ ٟي ِو َََ ُ ٦ـ ّبا َ ٥َِ ٟي ِِ َـ ِب َٗ ِب َ٠طُ
َ٨َ ٟا إلٔ َی َرب َ
َوَ ٩َِ ٟي ِِ َـ َب َب ٌِ َؽ ُظ ِٔ ٣ث َ٠طُ َوإُٔ َّ ٧ط َٗ ِؽ َ َ ٧ضانٔی ًَ َِّ ٩
و٪
اٟظ َح َزة ٔٓ ٌََ َؼ ِي ُت َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی اذِ َصبُوا إلٔ َی َُی ِر ٔی اذِصَبُوا إلٔ َی ُ ٧و ٕط ٓ ََيأِتُ َ
ق َو َٗ ِؽ َس َّ٤ا َک اہللُ ًَ ِب ّؽا َطّ ُٜورا ِ
ِّک أَ ََّل َت َزی إلٔ َی َ٣ا
اٟز ُس ٔ ١إلٔ َی أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
اط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا إلٔ َی َرب َ
ُ ٧و ّشا ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪یا ُ ٧و ُط أََ ِ ٧ت أَ َّو ُُّ ٢

ٔب ا َِ ٟي ِو َََ ُ ٦ـ ّبا َ ٥َِ ٟي ِِ َـ ِب َٗ ِب َُ ٠ط ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٩َِ ٟي ِِ َـ َب َب ٌِ َؽ ُظ
ِ َ ٧ص ُٔ ٓ ٩يطٔ أَ ََّل َت َزی َ٣ا َٗ ِؽ بَ َ٨َ َِ ٠ا ٓ ََي ُ٘و ُُ َٟ ٢ض ُِْ ٧ ٥وط إ ٔ ََّ ٪ربِّی َٗ ِؽ َُـ َ
و ٪إٔبِ َزاص َٔي٥
ا ٪ل ٔی َؼ ًِ َو ْة َؼ ًَ ِوتُ َضا ًَل َی َٗ ِومٔی َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی اذِصَبُوا إلٔ َی َُی ِر ٔی اذِ َصبُوا إلٔ َی إٔبِ َزاص َٔيََ ٓ ٥يأِتُ َ
ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوإَّٔ٧طُ َٗ ِؽ ک َ َ
ق ِ
ِّک أَ ََّل َت َزی َ٣ا ِ َ ٧ص ُٔ ٓ ٩يطٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ربِّی َٗ ِؽ
و ٪یَا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥أََ ِ ٧ت ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َو َظٔ٠يُ ُ٠ط ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
اط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا إلٔ َی َرب َ
ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ

ٔب ا َِ ٟي ِو َََ ُ ٦ـ ّبا َ ٥َِ ٟي ِِ َـ ِب َٗ ِب َُ ٠ط ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٩َِ ٟي ِِ َـ َب َب ٌِ َؽ ُظ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوإنِّٔی َٗ ِؽ ََ ٛذبِ ُت ثَ ََل َث َٔ ٛذبَا ٕ
َّا٪
َکصُ َّ٩أَبُو َشي َ
َُـ َ
ت ٓ ََذ َ َ
وسی أََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسی ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
وسی ٓ ََيأِتُ َ
و ٪یَا َُ ٣
وَ ٣ُ ٪
فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی اذِ َصبُوا إلٔ َی َُی ِر ٔی اذِصَبُوا إلٔ َی َُ ٣
َش ِ
ٔب ا َِ ٟي ِو َََ ُ ٦ـ ّبا
َک اہللُ بٔز ٔ َسا َٟتٔطٔ َوبٔک َ ََل ٔ٣طٔ ًَل َی ا َِ ٟب َ ٔ
اط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا إلٔ َی َرب َ
ٓ ََّـَ ٠
ِّک أَ ََّل َت َزی َ٣ا ِ َ ٧ص ُٔ ٓ ٩يطٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ربِّی َٗ ِؽ َُـ َ
َ ٥َِ ٟي ِِ َـ ِب َٗ ِب َ٠طُ ِٔ ٣ث َ٠طُ َوَ ٩َِ ٟي ِِ َـ َب َب ٌِ َؽ ُظ ِٔ ٣ث َ٠طُ َوإنِّٔی َٗ ِؽ َٗ َتُِ ٠ت َنٔ ِّشا  ٥َِ ٟأُو َ٣زِ بٔ َ٘ ِتَ ٔ ٠ضا َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی اذِصَبُوا إلٔ َی
وط ُٔ ٨ِ ٣ط َوک َ ََّ ٤ِ ٠ت
ؤَ ً ٪يسی ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
َُی ِر ٔی اذِصَبُوا إلٔ َی ً َٔيسی ٓ ََيأِتُ َ
و ٪یَا ً َٔيسی أََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َوکَُ ٤َ ٔ ٠ت ُط أَ َِ٘ ٟا َصا إلٔ َی َ٣زِیَ ََ ٥و ُر ْ
اض فٔی ا ِِ ٤َ ٟضؽٔ ِ
ٔب ا َِ ٟي ِو َََ ُ ٦ـ ّبا َ ٥َِ ٟي ِِ َـ ِب َٗ ِب َُ ٠ط
اط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا إلٔ َی َربِّ َ
ک أَ ََّل َت َزی َ٣ا ِ َ ٧ص ُٔ ٓ ٩يطٔ ٓ ََي ُ٘و َُٔ ً ٢يسی إ ٔ ََّ ٪ربِّی َٗ ِؽ َُـ َ
اَ ٨َّ ٟ

و٪
َک ذَّ ِ ٧با َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی َن ِٔ ٔسی اذِ َصبُوا إلٔ َی َُی ِر ٔی اذِ َصبُوا إلٔ َی َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َٗا َََ ٓ ٢يأِتُ َ
ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٩َِ ٟي ِِ َـ َب َب ٌِ َؽ ُظ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َ
َخ ِ
اط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا إلٔ َی
و ٪یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ أََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو َظا َت ُ ٥اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ٔ
َک َ٣ا َت َ٘ َّؽ ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧ب ٔ َ
َُف َ ٟ
َُ ٣ص َّّ ٤ؽا ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
ک َو َ٣ا َتأ َّ َ
ئ َو َٗ ِؽ ُ ٔ َ

ِّک أَ ََّل َتزی َ٣ا َ٧ص ُٔ ٓ ٩يطٔ َٓأََ ِ ٧لَٓ ُٙ ٔ ٠آت ٔی َتص َت ا ٌِٟز ٔ َ
َخ َسا ٔج ّؽا َ ٔ ٟزبِّی ث ُ ََّ ٥ي ِٔ َت ُض اہللُ ًَل َ َّی َٔ ٣َ ٩ِ ٣صا ٔٔ ٣ؽظ ٔ َو ُش ِش ٔ٩
ِ
ِ َِ
َرب َ َ
غ َٓأ ٔ ُّ
َّ
ک َس ُِ ١ت ٌِ َل ِط َو ِ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ َ ِر َٓ ٍُ َرأِسٔی
اٟث َ٨ا ٔ
ئ ًََِ ٠يطٔ َط ِيئّا َ ٥َِ ٟي ِٔ َت ِص ُط ًَل َی أَ َش ٕؽ َٗ ِبلٔی ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا َ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ ِار َٓ ٍِ َرأ ِ َس َ
اب
اب ًََِ ٠يطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ٔ
َٓأَُٗو ُ ٢یَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٣ی یَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٣ی یَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٣ی ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ أَ ِؼظٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ َّ٣تٔ َ
ک ََّ ٩ِ ٣لَ ش َٔش َ

اب ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َ٣ا بَی ِ َن
ک ٔ ٩ِ ٣اْلِ َبِ َو ٔ
ض ٓ ٔ َامی س َٔوی ذََ ٔ ٟ
اْلِ َیِ َ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤أَبِ َو ٔ
َشکَا ُئ ا٨َّ ٟا ٔ
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوص َُِ ُ ٥
َّ
َّ
ْصی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یَ ٙوإَٔ َ ٧ص
اٟؼ ِّؽ ٔ
ْصا ًَی ِ ٔن َٔ ٣َ ٩ِ ٣ؼارٔی ٍٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٤َ ٛا بَی ِ َن ََ ٜ٣ة َو َص َح َز َو َ٤َ ٛا بَی ِ َن ََ ٜ٣ة َوبُ َِ
ا َِ ِ ٔ٤ٟ

يض َوأَبُو َشي َ َّ
َوًُ ِ٘ َب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ِم ِ
َّا ٪اٟت ِي ٔ ُّ
اس ُُ ٤ط َصز ٔ ْ٦
َشي َ
َّاُٛ ٪وف ٔ ٌّی َوص َُو ٔث َ٘ ْة َوأَبُو ز ُِر ًَ َة بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ِ
وسدی،دبعاہللنبابمرک،اوبایحؿیمیت،اوبزرعةنبرمعف،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسیکدختمںیمدیتساکوگتششیپایکایگوتآپ ےناےساھکایوچہکنآپےسدنسپرکےتآ ےذہلاآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اےس داوتنں ےس ونچ ونچ رک اھکای رھپ رفامای ایقتم ےک دؿ امتؾ ولوگں اک رسدار وہں مت اجےتن وہ ویکں اس رطح ہک
ایقتم ےک دؿ اہلل اعتیل امتؾ ولوگں وک اکی یہ دیماؿ ںیم اس رطح ااھٹک رکے اگ ہک اںیہن اکی صخش اینپ آفاز انس ےکس اگ افر فہ
اںیہن دھکی ےکس وسرج اسدؿولوگں ےس رق ب وہاگ ولگاس دقر مغ فرکب ںیم التبم وہں ےگ ہک اس ےک لمحتم ںیہن وہ ںیکس
م
ےگانچہچنآسپںیماکیدفرسےےسںیہکےگایکمتولگدےتھکیںیہنہکل ولگسکدقر ضیییںیمرگاتفرںیہایکمتولگیسک
افشتع رکےن فاےل وک التش ںیہن رکےت اس رپ ھچک ولگ ںیہک ےگ ہک آدؾ وک التش ایک اجےئ انچہچن اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک آپ
اوبرشبلںیہاہللےنآپوکاےنپاہوھتںےسانبایآپںیماینپرفحوھپیکنافررھپرفوتشںوکمکحدایافراوہنںےنآپوک ےدہایکذہلا
آجآپاےنپربےسامہریافشتعےئجیکایکآپامہریاحتلںیہندھکیرےہایکآپ امہریاحتلںیہندھکی رےہایکآپامہری
تبیصماکادنازہںیہنرکرےہآدؾرفامںیئےگہکریمےربےنآجااسیبضغرفامایاسیجاسےسےلہپیھبکںیہنرفامایاھتافرہنیہ
اسےکدعبرفامےئاگےھجم اسےندرتخےکرق باجےنےسعنمرفامایسپھجمےسدعفیلوہیئگذہلاںیمافشتعںیہنرکاتکسےھجم
اینپک رےہنیترمہبترفامایمتولگیسکافریکرطػاجؤاہںونحےکاپساجؤرھپونحےکاپسآںیئےگافررعضرکںیےگاے
ونح آپ الہ زنیم یک رطػ ےلہپ روسؽ ںیہ اہلل اعتیل ےن آپ اک انؾ رکش سگار دنبہ راھک آپ اےنپ رب یک ابراگہ ںیم امہری افسرش
رفامںیئ آپ دےتھکی ںیہن ل  سک دقر تبیصم ںیم رگاتفر ںیہ ایک آپ امہری احتل افر تبیصم اک ادنازہ ںیہن رک رےہ رضحت ونح
رفامںیئ ےگ ہک ریمے رب ےنآجفہ بضغ رفامای وج ہناس ےسےلہپ رفامای افر ہن یہاس ےک دعب رفامےئ اگ ےھجماکی داع دی یئگ یھت
ںیم ےن اینپ وقؾ ےک ےئل الہتک یک داع امگن رک اس ومعق وک اضعئ رک دای ےھجم اےنپ سفن یک ک ر ےہ مت یسک افر ےک اپس اجؤ رھپ فہ
اربامیہےکاپساجںیئےگافررعضرکںیےگاےاربامیہہیلعاالسلؾآپاہللےکیبنافرزنیمفاولںںیمےسآپاہللےکلیلخ
ںیہ آپ اےنپ رب یک ابراگہ ںیم امہری افسرش رفامںیئ آپ دےتھکی ںیہن ہک ل  سک تبیصم ںیم التبم ںیہ رضحت اربامیہ رفامںیئ ےگ
آجریمےربےنفہ بضغرفامایوجہناسےسےلہپرفامایافرہناسےکدعبرفامےئاگںیمےن نیترمہبتاظرہیفاہعقےکالخػ

ابتیکںیم اہمتریافشتعںیہنرکاتکسےھجماینپک رےہ متولگیسک افروکالتشرکف ومٰیسےکاپساجؤ فہرضحت ومٰیسےکاپس
اجںیئےگ افرںیہک ےگاے ومٰیسآپاہلل ےکروسؽںیہاہللاعتیلےنآپوکراستلافرل الکؾوہےنےکرشػ ےسونازاآج
آپامہریافشتعےئجیک ایکآپںیہندھکیرےہہکل سکفیلکتفرکبںیمالتبمںیہومٰیسرفامںیئےگریمےربےنآجفہہصغ
رفامایاسیجہنوتاسےسےلہپرفامایافرہنیہدعبںیمرفامےئاگںیمےناکیسفنوکلتقایکاحالہکنےھجملتقاکمکحہناھتذہلا ںیمافسرش
ںیہن رک اتکس ےھجم اینپ ک ر ےہ مت یسک افر ےک اپس اجؤ مت ولگ ٰیسیع ےک اپس اجؤ سپ فہ ٰیسیع ےک اپسآںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگ
اےٰیسیعآپاہللےکروسؽ ںیہافراسےکمیلک ںیہےسج اہللاعتیل ےنرممیکتاچنہپای اھتافراہلل یکرطػ ےساکی اجؿںیہ رھپ
آپ ےن وگد ںیم وہےن ےک ابفوجدولوگں ےس ابت یک امہری تبیصم اک ادنازہ ےئجیک افر امہری افستع ےئجیک رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ
رفامںیئےگآجےکدؿریمےربےنااسیبضغرفامایاسیجہنوتاسےسےلہپرفامایافرہناسےکدعبرفامےئاگآپاینپیسکاطخاک
ذرک ںیہن رکںی ےگ رہ اکی وک اینپ اینپ ک ر ےہ مت یسک افر ےک اپس اجؤ مت رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اجؤ سپ فہ
وضحر یک دختم ںیم احرض وہں ےگ افر رعض رکںی ےگ اے دمحم آپ اہلل ےک روسؽ ںیہآرخی یبن ںیہ آپ ےک اےلگ ےلھچپ امتؾ
انگہ اعمػ رک دےیئ ے آپ اہلل رب ازعلت ےس امہری افشتع ےئجیک ل  ربی مصنییت ںیم التبم ںیہ انچہچن ںیم ولچں اگ افر رعش
ےک ےچین آ رک  ےدہ رسی وہ اجؤں اگ رھپ اہلل اعتیل ریمے زابؿ افر دؽ ےس اینپ دمح ف انث افر میظعت اطع ایک اجےئ اگ افشتع رکف وبقؽ یک
اجےئیگ رھپ ںیم اانپ رس ااھٹؤں اگ افر رعض رکفں اگ اے رب ںیم اینپ اتمیک اجنت افر الفح اک بلط اگر وہں اہلل اعتیل رفامںیئ
ےگاےدمحمآپیکاتمںیمےسنجولوگںرپاسحباتکبںیہنتنجےکداںیئاجبنےکدرفازےےسدالخرکدےئجیافرفہ
ولگ دفرسےدرفازفں ےس یھبدالخ وہےن ےک اجمز وہں ےگ رھپ آپ ےن رفامای مسق ےہاس رپفرداگریک سج ےک ہضبق دقرت
ںیمریمیاجؿےہتنجےکدرفازفںاکافہلصاام ےہانتجہکمرکمہمافررجہاتہکمرکمہمافررصبیےکدرایمؿاکافہلصاسابب ںیم
رضحتاوبرکباسنہبقعنباعرمافراوبدیعسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،اوبایحؿیمیت،اوبزرعةنبرمعف،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسےکقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ

ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :باض ً٨بریً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
َطَٔا ًًَٔی ْٔلَصِ ٔ ١ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ابعس ربنعی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ریمیاتمےکاؿارفا دےکےئلےہوہنجںےنریبکہانگہ ےئاساببںیمرضحتاجربےسیھبرفاتیوقنمؽےہہیدحثیاس
دنسےسحیحصرغ بےہ
رافی  :ابعسربنعی،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوؼاؤؼ كياٟسی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ثابت ب٨انی ،جٌَف ب٣ ٩ص٤ؽ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طَٔا ًًَٔی ْٔلَصِ ٔ ١ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی
َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َجاب ٔ ْز یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜأَصِ ٔ ١ا ِل ََ ٜبائ ٔز َٔٓ٤ا َٟطُ َوَّ ٔ ٟ
٠ظَٔا ًَةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َ

َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َج ٌِ َ ٔ
دمحم نب اشبر ،اوبداؤد ایطیسل ،دمحم نب اثتب انبین ،رفعج نب دمحم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیافشتعاتمےکالہةکرئےکےئلےہدمحمنبیلع ےتہںیہہکھجمےساجربےنرفامایاےدمحم
وجریبکہانگوہںفاےلوہںےگاؿےسافشتعاکایک قلعہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤدایطیسل،دمحمنباثتبانبین،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :شش ٩ب ٩رعٓة ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ٣ ،ص٤ؽ ب ٩زیاؼاٟہانی ،شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

غ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕاْلِ َ َِ ٟضان ٔ ِّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
اب
اب ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥و ََّل ًَ َذ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢و ًَ َؽنٔی َربِّی أَ ِ ٪یُ ِؽظٔ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َس ِبٌٔی َن أَ ِّٟٔا ََّل ش َٔش َ

و ٪أَ ِّٟٔا َوث َ ََل ُث َش َث َيا ٕ
ت َٔ ٩ِ ٣ش َث َياتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َ ٍَ ٣کُ ِّ١أَ َِ ٕٕ ٟس ِب ٌُ َ
َغ ْ

نسحنبرعفة،اامسلیعنبایعش،دمحمنبزایدااہلین،رضحتاوباامہمریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکرفامےتوہےئانسہک اہللےنھجمےسفدعہ ایکےہہکفہریمیاتمںیمےسرتس زہارآدویمںوکریغباسحبفاتکبفذعاب
ےک تنج ںیم دالخ رک اگ رھپ رہ زہار ےک اسھت رتس زہار افر وہں ےگ افر ریمے رب یک ویھٹمں یس نیت ایھٹمں ہی دحثی نسح
رغ بےہ
رافی  :نسحنبرعفة،اامسلیعنبایعش،دمحمنبزایدااہلین،رضحتاوباامہمریضاہللہنع

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

ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوَکیب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ظاٟؽ شذاء ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ط٘ي ٙرضی اہلل ً٨ہ

يَٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ََ ٍَ ٣رص ِٕم بٔإٔیَ ٔ ٠يا َئ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥ظإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ٔ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة بٔظَ َٔا ًَ ٔة َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ ًَّٔ٣ی أَ ِٛثَرُ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ی ِؽ ُظ ُ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ای َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َاُِ ٠ُٗ ٦ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗاُٟوا َص َذا ابِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِذ ًَا ٔ
َتٕ ٔ٤ئٗ ٥ي َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ س َٔوا َک َٗا َ ٢س َٔو َ

ئ ص َُو ًَ ِب ُؽ اہللٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ي ٌُِ َز ُٖ َُ ٟط َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َشؽ ْ
ٔیث ا َِ ٟواش ٔ ُؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َوابِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِذ ًَا ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ

اوبرک ب،اامسلیعنباربامیہ،اخدلذحاء،رضحتدبعاہللنبقیقشریضاہللہنع ےتہںیہہکںیماایلیےکاقمؾرپاکیامجتعےک
اسھت اھت ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی وقؽ ایبؿ ایک آپ ےن رفامای ریمی اتم ںیم ےس اکی صخش یک
افشتع ےس ہلیبق ونبمیمت ےک ولوگں یک دعتاد ےس یھب زایدہ ولگ تنج ںیم دالخ  ےئ اجںیئ ےگ رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسآپےکالعفہآپےنرفامایاہںرھپبجدحثیایبؿرکےنفاےلڑھکےوہےئوتںیمےنوپاھچہکہیوکؿوتولوگں
ےن اہک ہک ہی انب ایب اذجلاعء ںیہ ہی دحثی نسح حیحص رغ ب ےہ انب ایب ذجاع اک انؾ دبعاہلل ےہ اؿ ےس رصػ یہی اکی دحثی
رعمفػےہ
رافی  :اوبرک ب،اامسلیعنباربامیہ،اخدلذحاء،رضحتدبعاہللنبقیقشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ

ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 330

راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،زَکیا ب ٩ابی زائؽہً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
وسی ًَ َِ ٩ز َ ٔ
رحیِ ٕث أَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨اا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

ض َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ِظ َٔ ٍُ َ٘ ٠ِ ٔ ٟبٔي َٔ ٠ة َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ِظ َٔ ٍُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی ََ ٩ِ ٣ي ِظ َٔ ٍُ َ ٔٔ ٠ِ ٔ ٟئا ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
َ ٌَِ ٠ٟٔؼ َبةٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ِظ َٔ ٍُ َّ ٔ ٟرل ُج َٔ ١شًَّی َی ِؽ ُظُ٠وا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،زرکای نب ایب زادئہ ،عغنة ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمںیمےسضعبولگاکیرگفہیکافسرشرکںیےگضعباکیہلیبقیکضعباکیامجتعیکافر
ھچکولگاکیاکیآدیمیکافسرشرکںیےگاہیںکتہکفہتنجںیمدالخوہاجںیئےگہیدحثینسحےہ
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،زرکاینبایبزادئہ،عغنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 331

راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،ابو٠٣يض ،شرضت ًوٖ ب٣ ٩اٟک اطحعی

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٕ أ ُ ًَّٔ٣ی ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوبَی ِ َن َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتانٔی آ ٕ
اٟظَٔا ًَ ٔة َٓا ِظت َ ِر ُت
ت ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َربِّی َٓ َعی َّ َرنٔی بَی ِ َن أَ ِ ٪یُ ِؽظٔ َ ١ن ِٔؼ َ

َّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ات َّلَ ي ِ ٔ
اٟظَٔا ًَ َة َوه ٔ َی َ ٣َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
آَخ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
َُش ُک بٔاہللٔ َط ِيئّا َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ًَ َِ ٩ر ُج َٕ َ ١

َک ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة كَؤی َْ ٠ة َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ

انہد،دبعة،دیعس،اتقدة،اوبحیلم،رضحتوعػ نب امکلایعجش ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای ریمے
رب یک رطػ ےس اکیآےن فاال ریمے اپسآای افر ےھجم فصن اتم تنج ںیم دالخ رکےن افر افشتع ےک درایمؿ اایتخردای وت
ںیم ےن افشتع وک اایتخر ایک افر ہی رہ اس صخش ےک ےئل ےہ وج اس احؽ ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رہھٹاای
دحثیاوبحیلمےناکیدفرسےاحصیبےکفاےطسےسرفاتییکافروعػنبامکلاکذرکںیہنایک
رافی  :انہد،دبعة،دیعس،اتقدة،اوبحیلم،رضحتوعػنبامکلایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحضوکرثےکابرےںیم
ابب  :ایقتماکایبؿ
وحضوکرثےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 332

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ،بَشب ٩طٌيب ب ٩ابی ش٤زة ،اٛ ٪ے واٟؽ ،زہزی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی َش ِوضٔی ٔ ٩ِ ٣اْلِ َبَار ٔٔی ٙبٔ ٌَ َؽؼ ٔ ُ ُ ٧حوَّ ٔ ٦
يض
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش َ٤ا ٔ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٔ
َغ ْ
دمحمنبییحی،رشبنببیعشنبایبزمحة،اؿےکفادل،زرہی ،رضحتاسننب امکلریض اہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہلفملسےنرفامایریمےوحضںیمآامسؿےکاتسرفںےکرباربرصاایحںںیہہیدحثیایسدنسےسنسححیحصےہ
رافی  :دمحمنبییحی،رشبنببیعشنبایبزمحة،اؿےکفادل،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
وحضوکرثےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 333

راوی  :اش٤ؽ ب٣ ٩ص٤ؽ ب٧ ٩يزک بِؽاؼی٣ ،ص٤ؽ ب ٩بکارؼ٣ظقی ،سٌيؽ ب ٩بظیرٗ ،تاؼہ ،شش ،٩س٤زہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ٔ ٧ ٩يزَ َک ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بَکَّارٕ ِّ
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة

ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّٟٔ ٪کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َش ِو ّؿا َوإُٔ َّ ٧ض َِ ٥یت ََباصَ ِو َ ٪أَ ُّی ُض ِ ٥أَ ِٛثَرُ َوارٔ َؼ ّة
یب َو َٗ ِؽ َر َوی اْلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
و ٪أَ ِٛث َ َرص َُِ ٥وارٔ َؼ ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
ٔیث َ ٔ
َوإنِّٔی أَ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َغ ْ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة َوص َُو أَ َػ ُّض
ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ادمح نب دمحم نب زینک دغبادی ،دمحم نب اکبردز ،ی ،دیعس نب ریشب ،اتقدہ ،نسح ،رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرفامایرہیبناک اکی وحضوہاگ افرفہآسپںیم اکیدفرسےرپاےنپ وحض ےس زایدہےنیپفاولں رپرخف رکںی ےگےھجمادیم
ےہہکریمےوحضرپآےنفاولںیکدعتادزایدہےہہیدحثیرغ بےہاثعشنبدبعاکلمل یھباےسنسحےسافرفہیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسرمالسلقنرکےتںیہاسںیمرمسہاکذرکںیہنافرہیزایدہحیحصےہ
رافی  :ادمحنبدمحمنبزینکدغبادی،دمحمنباکبردز ،ی،دیعسنبریشب،اتقدہ،نسح،رمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحضوکرثےکربنتےکقلعتم
ابب  :ایقتماکایبؿ
وحضوکرثےکربنتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 334

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١یصٌی ب ٩ػاٟض٣ ،ہاجزً ،باض ،شرضت ابوسَل ٦شبشی

ض ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََّل ٕ ٦ا َِ ٟص َب ٔش ِّی َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َب ٌَ َث إلٔ َ َّی ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٓ ُصُِ ٠ٔ٤ت ًَل َی ا ِٟبَرٔیؽٔ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َؼ َظ ََِ ٠ًَ ١يطٔ َٗا َ ٢یَا أَ ٔ٣ی َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َِ َ٘ ٟؽ َط ًََّ ٙل َی َِ ٣ز َٔ ٛيی

ک َشؽ ْ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ک َو َل ٩ِٔ ٜبَ ََِ ٠ىٔی ًَ َِ ٨
ا ِٟبَرٔی ُؽ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا َس ََّل٣َ ٕ ٦ا أَ َر ِؼ ُت أَ ِ ٪أَ ُط ََِّ ٠ًَ ٙي َ
ٔیث تُ َص ِّؽث ُ ُط ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
ق َٓأ َ ِشب َ ِب ُت أَ ُِ ٪تظَ آ َٔضىٔی بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َس ََّلَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی ث َ ِوبَا ُ ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟص ِو ٔ
اؿا َّٔ ٩ِ ٣
ا٠ٟب َ ٔن َوأَ ِشل َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وأَکَاؤیبُطُ ًَ َؽ ُؼ ُ ُ ٧حوَّ ٔ ٦
ئ َ٩ِ ٣
اٟش َ٤ا ٔ
ا ٪ا َِ ٟب َِ٘ ٠ا ٔ
ئ َ٣ا ُؤ ُظ أَ َط ُّؽ بَ َي ّ
َش ِوضٔی َٔ ًَ ٩ِ ٣ؽ َ ٪إلٔ َی ًَ ََّ ٤
ی٩
اٟؽُ ِ ٧ص ث َٔيابّا َّأ ٟذ َ
یُّ ٩
ْقا ُئ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َٔ
اٟظ ٌِ ُث ُرؤ ُّسا ُّ
َشبَ ّة  ٥َِ ٟیَوِ َ٤أ ِبَ ٌِ َؽ َصا أَبَ ّؽا أَ َّو ُ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
َش َب ُٔ ٨ِ ٣ط َ ِ
ض ُو ُرو ّؼا ًََِ ٠يطٔ ُٓ َ َ
اٟش َؽ ُؼ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َل ٜٔىِّی ِ َٜ َ ٧ص ُت ا ِ٤ُ ٟت َ َ٤َ ٌِّ ٨ا ٔ
و ٪ا ِ٤ُ ٟت َ َ٤َ ٌِّ ٨ا ٔ
اٟش َؽ ُؼ َوِ َٜ َ ٧ص ُت َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت
ََّل َی ُِ ٜٔ ٨ص َ
ت َو ُٓتٔضَ ل ٔ َی ُّ
ت َو ََّل ُت ِٔ َتضُ َُ ٟض ُِّ ٥
 ١ثَ ِوبٔی َّأ ٟذی َیلٔی َج َشؽٔی َشًَّی َی َّت ٔش َغ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َ ١رأِسٔی َشًَّی َي ِظ ٌَ َث َو ََّل أَُِ ٔش ُ
ًَ ِب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ََّل َج َز َ ٦أَنِّی ََّل أَُِ ٔش ُ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َشؽ ْ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
ٔیث ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اس ُُ ٤ط َُ ٤ِ ٣ل ْور َوص َُو َطام ٔ ٌّی ٔث َ٘ ْة
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو َس ََّلٕ ٦ا َِ ٟص َبش ُّٔی ِ
دمحمنباامسلیع،ییحینباصحل،اہمرج،ابعس،رضحتاوبالسؾیشبح ےتہںیہہکرمعنبدبعازعلسیےنےھجمولباایانچہچنںیمرچخرپوسار
وہرکاؿےکاپساچنہپ وت رعضایکاےاریماوملنینمھجم رپرچخیکوساریاشؼسگریےہاوہنںےنرفامایاےاوبالسؾںیم آپ وک
قفشمںیمںیہنڈااتلنکیلںیمےناسےئلفیلکتدیہکںیمےنانسہکآپوثابؿےکفاےطسےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکی
دحثیایبؿرکےتںیہںیماچاتہاھتہکوخدآپےسونساوبالسؾےنایبؿایکہکوثابؿےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنایکہک
آپےن رفامایاریموحضدعؿدہشےسزایدہاھٹیمےہاسےکوکزےآامسؿےکاتسرفںےکرباربںیہوجاس ےئیاگاسےکدعبیھبک

ایپاسہنوہاگاسرپ بےسےلہپاجےنفاےلرقفاءاہمرجںیںیہنجےکابؽرگفآولدافرکےےلیمںیہفہانزفتمعنںیمیلپوہیئ
وعروتں ےس اکنح ںیہن رک ےت افر اؿ ےک ےئل دنبدرفازے وھکےل ںیہن اجےت رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن رفامای نکیل ںیم ےن وت
انزفتمعنںیمرپفرشاپےنفاویلںےساکنحایکافرریمےےئلدنبےدرفازےوھکےلےںیمےنافہمطتنبدبعاکلملےساکنح
ایکانیقیبجکتریمارسرگدآولدہنوہاجےئںیماےس ںیہندوھاتافرایسرطحاےنپدبؿرپےگلوہےئڑپکےیھبےلیموہےنےس
ےلہپ ںیہن دوھات ہی دحثیاسدنس ےس رغ ب ےہ افر دعماؿ نب ایبہحلط ےس یھب وثابؿ ےک وحاےل ےسرموفاع وقنمؽےہ اوبالسؾ
یشبحاکانؾممغورےہ
رافی  :دمحمنباامسلیع،ییحینباصحل،اہمرج،ابعس،رضحتاوبالسؾیشبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
وحضوکرثےکربنتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ بظار ،ابوًبؽاٟؼ٤ؽ ًِم ًبؽاٌٟزیز بً ٩بؽاٟؼ٤ؽ ،ابوً٤زا ٪جونیً ،بؽاہلل ب ٩ػا٣ت ،شرضت ابوذر رضی
اہلل ً٨ہ

َّ
َّ َ َ
َّ َ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ِم ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
َشؽث َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظارٕ َشؽث َ٨ا أبُو ًَ ِب ٔؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ

ق َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َْلَ ٔ ٧ي ُت ُط أَ ِٛثَرُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ؽؼ ُٔ ُ ٧حؤ ٦
بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا آَ ٔ ٧ي ُة ا َِ ٟص ِو ٔ
ِ
َّ
١
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َو ََ ٛوأٛب ٔ َضا فٔی َِ ٟي َٕ ٠ة ُ٣وِ ٕ ٤َ ٔ ٠ة ُِ ٣ؼ ٔص َي ٕة ٔ ٩ِ ٣آَ ٔ ٧ي ٔة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٔ َ ٩ِ ٣
رع ُؿ ُط ِٔ ٣ث ُ
َش َب َٔ ٨ِ ٣ضا َ ِ
َشبَ ّة  ٥َِ ٟیَوِ َ٤أ ٔ َ
آَخ َ٣ا ًََِ ٠يطٔ َ ِ
اؿا َّٔ ٩ِ ٣
ا٠ٟب َ ٔن َوأَ ِشل َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٪إلٔ َی أَیِ ََ ٠ة َ٣ا ُؤ ُظ أَ َط ُّؽ بَ َي ّ
كُؤٟطٔ َ٣ا بَی ِ َن ًُ ََ ٤

َِم َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َشارٔثَ َة بِ َٔ ٩وصِبٕ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔؼ ٔ
یب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪و ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوأَبٔی بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َٔ
َغ ْ
بِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕ َو ُرؤی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ش ِوضٔی َ٤َ ٛا بَی ِ َن ا ِلُٜو َٓةٔ إلٔ َی ا َِ ٟص َحز ٔاْلِ َ ِس َوؼ ٔ

دمحماشبر،اوبدبعادمصل یمعدبعازعلسینبدبعادمصل،اوبرمعاؿ وجین،دبعاہلل نباصتم ،رضحتاوبذرریضاہللہنع ےسرفاتیےہ
فہ ےتہںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وحضےکربنتسکرطحےکوہںےگآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاسذاتیک مسقےکسجےک ہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہاسےکربنتآامسؿےک اتسرفںےسیھبزایدہوہں
ےگافراتسرےیھبایسیادنریھراتےکہکسجںیمابدؽابلکلہنوہںرھپفہربنتتنجےکربونتںںیمےسںیہسجےناسےس
اکیرمہتبیپایلاےسرھپایپسںیہنےگلیگاسیکوچڑایئیھبابملیئیہیکرطحوہیگینعیامعؿےساہلیکتافراساکاپیندفدھےس
زایدہ دیفس افر دہش ےس زایدہ اھٹیم وہاگ ہی دحثی نسح حیحص رغ ب ےہ اس ابب ںیم رضحت ذحہفی نب امیؿ دبعاہلل نب رمع اوبربزہ
ایملسانبرمعاحرہث نبفبہافروتسمرنب دشادےسیھب ااحدثیوقنمؽںیہانبرمع ےسوقنمؽےہہکیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایریماوحضوکہفےسرجحاوسدکتےہ
رافی  :دمحماشبر،اوبدبعادمصلیمعدبعازعلسینبدبعادمصل،اوبرمعاؿوجین،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوشؼین ًبؽاہلل ب ٩اش٤ؽ ب ٩یو٧صً ،بَشبٗ ٩اس ،٥شؼین ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َش ٔؼی ٕن ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ُٛوف ٔ ٌّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِبثَرُ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ش َّؽثَ َ٨ا شُ َؼی ِْن ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َس َی بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ٌَ ََ ١ی ُُّ ٤ز بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َوا٨َّ ٟب ٔ َّيی ِ ٔن َو َُ ٌَ ٣ض ِ ٥ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أ ُ ِ ٔ
َسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

وسی
َوأ ٨َّ ٟي ِّی َوا٨َّ ٟب ٔ َّيی ِ ٔن َو َُ ٌَ ٣ض ِ ٥اَّ ٟزص ُِم َوأ ٨َّ ٟي ِّی َوا٨َّ ٟب ٔ َّيی ِ ٔن َوَِ ٟي َص َُ ٌَ ٣ض ِ ٥أَ َش ْؽ َشًَّی َ٣زَّ بٔ َش َواؼ ٕ ًَو ٕٔيُِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت ََ ٩ِ ٣ص َذا ٗٔي ََ ٣ُ ١
ئ
ٔيِ َٗ ٥ؽ َس َّؽ اْلِ ُ ُٓ َ ٩ِ ٣ٔ ٙذَا ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب َو ٔ ٩ِ ٣ذَا ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب َٓ٘ٔي ََ ١ص ُؤ ََّل ٔ
َو َٗ ِو ُُ ٣ط َو َل َِ ٩ٔ ٜار َٓ ٍِ َرأ ِ َس َ
ک َٓاُ ِ ٧و ِز َٗا ََٓ ٢إٔذَا َس َوا ْؼ ًَو ْ

َ
ََّس َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة بٔ َِی ِر ٔش َٔش ٕ
ک َوس َٔوی َص ُؤ ََّل ٔ
ئ ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔ َ
أ ُ َُّ ٣ت َ
و ٪أَ ِّٟٔا َی ِؽ ُظَ ُ٠
ک َس ِب ٌُ َ
اب ٓ ََؽ َظ ََ ١وَ ٥َِ ٟي ِشأُٟو ُظ َوُ ٥َِ ٟئ ِّ ِ
َرخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ص ُِ٥
و ٪ص ُِ ٥أَبِ َ٨ا ُؤَ٧ا َّأ ٟذ َ
ِ َ ٧ص ُ ٩ص َُِ ٥و َٗا ََٗ ٢ائَٔ ُ٠
ْٔطة ٔ َو ِاْل ٔ ِس ََلَ َ ٓ ٔ ٦
یُ ٩وُ ٔ ٟؽوا ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
وَ َ٘ َٓ ٪اًُ ٦ک َّ َ
اط ُة بِ ُِ ٣ٔ ٩ص َؼ َٕ٘ َٓ ٩ا َ ٢أََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یَا َر ُسو َ٢
َّأ ٟذ َ
وَ ٪و ًَل َی َربِّض ٔ ِ ٥یَ َت َوکََّ ُ٠
ُوَ ٪و ََّل یَ َت َلیَّرُ َ
وَ ٪و ََّل َي ِشتَرِٗ َ
یََّ ٩ل یََ ِٜت ُو َ

ک ب ٔ َضا ًُک َّ َ
اط ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔصي ْض َوفٔی ا َِ ٟباب
آَخ َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢س َب َ٘ َ
اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّ َٗ ٥اُ َ ٦

ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة

اوبنیصحدبعاہللنبادمحنب ویسن،عیضرنباقمس ،نیصح ،دیعسنب ریبج،رضحتانب ابعسریضاہللہنعےسرفاتی ےہہک بج
یبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرعماجفیرفیےلےوتآپ اک اےسییبن ایویبنںرپسگروہاہک اؿےکاسھتاکی وقؾ یھت رھپیسک یبن ای
ویبنں رپ ےس سگرے وت اؿ ےکاسھت اکی امجتع یھت رھپ اےسی یبن ای اایبنء رپ ےس سگر وہا ہک اؿ ےک اسھت اکی آدیم یھب ںیہن اھت
اہیںکتہکاکیربےعمجمےکاپسےسسگرےوتوپاھچہیوکؿںیہاہکایگہکومٰیسافراؿیکمسقآپرسوکدنلبےئجیکافردےئھکیآپ
ےنرفامایااچکنںیمےنداھکیہکفہاکیمجریفغےہسجےنآامسؿےکدفونںاجبنوکریھگوہاےہرھپاہکایگہیآپیکاتمےہ
افر اؿ ےک العفہ رتس زہار آدیم افر ںیہ وج ریغب اسحب فاتکب تنج ںیم دالخ وہں ےگ اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ
ےلچےہنولوگں ےنوپاھچہکفہوکؿولگںیہ افرہنیہآپ ےناتبایانچہچنضعب رضحاتےنہکےگلہکاشدی فہ ل ولگوہں ہکبج
ضعباک ایخؽاھتہکفہرطفتاالسؾرپدیپاوہےنفاےلےچبںیہاےنتںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدفابرہفیرفیالےئافر
رفامای فہ ولگ ںیہ وج ہن داےتغ ںیہ ہن اھجڑ وھپکن رکےت ںیہ افر ہن یہ دبافیل ےتیل ںیہ ہکلب اےنپ رب رپ رھب رےتھک ںیہ اس رپ اکعہش نب
نصحمرھکے وہےئ افر رعضایکںیم اؿںیمےسوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاہںرھپاکیافراحصیب ڑھکےوہےئ
افروپاھچںیمیھبایہنںیمےسوہںآپےنرفامایاکعہشمترپتقبسےلےاساببںیمرضحتانبوعسمدافراوبرہریہےسیھب
ااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :اوبنیصحدبعاہللنبادمحنبویسن،عیضرنباقمس،نیصح،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩بزیٍ بْصی ،زیاؼب ٩ربيٍ ،ابوً٤زا ٪جونی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٣َ ٢ا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بَزٔی ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا زٔیَاؼُ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ

رع ُٖ َط ِيئّا ٔ٤َّ ٣ا ُ٨َّ ٛا ًََِ ٠يطٔ ًَل َی ًَ ِضؽٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت أَیِ َ ٩اٟؼَّ ََلةُ َٗا َ ٢أَ َوَ ٥َِ ٟت ِؼ ٌَُ ٨وا فٔی َػ ََلتٔ٣َ ٥ِ ُٜا
أَ ِ ٔ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
َٗ ِؽ ًَ٤ِ ٔ ٠ت َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی رصبی ،زایدنب رعیب ،اوبرمعاؿ وجین ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم وکیئ ایسی زیچ رظن
ںیہن آیت سج رپ ل  دہع وبنی ںیملمع ریپا آ ے رافی ےن رعض ایک امنزفیسی یہ ںیہن آپ ےن رفامای ایک مت ےن امنز ںیم فہ اکؾ ںیہن
 ےئاکںیہمتملعےہہیدحثیاسدنسےسرغ بےہافریئکدنسفںےساسنےسوقنمؽےہ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعیرصبی،زایدنبرعیب،اوبرمعاؿوجین،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ازؼی بْصیً ،بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،ہاط ٥ب ٩سٌيؽ ٛوفی ،زیؽ ظثٌِم

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َش َّؽثَ َ٨ا َصا ٔط َْ ٥وص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی اْلِ َ ِزؼ ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ

َّ َ
ِم ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ ًُ َِ ٤ي ٕص ا َِ ٟع ِث ٌََّ ٔ٤ي ٔة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بٔئ َِص
َشؽثىٔی َزیِ ْؽ ا َِ ٟع ِث ٌَ ٔ ُّ
َّار اْلِ َ ًِل َی ب ٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ
ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ َت َع َّي ََ ١وا ِظ َتا ََ ٢ؤ َ ٧س َی ا ِلَٜبٔی َر ا َِ ٤ُ ٟت ٌَا ٔ ٢بٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ َت َحب َّ َر َوا ًِ َت َؽی َؤ َ ٧س َی ا َِ ٟحب َ
١
ًَ ِب ْؽ َس َضا َوََ ٟضا َؤ َ ٧س َی ا َِ٘ ٤َ ٟاب ٔ َز َوا ِٟبٔل َی بٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ ًَ َتا َوكَغَی َؤ َ ٧س َی ا ِ٤ُ ٟب ِ َت َؽا َوا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی بٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ یَ ِعتٔ ُ
ِّ ١
اٟؽَ ِ ٧يا ب ٔ ِّ
اٟظبُ َضا ٔ
ت بٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ كَ ََ ٍْ ٤ي ُ٘وؼُ ُظ بٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ َص ّوی
اٟؽ ٔ
ی ٩ب ٔ ُّ
اٟؽ َ
ی ٩بٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ َی ِعتٔ ُ
ُّ

ُي ٔـ ُُّ ٠ط بٔئ َِص ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ًَ ِب ْؽ َرُ َْب یُ ٔذ ُّٟطُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
جیع
دمحمنبییحیازدیرصبی،دبعادمصلنبدبعاولارث،اہمشنبدیعسوکیف،زدی مییتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایانتک
ربا ےہ فہ دنبہ سج ےن اےنپ آپ وک ااھچ اھجمس افر ةکت ایک افر دنلب فابال ذات وک وھبؽ ایگ فہ دنبہ یھب تہب ربا ےہ وج وہل فبعل ںیم
وغشمؽ وہ رک ربقفں افر ربق ںیم  ل ڑس اجےن فایل ڈہویں وک وھبؽ ایگ افر فہ دنبہ یھب ربا ےہ سج ےن رسیشک ف انرفامین یک افر اینپ
ادتباےئتقلخافرااہتنء وکوھبؽایگایسرطحفہدنبہیھبرباےہسجےندنیوکداینامکےناکذرہعیانبایفہدنبہرباےہسجےنرحص
وک راہ امن انبایل افر فہ صخش یھب ربا ےہ ےسج اس یک وخااشہت رمگاہ رک دیتی ںیہ افر فہ دنبہ ےسج اس یک رحص ذلیل رک دیتی ےہ ل  اس
دحثیوکرصػاسدنسےساجےتنںیہافرہیدنسحیحصںیہن
جیع
رافی  :دمحمنبییحیازدیرصبی،دبعادمصلنبدبعاولارث،اہمشنبدیعسوکیف،زدی می
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شات٣ ٥ؤؼب٤ً ،ار ب٣ ٩ص٤ؽ ب ٩اظت سٔيا ٪ثوری ،ابواٟحاروؼ اًِم زیاؼ ب٨٣ ٩ذر ہ٤ؽانیً ،لية ًوفی،
شرضت ابوسٌيؽظؽری رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
اس ُ٤طُ
اٟث ِور ِّٔی َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟح ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّؼ ُب َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َّ٤ا ُر بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ابِ ُ ٩أ ُ ِظتٔ ُسٔ َِي َ
اروؼ ٔاْلِ َ ًِ َِم َو ِ
زٔ َیا ُؼ بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا
ُِ ٣ؤ ٔ ٩ٕ ٣أَك ِ ٌَ َِ ٣ُ ٥ؤ ٔ٨ّ ٣ا ًَل َی ُجو َٕ أَك ِ ٌَ َُ ٤ط اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ٔ ٩ِ ٣ث َٔ٤ارٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَ ُّی َ٤ا ُِ ٣ؤ َٔ ٩ٕ ٣س َقی ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا ًَل َی هَ َ٤إٕ َس َ٘ا ُظ اہللُ
رع ٕ
رض ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ی ََ ٛشا ُظ اہللُ ُٔ ٩ِ ٣ظ ِ ٔ
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟزش ٔ
ٔي ٙا ِِ ٤َ ٟعتُوَ ٔ ٦وأَ ُّی َ٤ا ُِ ٣ؤ َٔ َٛ ٩ٕ ٣شا ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا ًَل َی ُ ِ
َشؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی صَ َذا ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َِ ٣وُٗوّٓا َوص َُو أَ َػ ُّض ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َوأَ ِط َبطُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دمحمنباحمتؤمدب،امعرنبدمحمنباتخایفسؿوثری،اوبااجلرفدایمعزایدنبذنمرہداین،عغنةوعیف،رضحتاوبدیعسدخریریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوکیئومنمیسکدفرسےومنموکوھبک ےکفتقاھکان
الھکےئاگاہللاعتیلاےسایقتمےکدؿتنجےکویمےالھکںیئےگافروجومنمیسکایپےسومنموک ایپسےکفتقاپینتالےئ اگ
اہلل اعتیلایقتم ےکدؿ اےس رہم اگلیئ وہیئ اخصل رشاب تالےئ اگ افر وج ومنم یسک ربہنہ ومنم وک ابلس انہپےئ اگ اہلل اعتیل اےس
تنجاکزبسابلسانہپےئاگہی دحثیرغ بےہافرہیطع ےسیھبوقنمؽےہفہاےساوبدیعسےسوموقافلقن رکےت ںیہہی امہرے
زندکیزایدہحیحصافراہبشےہ
رافی  :دمحم نب احمت ؤمدب ،امعر نب دمحم نب اتخ ایفسؿ وثری ،اوبااجلرفد ایمع زاید نب ذنمر ہداین ،عغنة وعیف ،رضحت
اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 340

راوی  :ابوبرکب ٩ابی نرض ،ابونرض ،ابوً٘ي ١ث٘فی ،ابوُفوہ یزیؽب ٩س٨ا ٪ت٤يِم بٜیربٓ ٩یروز ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

رض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ َّ
َّ َ َ
َّ
يِم َش َّؽثَىٔی
رض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ي ١اٟث َ٘ف ُّٔی َشؽث َ٨ا أب ُو َ ُِف َو َة َیزٔی ُؽ بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪اٟتُّ ٔ ٔ٤
اٖ أَ ِؼ َٟخَ َو َ ٩ِ ٣أَ ِؼ َٟخَ بَ ََّ ٠
ب ُ َٜیِرُ بِ َُٓ ٩یِرُ َوز َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ظ َ

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َ ٢أَ ََّل إ ٔ َّٔ ٪سَ ٌَِ ٠ة اہللٔ َُاَ ٔ ٟي ْة أَ ََّل إ ٔ َّٔ ٪سَ ٌَِ ٠ة اہللٔ ا َِ ٟح َُّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
رض
أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ

اوبرکبنبایبرضن،اوبرضن،اوبلیقعیفقث،اوبرففہسیدینبانسؿیمیمتریکبنبریففز،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجڈرافہیلہپراتالچافروجیلہپراتالچفہزنمؽرپچنہپایگاجؿولہکاہللاعتیلاکاسامؿتہباگنہم
ےہہییھباجؿولہکفہاسامؿتنجےہہیدحثینسحرغ بےہل اےسرصػاوبرضنیکرفاتیےساجےتنںیہ
رافی  :اوبرکبنبایبرضن،اوبرضن،اوبلیقعیفقث،اوبرففہسیدینبانسؿیمیمتریکبنبریففز،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 341

راوی  :ابوبرکب ٩ابی نرض ،ابوا٨ٟرض ،ابوً٘يً ١بؽاہلل بً٘ ٩يً ،١بؽاہلل ب ٩یزیؽ ،ربيٌہ ب ٩یزیؽً ،لية بٗ ٩يص ،شرضت
ًليہ سٌؽی رضی اہلل ً٨ہ

رض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ٘ٔي َّٕ ١
اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ًَُٔ٘ ٩ي َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩یَزٔی َؽ
رض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یؽ َو ًَ ٔل َّي ُة بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة َّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ٢
يٌ ُة بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َص ٔ
اٟش ٌِؽ ِّٔی َوک َ َ
َش َّؽثَىٔی َرب ٔ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِّ ٤ُ ٟت٘ٔی َن َشًَّی َی َؽ ََ َ٣ا ََّل بَأ ِ َض بٔطٔ َش َذ ّرا ٤َ ٔ ٟا بٔطٔ ا َِ ٟبأ ِ ُض َٗا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَ ِب ُّ ُ٠ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ أَ ِ ٪یََ ُٜ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبرکبنب ایب رضن ،اوبارضنل ،اوبلیقع دبعاہلل نب لیقع ،دبعاہلل نب سیدی ،رہعیب نب سیدی ،عغنة نب سیق ،رضحت ہیطع دعسی ریض
اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای وکیئصخش اس فتق کت رپزیہاگرفں ںیم اشلم ںیہن وہ اتکس
بجکتفہرضرراسںاایشء ےسےنچبےکےئلےبرضرزیچفںوکہنوھچڑےہیدحثینسحرغ بےہافرل اےس رصػایسدنس
ےساچہپےتنںیہ
رافی  :اوبرکبنب ایب رضن ،اوبارضنل ،اوبلیقع دبعاہلل نب لیقع ،دبعاہلل نب سیدی ،رہعیب نب سیدی ،عغنة نب سیق ،رضحت ہیطع
دعسیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 342

راوی ً :باض ً٨بری ،ابوؼاؤؼ٤ً ،زاٗ ٪لاٗ ،٪تاؼة ،یزیؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩طعیر ،شرضت ش٨و٠ہ اسيؽی

یؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِّٔ ٩
اٟظ ِّعیر ٔ ًَ َِ ٩ش ِ٨وَ ََ ٠ة
ا ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ً َِٔ ٤ز ْ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
اْلِ ُ َس ِّيؽ ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أََ ٥ِ َُّٜ٧تُٜوَُ ٧و٤َ َٛ ٪ا َتُٜوَُ ٧و٨ِ ٔ ً ٪ؽٔی َْلَهَ َِّ ٠ت ٥ِ ُٜا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بٔأ َ ِجَ ٔ ٨صت َٔضا
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ َِ ٩ش ِ٨وَ ََ ٠ة
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اْلِ ُ َس ِيؽ ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

ابعس ربنعی ،اوبداؤد،رمعاؿ اطقؿ ،اتقدة ،سیدی نب دبعاہلل نب ریخش ،رضحت ہلظنح ادیسی  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ارگ مت ولوگں ےکدؽ ایسرطح رںیہ سج رطح ریمے اپس وہےت ںیہ وت رفےتش مت رپ اےنپ رپفں ےس اسہی رکںی ہی
دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ افر اس ےک العفہ یھب یئک دنسفں ےس وقنمؽ ےہ افر اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ ےس یھب
دحثیوقنمؽےہ۔

رافی  :ابعسربنعی،اوبداؤد،رمعاؿاطقؿ،اتقدة،سیدینبدبعاہللنبریخش،رضحتہلظنحادیسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 343

راوی  :یوسٕ ب ٩س٤٠ا ٪ابوً٤زوبْصی ،شات ٥ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ بً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
ا ٪أَبُو ًُ ََ ٤ز ا َِ ٟب ِ ٔ
ٕ بِ َُ ٩سَ ٤َِ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
َش ّة َؤٟکَُّ ٔ ِّ١
َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّٟٔ ٪کَُ ِّ١ط ِي ٕئ ٔ َّ
اَ ٪ػاشٔبُ َضا َس َّؽ َؼ
َشة ٕ َٓت ِ َر ّة َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ

َار ُجو ُظ َوإ ٔ ِ ٪أ ُ ٔطی َر إَِٔ ٟيطٔ بٔاْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ ٓ َََل َت ٌُ ُّؽو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َٗ َار َب ٓ ِ
يض َ ٔ
َغ ْ
ئ ِّٔ َّ ٩ِ ٣
اَٟش أَ ِ ٪يُظَ َار إَِٔ ٟيطٔ
َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ب ٔ َص ِش ٔب ا ِ٣ز ٔ ٕ
بٔاْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ فٔی ؼ ٔ ٕ
ی ٩أَ ِو ؼَُ ِ ٧يا إ ٔ ََّّل ََ ًَ ٩ِ ٣ؼ َ٤طُ اہللُ
ویفسنباملسؿاوبرمعفرصبی،احمتنباامسلیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہزیچیکوخیشفاشدامینےہافر رہوخیشےکےئلاکیتسس ےہسپ وجصخشدیساھراہ افر اسےنایمہن
رفیاایتخریکوتںیماسیکادیمراتھکوہںافرارگاسیکرطػاایلگنںاںیھٹوتمتاسوکامشرہنرکفہیدحثیاسدنسےسنسححیحص
رغ بےہ رضحت اسننب امکلریضاہللہنع یھب یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےسلقن رکےتںیہ ہکآدیم یک ربایئ ےک ےئلاام  یہ
اکیفےہہکاسےکدنیایداینےکابرےںیماایلگنںاںیھٹرگمسجوکاہللاعتیلؤاچےئ
رافی  :ویفسنباملسؿاوبرمعفرصبی،احمتنباامسلیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 344

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٔيا ،٪اٛ ٪ے واٟؽ ،ابويٌلی ،ربيٍ ب ٩ظثي ،٥شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َي ٌِل َی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ ُٔ ٩ظ َث ِي ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ
اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََ ٢ظ َّم َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ ًّلا َُ ٣ز َّب ٌّا َو َظ َّم فٔی َو َس ٔم ا َِ ٟع ِّم َظ ًّلا َو َظ َّم َظارٔ ّجا ٔ٩ِ ٣

ا َِ ٟع ِّم َظ ًّلا َو َش ِو ََّ ٢أ ٟذی فٔی ا َِ ٟو َس ٔم ُظ ُلوكّا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ابِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦و َص َذا أَ َجُ ُ٠ط ُٔ ٣ص ْيم بٔطٔ َو َص َذا َّأ ٟذی فٔی ا َِ ٟو َس ٔم ِاْل ٔ ِن َشا ُ٪
َ ١ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
رع ُ
وؿ ُط إ ٔ َِ َ ٧ ٪حا َٔ ٩ِ ٣ص َذا یَ َِ ٨ض ُظ ُط َص َذا َوا َِ ٟع ُّم ا َِ ٟعارٔ ُد اْلِ َ َُ ٣
َو َص ٔذظ ٔا ِٟع ُُل ُون ُ ُ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،اؿ ےک فادل ،اوبیلعی ،رعیب نب میثخ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامہرے ےئلاکیریکلیچنیھکافراسےسرمعبانبایرھپاسےکدرایمںاکیریکلیچنیھکافراےس
اسوچوکراخےنےسابرہکتےلےرھپدرایمؿفایلریکلےکاردرگدیئکریکلںیںیچنیھکرھپدرایمؿفایلریکلیکرطػااشرہرکےک
رفامای ہی انب آدؾ ےہ افر ہی اردرگد اس یک ومت ےہ وج اےس ریھگے وہےئ ےہ افر ہی درایمؿ ںیم ااسنؿ ےہ افر اس ےک ارد رگد
ےچنھکوہےئوطخطاسیکآافتافرںیتبیصمںیہارگفہاؿےساجنتاپاجےئوتہیطخاےسےلاتیلےہافرہییبملریکلاسیکادیمےہ
ینعیوجرمعبےسابرہےہہیدحثیحیحصےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اؿےکفادل،اوبیلعی،رعیبنبمیثخ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 345

راوی ٗ :تيبة ،ابوًوا٧ةٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِض َز ُ ٦ابِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦و َي ٔظ ُّب
يض
ُح ُؾ ًَل َی ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔصَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ُح ُؾ ًَل َی ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا ِِ ٔ ٟ
ُٔ ٨ِ ٣ط اث ِ َ٨ا ٔ ٪ا ِِ ٔ ٟ
ہبیتق،اوبوعایة،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااسنؿوبڑاھوہاتےہ
افراسیکدفزیچںیوجاؿوہیتںیہامؽافروطلیزدنیگیکرحصہیدحثیحیحصےہ
رافی  :قنینة،اوبوعایة،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 346

راوی  :ابوہزیزة ٣ص٤ؽ بُ ٩فاض بْصی ،ابوٗتيبة س ٥٠بٗ ٩تيبة ،ابوًوا٤ً ٦زاٗ ٪لاٗ ،٪تاؼةْ٣ ،طٖ بً ٩بؽاہلل ب٩
طعیر

َ َ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦وص َُو ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا ُ٩ِ ًَ ٪
ُفا ٕ
ض ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽث َ٨ا أبُو ص َُزیِ َز َة َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٔ ٩
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِّٔ ٩
ْط ٔ
اٟظ ِّعیر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّّ ٣ُ ٥َ ٠ث َ ١ابِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦وإلٔ َی
َٗ َتا َؼ َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩

وَّ ٔ ٨٣َ ٪ي ّة إ ٔ ِ ٪أَ ِظ َلأ َ ِت ُط ا ِ٨َ ٤َ ٟایَا َو َٗ ٍَ فٔی ا َِ ٟض َزَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َج ِ٨بٔطٔ تٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ
َغ ْ

اوبرہریةدمحمنبرفاسرصبی،اوبہبیتق ملسنب ہبیتق،اوبوعاؾرمعاؿاطقؿ،اتقدة،رطمػنبدبعاہللنبریخش ،ےتہںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفملس ےن اراشد رفامای ااسنؿیک قیلخت اس وصرت ںیمیکیئگہک اس ےک دفونں اجبناننونے( )22ومںیت ںیہ ارگ فہ
اؿےسچبےلکنوتزپاھےپںیمرگاتفروہاجاتےہ۔
رافی  :اوبرہریةدمحمنبرفاسرصبی،اوبقنینةملسنبقنینة،اوبوعاؾرمعاؿاطقؿ،اتقدة،رطمػنبدبعاہللنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 347

راوی  :ہ٨اؼٗ ،بيؼة ،سٔياً ،٪بؽاہلل ب٣ ٩ص٤ؽ بً٘ ٩ي ،١كٔي ١ب ٩ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل ً٨ہ

اٟلٔ َِي ٔ ١بِ ٔ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
يؼ ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
يُّ ٩ِ ًَ ١
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا َٗب ٔ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ذَ َص َب ثَُ ُ٠ثا َّ
َِکوا اہللَ َجائ َ ِت
کَ َ
اِ ٠ٟي َٔ َٗ ١اَ٘ َٓ ٦ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َِکوا اہللَ اذ ُ ُ
اض اذ ُ ُ

ک
اٟزَّا ٔج َٔ ُة َتت ِ َب ٌُ َضا اٟزَّاؼ ٔ َٓ ُة َجا َئ ا ِِ ٤َ ٟو ُت ب ٔ َ٤ا ٓ ٔيطٔ َجا َئ ا ِِ ٤َ ٟو ُت ب ٔ َ٤ا ٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢أُب َ ٌّی ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أ ُ ِٛثٔرُ اٟؼَّ ََل َة ًََِ ٠ي َ
ٕ َٗا َ٣َ ٢ا
اٟزب ُ ٍَ َٗا َ٣َ ٢ا ٔطئ َِت َٓإ ٔ ِ ٪زٔ ِؼ َت َٓ ُض َو َظی ِ ْر ََ ٟ
َ ٟ١
َٓ َ ٥ِ ٜأَ ِج ٌَ ُ
ک ُُِٗ ٠ت اِ ٨ِّ ٟؼ َ
َک َٔ ٩ِ ٣ػ ََلت ٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٔطئ َِت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُّ
َک َػ ََلت ٔی ک ُ ََّ ٠ضا
َ ٟ١
َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓاُّ ٟثَ ُ٠ثی ِ ٔن َٗا َ٣َ ٢ا ٔطئ َِت َٓإ ٔ ِ ٪زٔ ِؼ َت َٓ ُض َو َظی ِ ْر ََ ٟ
ٔطئ َِت َٓإ ٔ ِ ٪زٔ ِؼ َت َٓ ُض َو َظی ِ ْر َ ٟ
ک ُُِٗ ٠ت أَ ِج ٌَ ُ

ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َک ذَِ٧بُ َ
َف َ ٟ
َٗا َ ٢إٔذّا تُِٜفَی َص ََّ ٤
ک َو ُي ِِ َ ُ

انہد،قییضة،ایفسؿ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،لیفطنب ایب نب بعکریضاہلل ہنعرفامےتںیہ ہک بجراتاکاہتیئ ہصح سگراجات وت
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساھٹڑھکےوہےتافررفامےتاےولوگاہللوکایدرکفاہللیکایدںیموغشمؽوہاجؤوصراکفتقآایگےہرھپ
اس ےک دعب دفرسی رمہبت یھب وھپاکن اجےئ اگ رھپ ومت یھب اینپ ویتخسں ےک اسھت آؿ یچنہپ ےہ ایب نب بعک  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمآپرپرثکبتدرفداتجیھبوہںذہلااسےکےئلانتکفتقرقمررکفںآپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایانتجاچوہںیمےنرعضایکاینپابعدتےکفتقاکوچاھتہصحرقمررکولںآپےنرفامایانتجاچوہرکولنکیل
ارگ اسےسزایدہرکفوترتہبےہںیمےنرعضایکآداھفتقآپےنرفامایانتجاچوہنکیلاسےسیھبزایدہرتہبےہںیمےنرعض
ایک دف اہتیئ فتق آپ ےن رفامای انتج اچوہں نکیل ارگ اس ےس یھب زایدہ رکف وت رتہب ےہ ںیم ےن رعض ایک وت رھپ ںیم اےنپ فےفیظ ےک
وپرےفتقںیمآپرپدرفدزپاھرکفںاگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپاسےساہمتریامتؾک رںیدفروہاجںیئیگافر
اہمترےانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگہیدحثینسحےہ
رافی  :انہد،قییضة،ایفسؿ،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،لیفطنبایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 348

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی٣ ،ص٤ؽ بً ٩بيؽ ،ابا ٪ب ٩اسصا ،ٚػباط ب٣ ٩ص٤ؽ٣ ،زة ہ٤ؽانی ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی
اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙاٟؼَّ بَّا ٔط بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
وسی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ئ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا
اس َت ِص ُيوا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َش َّ ٙا َِ ٟص َيا ٔ
اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
ئ أَ َِ ٪ت ِصٔ ََى اَّ ٟزأ ِ َض َو َ٣ا َوع َی َوا َِ ٟب ِل ََ ٩و َ٣ا
َاک َو َلٔ َّ٩ٜٔاَّل ِستٔ ِص َيا َئ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َش َّ ٙا َِ ٟص َيا ٔ
َن ِش َت ِصٌٔی َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َٗا ََِ ٟ ٢ي َص ذ َ

ئ
ک َٓ َ٘ ِؽ ا ِس َت ِص َيا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َش َّ ٙا َِ ٟص َيا ٔ
اٟؽَ ِ ٧يا ٓ ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٤ذََ ٔ ٟ
َخ َة َت َز َک زٔی ََ ٨ة ُّ
َک ا ِِ ٤َ ٟو َت َوا ِٟبٔل َی َو َ ٩ِ ٣أَ َرا َؼ ِاْل ٔ َ
َش َوی َو َِ ٟت ِذ ُ ِ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا ٪بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙاٟؼَّ بَّا ٔط بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبَ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ییحینبومیس،دمحمنبدیبع،اابؿنبااحسؼ،ابصحنبدمحم،رمةہداین،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےساینتایحرکفانتجاساکقحےہل ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہللاک

رکشےہہکل اس ےسایح رکےتںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایکیھٹےہنکیلاساکقحہیےہہکمتاےنپ رسافروج ھچک
اسںیمےہاسیکافحتظرکفرھپٹیپافراسںیموجھچکاےنپ ادنرعمجایکوہاےہاسیکافحتظرکفافررھپومتافرڈہویںےک
 لرٹساجےنوکایدایکرکفافروجآرختیکاکایمیباچےہاگفہداینیکزتنیوکرتکرکدےاگافرسجےنااسیایکاسےناہللےسایح
رکےناکقحادارکدایہیدحثیرغ بےہل اےساہللےسایحرکےناکقحادارکدایہیدحثیرغ بےہل اےسرصػایسدنسینعی
وباہطسااببنبااحسؼابصحنبدمحمیکرفاتیےساچہپےتنںیہ
رافی  :ییحینبومیس،دمحمنبدیبع،اابؿنبااحسؼ،ابصحنبدمحم،رمةہداین،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 349

ًيسی ب ٩یو٧ص ،ابوبرک ب٣ ٩زی( ،٥ؼوَسی س٨ؽ) ًبؽہلل بً ٩بؽاٟزش٤ً ٩٤زو بً ٩و ،٪اب٩
راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍٰ ،
٣بارک ،ابوبرک ب ٩ابی ٣زی ،٥ؿ٤زة ب ٩شبيب ،شرضت طؽاؼ ب ٩اوض

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥ط و َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٩ِ ًَ ٥ؿ َِ ٤ز َة بِ َٔ ٩شبٔيبٕ ًَ َِ ٩ط َّؽاؼ ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

اَ ٪نٔ َِش ُط َو ًَ٤َ ٔ ٟ ١َ ٔ٤ا َب ٌِ َؽ ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َوا ٌَِ ٟا ٔجز ُ َ ٩ِ ٣أَ ِت َب ٍَ َنٔ َِش ُط َص َواصَا َو َت َ٤ىَّی ًَل َی اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِل َٜي ُِّص ََ ٩ِ ٣ؼ َ
اس َب یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ
َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْٗ ٩ا ََ ٢و ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ ََ ٩ِ ٣ؼ َ
اس َب َنٔ َِشطُ فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ َص َ
اَ ٪نٔ َِش ُط َي ُ٘و َُ ٢ش َ

اب َی ِو َ٦
اسبُوا َو َتزَیَُّ٨وا ِ ٌَِ ٠ٟٔز ٔ
َویُ ِز َوی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ٕ ا ِٔ ٟص َش ُ
اب َٗا ََ ٢شا ٔسبُوا أَ ِن ُٔ َشِ َٗ ٥ِ ُٜب َ ١أَ ِ ٪تُ َص َ
ق اْلِ َ ِٛب َر ٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َیع ٔ ُّ
اَٗ ٪ا َََّ ٢ل یَُٜو ُ ٪ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ َت٘ ٔ ًّيا َشًَّی یُ َصاس َٔب َنٔ َِش ُط
اٟؽَ ِ ٧يا َویُ ِز َوی ًَ ِِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
اس َب َنٔ َِش ُط فٔی ُّ
ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ًَل َی ََ ٩ِ ٣ش َ

َشیُ َٜط ٔ ٩ِ ٣أَیِ َِ ٣َ ٩ل ٌَ ُُ ٤ط َو ََِ ٠٣ب ُشطُ
ٔب َ ٔ
َ٤َ ٛا یُ َصاس ُ

ایفسؿ نب فعیکٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبرکب نب رممی( ،دفرسی دنس) دبعہلل نب دبعارلنمح رمعف نب وعؿ ،انب ابمرک ،اوبرکب نب ایب
رممی،ةرمةنب بیب،رضحتدشادنبافسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکدنملقعفہےہوجاےنپسفنوکابعدت
ںیم اگلےئ افر ومت ےک دعب یک زدنیگ ےک ےئل لمع رکے ہکبج ےب فوقػ فہ ےہ وج اےنپ سفن یک ریپفی رکے افر اہلل اعتیل ےس
اؿ تَفْ َس ُة) اک  بلط اسحب ایقتم ےس ےلہپ سفن اک احمہبس رکان ےہ رضحت رمع نب اطخب
ادیم رےھک ہی دحثی نسح ےہ افر (نَمْ َد َ
ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن رفامای اےنپ وسفنں اک احمہبس رکف اس ےس لبق ہک اہمترا احمہبس ایک اجےئ افر ربی یشیپ ےک ےئل ایتر وہ اجؤ
ایقتم ےکدؿاس آدیم اک اسحبآاسؿ وہاگ سج ےن داین یہ ںیم اانپ اسحب رکایل ومیمؿ نب رہماؿ ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن
رفامای دنبہ اس فتق کت رپزیہاگر امشر ئنن وہات بج کت اےنپ سفن اک احمہبس ہن رکے سج رطح اےنپ رشکی ےس رکات ےہ ہک اس
ےناہکںےساھکایافراہکںےسانہپ
رافی  :ایفسؿ نب فعیکٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبرکب نب رممی( ،دفرسی دنس) دبعہلل نب دبعارلنمح رمعف نب وعؿ ،انب ابمرک ،اوبرکب
نبایبرممی،ةرمةنب بیب،رضحتدشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اش٤ؽ ٣ؽویةٗ ،اس ٥ب ٩ش ٥ٜرعنیً ،بيؽاہلل ب ٩وٟيؽ وػافیً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ُّٔ ٣َ ٩ؽ َویِطٔ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜا َِ ٌُ ٟزن ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا َِ ٟو َّػاف ٔ ُّی ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة
َ
َّ
َّ
َّ
َ
وَٗ ٪ا َ ٢أَ َ٣ا إَِٔ ٟ ٥ِ َُّٜ٧و أَ ِٛث َ ِرتُ ِ٥
َش َ
ُفأَی ّ َ ٧
اسا َٛأُ َّ ٧ض َِ ٥یَ ِٜت ٔ ُ
ًَ ِ ٩أبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََ ٢ؼ َظ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٣ُ ٥َ ٠ؼَل ُظ َ َ
َک صَاذَّٔ ٔ ٦
ذ ٔ َِک َصاذَّٔ ٔ ٦
ت َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟیأ ِ ٔ
ت ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
اَّ ٠ٟذا ٔ
اَّ ٠ٟذا ٔ
ت ًَل َی ا َِ٘ ٟبِر ٔیَ ِو ْ ٦إ ٔ ََّّل َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ
ت َٟظَ َِ َ٤َّ ًَ ٥ِ ُٜ٠ا أَ َری َٓأ َ ِٛثٔرُوا ٔ ٩ِ ٣ذ ٔ ِ ٔ
َ

ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا بَ ِي ُت ا ِِ ُِ ٟزبَةٔ َوأََ٧ا بَ ِي ُت ا َِ ٟو ِش َؽة ٔ َوأََ٧ا بَ ِي ُت اٟتُّ َر ٔ
اٟؽوؼ ٔ َٓإٔذَا ُؼٓ َٔ ٩ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔٗ ٩ُ ٣ا َُ َٟ ٢ط ا َِ٘ ٟبِرُ
اب َوأََ٧ا بَ ِي ُت ُّ
ک َٗا ََ َٓ ٢ي َّت ٔش ٍُ
ُص َت إلٔ َ َّی ٓ ََشت َ َری َػٔ٨يع ٔ َی ب ٔ َ
َِ ٣ز َش ّبا َوأَص َِّل أَ َ٣ا إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْل َ َش َّب َ ٩ِ ٣یَ ِ٤شٔی ًَل َی هَ ِضزٔی إلٔ َ َّی َٓإٔذِ ُو ِّٟيت َ
ُک ا َِ ٟي ِو ََ ٦و ٔ ِ

اُف َٗا َُ َٟ ٢ط ا َِ٘ ٟبِرُ ََّل َ٣زِ َش ّبا َو ََّل أَص َِّل أَ َ٣ا إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت
َُ ٟط ََّ ٣ؽ َب َ ٔ
ْصظ ٔ َو ُي ِٔ َتضُ َُ ٟط بَ ْ
اب إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإٔذَا ُؼٓ َٔ ٩ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ا َِٟٔا ٔجزُ أَ ِو ا ِٟک َ ٔ ُ
ک َٗا َََ ٓ ٢ي َِ ٠تئ ٔ َُِ ٠ًَ ٥يطٔ َشًَّی یَ َِ ٠تق ٔ َی ًََِ ٠يطٔ
ُص َت إلٔ َ َّی ٓ ََشت َ َری َػٔ٨يع ٔ َی ب ٔ َ
َْلَبِ َِ َف ََ ٩ِ ٣ی ِ٤شٔی ًَل َی هَ ِضزٔی إلٔ َ َّی َٓإٔذِ ُو ِّٟيت َ
ُک ا َِ ٟي ِو ََ ٦و ٔ ِ

ٕ أَ ِؿ ََلًُ ُط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ َٓأ َ ِؼ َظ ََ ١ب ٌِ َـ َضا فٔی َج ِو ٔ
ٖ َب ٌِ ٕف َٗا ََ ٢و ُي َ٘ي ُِّف
َو َت ِع َتَ ٔ ٠
اٟؽَ ِ ٧يا َٓ َي َِ ٨ض ِظ َُ ٨ط َو َی ِعؽ ِٔط َُ ٨ط َشًَّی
اہللُ َُ ٟط َس ِبٌٔی َن ت ٔ ِّ٨ي ّ٨ا َِ ٟو أَ َِ ٪واش ّٔؽا َٔ ٨ِ ٣ضا َن َٔ َغ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َ٣ا أَِ٧ب َ َت ِت َط ِيئّا َ٣ا َب٘ ٔ َي ِت ُّ
َف
اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ٘ ٟبِرُ َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔ َی ٔ
َف ْة ُٔ ٩ِ ٣ش َ ٔ
ُئ َِضی بٔطٔ إلٔ َی ا ِٔ ٟص َش ٔ
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِو ُش ِ َ
ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دمحمنبادمحدمفیة،اقمسنبمکحرعین،دیبعاہللنبفدیلفاصیف،عغنة،رضحتاوبدیعسےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
اےنپ یلصم رپ فیرفی الےئ وت ھچکولوگں وک ےتسنہ وہےئداھکی وتآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای ارگ مت ذلوتں وک متخ رکےنفایل
زیچ وکایدرکےتوتںیہمتاسابتیکرفتصہنیتلموجںیمدھکیراہوہںذہلاذلوتںوکعطقرکےنفایلومتوکزایدہایدرکفوکیئربقایسی
ںیہنوجرفزاہناسرطحہناکپریتوہہکرغتباکرھگوہںںیماہنتیئاکرھگوہںںیمیٹماکرھگوہںافرںیمڑیکفںاکرھگوہںرھپبج
اس ںیموکیئومنم دنبہ دنف ایکاجاتےہ وت فہ اےس (رَم َ ًْخ َف َأ ْه ًل) ہہک رکوخشآدمدییتہک ےہرھپیتہکےہ ہکریمیھٹیپ رپوجولگ
ےتلچ ںیہ وت ھجم اؿ  ب ںیم سوبحب اھت اب ےھجت ریمے رپسد رک دای ایگ ےہ وت اب وت ریمے نسح ولسک دےھکی اگ رھپ فہ اس ےک ےئل
دحاگنہ کت اشکدہ وہ اجیت ےہ افر اس ےک ےئل تنج اک درفاز وھکؽ دای اجات ےہ افر بج اگہنگر ای اکرف آدیم دنف ایک اجات ےہ ربق اےس
وخش آدمدی ںیہن یتہک ہکلب َ(ل رَم َ ًْخ َف َل َأ ْه ًل) یتہک ےہ رھپ یتہک ےہ ہک ریمی ھٹیپ رپ ےنلچ فاولں ںیم مت  ب ےس زایدہ معیوض صخش
ئھی
ی
خ
آ ےآجبجںیہمت ریمےرپسدایکایگےہوتمتریمیدبولسیکیھبدوھکیےگرھپفہاےساسزفرےس یےہہکاسیک ایلں
اکی دفرسی ںیم سھگ اجیت ںیہ رافی  ےتہ ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اایلگنں اکی دفرسی ںیم دالخ رک
ےکداھکںیئرھپآپےنرفامایہکاس ےکدعباسرپرتساژدےھرقمررکدےیئاجےتںیہارگاؿںیمےساکیزنیمرپاکیرمہبت
وھپکن امر دے وت اس رپ یھبک وکیئ زیچ ہن اےگ رھپ فہ اےس اکےتٹ ںیہ افر ونےتچ رےتہ ںیہ اہیں کت ہک اےس اسحب ف اتکب ےک ےئل
ااھٹایاجےئاگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایربقتنجےکاب ںںںیمےساکیابغایدفزخےکزگوھںںیمےساکیزگاھ
ےہہیدحثیرغ بل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ
رافی  :دمحمنبادمحدمفیة،اقمسنبمکحرعین،دیبعاہللنبفدیلفاصیف،عغنة،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 351

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ثور ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ثَ ِورٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
اب َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو َُّ ٣تْٔ ٜئ ًَل َی َر َِ ١ٔ ٣ش ٔؼیر ٕ
ًَبَّا ٕ
ض َي ُ٘و ُ ٢أَ ِظب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ُفأَیِ ُت أَثَ َز ُظ فٔی َج ِ٨بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة كَؤی َْ ٠ة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ََ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبایبوثر،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرمعنباطخب
ریضاہللہنعےنرفامایہکںیماکیرمہبتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگوتداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیاٹچیئرپ
کیٹاگلےئوہےئےھٹیبآ ےںیمےنآپےکولہپںیماسےکاشنانتدےھکیاسدحثیںیماکیوطلیہصقےہہیدحثیحیحصےہ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبایبوثر،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل٤ٌ٣ ،ز و یو٧ص ،زہزی ،رعوة ب ٩زبیر ،شرضت ٣شور ب٣ ٩رخ٣ہ

رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَ ِظب َ َر ُظ أَ َّ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َویُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َِّ ُ ٪

رخ ََ ٣ة أَ ِظب َ َر ُظ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َِ ًَ ٩و ٕ
اَ ٪طض ٔ َؽ بَ ِؽ ّرا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
يٕ بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ؤ ٓ ٕ
ی َوک َ َ
ٖ َوص َُو َشُ ٔ ٠
بِ ََ ِ ٣َ ٩

ُحیِ َٔ ٩و َسِ ٌَ ٔ٤ت
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِظب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِي َؽ َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط َٓ َ٘ؽ َٔ ٦ب ٔ َ٤ا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟب ِ َ
ار بٔ ُ٘ ُؽو ٔ ٦أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة ٓ ََوآ َِوا َػ ََل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َػل َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اْلِ َ ِن َؼ ُ
َّ
ْص َٖ َٓ َت ٌَز َُّؿوا َُ ٟط َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔی َن َرآص ُِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ُه َُّ ٥ِ ُٜ٨سٌِ ٔ٤ت ُِ ٥أَ ِ ٪أَبَا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِن َ َ
َ
َْق أَ ِظ َشی ًََِ ٠يَ ٥ِ ُٜو َل ٜٔىِّی
َّس ََُ ٓ ٥ِ ٛواہللٔ َ٣ا ا َِِ ٟٔ
ًُب َ ِي َؽ َة َٗؽ َٔ ٦بٔظَ ِي ٕئ َٗاُٟوا أَ َج َِ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢أبِ ٔ ُ
َشوا َوأَ ُِّ٠٣وا َ٣ا َي ُ ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا ًََِ ٠ي٤َ َٛ ٥ِ ُٜا بُ ٔش َل ِت ًَل َی َِ َٗ ٩ِ ٣ب ََٓ ٥ِ ُٜ٠ت َ َ٨آ َُشوصَا َ٤َ ٛا َت َ٨آ َُشو َصا َٓ ُت ِض٤َ َٛ ٥ِ َُٜٜ ٔ ٠ا أَصِ َِ َٜ ٠ت ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو
أَ ِظ َشی أَ ِ ٪تُ ِب َش َم ُّ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
وسدی،دبعاہلل،رمعمفویسن،زرہی،رعفةنبزریب،رضحتوسمرنبرخمہم ےتہںیہہکہلیبقونباعرمنبولیےکفیلحرمعفنبوعػ
ہنیوں ےن گنج دبر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشتک یک رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اوبدیبعہنبرجاحوکرحبنیاکاعلمانبرک اجیھوترحبنیےسھچک امؽےلرکولےٹبجااصنرےناؿیکآدماکانسوترجفیک امنزآرضحنت
ےک اسھت زپیھ آپ ےن امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب اںیہن داھکی وت رکسماےئ رھپ رفامای ریما ایخؽ ےہ ہک اوبدیبعہ یک آدم یک ربخ مت
ولوگںکت چنہپیئگےہاوہنں ےنرعضایکیجاہں ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپ ےنرفامایںیہمتوخربخشی وہافر متاس
زیچیکادیمروھکوجںیہمتوخشرےھکاہللیکمسقںیممترپرقفےسںیہنڈراتہکلبںیماسےسڈراتوہںہکداینمتولوگںےکےئلیھب
ےلہپولوگںیکرطحاشکدہرکدیاجےئیگمتاسےسایسرطحعمطفرحصرکےنوگلسجرطحفہولگرکےتآ ےرھپفہمتولوگں
وکیھبالہکرکدےےسیجاؿولوگںوکالہکایکاھتہیدحثیحیحصےہ
رافی  :وسدی،دبعاہلل،رمعمفویسن،زرہی،رعفةنبزریب،رضحتوسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب ٩یو٧ص ،زہزی ،رعوة ب ٩زبیرب٣ ٩شيب ،شرضت شٜي ٥ب ٩شزا ٦رضی اہلل ً٨ہ

ٔي ٥بِ َ ٩شٔزَاَٗ ٕ ٦ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ٢
رع َو َة َوابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَ ََّ ٪شَ ٜ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ُ َ َ
ُ َ َ
َّ َ
َّ
ُ
رض ْة شَُِ ٠و ْة ٓ ََ٩ِ ٤
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أ ًِ َلانٔی ث ََّ ٥سأ ُِ ٟت ُط َٓأ ًِ َلانٔی ث ََّ ٥سأ ُِ ٟت ُط َٓأ ًِ َلانٔی ث ََّٗ ٥ا َ ٢یَا َشٜٔي ُ ٥إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا ِ٤َ ٟا ََ ٢ظ ٔ َ
َش ٔ
َ ١و ََّل َي ِظ َب ٍُ َوا َِ ٟي ُؽ
ا ٪ک َ َّأ ٟذی َیأِک ُ ُ
اٖ َنٔ ِٕص َ ٥ِ ٟیُ َب َار ِک َُ ٟط ٓ ٔيطٔ َوک َ َ
أَ َظ َذ ُظ بٔ َش َعا َوة ٔ َنٔ ِٕص بُور َٔک َُ ٟط ٓ ٔيطٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َظ َذ ُظ بٔإ ٔ ِ َ
ک بٔا َِ ٟص ََِّّ ٙل أَ ِر َزأ ُ أَ َش ّؽا َب ٌِ َؽ َک َط ِيئّا َشًَّی
ٔيُِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
ا َِِ ٠ٌُ ٟيا َظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ٔؽ ُّ
اٟش ِٔل َی َٓ َ٘ا ََ ٢شْ ٜ

ئ ٓ ََيأبَِی أَ َِ ٪ي ِ٘ َب َ٠طُ ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َؼ ًَا ُظ ُ ٔ ٟي ٌِ ٔل َي ُط َٓأبََی أَ َِ ٪ي ِ٘ َب َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َط ِيئّا
ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ یَ ِؽًُو َشّٔ ٜامی إلٔ َی ا َِ ٌَ ٟلا ٔ
اٟؽَ ِ ٧يا َٓک َ َ
أَُٓار َُّٔ ٚ
رع ُق ًََِ ٠يطٔ َش َّ٘ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِِ ٟٔي ٔئ ٓ ََيأ ِ َب أَ َِ ٪یأ ِ ُظ َذ ُظ ََٓ ٥َِ ٠ی ِز َزأ ِ
َش ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ًَل َی َشٕٔ ٜي ٥أَنِّی أَ ِ ٔ
َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ إنِّٔی أ ُ ِطض ٔ ُؽ َُ ٥ِ ٛیا ََ َ ٌِ ٣
ض َط ِيئّا َب ٌِ َؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی تُ ُوف ِّ َی َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
ٔي ٥أَ َش ّؽا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َشْ ٜ
وسدی،دبعاہللنبویسن،زرہی،رعفةنبزریبنببیسم،رضحتمیکحنبزحاؾریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسھچک امؽاماگنافرآپےنونیتںرمہبتدایرھپرفامایاےمیکحہیامؽرہارہاافراھٹیماھٹیموہاتےہانچہچنوجصخش
اےساخسفتسفنےساتیلےہاسےکےئلاسںیمربتکڈاؽدیاجیتےہنکیلوجاےساےنپسفنوکذلیلرکےکاحلصرکات ےہ
اس ےک ےئل ربتک ںیہنڈایل اجیت اےسی صخشیک اثمؽ اس صخش یک یس ےہ وج اھکےئ نکیل اس اک ٹیپ ہن رھبے افر اجؿ ول ہک افرپ
فاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبوہاتےہمیکحےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسذاتیکمسقسجےنآپوکقح
ےکاسھت اجیھےہآپےکدعبیھبکیسکےسوساؽںیہنرکفںاگانچہچنرضحتاوبرکب دصقیمیکحوکھچکدےنیےکےئلالبےتوتفہ
ااکنررکدےیترھپرضحترمع ےنیھبولباایوتاوہنںےنااکنررکدایاسرپرضحترمعریضاہللہنع ےنرفامایاے املسمونںوگاہرانہ
ہکںیممیکحاکامؽفییںیمےساساکقحشیپرکاتوہںوتہیااکنررکدےتیںیہرھپمیکحےناینپزدنیگںیمیھبکیسکےسوساؽںیہن
ایکاہیںکتہکفافتاپےہیدحثیحیحصےہ
رافی  :وسدی،دبعاہللنبویسن،زرہی،رعفةنبزریبنببیسم،رضحتمیکحنبزحاؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 354

راوی ٗ :تيبة ،ابوػٔوا ،٪یو٧ص ،زہزی ،ش٤يؽ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت ًبؽاٟزش ٩٤بً ٩وٖ

ا ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
ئ َب ٌِ َؽ ُظ ََٓ ٥َِ ٠ن ِؼب ٔ ِر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ئ ٓ ََؼب َ ِرَ٧ا ث ُ َّ ٥ابِ ُتٔ٠ي َ٨ا ب ٔ َّ َّ
اَّٟسا ٔ
اٟرضا ٔ
ابِ ُتٔ٠ي َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ َّ
َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ہبیتق  ،اوبوفصاؿ ،ویسن ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت دبعارلنمح نب وعػ رفامےت ںیہ ہک ل  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسھت لدگنیلافرفیلکتیکآزامشںیمڈاےلےسجرپل ےنربصایکرھپںیمہفتعسافروخیشدےرکآزامایایگوتل 
ربصہنرکےکسہیدحثینسحےہ
رافی  :قنینة،اوبوفصاؿ،ویسن،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتدبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 355

راوی  :ہ٨اؼ ،وٛيٍ ،ربيٍ ب ٩ػبيض ،یزیؽب ٩ابا ٪رٗاشی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩ػب ٔ ٕ
اَ ٪وص َُو اَّ ٟز َٗاش ُّٔی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
يض ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبَ َ

اٟؽَ ِ ٧يا َوه ٔ َی َرأُ َْ ٤ة َو َ٩ِ ٣
َخةُ َص َُّ ٤ط َج ٌَ َ ١اہللُ ُٔ َ٨ا ُظ فٔی َِٗ٠بٔطٔ َو َج َُ َٟ ٍَ ٤ط َط ُِ ٠َ ٤ط َوأَ َت ِت ُط ُّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت ِاْل ٔ َ
اٟؽَ ِ ٧يا إ ٔ ََّّل َ٣ا ٗ ُِّؽ َر َٟطُ
َْق ُظ بَی ِ َن ًَ ِي َِ ٨يطٔ َو َ َّ
ُف ََِ ٠ًَ ٚيطٔ َط ِ٠َ ٤طُ َوَ ٥َِ ٟیأِتٔطٔ ُّٔ ٩ِ ٣
کَاِ َ ٧ت ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َص َُّ ٤ط َج ٌَ َ ١اہللُ ٓ ِ َ
انہد ،فعیک،رعیبنب حیبص،سیدینباابؿراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایےسجآرختاکک روہاہللاعتیلاساکدؽینغرکداتیےہافراسےکرھکبےوہےئاکومںوکعمجرکداتیےہافردایناس
ےک اپس ذلیل ولڈنی نب رک آیت ےہ افر ےسجداین یک ک ر وہ اہلل اعتیل اتحمیجاسیک دفونں آوھکنں ےکاسےنمرک داتی ےہ افر اس ےک
عمتجماکومںوکرشتنمرکداتیےہافرداینیھباےساام یہاتلمےہاتنجاسےکےئلدقمرےہ
رافی  :انہد،فعیک،رعیبنبحیبص،سیدینباابؿراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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ًيسی ب ٩یو٧ص٤ً ،زا ٪ب ٩زائؽہ ب ٩نظيم ،نظيم ،ابوظاٟؽواٟيی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ً :لی ب ٩ظَشٰ ،٦

ا ٪بِ َٔ ٩زائ َٔؽ َة بِ َٔ ٩ن ٔظ ٕيم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟوأ ٔ ٟي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
َش ٕ ٦أَ ِظب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ظ ِ َ
َفِْ َٔ ٌٔ ٟبا َؼت ٔی أَ َِِ َ ٣ل َػ ِؽ َر َک ُٔىّی َوأَ ُس َّؽ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َي ُ٘و َُ ٢یا ابِ َ ٩آ َؼ ََ ٦ت َ َّ

یب َوأَبُو َظإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟوأ ٔ ٟي ُّی ا ِس ُ٤طُ صُ ِز ُ٣ز ُ
َْق َک َوإ ٔ ََّّل َتٔ ٌَِ َِِ َ ٣َ ١ل ُت یَ َؽیِ َ
َْق َک َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ک ُط ِِ َّل َو ٥َِ ٟأَ ُس َّؽ ٓ ِ َ
َِٓ

یلعنبرشخؾٰ،یسیع نبویسن،رمعاؿ نبزادئہ نبطیشن،طیشن،اوباخدلفایبل،رضحت اوبرہریہریضاہللہنع ےس دحثیدقیسلقن
رکےت ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن رفامای اے انب آدؾ مت ریمی ابعدت ںیم وغشمؽ وہ اجؤ ںیم اہمترے دؽ وک ےب اینز رک دفں اگ نکیل ااسی
ںیہنرکفےگوتاہمترےدفونںاہھتوغشمؽرںیہےگافراسےکابفوجداہمترارقفدفرںیہنرکفںاگہیدحثینسحرغ بےہافر

ااباخدلفایبلاکانؾرہزمےہ
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،رمعاؿنبزادئہنبطیشن،طیشن،اوباخدلفایبل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،ؼاؤؼب ٩ابی ہ٨ؽً ،زرة ،ش٤يؽبً ٩بؽاٟزش ٩٤ش٤یری ،سٌؽ ب ٩ہظا ،٦شرضت ًائظہ رضی اہلل
ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ًَِ ٩ز ِ َر َة ًَ ِ ٩شُ َِ ٤يؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِٟصٔ ِ٤ی َر ِّٔی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ٩
ُفآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اِ٧زًَ ٔيطٔ
ْق ُأ ٦ستِر ٕٓ ٔيطٔ َت َ٤اث ٔي ُ
صٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ًَ ١ل َی بَابٔی َ َ
ا٨َ َٟ ٪ا ٔ َ
ِّ
رحیز ٕ ُ٨َّ ٛا َِ ٠َ٧ب ُش َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ٔ َٗ ١لي َٔ ٕة َت ُ٘و َُ ٤َُ ٠ًَ ٢ضا ٔٔ َ ٩ِ ٣
ا٨َ َٟ ٪ا َس َُ ٤
اٟؽَ ِ ٧يا َٗاَِ ٟت َوک َ َ
َکنٔی ُّ
َٓإُٔ َّ ٧ط یُ َذ ُ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
انہد،اوباعمفیة،داؤدنبایبدنہ،زعرة،دیمحنبدبعارلنمحریمحی،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکفہ
رفامیتںیہہکامہرےاہںاکیابرکیرپدہ اھت سجرپوصتریںیینبوہیئںیھت ںیم ےن اےساےنپدرفازے رپڈاؽدای بجآپ ےن
داھکی وترفامایاےساات ردف ویکہکنہی ےھجمداینیکایددالات ےہ رضحتاعہشئریضاہلل اہنع رفامیتںیہہکامہرےاہںاکی رپاینرفیئدار
اچدریھتاسرپرمشیےکاشنانتےنبوہےئآ ےل اےسافڑاھرکےتآ ےاامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہہکہیدحثینسحےہ
رافی  :انہد،اوباعمفیة،داؤدنبایبدنہ،زعرة،دیمحنبدبعارلنمحریمحی،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 358

راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت و ٔ َسا َؼةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

يض
يٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
َو َس ََّّ ٥َ ٠أًٟی َي ِـ َلحٔ ٍُ ًََِ ٠ي َضا ٔ ٩ِ ٣أَ َؼَ ٕ ٦ش ِظ ُو َصا ْ ٔ ٟ

انہد،دبعة،اشہؾنب رعفة ،رعفة،رضحت اعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسج ےیکترپلرکےت
آ ےفہڑمچےاکاھتافراسںیموجھکرےکےتپرھبےوہےئآ ےہینسححیحصےہ
رافی  :انہد،دبعة،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙابو٣يَّسة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّس َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَُ َّ ٧ض َِ ٥ذبَ ُصوا َطا ّة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َِ ٣ي َ َ

َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَق ٔ َی َٔ ٨ِ ٣ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا بَق ٔ َی َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ ََّّل َٛتٔ ُٔ َضا َٗا َ ٢بَق ٔ َی ک ُ َُّ ٠ضا َُی ِ َر َٛتٔٔ َٔضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َص َذا َشؽ ْ
َش ِشبٔي َ١
ٔیث َػ ٔص ْ
َّس َة ص َُو ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ َُ ُ ٩
يض َوأَبُو َِ ٣ي َ َ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوبرسیمة،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکل ےناکیرکبیذحبیکوتیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک اس ںیم ےس ایک ابیق ےہ ںیم ےن رعض ایک رصػ اکی ابزف ؤاچ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایوترھپدیتسےکوساوپراوگتشابیقےہہیدحثیحیحصےہافراوبرسیمہہدایناکانؾرمعنبرشلیبحےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوباقحس،اوبرسیمة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 360

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانی ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا یَئُو َُ ٣ُ ٢ص َّٕ ٤ؽ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ُ ُٜ٤ِ َ ٧ث َط ِض ّزا َ٣ا َن ِش َت ِوٗ ٔ ُؽ ب ٔ َ٨ا ٕر إ ٔ ِ ٪ص َُو إ ٔ ََّّل ا ِ٤َ ٟا ُئ َواَّ ٟت ِ٤زُ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ

اہرفؿ نب ااحسؼ ہداین ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ل  آؽ دمحم اکی اکی ہنیہم رھگ ںیم
وچاہلںیہنالجےتکسآ ےاسدفراؿامہریوخراکاپینافروجھکروہاتاھتافرہیدحثیحیحصےہ
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہداین،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 361

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ْط َٔ ٩ِ ٣طٌٔیر َٕٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َ ٠ِ ٔ ٟحارٔیَ ٔة ٔٛئ٠يطٔ َٓکَا َِ ٟت ُط َٓ ٥َِ ٠یََِ ٠ب ِث أَ َِٓ ٪ىٔ َی َٗاَِ ٟت ََِٓ ٠و ُ٨َّ ٛا
َوً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َط ِ ْ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ْط َت ٌِىٔی َط ِيئّا
ٔیث َػ ٔص ْ
َت َز ِ٨َ ٛا ُظ َْلَک َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
يض َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِوَ ٔ ٟضا َط ِ ْ

انہد،اوباعمفیة،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس یکفافتوہیئوتامہرے
اپس ھچک وج آ ے انچہچن ل اسںیم ےس اینت دمت اھکےترےہ ینتج اہللیک اچتہ یھترھپ ںیم ےن اینپ ولڈنی ےساہک ہک اس اکفزؿ
رکفاسےنفزؿایکوتفہتہبدلجمتخوہےرضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکارگل اےسایسرطحوھچڑدےتیافرفزؿہن
رکےتوتاسےسدمتدرازکتاھکےترےتہہیدحثیحیحصےہافررطشےکینعمںیہہکھچکوجآ ے
رافی  :انہد،اوباعمفیة،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 362

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤روط ب ٩اس ٥٠ابوشات ٥بْصی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ ُ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَبُو َشات ٕٔ ٥ا َِ ٟب ِ ٔ
یت فٔی اہللٔ َو َ٣ا یُ ِؤذَی أَ َش ْؽ
إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠ؽ أُظٔٔ ُِت فٔی اہللٔ َو َ٣ا یُ َع ُ
اٖ أَ َش ْؽ َو َِ َ٘ ٟؽ أُوذ ٔ ُ
و ٩ِ ٣ٔ ٪بَی ِ ٔن َی ِوَ ٕ ٦وَِ ٟي َٕ ٠ة َو َ٣ا لٔی َؤٟب ٔ ََل ٕ ٢ك َ ٌَ ْاَ ٦یأِکُُ ُ٠ط ذُو َٛب ٔ ٕؽ إ ٔ ََّّل َط ِي ْئ یُ َوارٔیطٔ إٔبِ ُم ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َو َِ َ٘ ٟؽ أَ َت ِت ًَل َ َّی ث َ ََلث ُ َ

َص َذا َشؽ ْ
َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَارٔ ّبا َٔ َّٜ٣َ ٩ِ ٣ة َو َُ ٌَ ٣ط ب ٔ ََل ْ٢
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ش ٔی َن َ َ
ا ٍَ ٣َ ٪ب ٔ ََل َّٕ ٩ِ ٣ٔ ٢
اٟل ٌَا٣َ ٔ ٦ا َی ِص٠ُ ٔ٤طُ َت ِص َت إٔبِ ٔلطٔ
إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
دبعاہللنبدبعارلنمح،رفحنباملساوباحمترصبی،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیماہللیکراہںیماام ڈراایایگانتجیسک دفرسےوکںیہنڈراایایگرھپےھجماینتاکتفیلاچنہپیئںیئگینتج
یسکدفرسےوکںیہناچنہپیئںیئگزینھجمرپسیتدؿافرسیتراںیتایسیسگریںیہہکریمےافرالبؽےکاپساام اھکانیھبںیہناھت
ےسج وکیئ رگج فاال اھکےئ رگم اینتزیچ ےسج البؽیک لغب اپھچ یتیل ہی دحثینسح حیحص ےہ اس اک  بلط ہی ےہہک بج یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس افر رضحت البؽ ہکم رکمہم ےسفیرفی ےل ے وت رضحت البؽ ےکاپس رصػ اام  اھکان اھت ےسج اوہنں ےن اینپلغب ےک
ےچیندابایوہااھت
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،رفحنباملساوباحمترصبی،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 363

راوی  :ہ٨اؼ ،یو٧ص ب ٩بٜیر٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚیزیؽ ب ٩زیاؼ٣ ،ص٤ؽ بٌٛ ٩ب ْقهی ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل
ً٨ہ

ْقه ِّٔی َش َّؽثَىٔی
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜیِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩زٔیَاؼ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ
َخ ِج ُت فٔی یَ ِوَ ٕ ٦طا ٕ
ت ٔ ٩ِ ٣بَ ِيتٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ أَ َظ ِذ ُت إ ٔ َصا ّبا
ََ ٩ِ ٣سًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َي ُ٘و َُ َ ٢

ا ٪فٔی بَ ِيتٔ
َُ ٌِ ٣لوبّا َٓ َص َّو ُِ ٟت َو َس َل ُط َٓأ َ ِؼ َظ ُِ ٠ت ُط ًُُ٨قٔی َو َط َؽ ِؼ ُت َو َس ٔلی َٓ َصزَ ُِ ٣ت ُط بٔع ٔ
ُوؾ اِ ٨َّ ٟع َٔ ١وإنِّٔی َٟظَ ؽٔی ُؽ ا ِٟحُو َٔ َوَِ ٟو ک َ َ

َرخ ِج ُت أَ َِ ٟتُ ٔ٤ص َط ِيئّا ٓ َََ ٤ز ِر ُت ب ٔ َي ُضوؼ ٔ ٓ ٕ
ی فٔی َ٣ا ُٕ َٟ ٢ط َوص َُو َي ِشقٔی
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَ ْاََ ٟ ٦لٌ ُِٔ ٤ت ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ َ َ

ب ٔ َب َرکة ٕ َُ ٟط َٓاكَُّ ٌَِ ٠ت ًََِ ٠يطٔ ٔ ٩ِ ٣ثُٕ ٤َِ ٠ة فٔی ا َِ ٟصائ ٔٔم َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ َ ٟ
اب
رعاب ٔ ُّی َص َِ ٟ ١
َک فٔی کَُ ِّ١ؼ ِٟو ٕب ٔ َت َِ ٤زة ٕ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٓ ٥ا ِٓ َتضِ ا َِ ٟب َ
ک َیا أ ِ َ
َ
َشًَّی أَ ِؼ ُظ ََ َٔ َٓ ١تضَ ٓ ََؽ َظُِ ٠ت َٓأ َ ًِ َلانٔی َؼ َِ ٟو ُظ َٓک ُ َّ٤َ ٠ا َ٧زَ ًِ ُت َؼ ِّ ٟوا أَ ًِ َلانٔی َت َِ ٤ز ّة َشً َّی إٔذَا ا َِ ٣ت َ ََل ِت َٛفِّی أَ ِر َسُِ ٠ت َؼ َِ ٟو ُظ َو ُُِٗ ٠ت
ََشبِ ُت ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ ٓ ََو َج ِؽ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو
ئٓ َ ٔ
َش ِش ٔيی َٓأَک َ ِ٠ت َُضا ث ُ ََّ ٥ج َز ًِ ُت ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
انہد،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،سیدینبزاید،دمحمنببعکرقیظ،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیماکی
رمہبت تخس رسدی ےک دونں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ےس الکن انچہچن ںیم ےن اکی دبوبدار ڑمچا ایل افر اےس
درایمؿےساکٹ رکاینپرگدؿںیمڈاؽایلافراینپرمکوجھکریکینہٹےسابدنھیلاسفتقےھجمتہبتخسوھبکگلریہیھتارگیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکرھگںیمھچکوہاتوتںیماھکاتیلانچہچنںیموکیئزیچالتشرکراہاھتہکاکیوہیدیوکداھکیوجاےنپابغںیماھت
ںیم ےن دوی ار ےک وسارخ ںیم ےس اھجاکن وت فہ اینپ رچیخ ےس اپیندے راہ اھتاس ےن ھجم ےس اہک ایک ےہ داہییت اکی وجھکر ےک دبےل
اکی ڈفؽ اپین وچنیھک ےگ ںیم ےن اہک اہں درفازہ وھکول ںیم ادنر ایگ وت اس ےن ےھجم ڈفؽ دای ںیم ےن اپین اکنانل رشفع ایک فہ ےھجم رہ ڈفؽ
اکنےنل رپ اکی وجھک ر دےداتی اہیں کت ہک ریمی  یھٹ رھب یئگ وت ںیم ےن اہک  س رھپ ںیم وجھکرںی اھکںیئ رھپ اپین ایپ افر دجسم آای وت یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکفںیہاپایہیدحثینسحرغ بےہ
رافی  :انہد،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،سیدینبزاید،دمحمنببعکرقیظ،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 364

راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبةً ،باض جزیزی ،ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩بَّا ٕ
ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ ِث ََ ٤

اِ ٨َّ ٟضؽ َّٔی یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط أَ َػابَ ُض ُِ ٥جو َْ َٓأ َ ًِ َلاص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َِ ٤ز ّة َت َِ ٤ز ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبصفحرمعفنب یلع ،دمحمنبرفعج ،شعنة،ابعس رجریی ،اوبامثعؿدہنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہک اکیرمہبت
ل ولوگں(ینعیااحصبہفص)وکوھبکیگلوتروسؽاہللےنںیمہاکیاکیوجھکردی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبصفحرمعفنبیلع،دمحمنبرفعج،شعنة،ابعسرجریی،اوبامثعؿدہنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 365

راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،وہب بٛ ٩يشا ،٪شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رع َو َة ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ا ٪یَُٜو َُّ ٔ ٟ ٪رل ُج ٔ٨َّ ٣ٔ ١ا ک ُ َّ ١یَ ِوَ ٕ ٦ت َِ ٤ز ْة
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ص ُ ٩ثَ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٕة ِ َ ٧صُ ٔ٤
َ ١زا َؼَ٧ا ًَل َی رٔ َٗاب ٔ َ٨ا َٓ َٔىٔ َی َزاؼَُ٧ا َشًَّی إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ُح َٓإٔذَا
َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط یَا أَبَا ًَ ِبؽٔ اہللٔ َوأَیِ َ ٩کَاِ َ ٧ت َت َ٘ ٍُ اَّ ٟت َِ ٤زةُ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ُج َٔ٘ َٓ ١ا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ َو َج ِؽَ٧ا َٓ ِ٘ َؽ َصا ش ٔی َن َٓ َ٘ ِؽَ٧اصَا َوأَ َت ِي َ٨ا ا َِ ٟب ِ َ
ت َٗ ِؽ َٗ َذ َٓطُ ا ِٟب ِ َ
ِ َ ٧ص ُ ٩ب ٔ ُصو ٕ
يض َو َٗ ِؽ
َش یَ ِو ّ٣ا َ٣ا أَ ِشبَب ِ َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ ُ
ُح َٓأک َ ِ٨َ ٠ا ٔ٨ِ ٣طُ ثَ َ٤اَ ٔ ٧ي َة ًَ َ َ
ا ٪أَ َت ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥ص َذا َوأَك ِ َو َ٢
ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َو َر َوا ُظ َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
انہد،دبعة،اشہؾ نبرعفة ،رعفة ،فبہ نباسیکؿ،رضحت اجرب نبدبعاہللریضاہلل ہنع رفامےتںیہہکیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنںیمہگنجےکےیل اجیھ۔اسفتقامہرےاقےلفیکدعتادنیتوسیھت۔ بےناانپاانپوتہشوخدااھٹایوہااھت۔ینعیمکاھت۔
رھپفہ متخ وہےن اگل وت ل  ںیم ےس رہآدیم ےک ےصح ںیم اکیدؿ ےک ےیل اکی یہ وجھکر آیت۔ اؿ ےس اہک ایگ ہک اکی وجھکر ےس اکی

آدیم اک ایک اتنب وہاگ۔ رفامای بج فہ اکی انلم یھب دنب وہیئگ وت ںیمہ اس یک دقر وہیئ۔ رھپ ل  ولگ دنمسر ےک انکرے ےچنہپ وت داھکی ہک
دنمسر ےن اکی یلھچم وک کنیھپ دای ےہ ینعی فہ انکرے یگل وہیئ انچہچن ل  ےن اس ںیم ےس ااھٹرہ دؿ کت وخب ریس وہ رک اھکای۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،دبعة،اشہؾنبرعفة،رعفة،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 366

راوی  :ہ٨اؼ ،یو٧ص ب ٩بٜیر٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚیزیؽ ب ٩زیاؼ٣ ،ص٤ؽ بٌٛ ٩ب ْقهی ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل
ً٨ہ

ْقه ِّٔی َش َّؽثَىٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙش َّؽثَىٔی یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩زٔیَاؼ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ
وض ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ إٔذِ كَ َِ ٣ُ ٍَ ٠ؼ ٌَ ُب بِ ُ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ
ََ ٩ِ ٣سًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َي ُ٘و ُ ٢إَّٔ٧ا َُ ٟحْ ُ٠
َّ
أ ٓ ٪يطٔ ٔ ٩ِ ٣أ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة َو َّأ ٟذی ص َُو
َفو ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَکَی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ک َ َ
َ٣ا ًََِ ٠يطٔ إَّٔل بُزِ َؼ ْة َٟطُ َِ ٣زُٗو ًَ ْة بٔ َ ِ
ٕ بٔ ٥ِ ُٜإٔذَا ُ ََؽا أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛفٔی شُ َّٕ ٠ة َو َر َاط فٔی شُ َّٕ ٠ة َو ُوؿ ٌَٔ ِت بَی ِ َن یَ َؽیِطٔ
ا َِ ٟي ِو َٔ ٓ ٦يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ي َ

َفْ ُ
َخی َو َست َ ِرتُ ِ ٥ب ُ ُيو َت٤َ َٛ ٥ِ ُٜا ُت ِشتَرُ ا ِل ََ ٌِ ٜب ُة َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َ ٧ص ُ ٩یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َظی ِ ْر ٔ٨َّ ٣ا ا َِ ٟي ِو ََ َ ٧ ٦ت َ َّ
َػ ِص َٔ ْة َو ُرٓ ٌَٔ ِت أ ُ ِ َ

َٔ ٌ٠ِ ٔ ٟبا َؼة ٔ َوُِٜ٧فَی ا ِِ ٤ُ ٟؤَ َ ٧ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لَْمُتْن ا َِ ٟي ِو ََ ٦ظی ِ ْر ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َو َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟو َیزٔی ُؽ
َّس َة َوص َُو ََ ٣ؽن ٔ ٌّی َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َ٣اُ ٔ ٟ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َو َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩زٔیَاؼ ٕص َُو ابِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ
بِ ُ ٩زٔ َیاؼ ٕ ِّ
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ُّی َّأ ٟذی َر َوی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َر َوی ًَ ُِ ٨ط َؤٛي ٍْ َو َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َو َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ ُٛوف ٔ ٌّی َر َوی ًَ ُِ ٨ط
ُسٔ َِيا َُ ٪و ُط ٌِ َب ُة َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ

انہد ،ویسن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ ،سیدی نب زاید ،دمحم نب بعک رقیظ ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ل  یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسھت دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ آ ے ہک بعصم نب ریمع دالخ وہےئ۔ اےکندبؿ رپ رصػ اکی اچدر
یھتسجرپوپنیتسےکویپدنےگلوہےئآ ے۔بجیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنداھکیوترفےنےگلہکبعصملکسک
انزفمعنںیمآ ے افرآجاؿاکایکاحؽےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنل ےسوپاھچہکلکارگمتولوگںوکاینتآوسدیگرسیم
وہ اجےئ ہک حبص اکی وجڑا وہ افر اشؾ وک اکی وجڑا۔ رھپ اوناعفااسقؾ ےک اھکےنیک ںیٹیلپ اہمترےآےگےکی دعب درگیے الیئ اجیت
وہں زین مت ولگ اےنپ رھگف ں ںیم ہبعک ےک الغػ یکرطح رپدےڈاےنل وگل وت مت ولوگں اک ایک احؽ وہاگ؟ رعض ایک ای روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساسدؿل آجےکاقمےلبںیمتہباےھچوہںےگویکہکن تنحفتقشمیکرضفرتہنوہےنیکفہجےسابعدت
ےکےیلافرغوہںےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایںیہن ہکلبمتولگآجاسےسرتہبوہ۔ہیدحثی نسحرغ ب ےہ
افرسیدینبزایدیدمینیںیہ۔ امکلنباسنافردفرسےاملعءےناؿےسرفاایتیلںیہ۔سیدینبزایددز ،یوجزرہیےسرفاتی
رکےتںیہاؿےسفعیکافررمفاؿنباعمفہیےنرفاتییکےہ۔سیدینبزایدوکیفےسایفسؿ،ہبعشانب،ہنییافریئکآہمئدحثی
ااحدثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،سیدینبزاید،دمحمنببعکرقیظ،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 367

راوی  :ہ٨اؼ ،یو٧ص ب ٩بٜیر٤ً ،زب ٩ذر٣ ،حاہؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اٖ أَ ِص ٔ١
اٟؼ َّٔةٔ أَ ِؿ َي ُ
ا ٪أَصِ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜی ِر ٕ َش َّؽثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ذ َٓرٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣حاص ْٔؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ُّ ١
ق ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َوأَ ُط ُّؽ
وًَ ٪ل َی أَص َِٕ ١و ََّل َ٣ا َٕ ٢واہللٔ َّأ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْلَ ًِ َتُ ٔ٤ؽ ب ٔ َٜب ٔ ٔؽی ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ِاْل ٔ ِس ََلََّ ٔ ٦ل َیأ ِ ُو َ
ؤ ٓ ٪يطٔ ٓ َََّ ٤ز بٔی أَبُو بَ ِرکٕ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩آ َی ٕة ٔ٩ِ ٣
ا َِ ٟص َح َز ًَل َی بَ ِلىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َو َِ َ٘ ٟؽ َٗ ٌَ ِؽ ُت یَ ِو ّ٣ا ًَل َی َ ٔ
رخ ُج َ
ُطي٘ٔض ٔ َِّ ٥أ ٟذی َی ِ ُ

اب اہللٔ َ٣ا أَ ِسأَُ ُٟط إ ٔ ََّّل ُ ٔ ٟي ِظب ٔ ٌَىٔی
اب اہللٔ َ٣ا أَ ِسأَُ ُٟط إ ٔ ََّّل ُ ٔ ٟي ِظب ٔ ٌَىٔی ٓ َََّ ٤ز َوَ ٥َِ ٟئ ٌَِ ِ ١ث ُ ََّّ ٣َ ٥ز بٔی ًُ َ٤زُ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩آیَ ٕة َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
َ ٔ ٛت ٔ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
ٓ َََّ ٤ز َوَ ٥َِ ٟئ ٌَِ ِ ١ث ُ َّ٣َ ٥زَّ أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ت ََب َّش َ ٥ش ٔی َن َرآنٔی َو َٗا َ ٢أَبَا ص َُزیِ َز َة ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِي َ

ا َِ ٟص َِ ٙو ََ ٣ضی ٓ ََّات َب ٌِ ُت ُط َو َؼ َظ َ٨ِ ٣َ ١ز ٔ َٟطُ َٓا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی ٓ ََو َج َؽ َٗ َؽ ّشا َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَیِ ََ ٩ص َذا َّ
ا٠ٟب َ ُن َلٔٗ ٥ِ ُٜي َ١
اٟؼ َّٔ ٔة َٓا ِؼ ًُ ُض َِ ٥وص ُِ٥
أَص َِؽا ُظ َ٨َ ٟا ُٓ ََل َْ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا ص َُزیِ َز َة ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِي َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ِ ٙإلٔ َی أَصِ ُّٔ ١
وًَ ٪ل َی أَص َِٕ ١وَّلَ َ٣ا ٕ ٢إٔذَا أَ َت ِتطُ َػ َؽ َٗ ْة َب ٌَ َث ب ٔ َضا إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥وَ ٥َِ ٟیت َ َ٨ا َو َِ ٨ِ ٣ٔ ٢ضا َط ِيئّا َوإٔذَا أَ َت ِتطُ َص ٔؽیَّ ْة
أَ ِؿ َي ُ
اٖ ِاْل ٔ ِس ََلََّ ٔ ٦ل َیأ ِ ُو َ
َ
اٟؼ َّٔةٔ َوأََ٧ا َر ُسوُٟطُ إَِٔ ٟيض ٔ ِ٥
َش َُ ٛض َِٔ ٓ ٥يضا ٓ ََشائَىٔی ذََ ٔ ٟ
أَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟيض ٔ َِٓ ٥أ َػ َ
اب َٔ ٨ِ ٣ضا َوأَ ِ َ
ک َو ُُِٗ ٠ت َ٣ا َص َذا ا َِ َ٘ ٟؽ ُط بَی ِ َن أَصِ ُّٔ ١
ِ
يب ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ُي ِِٔ٨يىٔی َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜب ُ ٌّؽ ٔ٩ِ ٣
يبىٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َو َٗ ِؽ ُُ ٨ِ ٛت أَ ِر ُجو أَ ِ ٪أ ُ ٔػ َ
ٓ ََش َيأ ُ٣زُنٔی أَ ِ ٪أُؼ ٔ َیز ُظ ًََِ ٠يض ٔ ِ٤ََ ٓ ٥ا ًَ َسی أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
كَا ًَ ٔة اہللٔ َوكَا ًَ ٔة َر ُسؤٟطٔ َٓأ َ َت ِي ُت ُض ََِ ٓ ٥ؽ ًَ ِوتُ ُض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َؼ َظُ٠وا ًََِ ٠يطٔ َٓأ َ َظ ُذوا ََ ٣حاَ ٔ ٟش ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبَا ص َُزیِ َز َة ُظ ِذ ا َِ َ٘ ٟؽ َط َوأَ ًِ ٔلض ٔ ِ٥
ُ
َ
َّ
َخ َشًَّی اَ ِ ٧ت َض ِي ُت بٔطٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َٓأ َظ ِذ ُت ا َِ َ٘ ٟؽ َط َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَُ٧اؤُ ُٟط اَّ ٟز ُج َََ ٓ ١ي ِ َ
َش ُب َشًی یَ ِز َوی ث ُ َّ ٥یَزُ ُّؼ ُظ َٓأَ٧اؤُ ُٟط ِاْل َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ َر َوی ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ک ُ ُُّ ٠ض َِٓ ٥أ َ َظ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ َ٘ ٟؽ َط ٓ ََو َؿ ٌَ ُط ًَل َی َی َؽیِطٔ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط
ک بٔا َِ ٟص ِّٙ
اَش ِب ٓ َ ٔ
اَش ِب َشًَّی ُُِٗ ٠ت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َش ُب َو َي ُ٘و َُ ِ ٢
اَش ِب َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أَ ِ َ
ََشبِ ُت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ِ ٢
َٓت ََب َّش ََ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبَا ص َُزیِ َز َة ِ َ
َش َب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ٣ا أَ ٔج ُؽ َُ ٟط َِ ٣ش َ٠کّا َٓأ َ َظ َذ ا َِ َ٘ ٟؽ َط َٓ َصَ ٔ٤ؽ اہللَ َو َس َِّم ث ُ َّٔ َ ٥
انہد،ویسننبریکب،رمعنبذر،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکااحصبہفصاملسمونںےکامہمؿآ ے۔ویکہکناؿ
اکوکیئرھگںیہناھتافرہن یہاےکناپسامؽاھت۔اسرپفرداگریکمسقسجےکوساوکیئوبعمدںیہنںیموھبکیکدشتیکفہجےساانپ
ہجیلکزنیمرپکیٹدایرکاتاھتافراےنپٹیپرپرھتپابدناھرکاتاھت۔اکیدؿںیمراہتسںیماھٹیبوہااھتہکاوبرکبفاہںےسسگرےوتںیم
ےناؿےسرصػاسےیلاکیآ تییکریسفتوپیھچہکفہےھجماسھتےلاجےئنکیلاوہنںےنااسیںیہنایک۔رھپرمعسگرےوتاؿ
ےسیھبایسرطحوساؽایکفہیھبےلچےافرےھجماسھتںیہنےلے۔رھپاوباقمسیلصاہللہیلعفآہلفملساکسگروہا۔وتآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم دھکی رکرکسماےئ ا فر رفامای اوبرہریہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہں۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ےل رک اےنپ رھگ فیرفی ےل ے۔ رھپ ںیم ےن ااجزت اچیہ وت ےھجم یھب دالخ وہےن یک ااجزت
دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دفدھ اک ایپہل شیپ ایک ایگ وت وپاھچ ہک ہی اہکں ےس آای ےہ؟ رعض ایک ایگ الفں ےن دہوک ںیم  اجیھ
ےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجمےساخم،بوہےئافرمکحدایہکالہہفسوکالبالؤ۔ویکہکنفہولگاملسمونںےکامہمؿںیہ
افراؿاکوکیئرھگابرںیہن۔انچہچنارگآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےکاپسوکیئدصہقفہریہآاتوتاےسایہنےکاپسجیھبدایرکےت

افرارگدہہیآاتوتاںیہنیھب اےنپاسھترشکی رکےت۔ رضحتاوبرہریہ  ےتہ ںیہےھجم ہیزیچانوگارسگریہکآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملساکیایپہلدفدھےکےیلےھجمااحصبہفصوکالبےناکمکحدےرےہںیہ۔اےکنےیلاساکیایپہلدفدھیکالھبایکتیثیحےہ۔
رھپ ےھجم مکح دںی ےگہکاس ایپےل وک ےل رک ابریابری ب وک تالؤ۔ ذہلاریمے ےئل وت ھچک یھب ںیہنےچب اگ۔ ہکبجےھجم ادیم یھتہک
ںیماسےسدقبرافکتییپوکسںاگافرفہاھتیھباام یہ۔نکیلوچہکنااطتعرضفرییھت ذہلااچرفاناچراںیہنالبرکالای۔رھپبجفہ
ولگ(ااحصبہفص)یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےچنہپافراینپاینپہگجھٹیبےوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای اے اوبرہریہ ہی ایپہل ڑکپف افر اؿ وک دےتی اجؤ۔ اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ایپہل ےل رک اکی وک دای اوہنں ےن ریس وہ رک
دفرسےوکدایاہیںکتہکںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسچنہپ ایگ۔احالہکنامتؾارفادریسوہےکچآ ے۔یبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایپہل اےنپ دتسِ ابمرک ںیم راھک رھپ رس ااھٹ رک رکسماےئ افر رفامای اوبرہریہ ویپ۔ ںیم ےن ایپ۔ رھپ رفامای ویپ۔
اہیں کت ہک ںیم اتیپ راہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہی رفامےت رےہ ہک ویپ۔ آرخ ںیم ےن رعض ایک اس ذات یک مسق سج ےن
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنی قح ےک اسھت  اجیھ اب اےس ےنیپ یک اجنگش ںیہن۔ رھپ آپ ےن ایپہل ایل افر اہلل یک رعتفی ایبؿ
ّللَّزپیھافروخدیھبایپ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
ِبا ِ
رکےنےکدعب ِ ْ ِ
رافی  :انہد،ویسننبریکب،رمعنبذر،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 368

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽرازیً ،بؽاٌٟزیزبً ٩بؽاہلل ْقشی ،یصٌی بکاء ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ُ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ٤ي ٕؽ اٟزَّازٔی َش َّؽث َ َ٨ا ًَب ُؽ ا ٌِٟزٔیز ٔبِ ًَُ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا ُِْ ٟقشٔی َش َّؽث َ َ٨ا َیصٌ َی ا ِٟبکَّا ُئ ًَ ٩ابِ٤ًُ ٩ز َٗاَ ٢تح َّظأ َ
َ
ِ ٔ ََ َ َ
ِ
ُّ
َِ
ِ َ
ِ َ
َ ُّ
َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ُٛ ٢
اٟؽَ ِ ٧يا أَك ِ َوُ ُٟض ُِ ٥جو ًّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة
ٕ ًَ َّ٨ا ُجظَ ائ َ َ
ک َٓإ ٔ َّ ٪أَ ِٛث َ َرص ُِٔ ٥ط َب ٌّا فٔی ُّ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َص ِي َٔ َة
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحم نب دیمحرازی ،دبعازعلسینب دبعاہلل رقیش ،ییحی اکبء ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن ارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمڈاکریلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاینپڈاکروکل ےسدفرروھکویکہکنداینںیمزایدہٹیپرھب
رک اھکےن فاےل ایقتم ےک دؿ  ب ےس زایدہ وھبےک رںیہ ےگ۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت
اوبہفیحجےسیھبرفاتیےہ
رافی  :دمحمنبدیمحرازی،دبعازعلسینبدبعاہللرقیش،ییحیاکبء،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 369

راوی ٗ :تيبة ،ابوًوا٧ہٗ ،تاؼہ ،ابوبزؼہ ،شرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢یَا بُى َ َّی َِ ٟو َرأَیِت َ َ٨ا َوِ َ ٧ص َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
اٟش َ٤ا ُئ ََ ٟص ٔش ِب َت أَ َّ ٪رٔی َص َ٨ا رٔیضُ َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َػابَت ِ َ٨ا َّ
اٟـأ ِ َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو ٌَِ ٣ى َی
ٔیث َػ ٔص ْ
ْط َیحٔي ُئ ٔ ٩ِ ٣ث َٔيابٔض ٔ ِ ٥رٔی ُض َّ
اٟـأ ِ ٔ٪
اٟؼ ُ
َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ أََّ٧طُ ک َ َ
وٖ َٓإٔذَا أَ َػابَ ُض ِ ٥ا ُِ َ ٤َ ٟ
ا ٪ث َٔيابَ ُض ُِّ ٥

ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللہنعےناےنپےٹیبےسرفامایاےےٹیب ارگمتںیمہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسھت(ینعی دہع وبنیںیم)دےتھکی افریھبکابرش وہاجیتوت مت  ےتہامہرے  مسیک وبئڑیھیک وب یکرطحےہ۔ ہیدحثیحیحص
ےہ۔افردحثیاک بلطہیےہہکاحصہبرکاؾےکڑپکےوچہکن افینوہےتآ ے۔اسےیلبجابرشوہیتوتاؿےسئڑیھیکیس وب
آےنیتگل۔

رافی  :قنینة،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 370

راوی ً :باض ؼوریً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،سٌيؽ ب ٩ابی ایوب ،ابو٣زشوً ٦بؽاٟزشي ٥ب٣ ٩ي٤و ،٪سہ ١ب ٩شرضت ٌ٣اذ
ب ٩ا٧ص جہىی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣زِ ُشوِ ًَ ٕ ٦بؽٔ
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ُ
ْق ُئ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اَّ ٟزش ٔٔي ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٩ِ ًَ ٪س ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َک
ض ا َِ ٟع ََلئ َٔٔ ٙشًَّی یُ َعی ِّ َر ُظ ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی ُش َِ ١ٔ ٠اْل ٔ َی٤ا َٔ ٪طا َئ
اض َت َو ُ
اؿ ٌّا ِهَّلِل َوص َُو َي ِ٘ؽ ُٔر ًََِ ٠يطٔ َؼ ًَا ُظ اہللُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ًَل َی ُر ُؤ ٔ
اَ ٠ِّ ٟب َ

َیَِ ٠ب ُش َضا
ابعسدفری،دبعاہللنبسیدی رقمی،دیعسنبایباویب،اوبرموحؾدبعارلمیحنبومیمؿ ،لہسنبرضحتاعمذنباسن ینہجریض
اہللاعتیلہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجےنوتاعضےکشیپرظن(سیفنفیتمیق)ابلسرتکایک
احالہکنفہاسرپدقرتراتھکےہوتایقتمےکدؿاہللاعتیلاےسولخمؼےکاسےنمالبےئاگافراےساایتخردےاگہکالہاامیؿےک
ابلوسںںیمےسےسجاچےہنہپےل۔
رافی  :ابعس دفری ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،دیعس نب ایب اویب ،اوبرموحؾ دبعارلمیح نب ومیمؿ ،لہس نب رضحت اعمذ نب اسن
ینہجریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 371

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازی ،زاُف ب ٩س٠امی ،٪اَسائي ،١طبيب ب ٩بظیر ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

يب بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َسائ ٔي ََ ٩ِ ًَ ١طب ٔ ٔ
اُف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َز ٔ ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة ک ُ َُّ ٠ضا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ إ ٔ ََّّل ا ِٟب ٔ َ٨ا َئ ٓ َََل َظی ِ َر ٓ ٔيطٔ َص َذا َشؽ ْ
یب صَ ََ ٜذا َٗا َ٢
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
يب بِ ُ ٩بٔ َِشٕ
يب بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َطب ٔ ُ
َطب ٔ ُ

دمحمنبدیمحرازی،زارفنبنامیلؿ،ارسالیئ،بیبشنبریشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہقفنوپرےاکوپرااہللیکراہںیمامشروہاتےہ۔اہںاہتبلوجامعرتفہریہرپرخچایکاجاتےہاسںیمریخ
ںیہن۔ ہی دحثی رغ بےہ۔دمحم نبدیمح ےن (رافی اکانؾ)بیبش نب ریشب(ایء ےکاسھت) ایبؿ ایک ےہ۔ ہکبجحیحص انؾ(ریغب ایء ےک)
بیبشنبرشبےہ۔
رافی  :دمحمنبدیمحرازی،زارفنبنامیلؿ،ارسالیئ،بیبشنبریشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 372

راوی :

رض ٕب َٗا َ ٢أَ َت ِي َ٨ا َظبَّا ّبا َن ٌُوؼُ ُظ َو َٗ ِؽ ِاَ ٛت َوى َس ِب ٍَ
ی ٩ِ ًَ ٝأَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙشارٔثَ َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
َش ْ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َ ٔ

َٛيَّا ٕ
ت َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ َت َلا َو ََ ٣َ ٢زضٔی َوَِ ٟو ََّل أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َت َِ ٨َّ ٤وا ا ِِ ٤َ ٟو َت ََ ٟت َِ ٨َّ ٤ي ُت َو َٗا َ٢
اب أَ ِو َٗا َ ٢فٔی ا ِٟب ٔ َ٨ا ٔء َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یُ ِؤ َجزُ اَّ ٟز ُج ُ
 ١فٔی َن َٔ َ٘تٔطٔ ک ُ َِّ ٠ضا إ ٔ ََّّل اٟتُّ َر َ
یلع نب رجح  ،رشکی  ،ااحسؼ  ،احرہث نب رضمب  ےتہ ںیہ ہک  باب یک ایعدت ےئلیک ے اوہنں ےن است داغ دولاےئ آ ے انچہچن
اوہنںےنرفامایہکریمارمضوطلیوہایگےہارگںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسوکومتیکانمترکےنیکاممتعنرکےتوہےئ
ہن انس وہات وت انیقی ںیم ومت یک آرزف رکات۔ زین رفامای (رضحت  باب ےن ) رہ آدیم وک ےقفن رپ ارج دای اجات ےہ رگم ہی ہک فہ یٹم رپ رخچ
رکے(ینعیاسرپوکیئارجںیہن)ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 373

راوی :

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی َٗا َ ٢ا ِٟب ٔ َ٨ا ُء
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟح ُ
ارو ُؼ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
وسی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
اُِ ٠ُٗ ٢ت أَ َرأَیِ َت َ٣ا َّلَ ب ُ َّؽ ٔ٨ِ ٣طُ َٗا َََّ ٢ل أَ ِج َز َو ََّل و ٔ ِز َر
ک ُ ُُّ ٠ط َوبَ ْ
اجرفد ،لضف نبومٰیس ،ایفسؿوثری،اوبزمحہ،رضحت ےسرفاتیےہہک رہریمعت اہمترےےئل فابؽ اکابثع ےہ وپاھچ ایگسجےک
ریغبسگارہہنوہاساکایکمکحےہاوہنںےنرفامایہنانگہافرہنیہوثاب
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 374

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیری ،ظاٟؽ ب ٩كہ٤ا ٪ابوًَلء ،شرضت شؼین رضی اہلل ً٨ہ

ئ َش َّؽثَ َ٨ا ُش َؼی ِْن َٗا ََ ٢جا َئ
ا ٪أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
ض َّ ٔ ٟ
٠شائ ٔ ٔ ١أَ َت ِظ َض ُؽ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُؽ أَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا َر ُسو ُ٢
ض َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َسائ ٔ ََْ ٓ ١شأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢سأ َ َِ ٟت َوَّ ٔ ٟ
َک َٓأ َ ًِ َلا ُظ ث َ ِوبّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
٠شائ ٔ َٔ ١ش ٌّ ٙإَّٔ٧طُ ََ ٟص ٌِّ ٠َ ًَ ٙي َ٨ا أَ َِ ٪ن ٔؼَ ٠
اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢و َت ُؼ ُوَ ٦ر ََ ٣ـ َ

ا ٪فٔی شٔٔ ِٕى ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َ٣ا َؼ َاُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣شَ َٛ ٥ٕ ٔ ٠شا ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ثَ ِوبّا إ ٔ ََّّل ک َ َ
َخ َٗ ْة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ًََِ ٠يطٔ ٔ ِ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبادمح زریبی ،اخدل نب نامہؿ اوبالعء ،رضحت نیصح ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک اکی اسلئ ےن انب ابعس ےس
وساؽایکوتاوہنںےناسےسوپاھچہکایکمتوگایہدےتیوہہکاہللےکوساوکیئابعدتےکالقئںیہن۔اسےنرعضایکاہںآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتوگایہدےتیوہہکرضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےکروسؽںیہ۔اسےناہکاہںآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتراضمؿےکرفزےرےتھکوہ؟اسےناہکاہںرھپرفامایہکمتےنھجمےسھچکاماگنےہافراسلئ
اکیھبقحےہذہلاھجمرپرفضےہہکںیمںیہمتھچکہنھچکدفں۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسڑپکااطعرفامایافررفامایںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشیسکاملسمؿوکڑپکاانہپےئفہاہللاعتیلیک
افحتظںیموہاتےہبجکتہکےننہپفاےلرپاسڑپکےاکاکیڑکٹایھبابیقےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،اخدلنبنامہؿاوبالعء،رضحتنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟوہاب ث٘فی و ٣ص٤ؽ ب ٩جٌَف واب ٩ابی ًؽی ویصٌی ب ٩سٌيؽً ،وٖ ب ٩ابی ج٤ي٠ة ،زرارة ب٩
اوفی ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩سَل٦

ٔی َو َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
َف َوابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٖ بِ ٔ٩
اب ا َّٟث َ٘ف ُّٔی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
َ
َ
رعاب ٔ ِّی ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَٗ ٕ ٦ا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗؽ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة
أبٔی َجٔ٤ي ََ ٠ة اْلِ ِ َ
اض إَِٔ ٟيطٔ َوٗٔي ََٗ ١ؽ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ؽ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ؽ ََٔ ٦ر ُسو ُ٢
اَ ِ ٧ح َٔ َ ١اُ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠حٔئ ُِت فٔی ا٨َّ ٟا ٔ َ
رعٓ ُِت أَ َّ٪
ض ْٔلُ ِ ٧و َز إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِس َت ِث َب ُّت َو ِج َط َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
اٟش ََل ََ ٦وأَكٌِ ُٔ٤وا َّ
اض أَٓ ُِظوا َّ
اض
َو ِج َض ُط َِ ٟي َص ب ٔ َو ِجطٔ ََّ ٛذ ٕ
اب َوک َ َ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َػ ُّ٠وا َواُ ٨َّ ٟ
ا ٪أَ َّو َُ ٢ط ِي ٕئ َتک َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ أَ َِٗ ٪ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َ ٔ ٧ي ْاَ ٦ت ِؽ ُظُ٠وا ا َِ ٟح ََّ ٨ة بٔ َش ََلَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،دبعاولاہب یفقث ف دمحم نب رفعج فانب ایب دعی فییحی نب دیعس ،وعػ نب ایب ہمنلة ،زرارة نب افیف ،رضحت دبعاہلل نب
السؾےسرفاتیےہہکبجیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیہبیطفیرفیالےئوتولگدفڑےتوہےئآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک رطػآےئ افر وہشمر وہایگہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس فیرفی ےل آےئ۔ ںیم یھبولوگں ےک اسھت آایاتہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدوھکیں۔بجریمیرظنآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکرہچہاونررپزپیوتںیمےباایتخرہیےنہک رپ
وبجمروہایگہکہییسکوھجےٹآدیماکرہچہںیہنوہاتکس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسومعقرپیلہپرمہبتہیابترفامیئہکا ے
ولوگالسؾوکرفاجدف،ولوگںوکاھکانالھکؤافرراتوکبجولگ وساجںیئوتامنززپاھرکفالسیتمےکاسھتتنجںیمدالخوہےگ۔ہی
دحثیحیحصےہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،دبعاولاہب یفقث ف دمحم نب رفعج فانب ایب دعی فییحی نب دیعس ،وعػ نب ایب ہمنلة ،زرارة نب افیف ،رضحت
دبعاہللنبالسؾ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣وسی انؼاری٣ ،ص٤ؽ ب٣ ٩ٌ٣ ٩ؽیىی ُٔاری ،اٛ ٪ے واٟؽ ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩
ً٨ہ

وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ٕ ٌِ ٣َ ٩ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی ا َِِٟٔٔار ُّٔی َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
َّ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اَک ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥اٟؼَّ ابٔز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟلاً ٔ ُ ٥اٟظ ٔ ُ
یب
َٔ
َغ ْ
ااحسؼنبومٰیسااصنری،دمحمنبنعمدمینیافغری،اؿےکفادل،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اھکےنفاال رکش سگار ،ربص رکےنفاےل رفزہدار ےک ربارب ےہ (ینعی وثاب ںیم) ۔ ہی دحثی
نسحرغ ب۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،دمحمنبنعمدمینیافغری،اؿےکفادل،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣وسی بً٘ ٩بةً ،بؽاہلل ب٤ً ٩زو اوؼی ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة ،ہظا ٦ب ٩رعوةٰ ،

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِوؼ ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
رع َو َة ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ار ًَل َی کُِّ١
ُح َُِ ٠ًَ ٦يطٔ اُ ٨َّ ٟ
ُح ًَُ ٦ل َی ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو ب ٔ ََ ٩ِ ٤ت ِ ُ
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ُ ٥ِ ٛب ٔ ََ ٩ِ ٤ی ِ ُ
ْقیبٕ َصی ِّ ٕن َس ِض َٕٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َٔ
َغ ْ

انہد،دبعة،اشہؾنبرعفة،ومٰیسنبعْنة،دبعاہللنبرمعفافدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم مت ولوگں وک اےسی صخش ےک قلعتم ہن اتبؤں سج رپ دفزخ یک آگ رحاؾ افر فہ آگ رپ
رحاؾےہ؟ہیفہصخشےہوجارقابءےکےیلوہستلافرآاسیندیپارکاتےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :انہد،دبعة،اشہؾنبرعفة،ومٰیسنبعْنة،دبعاہللنبرمعفافدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ہ٨اؼ ،وٛيٍ ،طٌبة ،ش ،٥ٜابزاہي ،٥شرضت اسوؼ ب ٩یزیؽ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن ا ٦ا٤ٟؤ٨٣ین شرضت ًائظہ رضی اہلل
ً٨ہا

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜإٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوؼ ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ َٗا َُ ٠ِ ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة أَ ُّی َط ِي ٕئ ک َ َ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی َٗا َ ٢أَبُو
اَ ٪یَ ُٜ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ ٍُ ٨إٔذَا َؼ َظ َ ١بَ ِي َتطُ َٗاَِ ٟت ک َ َ
و ٪فٔی َِ ٣ض َ٨ةٔ أَصِٔ٠طٔ َٓإٔذَا َش َ َ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انہد،فعیک،شعنة،مکح،اربامیہ،رضحتاوسدنبسیدی ےتہںیہہکںیمےناؾالمونینمرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسوپاھچہکبج

یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ںیم دالخ وہےت وت ایک رکےت۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای رھگ ےک اکؾ اکج رکےت افر
بجامنزاکفتقوہاجاتوتاھٹڑھکےوہےتافرامنززپےتھ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :انہد،فعیک،شعنة،مکح،اربامیہ،رضحتاوسدنبسیدی ےتہںیہہکںیمےناؾالمونینمرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 379

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل٣ ،ص٤ؽ بً ٩حَل ،٪شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب بواسلہ واٟؽ اپ٨ے ؼاؼا

ِم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ا ٪بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ اَّ ٟت ِِ َٔ ٠ي ِّی ًَ َِ ٩زیِ ٕؽ ا ِِّ ِّ ٌَ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َ ١ی ِ٨ز ٔ َُ َو ََّل
و ٪اٟزَّ ُج ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِس َت ِ٘ َب َ٠طُ اَّ ٟز ُج ُ
ََ ٓ ١ؼا َٓ َص ُط ََّل َی ِ٨ز ٔ َُ َی َؽ ُظ َٔ ٩ِ ٣ی ٔؽظ ٔ َشًَّی یََ ُٜ
َٗا َ ٢ک َ َ
ْص ُٓ ُط َو ٥َِ ٟیُ َز ُِّ َ٘ ٣ؽ ّ٣ا ُر ِٛبَت َِيطٔ بَی ِ َن َی َؽ ِی َجٕ ٔ ٠
يص َُ ٟط َٗا ََ ٢ص َذا
 ١ص َُو َّأ ٟذی َي ِ ٔ
َي ِ ٔ
و ٪اَّ ٟز ُج ُ
ْص ُٖ َو ِج َض ُط ًَ َِ ٩و ِجضٔطٔ َشًَّی َیَ ُٜ
َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،دمحم نب الجعؿ ،رضحت رمعف نب بیعش وباہطس فادل اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایایقتمےکدؿربکتمنیویچویٹنںیکرطحآدویمںیکوصرتںیمااھٹےئاجںیئےگرہرطػےساںیہنذتل
ڈاھپن ےل یگ رھپ فہ ولگ منہج ےک اکی دیقاخےن یک رطػ دےلیکھ اجںیئ ےگ سج اک انؾ وبصل ےہ۔ اؿ رپ آگ اھچ اجےئ یگ افر
اںیہندفزویخںیکپیپتالیئاجےئوجڑساوہادبوبدارڑچیکےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دمحمنبالجعؿ،رضحترمعفنببیعشوباہطسفادلاےنپدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 380

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾً ،لاء ب ٩سائب ،سائب ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ؾ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
َٔ ٓ ١يضا أَ ِو َٗا َ٢
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠فٔی ُش َّٕ ٠ة َُ ٟط َی ِع َتا َُٔ ٓ ٢يضا َٓأ َ ََ ٣ز اہللُ اْلِ َ ِر َق َٓأ َ َظ َذ ِت ُط َٓ ُض َو یَ َت َح َِ ٠ح ُ
َخ َد َر ُج ْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ک َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٢
یَ َت َِ ٠ح َُ ٠خ ٓ َٔيضا إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
انہد ،اوباالوحص ،اطعء نب اسبئ ،اسبئ ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایمتےسےلہپولوگںںیمےساکیآدیماےنپابلسںیمةکترکےتوہےئالکنوتاہللاعتیلےنزنیموکمکحدایوتزنیمےن
اےسڑکپایل۔سپفہابزنیمںیمایقتمکتد اتسنالچاجےئاگ۔اامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،اطعءنباسبئ،اسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 381

راوی :

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٞص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَ ِ٩

وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ أَ َِ ٣ثا ََّ ٢
اٟذ ِّر فٔی ُػ َورٔ اِّ ٟز َجا َٔ ٢ي ِِظَ اص ُِ ٥اٟذُّ ُّ ٩ِ ٣ٔ ٢کُِّ١
َش ا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّرُ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِص َ ُ

ار اْلِ ََ ِ ٧يارٔ ي ُِش َ٘ ِو ََ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٪ؼ َارة ٔ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ كٔي ََ ٨ة ا َِ ٟع َبا ٔ٢
ُو ٪إلٔ َا ٔس ِح ٕ ٩فٔی َج َض َّ ٥َ ٨ي َُش َّ٤ى بُوََ ٟص َت ٌُِ٠وص ُُِ َ ٧ ٥
َ٣کَا ُٕ َٓ ٪ي َشاٗ َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وسدی ،دبعاہلل،دمحمنبالجعؿ،رضحترمعفنببیعشوباہطسفادلاےنپداداےسرفاتیرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایایقتمےکدؿربکتمنیویچویٹنںیکرطحآدویمںیکوصرتںیمااھٹےئاجںیئےگرہرطػےسذتلاںیہنڈاھپنےلیگ
رھپفہولگمنہجےک اکیدیق اخ ےنیکرطػدےلیکھاجںیئ ےگسجاکانؾوبصلےہاؿرپآگاھچ اجےئیگافراںیہندفزویخںیک
پیپتالیئاجےئیگوجڑساوہادبوبدارڑچیکےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 382

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽوًباض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوریً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ،سٌيؽ ب ٩ابی ایوب ،ابو٣زشوً ٦بؽاٟزشي ٥ب٣ ٩ي٤و،٪
سہ ١ب ٩شرضت ٌ٣اذ ب ٩ا٧ص رضی اہلل تٌالی

وب
اٟؽور ُّٔی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َو ًَب ُ
ْق ُئ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َش َّؽثَىٔی أَبُو َِ ٣زشُوِ ًَ ٕ ٦ب ُؽ اٟزَّش ٔٔي ٥بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٩ِ ًَ ٪س ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ض ا َِ ٟع ََلئ َٔٔ ٙی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َشً َّی یُ َعی ِّ َر ُظ فٔی أَ ِّی ا ُِ ٟصورٔ َطا َئ َٗا َ٢
ََٛ ٩ِ ٣وَ ََِ ُ ٥يوّ ا َوص َُو َي ِ٘ؽ ُٔر ًَل َی أَ ِ ٪یُ ََ ِّٔ ٨ذ ُظ َؼ ًَا ُظ اہللُ ًَل َی ُر ُؤ ٔ
َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبعنبدیمحفابعسنبدمحمدفری،دبعاللننسیدی،دیعسنبایباویب،اوبرموحؾدبعارلمیحنبومیمؿ،لہسنبرضحتاعمذنباسن
ریضاہللاعتیلےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایوجصخشم ےوکیپ اجےئاحالہکن فہاجریرکےن
رپ اقدر ےہ۔ اہلل اعتیل اےس ولوگں ےک اسےنم البےئ اگ افر اایتخر دے اگ ہک سج وحر وک اچےہ دنسپ رکے۔ ہی دحثی نسح رغ ب
ےہ۔
رافی  :دبع نب دیمحفابعس نب دمحم دفری ،دبعاہلل نب سیدی ،دیعس نب ایب اویب ،اوبرموحؾ دبعارلمیح نب ومیمؿ ،لہس نب رضحت
اعمذنباسنریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 383

راوی  :س٤٠ة ب ٩طبيبً ،بؽاہلل ب ٩ابزاہئُ ٥اری ٣ؽیىی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ابوبرکبٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

رک بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِِٟٔٔار ُّٔی ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََل ْث َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣يطٔ َست َ َر اہللُ ًََِ ٠يطٔ َُ َٔ ٨َ ٛط َوأَ ِؼ َظ َُ ٠ط َج ََّ ٨ت ُط رٔٓ ِْ ٙب ٔ َّ
ٔيٕ
اٟـٌ ٔ
ا ٪إلٔ َی ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ٔک َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
رک بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ص َُو أَ ُظو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٩
یب َوأَبُو بَ ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َو َط َٔ َ٘ ْة ًَل َی ا َِ ٟواَ ٔ ٟؽیِ َٔ ٩وإ ٔ ِش َش ْ
َغ ْ
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ

سلمةنببیبش،دبعاہللنباربامیہافغریدمینی،اؿےکفادل،اوبرکبنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت ایکینں ایسی ںیہ ہک وج اںیہن اایتخر رکے اگ اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ اےس اینپ افحظ ںیم
رےھکاگافرتنجںیمدالخرکےاگ۔فیعضرپرنیمرکان،فادلنیےکاسھتتقفشےسشیپآانافرالغؾرپااسحؿرکان۔ہیدحثی
رغ بےہ۔

رافی  :سلمةنببیبش،دبعاہللنباربامیہافغریدمینی،اؿےکفادل،اوبرکبنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾٟ ،يث ،سہزب ٩شوطبً ،بؽاٟزش ٩٤ب ،٥٨ُ ٩شرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ

ا ٢إ ٔ ََّّل ََ ٩ِ ٣ص َؽیِ ُتطُ ٓ ََشُ٠ونٔی ا ُِ ٟض َؽی أَصِ ٔؽ َُ ٥ِ ٛوک ُ َُّٔ٘ٓ ٥ِ ُٜ٠ی ْر إ ٔ ََّّل َ٩ِ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی یَا ً َٔباؼٔی ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠ؿ ٌّ
َّ
ََف ُت َُ ٟط
َفة ٔٓ ِ
َفنٔی ُ َ ِ
َاس َت ِِ َ َ
أَُِ َِ ٨ي ُت ٓ ََشُ٠ونٔی أَ ِرزُ َِٗ ٥ِ ُٜوک ُ ُِّ ٣ُ ٥ِ ُٜ٠ذْ ٔ ٧ب إَّٔل ًََ ٩ِ ٣آ َِي ُت ٓ ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ٤أَنِّی ذُو ٗ ُِؽ َرة ٕ ًَل َی ا َِ ٔ ِِ ٤َ ٟ

آَخ َُ ٥ِ ٛو َش َّيَ ٥ِ ُٜو َِّ ٣ي َتَ ٥ِ ُٜو َرك ِ َبَ ٥ِ ُٜو َیابٔ َش ٥ِ ُٜا ِج َت ٌَُ ٤وا ًَل َی أَ ِت َقی َِٗٔ ٠ب ًَ ِب ٕؽ َٔٔ ً ٩ِ ٣باؼٔی َ٣ا َزا َؼ
َو ََّل أُبَالٔی َوَِ ٟو أَ َّ ٪أَ َّو َلَ ٥ِ ُٜو ٔ َ
آَخ َُ ٥ِ ٛو َش َّيَ ٥ِ ُٜو َِّ ٣ي َتَ ٥ِ ُٜو َرك ِ َبَ ٥ِ ُٜویَابٔ َش ٥ِ ُٜا ِج َت ٌَُ ٤وا ًَل َی أَ ِط َقی َِٗٔ ٠ب ًَ ِب ٕؽ
اط َب ٌُ َ
ذَٟٔک ف ٔی ُِ٠٣کٔی َج ََ ٨
وؿ ٕة َوَِ ٟو أَ َّ ٪أَ َّو َلَ ٥ِ ُٜو ٔ َ

آَخ َُ ٥ِ ٛو َش َّيَ ٥ِ ُٜو َِّ ٣ي َتَ ٥ِ ُٜو َرك ِ َبَ ٥ِ ُٜویَابٔ َش٥ِ ُٜ
اط َب ٌُ َ
َٔٔ ً ٩ِ ٣باؼٔی َ٣ا َن َ٘ َؽ ذََ ٔ ٟ
ک ِٔ٠٣ُ ٩ِ ٣کٔی َج ََ ٨
وؿ ٕة َوَِ ٟو أَ َّ ٪أَ َّو َلَ ٥ِ ُٜو ٔ َ
ک
ا ِج َت ٌَُ ٤وا فٔی َػٌٔي ٕؽ َواش ٔ ٕؽ ٓ ََشأ َ َ ٢ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا ٕ٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ا بَ َِ َِ ٠ت أ ُ َِّ ٔ ٨٣ي ُت ُط َٓأ َ ًِ َل ِي ُت ک ُ ََّ ١سائ ٔ ٕ٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َسأ َ َ٣َ ٢ا َن َ٘ َؽ ذََ ٔ ٟ
٣َ ١ا أُرٔی ُؽ ًَ َلأِی
ِٔ٠٣ُ ٩ِ ٣کٔی إ ٔ ََّّل َ٤َ ٛا َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َش َؽ َُّ ٣َ ٥ِ ٛز بٔا َِ ٟب ِ ٔ
ُح َٓ َِ ََ ٤ص ٓ ٔيطٔ إٔبِ َز ّة ث ُ ََّ ٥رٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟيطٔ ذََ ٔ ٟ
ک بٔأنَِّی َج َوا ْؼ َ٣ا ٔج ْؽ أَٓ ٌَِ ُ
َ َلَک َْ ٦و ًَ َذابٔی َ َلَک ْ ٦إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِ٣زٔی ٔ ٟظَ ِي ٕئ إٔذَا أَ َر ِؼتُطُ أَ ِ ٪أَُٗو ََٟ ٢طُ ََُ ٓ ٩ِ ٛيُٜو َُٗ ٪ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا
ا َِ ٟصؽ َ
َک َب ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
ٔیث ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ٌِِ ٣َ ٩ؽٔی َ ٔ

انہد ،اوباالوحص ،ثیل ،رہسنب وحبش ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلرفاماتےہاےریمےدنبفمت بےکٹھبوہےئوہرگمسجوکںیمدہاتیدفںذہلاھجمےسدہاتیاماگنرکف
اتہکںیمںیہمتدفں،مت ب ریقفوہرگمہیہکںیمیسکوکینغرکدفںذہلامتولگھجم ےسرزؼ اماگنرکفاتہکںیم ںیہمتاطعءرکفں

ایسرطح مت  بانگہاگر وہ رگمہیہکےسج ںیموفحمظروھکں۔انچہچن وجصخشاجاتنےہہک ںیمرفغمتیکدقرتراتھکوہں افر ھجم
ےس رفغمت بلط رکات ےہ وت ںیم اےس اعمػ رک داتی وہں۔ ےھجم اس یک وکیئ رپفاہ ںیہن وہیت۔ افر ارگ اہمترے اےلگ ےلھچپ زدنہ،
رمدہ،کشخافراتزہ بےک بوقتییکایلعرتنیدقرفںرپچنہپاجںیئوتاسےسریمیابداشتہںیم رھچےکرپےکرباربیھب
ااضہف ںیہن وہاگ۔ ایسرطح ارگ ہی امتؾ ےک امتؾ یقش افر دبتخب وہ اجںیئ وت اس ےس ریمیتنطلس ف ابداشتہ ںیم  رھچ ےک رپ ےک
رباربیھبیمکںیہنآےئیگ۔ زینارگاہمترےاےلگ،ےلھچپ،نج،اسن،زدنہ،رمدہرتایکشخ بےک باکیزنیمرپعمجوہاجںیئ
افر رھپ ھجم ےس اینپ اینپ اہتنمےئآرزف ےک قلعتم وساؽ رکںی رھپ ںیم رہ اسلئ وک اطعء رکدفں وت یھب ریمی ابداشتہ فتنطلس ںیم
وکیئیمکںیہنآےئیگرگمہیہکمتںیمےسوکیئ دنمسررپےسسگرےوتاسںیموسیئڈوبرکاکنؽےلینعیاینتیمکآےئانتجاسوسیئ
ےکاسھتاپینگلاجےئاگ۔ہی باسےیلےہہکںیموجادوہں۔(وجہنامےنگنرپافخوہاجاتافرریغبامےگناطعءرکاتےہ)فادج(وج
یھبکریقفںیہنوہات)وہںافرامدج(سجیکرشػفتمظعیک وکیئااہتنںیہن)وہں۔وجاچاتہوہںرکاتوہں۔ریمیاطعءافرذعاب
دفونںالکؾںیہاسےیلہکارگںیمھچکرکاناچاتہوہںوتہہکداتیوہںہکوہاج،فہوہاجاتےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،ثیل،رہسنبوحبش،دبعارلنمحنبمنغ،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بيؽ ب ٩اسبان ب٣ ٩ص٤ؽ ْقشی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،اً٤عً ،بؽاہلل بً ٩بؽاہلل ،سٌؽ ٣ولی ك٠صة ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل ً٨ہ٤ا

ْقش ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ اَّ ٟزاز ِّٔی ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َِ ٣ول َی
َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ بِ ُ ٩أَ ِس َبا ٔن بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ُ ٟ
كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َص ِّؽ ُث َشؽٔی ّثا َِ ٟو  ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط إ ٔ ََّّل ََّ ٣ز ّة أَ ِو ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َشًَّی ًَ َّؽ َس ِب ٍَ
َ٣زَّا ٕ
َسائ ٔي َََّ ١ل
ت َو َل ٜٔىِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط أَ َٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ا ٪ا ِل ُٔ ِٔ ٜ
ک َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
 ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی إ ٔ ِ َ

َی َت َو َّر َُ ٔ ٩ِ ٣ذَِ ٧بٕ ًَُ ٠َ ٔ٤ط َٓأ َ َت ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓأ َ ًِ َلاصَا ٔس ِّتی َن ؼٔی َّ ٨ارا ًَل َی أَ َِ ٪ی َلأَصَا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٌَ َؽ َٔ ٨ِ ٣ضا ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ اَّ ٟز ُج ٔ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٣زأَتٔطٔ

َکصِت ٔ
أَ ِر ًَ َؽ ِت َوبَ َِ ٜت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِبٔ ٜ
ُک َٗاَِ ٟت َّلَ َو َل ٔ٨َّ ٜطُ ًَ َ٣َ ١ْ ٤ا ًَُ ٠ِ ٔ٤تطُ َٗ ُّم َو َ٣ا َش َ٠َ ٤ىٔی ًََِ ٠يطٔ إ ٔ ََّّل ا َِ ٟصا َج ُة َٓ َ٘ا َ٢
ٔيک أَأَ ِ َ
ات َِٔ ٟ ٩ِ ٣ي َ٠تٔطٔ َٓأ َ ِػ َبضَ
َتٔ ٌَِٔ٠ی َن أَِ٧تٔ َص َذا َو َ٣ا ٓ ٌََ ِ٠تٔطٔ اذِ َص ٔيی َٓه ٔ َی َٔ ٟک َو َٗا ََّ ٢لَ َواہللٔ َّلَ أَ ًِ ٔصی اہللَ بَ ٌِ َؽ َصا أَبَ ّؽا ٓ َََ ٤

ََف َٗ ١ٔ ِٔ ٜٔ ٠ِ ٔ ٟا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ِْ َٗ ٩ؽ َر َوا ُظ َط ِي َبا َُ ٪وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َِٜ٣تُو ّبا ًَل َی بَابٔطٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ ُ َ َ
ٔیث ًَ ٩اْلِ َ ًِٔ ٤ع َٓأ َ ِظ َلأ َ
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َر َٓ ٌُو ُظ َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ ًِ َٔ ٤ع ََٓ ٥َِ ٠ی ِزٓ ٌَِ ُط َو َر َوی أَبُو بَ ِ ٔ
غ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ ِ َ
ٓ ٔيطٔ َو َٗا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوص َُو َُیِرُ َِ ٣ص ُٔو ٕي َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ اٟزَّاز ُّٔی ص َُو
َسیَّ ّة ٌَ ٔ ٟل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َو َر َوی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اٟزَّازٔ ِّی ًُب َ ِي َؽةُ َّ
ُٛوف ٔ ٌّی َوکَاِ َ ٧ت َج َّؽتُ ُط ُ ِّ
اٟـي ُِّّی َوا َِ ٟصحَّا ُد بِ ُ ٩أَ ِركَا َة

َوَُی ِرُ َواش ٔ ٕؽ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣بارٔ أَصِ ٔ ١ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ

دیبعنباابسطنبدمحمرقیش،اؿےکفادل،ا،شم،دبعاہللنبدبعاہلل،دعسومیلطلجة،رضحتانبرمعریضاہللامہنعےسرفاتیےہفہ
 ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک است ےس یھب زایدہ رمہبت رفامےت وہےئ انسہک ینب ارسالیئ اکلفک انیم اکی
صخش یسک انگہ ےس رپزیہ ںیہن رکات اھت۔ اس ےک اپس اکی وعرت آیئ وت اس ےن اےس اسھٹ دانیر دی اتہک فہ اس ےس امجع رک
ےکس۔انچہچنبجفہصخشاسےسہیلعف(ینعیامجع)رکےناگلوتفہرفےن افراکےنپن یگل۔اسےناہکمتویکںرفیتوہ۔ ایکںیمےن
اہمترےاسھتزربدیتسیکےہ۔اسوعرتےناہکںیہنہکلبہیاکیااسیلمعےہوجاسےسےلہپںیمےنںیہنایکنکیلرضفرتےن
ےھجم وبجمر ایک۔لفک ےن اہک وج اکؾ مت ےن یھبک یہن ایکآج رک ریہ وہ۔ اجؤفہ دانیر اہمترے ںیہ۔ رھپاسصخش ےن اہک اہللیک مسق ںیم
آج ےک دعب یھبک اہللیک انرفامین ںیہن رکفں اگ۔ رھپ فہ ایس رات رمایگ وت حبصاس ےک درفازے رپ اھکل وہا اھتہک اہلل اعتیل ےنلفک وک
اعمػرکدای۔ہیدحثینسحےہ۔افراےسابیشؿافریئکرافیا،شمےسہریرموفعلقنرکےتںیہ۔ہکبجضعبا،شمےسرموفاع
یھب لقن رکےت ںیہ۔ اوب رکب نب ایعش یہی دحثی ا،شم ےس لقن رکےت وہےئ اس ںیم یطلغ رکےت ںیہ۔ افر اہک ہک دبعاہلل نب
دبعاہللےنوباہطسدیعسنبریبج،رضحتانبرمعےسرفاتییکےہافرہیہریوفحمظےہ۔دبعاہللنبدبعاہللرازیوکیفےہافراس
یکدادیرضحتیلعنبایباطبلیکولڈنیںیھت۔دبعاہللنبدبعاہللرازیےسدیبعہیبض،اجحجنباراطہافردفرسےولوگں ےن
رفاتییکےہ۔
رافی  :دیبعنباابسطنبدمحمرقیش،اؿےکفادل،ا،شم،دبعاہللنبدبعاہلل،دعسومیلطلجة،رضحتانبرمعریضاہللامہنع

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

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩یر ،شارث ب ٩سویؽً ،بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
َخ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩َ ٣ی َزی ذُُ ٧وبَ ُط َٛأ َُ َّ ٧ط فٔی
ب ٔ َصؽٔی َثی ِ ٔن أَ َش ٔؽص َٔ٤ا ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔشطٔ َو ِاْل َ ٔ
اب َو َٗ ٍَ ًَل َی أَ ِن ٔٔطٔ َٗا َ ٢بٔطٔ صَ ََ ٜذا ٓ ََل َار و َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِػ َٔ ١ج َب ٕ ١یَ َع ُ
اٖ أَ َِ ٪ي َ٘ ٍَ ًََِ ٠يطٔ َوإ ٔ َّ ٪ا َِٟٔا ٔج َز یَ َزی ذُُ ٧وبَ ُط َُ ٛذبَ ٕ
َّ
َّ َّ َ
ق ٓ َََلة ٕ َؼؤیَّ ٕة َِ ٣ض َٕ َٜ ٠ة َُ ٌَ ٣ط َراش ٔ َُ ٠ت ُط ًََِ ٠ي َضا َزاؼُ ُظ
ُف ُط ب ٔ َت ِوبَ ٔة أَ َش ٔؽ َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛر ُج ٕ ١بٔأ َ ِر ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ٠َٟ ٥َ ٠ط أ ِ َ
َ
َرخ َد فٔی كََ٠ب ٔ َضا َشًَّی إٔذَا أَ ِؼ َر َٛطُ ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗا َ ٢أَ ِر ٔج ٍُ إلٔ َی َ٣کَانٔی َّأ ٟذی أَ ِؿ َ٠ِ ٠ت َُضا
َوكَ ٌَا ُ٣طُ َو َ َ
َشابُطُ َو َ٣ا ي ُِؼُ ٔ ٠ص ُط َٓأ َؿ ََّ ٠ضا ٓ َ َ

َشابُطُ َو َ٣ا
ٓ ٔيطٔ َٓأ َ ُُ ٣
ُف َج ٍَ إلٔ َی َ٣کَأ٧طٔ َٓ َِ َ٠ب َ ِتطُ ًَ ِيُ٨طُ ٓ ِ
َاست َِي َ٘ َى َٓإٔذَا َراش ٔ َُ ٠تطُ ً ٔ َِ ٨ؽ َرأِ ٔسطٔ ًََِ ٠ي َضا ك َ ٌَا ُ٣طُ َو َ َ
وت ٓ ٔيطٔ َ َ
يض َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ي ُِؼُ ٔ ٠ص ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
انہد،اوباعمفہی،ا،شم،امعرہنبریمع،احرثنبوسدی،دبعاہلل ےتہںیہہکدبعاہللےنل ےسدفدحںیثیایبؿںیکاکیاینپرطػ
ےس افر دفرسی یبنارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس لقن یک۔ انچہچن رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ؤمنم اےنپ انگہ وک اےسی د اتھک ےہ
ےسیجفہڑاہڑےکےچینےہافراےسڈرےہہکںیہکفہاسرپرگزپےاگافردباکراےنپانگہوکاےسید اتھکےہےسیجانکرپیھکمیھٹیبوہیئ
وہ،اسےنااشرہایکافرفہاڑیئگ۔(ہیدبعاہللاکوقؽاھتہکبج دفرسیدحثیہیےہہک)یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہلل
مت ںیم ےس یسک اکی یک وتہب ےس اس آدیم یھب ےس یھب زایدہ وخش وہات ےہ وج اکی رطخانک جینل دیماؿ ںیم وہ ،اس ےک اسھت
اس یک وساری وہسج رپاس اک اسامؿ اھکان اپین افر رضفرتیک اایشء ریھک وہںسپ فہ مگ وہ اجےئ افر فہ صخش اسیک التش ںیم ےلکن
اہیںکتہکاےسومتآےنےگلوتےہکںیمایسہگجولٹاجاتوہںاہجںےسریمیوساریمگوہیئاتہکفاہںیہرمفں۔بج فہ

اےنپاقمؾرپولٹرکآےئوتاسرپدنیناطریوہاجےئ۔بجایکسآھکنیتلھکےہوتایکسافینٹناسےکرسرپڑھکیوہافراھکےنےنیپ
اکاسرااسامؿوموجدوہ۔اامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہہیدحثینسححیحصےہ۔افراساببںیمرضحتاوبرہریہامعنؿنبریشبافر
اسننبامکلےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،امعرہنبریمع،احرثنبوسدی،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،زیؽ ب ٩شبابً ،لی ب٣ ٩شٌؽة باہلیٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اب َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َٗ َتا َؼةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ

یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ ١ابِ ٔ ٩آ َؼ ََ ٦ظ َّلائْ َو َظیِرُ ا َِ ٟع َّلائ ٔی َن اَّ ٟت َّواب ُ َ
َغ ْ
َشؽٔیثٔ ًَل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة
ادمح نب عینم ،زدی نب ابحب ،یلع نب دعسمة ابیلہ ،اتقدة  ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایامتؾانبآدؾااسنؿاطخاکرںیہافراؿںیم بےسرتہبنیوتہبرکےنفاےلںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،زدینبابحب،یلعنبدعسمةابیلہ،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َخ ََِٓ ٠ي ُ٘ َِ ١ظی ِ ّرا أَ ِو
َخ َٓ ِ٠يُ ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
رک َِ ٦ؿ ِي َٔ ُط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
َ ٔ ٟي ِؼ ُِ ٤ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط
ٔیث َػ ٔص ْ
َشیِ ٕض ا َِ ٌَ ٟؽو ٔ ِّی ا ِل َٔ ٌِ ٜي ِّی ا ُِ ٟعزَاعٔ ِّی َو ِ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوإَٔ َ ٧ص َوأَب ٔی ُ َ
ُظ َویُِ ٔ ٠ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو

وسدی ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعم ،زرہی ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج
صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اےس امہمؿ یک زعت رکین اچوا  افر وج صخش اہلل اعتیل افر ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ
اےس اچوا  ہک ایھچ ابت رک ای اخومش رےہ۔ ہی دحثی حیحص ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ،اسن ،رشحی کعیی دعفی ےس یھب

رفاایتوقنمؽںیہ۔رشحیکعییدعفیاکانؾوخدلینبرمعفےہ۔

رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبة ،ابٟ ٩ہيٌة ،یزیؽب٤ً ٩زو ،ابوًبؽاٟزش ٩٤جبلی ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

اُف ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟصبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
يٌ َة ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػ ََ ٤ت َ َ ٧حا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ٔ٩
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
يٌ َة
َٟض ٔ َ
ہبیتق  ،انب لنیعة ،سیدینب رمعف ،اوبدبعارلنمح یلبج ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اخومش راہ اس ےن اجنت اپیئ۔ اس دحثی وک ل  رصػ انب ہعیہل یک رفاتی ےس اجےتن
ںیہ۔
رافی  :قنینة،انبلنیعة،سیدینبرمعف،اوبدبعارلنمحیلبج،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 390

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،ابواسا٣ة ،بزیؽبً ٩بؽاہلل ،ابوبزؼة ،شرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی َٗا َُ ٢سئ ٔ َ١
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ ٧طٔ َو َیؽٔظ ٔ َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن أَٓ َِـ ُ
َٗ ١ا ََ ٩ِ ٣َ ٢س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

وسی
َٔ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َُ ٣
َغ ْ

اربامیہنبدیعسوجرہی،اوبااسةة،ربدی نبدبعاہلل،اوبربدة،رضحتاوبومیسریضاہللہنعےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
وپاھچ ہک املسمونں ںیم  ب ےس الضف وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج یک زابؿ افر اہھت ےس املسمؿ وفحمظ
رںیہ۔ہیدحثیاوبومیسریضاہللہنعیکرفاتیےسحیحصرغ بےہ۔

رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،اوبااسةة،ربدینبدبعاہلل،اوبربدة،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 391

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ٣ ،ص٤ؽ ب ٩شش ٩ب ٩ابی یزیؽ ہ٤ؽانی ،ثورب ٩یزیؽ ،ظاٟؽ بٌ٣ ٩ؽا ،٪شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ا٩ِ ًَ ٪
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ٔ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
یؽ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩یز ٔی َؽ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
ٌَُ ٣اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ی َّ َر أَ َظا ُظ ب ٔ َذِ ٧بٕ  ٥َِ ٟیَ ُِ ٤ت َشًَّی َي ٌِ َ٠َ ٤طُ َٗا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ ٔ٩ِ ٣
ا ٥َِ ٟ ٪یُ ِؽرٔ ِک ٌَُ ٣اذَ بِ َ٩
یب َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ َٕ ١و َظاُ ٔ ٟؽ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
اب ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َذِ ٧بٕ َٗ ِؽ َت َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪أَُ َّ ٧ط أَ ِؼ َر َک َس ِبٌٔی َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
َج َب َٕ ١و ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
ادمح نب عینم ،دمحم نب نسح نب ایب سیدی ہداین ،وثرنب سیدی ،اخدل نب دعماؿ ،رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج ےن اےنپ یسک(املسمؿ) اھبیئ وک انگہ رپ بیع اگلای وت فہ اس فتق کت ںیہن رمے اگ
بج کت اس انگہ اک اراکتب ہن رکے۔ اامؾ ادمح رفامےت ںیہہک اس ےس رماد فہ انگہ ےہ سج ےس فہ وتہب رک اکچ وہ۔ ہی دحثی نسح
رغ بےہاسیکدنسلصتمںیہن۔
رافی  :ادمحنبعینم،دمحمنبنسحنبایبسیدیہداین،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتاعمذنب لبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 392

راوی ٤ً :ز ب ٩اس٤اًي ١ب٣ ٩حاٟؽ ب ٩سٌيؽ ہ٤ؽانی ،شٔف بُ ٩ياث( ،ؼوَسی س٨ؽ) س٤٠ة ب ٩طبيب ،ا٣ية بٗ ٩اس،٥
شٔؽ بُ ٩ياث ،بزؼ ب ٩س٨اٜ٣ ،٪صو ،٢شرضت واث٠ہ ب ٩اسٍ٘ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟض َِ ٤ؽانٔی َش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث ط َٗا َ ٢و أَ ِظب َ َرَ٧ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ي ُة
ُّ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث ًَ ِ ٩ب ُ ِزؼ ٔبِ ٔٔ ٩س َ٨ا ُٕ ِٜ٣َ ٩ِ ًَ ٪صو َٕ ٩ِ ًَ ٢واث ٔ ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ا َِ ٟص َّذا ُئ ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُوِ ضٔزِ َّ
يک َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
ٔيک َٓی َ ِر َش َ٤طُ اہللُ َو َیب ِ َتَ ٔ ٠
اٟظ َ٤ا َت َة ْٔلَظ َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

وِ َٗ ٢ؽ َسَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤واث ٔ ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوأَبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ َّ
اٟؽار ِّٔی َو ُي َ٘ا ُ ٢إَّٔ٧طُ ََ ٥ِ ٟي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أَ َش ٕؽ ٔ٩ِ ٣
َو َُ ِٜ٣ص ْ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥٠إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص ُؤ ََّل ٔ َّ
اِ ًَ ٪ب ّؽا َٓأ ُ ًِت َٔٙ
أَ ِػ َص ٔ
وَ ٢طام ٔ ٌّی یُ ِٜى َی أَبَا ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َوک َ َ
ئ اٟث ََلثَ ٔة َو َُ ِٜ ٣ص ْ
َ
َا٪
و ٢اْلِ َ ِزؼ ٔ ُّی َب ِ ٔ
ْص ٌّی َسِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز یَ ِزؤی ًَ ُِ ٨ط ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُ ٩زاذ َ
َو َُ ِٜ٣ص ْ
رمع نب اامسلیع نب اجمدل نب دیعس ہداین ،ضفح نب ایغث( ،دفرسی دنس) سلمة نب بیبش ،امنة نب اقمس ،صفح نب ایغث ،ربد نب
انسؿ،وحکمؽ،رضحتفاہلث نباعقسریضاہللہنع ےتہںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےنپ املسمؿاھبیئیک تبیصم
رپوخیشاکااہظرہنرکففرہناہللاعتیلاسرپرمحرکےاگافرںیہمتاسںیمالتبمرکےاگ۔ہیدحثیرغ بےہوحکمؽےنفاہلثنب
اعقس ،اسن نب امکل افر اوبدنہداری ےس ااحدثی ہ یںیہضعب رضحات اک انہکےہہک اؿ نیتوصخشں ےک العفہ اؿ اک یسک احصیبےس
امسع ںیہن۔ وحکمؽ اشیم یک تینک اوبدبع اہلل ےہ فہ الغؾ آ ے رھپ اںیہن آزاد ایک ایگ۔ وحکمؽ ازدی رصبی ےن دبعاہلل نب رمعفریض اہلل
ہنعےسااحدثیہ یںیہافرامعرہنبزاذاؿےناؿےسرفاتییکےہ۔
رافی  :رمعنباامسلیعنباجمدلنبدیعسہداین،ضفحنبایغث(،دفرسیدنس)سلمةنببیبش،امنةنباقمس،صفحنبایغث،
ربدنبانسؿ،وحکمؽ،رضحتفاہلثنباعقسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 393

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ ،ت٤يً ،٥ليہ

ََ ٓ ١ي ُ٘و ُ٢
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
غ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ي ٥بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة َٗا ََٛ ٢ثٔی ّرا َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس َُ ِٜ٣َ ٍُ ٤ص ّوَّل ي ُِشئ ٔ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

َ َ ٧ؽا٥ِ َ ٧

یلع نب رجح ،اامسلیع نب ایعش ،میمت ،ہیطع ل  ےس رفاتی یک یلع نب رجح ےن اوہنں ےن اامسلیع نب ایعش ےس اوہنں ےن میمت ےس
اوہنں ےن ہیطع ےسلقن ایک ہک اوہنں ےن اہک ںیم ےن یئک رمہبتولوگں ےک ہلئسم وپےنھچ رپ وجاب ںیم وحکمؽ وک ہی  ےتہ وہےئ انس ہک
ےھجمملعںیہن۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبایعش،میمت،ہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 394

راوی :

ہلل
اًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اْلِ َٗ َِ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی شُ َذ ِي َٔ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا ا ُ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أُش ُّٔب أَنِّی َشِ َٜي ُت أَ َش ّؽا َوأَ َّ ٪لٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انہد  ،فعیک  ،ایفسؿ  ،یلع نب ارمق  ،اوبذحہفی  ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
ںیمںیہناچاتہہکیسکاکبیعایبؿرکفںارگہچاسےکدبےلےھجمہیہیےلمینعیدایناکامؽ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 395

راوی :

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ُس ِٔ َيا ًَُ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اْلِ َٗ َِ٤ز ٔ ًَ ِ٩
َّسنٔی
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َص ٔ
أَبٔی شُ َذ ِي َٔ َة َوک َ َ
اب ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َش َِ ٜي ُت ٔ ٨َّ ٠ٔ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َي ُ ُّ
أَنِّی َش َِ ٜي ُت َر ُج َّل َوأَ َّ ٪لٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ػ ٔٔ َّي َة ا َِ ٣زأَ ْة َو َٗاَِ ٟت ب ٔ َي ٔؽ َصا َص ََ ٜذا َٛأََ َّ ٧ضا َت ٌِىٔی َٗ ٔؼی َر ّة
ُح ٤َُ ٟز ٔ َد
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ َ٣زَ ِجتٔ بٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َِ ٟو َ٣زَ ِجتٔ ب ٔ َضا َ٣ا َء ا َِ ٟب ِ ٔ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،یلعنبارمق،اوبذحہفی،رضحتاعہشئےسرفاتیےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےکاسےنماکیصخشاکذرکایکوتآپےنرفامایںیمدنسپںیہنرکاتہکیسکاکذترکہرکفںارگہچےھجماس
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًؽی ،طٌبة ،س٠امی ٪اً٤ع ،یصٌی ب ٩وثاب

وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
اب ًَ َِ ٩ط ِي ٕغ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩وثَّ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣

ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
اض َو َي ِؼبٔرُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠إٔذَا ک َ َ
اَ ٣ُ ٪عاّ ٔ ٟلا اَ ٨َّ ٟ
اض َو ََّل َي ِؼبٔرُ ًَل َی أَذَاص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
اُ ٪ط ٌِ َب ُة
ٔی ک َ َ
ًَل َی أَذَاص َُِ ٥ظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَّ ٥ٔ ٔ ٠أ ٟذی ََّل یُ َعاُ ٔ ٟم اَ ٨َّ ٟ
َی َزی أََّ٧طُ ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز

اوبومیسدمحمنبینثم،انبایبدعی،شعنة،نامیلؿا،شم،ییحینبفاثباکیاحصیبےسلقنرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایفہاملسمؿوجدفرسےاملسمونںےسلملجرکراتہےہافراؿیکاکتفیلرپربصرکاتےہفہاساملسمؿےسرتہبےہ
وج اگل گلھت راتہ ےہ افر ولوگں یک اکتفیل ف اصمبئ رپ ربص ںیہن رکات۔ انب دعی رفامےت ںیہ ہک ہبعش ےک ایخؽ ںیم اس دحثی
ےکرافیرضحتانبرمعںیہ۔
رافی  :اوبومیسدمحمنبینثم،انبایبدعی،شعنة،نامیلؿا،شم،ییحینبفاثب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابویصٌی ٣ص٤ؽ بً ٩بؽاٟزشي ٥بِؽاؼیٌ٣ ،لی ب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاہلل ب ٩جٌَف٣عزمی٣ ،شورب٣ ٩رخ٣ہً ،ث٤ا ٪ب٩
٣ص٤ؽاظ٨سی ،سٌيؽ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رخم ٔ ُّی ص َُو
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َی ِصٌَی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟزش ٔٔي ٥ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ا َِ ِ ٤َ ٟ
ا ٪بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اْلِ َ ِظ َٔ ٨س ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
رخ ََ ٣ة ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟؽ ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛو ُسو َئ ذَا ٔ
ت ا َِ ٟبی ِ ٔن َٓإَٔ َّ ٧ضا ا َِ ٟصاُ َ٘ ٔ ٟة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ی٩
ت ا َِ ٟبی ِ ٔن إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی ا َِ ٌَ ٟؽا َو َة َوا َِ ٟب ِِ َـا َئ َو َٗ ِوُ ُٟط ا َِ ٟصاُ َ٘ ٔ ٟة َي ُ٘و ُ ٢إَٔ َّ ٧ضا َت ِصِّ ُٙ ٔ ٠
َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ َو ُسو َئ ذَا ٔ
اٟؽ َ

اوبییحی دمحم نب دبعارلمیح دغبادی ،معلی نب وصنمر ،دبعاہلل نب رفعجزخمیم ،وسمرنب رخمہم ،امثعؿ نب دمحمانخ ،دیعس یربقی،
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آسپ یک دعافت ےس وچب ویکہکن ہی ابتہ نک زیچ
ےہ۔اامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہہیدحثیحیحصرغ بےہ۔افرئوُئَ َذ ِ ْ
اْاک بلطضغبفدعافتےہافر َحل َِق ُةےکینعم
ات َ ْ ِ
دنیوکومڈنےنفایلےکںیہ۔
رافی  :اوبییحی دمحم نب دبعارلمیح دغبادی ،معلی نب وصنمر ،دبعاہلل نب رفعجزخمیم ،وسمرنب رخمہم ،امثعؿ نب دمحمانخ،
دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌؽ ،ا ٦اٟؽرؼاء ،شرضت ابوؼرؼاء رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِؽٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ا َّ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔأَٓ َِـ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ؼ َر َج ٔة ِّ
اٟؼ َياَ ٔ ٦واٟؼَّ ََلة ٔ َواٟؼَّ َؽ َٗ ٔة َٗا ُٟوا
ٟؽ ِر َؼا ٔ
ت ا َِ ٟبی ِ ٔن َٓإ ٔ َََّ ٓ ٪شا َؼ ذَا ٔ
بَل َی َٗا ََ ٢ػ ََل ُط ذَا ٔ
ت ا َِ ٟبی ِ ٔن ه ٔ َی ا َِ ٟصاُ َ٘ ٔ ٟة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َویُ ِز َوی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ٔیث َػ ٔص ْ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢هٔی ا َِ ٟصاُ َ٘ ٔ ٟة ََّل أَُٗو َُ ٢ت ِصَّ ُٙ ٔ ٠
ی٩
اٟظ ٌَ َز َو َلَ ٩ِٔ ٜت ِصِّ ُٙ ٔ ٠
اٟؽ َ
َ
انہد،اوباعمفہی،ا،شم،رمعفنبرمة،اسملنبایبادعجل،اؾادلرداء،رضحتاوبدرداءریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت ایسی زیچ ہن اتبؤں وج رفزے امنز افر دصےق ےس الضف ےہ۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک
ویکں ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آسپ ںیم تبحم افر لیم وجؽ اس ےیل ہک آسپ اک ضغب ابتیہ یک رطػ ےل اجات
ےہ۔ ہی دحثی حیحص ےہ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس وقنمؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای آسپ یک وھپٹ
ومڈندیتیےہ۔ںیمہیںیہناتہکہکرسوکومڈندیتیےہہکلبہیوتدنیوکومڈندیتیےہ۔(ینعیااسنؿوکابتیہیکرطػےلاجیتےہ)
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،رمعفنبرمة،اسملنبایبادعجل،اؾادلرداء،رضحتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيًٍ ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،رحب ب ٩طؽاؼ ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،يٌيع ب ٩وٟيؽ٣ ،ولی زبیر ،شرضت
زبیر بً ٩وا ٦رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
رح ٔب بِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕ ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٩يٌ َ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔيع بِ ٔ٩
ٔی ًَ ِِ َ ٩
ا َِ ٟؤٟي ٔؽ أَ َِّ ٣َ ٪ول َی اٟزُّبَی ِر ٔ َش َّؽث َ ُط أَ َّ ٪اٟزُّبَیِرَ بِ َ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦ش َّؽثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ؼبَّ إَِٔ ٟيَ ٥ِ ُٜؼا ُئ اْلِ ُ َ٥ٔ ٣

َٗ ِب َ ٥ِ ُٜ٠ا َِ ٟص َش ُؽ َوا َِ ٟب ِِ َـا ُئ هٔی ا َِ ٟصاُ َ٘ ٔ ٟة ََّل أَُٗو َُ ٢ت ِصَّ ُٙ ٔ ٠
اٟظ ٌَ َز َو َلَ ٩ِٔ ٜت ِصِّ ُٙ ٔ ٠
یَ ٩و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ ََّل َت ِؽ ُظُ٠وا
اٟؽ َ
َ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َشًَّی تُ ِؤ ُٔ٨٣وا َو ََّل تُ ِؤ ُٔ٨٣وا َشًَّی َت َصابُّوا أَٓ َََل أُِّ َ ٧بئُ ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا یُ َثب ُِّت ذَا َُ ٥ِ ٛل ٥ِ ُٜأَٓ ُِظوا َّ
اٟش ََل َ ٦بَ ِي ََٗ ٥ِ ُٜ٨ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َ
ُف َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٩يٌ َ
َشؽ ْ
ٔيع بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَ ِ٩
ٔیث َٗ ِؽ ا ِظ َت َُٔ ٠وا فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أبٔی َٛثٔیر ٕ َ َ

َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ
َِ ٣ول َی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
ایفسؿنبفعیک،دبعارلنمح نبدہمی ،رحبنب دشاد،ییحینبایبریثک،شیعینبفدیل،ومیلزریب ،رضحتزریبنب وعاؾریضاہلل
ہنع ےتہںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمت ولوگںںیمیلہپاوتمںفاالرمضسھگآایےہافرفہدسحافرضغبےہوج
ابتیہ یک رطػ ےل اجات ےہ (ومڈنداتی ےہ) ریما ہی  بلط ںیہنہک ابولں وک ومڈنداتی ےہ ہکلبفہ دنی وک ومڈنداتی ےہ۔ اس ذات یک
مسقسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہمتولگاسفتقکتتنجںیمدالخںیہن وہےتکسبجکتومنمہنوہاجؤافراس
فتقکتتنجںیمدالخںیہنوہےتکسبجکتومنمہنوہاجؤافراسفتقکتومنمںیہنوہےتکسبجکتآسپںیمتبحمےس
ہنروہےگ۔ایکںیمںیہمتایسیزیچہناتبؤںوجمتولوگںںیمتبحموکدفاؾےشخب؟فہہیہکمتآسپںیمالسؾوکرفاجدف۔
رافی  :ایفسؿ نبفعیک ،دبعارلنمح نب دہمی ،رحب نب دشاد ،ییحی نب ایب ریثک ،شیعی نبفدیل ،ومیل زریب ،رضحت زریب نب وعاؾ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 400

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہيً ،٥يي٨ہ بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوبرکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ًُ ٩ِ ًَ ٥ي ِي ََ ٨ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔيطٔ ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

َخة ٔ ٔ٩ِ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ذِ ٧بٕ أَ ِج َؽ ُر أَ ِ ٪ي ٌَُ ِّح َ ١اہللُ َ ٔ ٟؼاش ٔبٔطٔ ا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ َة فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َ٣َ ٍَ ٣ا َی َّؽ ٔ ُ
َخ َُ ٟط فٔی ِاْل ٔ َ
يض
يٌةٔ اَّ ٟزش َٔٔٗ ٥ا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟبغِ ٔی َو َٗ ٔل َ
یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،،ہنیینبدبعارلنمح ،دبعارلنمح،رضحتاوبرکبہریض اہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاغبفتافرعطقریمحاےسیانگہںیہہکوکیئانگہداینافرآرختدفونںںیماؿےسزایدہذعابےکالقئںیہن۔ہی

دحثیحیحصےہ
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،،ہنیینبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 401

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل٣ ،ثىی ب ٩ػباط٤ً ،زو ب ٩طٌيب ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ ٔ ٩اٟؼَّ بَّا ٔط ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو

اَکا َػاب ٔ ّزا َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣تُٜوَ٧ا ٓ ٔيطٔ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ظ ِؼ ََ ٠تا ٔ ٩ِ ٣َ ٪ک َاَ َ ٧تا ٓ ٔيطٔ َٛت ََب ُط اہللُ َط ٔ ّ
اَکا َو ََّل َػاب ٔ ّزا ََ٧ ٩ِ ٣وَ َز فٔی ؼٔیٔ٨طٔ إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو ٓ َِو َٗطُ َٓا ِٗ َت َؽی بٔطٔ َو ََ٧ ٩ِ ٣وَ َز فٔی ؼَُ ِ ٧يا ُظ إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو ؼُوُ َ ٧ط َٓ َصَ ٔ٤ؽ
َ ٥َِ ٟیِٜت ُ ِب ُط اہللُ َط ٔ ّ

اَکا َػاب ٔ ّزا َو ََ٧ ٩ِ ٣وَ َز فٔی ؼٔیٔ٨طٔ إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو ُؼوُ َ ٧ط َوَ٧وَ َز فٔی ؼَُ ِ ٧يا ُظ إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو ٓ َِو َٗ ُط
اہللَ ًَل َی َ٣ا ٓ ََّـ َُ ٠ط بٔطٔ ًََِ ٠يطٔ َٛت ََب ُط اہللُ َط ٔ ّ
اَکا َو ََّل َػاب ٔ ّزا
َٓأَس َ
ٕٔ ًَل َی َ٣ا َٓا َت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َ ٥َِ ٟیِٜت ُ ِب ُط اہللُ َط ٔ ّ
وسدی ،دبعاہلل،ینثمنب ابصح،رمعفنب بیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایدفںیتلصخایسیںیہہکسجصخشںیموہںیگ۔اہللاعتیلاےساصربفاشرکھکلدےاگافرسجںیمںیہنوہںیگاےس
اصرباشرکںیہنےھکلاگ ۔اکیہیہکدنیےکاعمالمتںیماےنپےسرتہبوکدےھکیافراسیکریپفیرکےنیکوک شرکےدفرسے
ہیہکداینفیاعمالمت ںیماےنپےسرتمک یکرطػدےھکیافراہللاعتیلاکرکشادارکےہکاسےناےساسرپ فضلیت دیےہ۔اےسی
صخش وک اہلل اعتیل اشرک افر اصرب ھکل دےتی ںیہ نکیل ارگ وکیئ صخش دینی اعمالمت ںیم اےنپ ےس مک رت یک رطػ دےھکی افر داینفی
اعمالمت ںیم اےنپ ےس ڑبے ولوگں یک رطػ دےھکی افر وج ھچک اےس ںیہن الم اس رپ اوسفس رکے وت اہلل اعتیل اےس اشرک افر اصرب
ولوگںںیمںیہنےتھکل۔

رافی  :وسدی،دبعاہلل،ینثمنبابصح،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 402

راوی ٣ :وسی ب ٩شزاً ،٦لی ب ٩اسصاً ،ٚبؽاہلل٣ ،ثىی ب ٩ػباط٤ً ،زو ب ٩طٌيب

 ١اٟؼَّ أ ٟضُ َش َّؽث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔط
وسی بِ ُ ٩شٔزَا ٕ ٦اٟزَّ ُج ُ
أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣

ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
َک
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ فٔی َشؽٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
ومیسنبزحاؾ،یلعنبااحسؼ،دبعاہلل،ینثمنبابصح،رمعفنببیعشےسفہاےنپفادلےسافرفہاےکنداداےسایسیکرطحرموفع
دحثیلقنرکےتںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔وسدیےناینپرفاتیںیمرمعفنببیعشےکدعباؿےکفادلاکذرکںیہنایک۔
رافی  :ومیسنبزحاؾ،یلعنبااحسؼ،دبعاہلل،ینثمنبابصح،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 403

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ووٛيٍ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو أَ ِس َٔ ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١و ََّل َت ُِ ٨وزُوا إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو ٓ َِو ََٗٓ ٥ِ ُٜإُٔ َّ ٧ط أَ ِج َؽ ُر أَ ََِّ ٪ل َتزِ َؼ ُروا ن ٔ ٌِ ََ ٤ة اہللٔ ًََِ ٠يَ ٥ِ ُٜص َذا
َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ

اوبرک ب ،اوباعمفہی ففعیک ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای داینفی اعمالمت ںیم اےنپ ےس رتمک ولوگں یک رطػ داھکی رکف افر اےنپ ےس افرپ فاولں یک رطػ ہن دوھکی اس ےیل ہک ااسی
رکےنےسادیمےہہکمتاہللاعتیلیکاؿوتمعنںوک ریقںیہناجونےگوجاہمترےاپسںیہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوباعمفہیففعیک،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 404

راوی  :بَشب ٩ہَل ٢بْصی ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪جزیزی( ،ؼوَسی س٨ؽ) ہارو ٪بً ٩بؽاہلل بزاز ،سيار ،جٌَفب ٩س٠امی،٪
سٌيؽ جزیزی ،شرضت ابوًث٤ا٪

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا َِ ٟبزَّا ُز
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی َٗا َ ٢ط و َش َّؽثَ َ٨ا َص ُ
َش بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ َِ ٩ش ِ٨وَ ََ ٠ة اْلِ ُ َس ِّيؽ ِّٔی
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا َسي ْ
َّار َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َک یَا َش ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا ََ٧ ٢آ َََ ٙش ِ٨وَ َُ ٠ة یَا أَبَا
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ٣زَّ بٔأبَٔی بَ ِرکٕ َوص َُو یَ ِبکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َ ٟ
اَّ ُٛ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ٔ
َوک َ َ
ِّ
َکَ٧ا بٔا٨َّ ٟارٔ َوا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٛأََّ٧ا َرأ ِ َی ًَی ِ ٕن َٓإٔذَا َر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َی اْلِ َ ِز َوا ٔد
بَ ِرکٕ َُٜ٧و َُ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َذ ُ

َو َّ
ک اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ
اٟـ ِي ٌَ ٔة َن ٔشي َ٨ا َٛثٔی ّرا َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ إَّٔ٧ا َل ََ ٜذَ ٔ ٟ
ِّ
َکَ٧ا بٔا٨َّ ٟارٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ََ ٟ
ک َیا َش ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا ََ٧ ٢آ َََ ٙش ِ٨وَ َُ ٠ة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُٜ٧و َُ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ َک تُ َذ ُ

َوا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٛأََّ٧ا َرأِ َی ًَی ِ ٕن َٓإٔذَا َر َج ٌِ َ٨ا ًَآ َِش َ٨ا اْلِ َ ِز َو َاد َو َّ
اٟـ ِي ٌَ َة َو َن ٔشي َ٨ا َٛثٔی ّرا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ُطَٗٔ ٥ِ ُٜو ًَل َی
وًَ ٪ل َی ا َِ ٟصا َّٔ ٢أ ٟذی َت ُ٘و َُ ٣
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َت ُؽو َُ ٣
و ٪ب ٔ َضا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽٔی ََ ٟؼا َٓ َص ِت ٥ِ ُٜا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟشَ ٥ِ ُٜوفٔی ُ ُ
ُفُ ُ ٔطَ ٥ِ ُٜو َل ٩ِٔ ٜیَا َش ِ٨وَ َُ ٠ة َسا ًَ ّة َو َسا ًَ ّة َو َسا ًَ ّة َو َسا ًَ ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

رشبنبالہؽرصبی،رفعجنب نامیلؿ،رجریی(،دفرسیدنس)اہرفؿنبدبعاہللزباز،ایسر،رفعجنبنامیلؿ،دیعسرجریی،رضحت
اوبامثعؿ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکبتہلظنحادیسیےسلقنرکےتںیہہکفہاوبرکبریضاہللہنعےکاپسےسرفےت
وہےئ سگرے۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن وپاھچ ہلظنح ایک وہا؟ رعض ایک اے اوبرکب ریض اہلل ہنع ہلظنح انمقف وہایگ۔ اس
ےیلہکبجل یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکسلجمںیموہےتںیہافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہتنجفدفزخیکاید
دالےتںیہوتل اسرطحوہےتںیہوگایہکل اینپآوھکنںےسدھکیرےہوہںنکیلبجل آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکسلجم
ےسولےتٹںیہوتاینپویبویںافراسامؿداینںیموغشمؽوہرکارثکابںیتوھبؽاجےتںیہ۔رضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامایاہللیک
مسق ریما یھب یہی احؽ ےہ۔ ولچ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےتلچ ںیہ۔ بج ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک اپس ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہلظنح ےھجت ایک وہا۔ رعض ایک۔ ںیمانمقف وہایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ویکہکن بج ل  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وہےت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنج ف دفزخ اک ذترکہ
رکےتںیہوتوگایہکل اںیہناینپآوھکنںےسدھکیرےہوہےتںیہنکیلبجل اےنپرھگابرافرویبویںںیموغشمؽوہاجےتںیہوت
اؿوتحیصنںاک ارثکہصحوھبؽاجےتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتولگاساحؽرپابیقروہسجرپریمےاپس
ےساھٹرکاجےتوہوترفےتشاہمتریاجمصل،اہمترےرتسبفںافراہمتریراوہںںیممتولوگںےساصمہحفرکےنوج ں۔نکیلہلظنح
وکیئڑھگییسیکوہیتےہافروکیئیسیک۔اامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :رشبنبالہؽرصبی،رفعجنبنامیلؿ،رجریی(،دفرسیدنس)اہرفؿنبدبعاہللزباز،ایسر،رفعجنبنامیلؿ،دیعسرجریی،
رضحتاوبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،طٌبةٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََّ ٢لَ یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣أَ َش ُؽ َُ ٥ِ ٛشًَّی یُ ٔص َّب ْٔلَظٔيطٔ َ٣ا یُ ٔص ُّب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
وسدی،دبعاہلل،شعنة،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسترکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےنرفامایمتںیمےس وکیئاسفتقکتاکلمومنم ںیہنوہاتکسبجکتفہاےنپ اھبیئےکےیلفیہزیچدنسپہنرکےوج اےنپ
ےیلدنسپرکاتےہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،شعنة،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب٣ ٩ص٤ؽ ب٣ ٩وسیً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارکٟ ،يث ب ٩سٌؽ وابٟ ٩ہيٌةٗ ،يص شحاد( ،ؼوَسی س٨ؽ) ًبؽاہلل ب٩
ًبؽاٟزش ،٩٤بووٟيؽٟ ،يث ب ٩شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

يٌ َة ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٣ُ ٩
وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َِ ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َوابِ َُٟ ٩ض ٔ َ

ا َِ ٟصحَّا ٔد َٗا َ ٢ط و َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َش َّؽث َ َ٨ا َِ ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَىٔی َٗ ِي ُص بِ ُ ٩ا َِ ٟصحَّا ٔد

ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ُ ََُل ُ٦
ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ ًَ َِ ٩ش َٕ ٨ع اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َظَ ٠
َ
ک کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
َاسأ َ ِ ٢اہللَ َوإٔذَا ا ِس َت ٌَ َِ ٨ت َٓا ِس َتٌ ِٔ ٩بٔاہللٔ
ک ا ِشٔ َِى اہللَ َتحٔ ِؽ ُظ تُ َحا َص َ
ت ا ِشٔ َِى اہللَ یَ ِصَٔوِ َ
إنِّٔی أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
ک إٔذَا َسأ َِ ٟت ٓ ِ

رضو َک
َوا ًِ ٥َِ ٠أَ َّ ٪اْلِ ُ ََّ ٣ة َِ ٟو ا ِج َت َِ ٌَ ٤ت ًَل َی أَ ِ ٪یَ ٌُِ َٔ ٨و َک بٔظَ ِي ٕئ َ ٥َِ ٟی ٌُِ َٔ ٨و َک إ ٔ ََّّل بٔظَ ِي ٕئ َٗ ِؽ َٛت ََب ُط اہللُ َ ٟ
َک َوَِ ٟو ا ِج َت ٌَُ ٤وا ًَل َی أَ َِ ٪ي ُ ُّ
يض
ٕ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
رض َ
وک إ ٔ ََّّل بٔظَ ِي ٕئ َٗ ِؽ َٛت ََب ُط اہللُ ًََِ ٠ي َ
اٟؼ ُص ُ
ک ُرٓ ٌَٔ ِت اْلِ َٗ ََِل َُ ٦و َج َّٔ ِت ُّ
بٔظَ ِي ٕئ َ ٥َِ ٟي ُ ُّ
ادمح نب دمحم نبومیس ،دبعاہلل نب ابمرک ،ثیل نب دعس فانب لنیعة ،سیق اجحج( ،دفرسی دنس) دبعاہلل نب دبعارلنمح ،اوبفدیل ،ثیل

نب رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم اکی رمہبت(وساریرپ) یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک ےھچیپ اھٹیب
وہااھت وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےزلےک ںیمںیہمت دنچ ابںیتاھکسات وہںفہہیہکہشیمہاہللوکایدرھکفہےھجت وفحمط
رےھک اگ۔ اہلل اعتیل وک اید رھکاےس اےنپاسےنم اپےئ اگ۔ بج امےگن وت اہلل اعتیل ےس امگن افر ارگدمد بلط رکف وت رصػ ایس ےس دمد
بلطرکف افر اجؿ ول ہک ارگ وپری اتم اس ابت رپ قفتم وہ اجےئ ہک ںیہمت یسک زیچ ںیم افدئہ اچنہپںیئ وت یھب فہ رصػ اام  یہ افدئہ
اچنہپ ںیکس ےگ انتج اہلل اعتیل ےن اہمترے ےیل ھکل دای ےہ افر ارگ ںیہمت ناصقؿاچنہپےن رپ اافتؼرک ںیل وت رہسگ ناصقؿ ںیہناچنہپ ےتکس
رگمفہوجاہللاعتیلےنریتےےیلھکلدای۔اسےیلہکملقااھٹدیےافرےفیحصکشخوہےکچ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمح نب دمحم نب ومیس ،دبعاہلل نب ابمرک ،ثیل نب دعس فانب لنیعة ،سیق اجحج( ،دفرسی دنس) دبعاہلل نب دبعارلنمح،
وبفدیل،ثیلنبرضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلاِ٣ ،٪یرة ب ٩ابی ْقة سؽوسی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُ ٩أَبٔی ُ َّْق َة َّ
اٟش ُؽو ٔس ُّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٩
َٗ ١ا َ ٢ا ًَِِ٘ٔ ٠ضا َو َت َوک َّ َِٗ ١ا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٢
 ١أَ ِو أُكَِ ُ٘ ٔ ٠ضا َوأَ َت َوک َّ ُ
َ٣إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًَِ٘ٔ ُ٠ضا َوأَ َت َوک َّ ُ

رک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یَ ِصٌَی َو َص َذا ً ٔ ِ٨ؽٔی َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إَٔ َ ٧ص ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣
ُرو ٔ َی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َّ
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا
رمعفنبیلع،ییحینبدیعساطقؿ،ریغمةنبایبرقة دسفیس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع ےتہںیہہکاکیصخشےنروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک ایک افینٹن وک ابدنھ رک وتلک رکفں ای ریغب ابدنےھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای ابدنوھ افر اہلل رپ
رھبفہس رھک۔ رمعف نب یلع  ےتہ ںیہ ییحی نب دیعس ےن رفامای ریمے زندکی ہی دحثی رکنم ےہ۔ اامؾ اوبیسیع رتذمی رفامےت ںیہ۔ ہی
دحثی رضحت اسن ریض اہلل ہنع یک رفاتی ےس رغ ب ےہ افر ل  اےس رصػ ایس دنس ےس اچہپےتن ںیہ۔ رمعف نب اہیم ةرمی ےس
یھباسےکل ینعمرموفعدحثیرمفیےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعساطقؿ،ریغمةنبایبرقةدسفیس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 408

راوی  :ابو٣وسی انؼاریً ،بؽاہلل ب ٩اؼریص ،طٌبة ،بزیؽ ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوشوراء سٌؽی ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن شش ٩ب٩
ًلی رضی اہلل ً٨ہ

ئ
ٔیص َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ا َِ ٟص ِو َرا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِؼر َ
َّ
اٟش ٌِؽ ِّٔی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٠ِ ٔ ٟص َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َ٣ا َشٔٔوِ َت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢شٔٔوِ ُت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ک َٓإ ٔ َِّّ ٪
اٟؼ ِؽ َ ٚك ُ َ٤أِٔ٧ي َْ ٨ة َوإ ٔ َّ ٪ا ِل َٔ ٜذ َب ر َٔیب ْة َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َٗا ََ ٢وأَبُو
ک إلٔ َی َ٣ا ََّل یَزٔیبُ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؼ َِ َ٣ا یَزٔیبُ َ

ئ َّ
اَٗ ٪ا ََ ٢وصَ َذا َشؽ ْ
َف
يض َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟص ِو َرا ٔ
يٌ ُة بِ َُ ٩ط ِي َب َ
اٟش ٌِؽ ُّٔی ا ِس ُُ ٤ط َرب ٔ َ

َک ِ َ ٧ص َو ُظ
َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕؽ ٓ ََذ َ َ

اوبومیس ااصنری ،دبعاہلل نبادرسی ،شعنة ،ربدی نب ایب رممی ،اوبوحراء دعسی  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن نسح نب یلع ریض اہلل ہنع ےس
وپاھچہکآپےنیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکوکؿیسدحثیایدیکےہ؟اوہنںےنرفامایںیمےنیبن ارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملساکہیوقؽایدراھکےہہکایسیزیچوجںیہمتکشںیمالتبمرکےاےسوھچڑرکفہزیچ اایتخررکولوجںیہمتکشںیمہنڈاےل،اس
ےیلہکچسوکسؿےہافروھجٹکشفہبشےہ۔اسدحثیںیماکیہصقےہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔اوبوحراءاکانؾرہعیبنبابیشؿ
ےہ۔دمحمنباشبریھبدمحمنبرفعجےسفہہبعشےسافرفہربدیہےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبومیسااصنری،دبعاہللنبادرسی،شعنة ،ربدینبایبرممی،اوبوحراء دعسی ےتہںیہہکںیمےننسح نبیلعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 409

راوی  :زیؽ ب ٩اظز ٦كاِی بْصی ،ابزاہي ٥ب ٩ابی اٟوزیزً ،بؽاہلل ب ٩جٌَف ٣رخمی٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب٧ ٩بيہ٣ ،ص٤ؽ
بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِظزَ ََّ ٦
رخم ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟوزٔیز ٔ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟلاِ ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َف ا َِ ِ ٤َ ٟ
َک َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٌٔ َٔبا َؼة ٕ
ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ٧ ٩ب َ ِيطٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ذُ ٔ َ

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ
آَخ بٔز ٔ ًَ ٕة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ ي ٌُِ َؽ ُ ٢بٔاِّ ٟز ًَ ٔة َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َک ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َ ُ
َوا ِجت َٔضاؼ ٕ َوذُ ٔ َ
إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

زدینبازخؾاطیئرصبی،اربامیہنبایباولزری،دبعاہللنبرفعجرخمیم،دمحمنبدبعارلنمحنبہیبن،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریض
اہللہنع ےسرفاتیےہہک یبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنماکیصخشیک ِ
رثکتابعدت افررایتضاک ذترکہ ایکایگ ہکبج
دفرسےصخشےکاہبشتےسےنچباکذترکہایکایگوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئابعدت(اسدفرسےصخشیک)
رپزیہاگریاکاقمہلبںیہنرکیتکس۔ہیدحثیرغ بےہل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :زدینبازخؾاطیئ رصبی،اربامیہنبایباولزری ،دبعاہللنبرفعجرخمیم،دمحم نبدبعارلنمح نبہیبن،دمحم نبدکنمر،رضحت
اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 410

راوی  :ہ٨اؼ و ابوزرًةٗ ،بيؼة ،اَسائي ،١ہَل ٢بَ٘٣ ٩لؾ ػیرفی ،ابوبَش ،ابووائ ،١شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل
ً٨ہ

َش ًَ ِ ٩أَبٔی
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١ص ََٔل ٔ ٢بِ ََٔ ِ٘ ٣ٔ ٩لؾٕ اٟؼَّ ی ِ َرف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َوأَبُو ز ُِر ًَ َة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا أَ ِظب َ َرَ٧ا َٗب ٔ َ
يؼ ُة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
اض
َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَک َ َ ١كَ ِّي ّبا َو ًَ ١َ ٔ٤فٔی ُس َّٕ ٨ة َوأَ ٔ ٩َ ٣اُ ٨َّ ٟ

ُ
ْقو َٕ ٪ب ٌِؽٔی صَ َذا َش ٔؽیثْ
بَ َوائ ٔ َ٘ ُط َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٟي ِو َ ٦فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َل َٜثٔی ْر َٗا ََ ٢و َس َيٜو ُ ٪فٔی ُ ُ
َغ ْ َّ
َسائ ٔي ََ ١ن ٌِزُٔٓ ُط
َٔ
یب ََّل إَّٔل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إ ٔ ِ َ

انہدفاوبزرعة،قییضة،ارسالیئ،الہؽنب مقلصیفریف ،اوبرشب،اوبفالئ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہلل ہنع ےس رفاتیےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن الحؽ اھکای تنس رپ لمع ایک افر ولگ اس یک رشارت ےس وفحمظ رںیہ فہ
تنج ںیم دالخ وہایگ۔ اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اس زامےن ںیم وت اےسی ولگ تہب ںیہ۔ آپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمےدعبےکزامونںںیمیھبہیابتوہیگ۔ہیدحثیرغ بےہافرل اےسرصػایسدنسےس
ینعیارسالیئیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :انہدفاوبزرعة،قییضة،ارسالیئ،الہؽنبمقلصیفریف،اوبرشب،اوبفالئ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 411

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ،یصٌی ب ٩ابی بٜیر ،اَسائي ،١ہَل ٢بَ٘٣ ٩لؾ

َسائ ٔي َ١
َّاض ُّ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١ص ََٔل ٔ ٢بِ ََٔ ِ٘ ٣ٔ ٩لؾٕ ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ َٗب ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
يؼ ُة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی بَُٜیِر ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ابعسنبدمحم،ییحینبایبریکب،ارسالیئ،الہؽنبمقلصل ےسرفاتییکابعسنبدمحمےناوہنںےنییحیےساوہنںےنارسالیئ
ےسافرفہالہؽنبمقلصےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ابعسنبدمحم،ییحینبایبریکب،ارسالیئ،الہؽنبمقلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایقتماکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 412

راوی ً :باض ؼوریً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ،سٌيؽ ب ٩ابی ایوب ،ابو٣زشوً ٦بؽاٟزشي ٥ب٣ ٩ي٤و ،٪شرضت سہ ١بٌ٣ ٩اذ جہىی

وب ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣زشُوِ ًَ ٕ ٦ب ٔؽ اَّ ٟزش ٔٔي ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ٩ِ ًَ ٪
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َّاض ُّ
یؽ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
َس ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َلی ِهَّلِل َو َِ ٍَ ٨َ ٣هَّلِل َوأَ َش َّب ِهَّلِل
اس َت ١َ ٤َ ِٜإ ٔ َی٤اَ٧طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رک
َوأَبِ َِ َف ِهَّلِل َوأََٜ ِ ٧ضَ ِهَّلِل َٓ َ٘ ِؽ ِ
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣

ابعسدفری،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوبرموحؾدبعارلمیحنبومیمؿ،رضحتلہسنباعمذینہجاےنپفادلےسرفاتی
رکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےناہللاعتیلےکےیلیسکوکھچکدای،اہللےئلیکیسکوکھچکہندای،اہللیہےک
ےیلتبحمیکافراہللیہےکےیل(یسکےس)دینمشیک۔اہللیہےکےیلاکنحایک،اساکاامیؿلمکموہایگ۔ہیدحثیرکنمےہ۔
رافی  :ابعسدفری،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوبرموحؾدبعارلمیحنبومیمؿ،رضحتلہسنباعمذینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدروتخںیکافصتےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدروتخںیکافصتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 413

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوریً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،طيباُ ،٪فاضً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽظؽری رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ُفا ٕ
وسی ًَ َِ ٩ط ِي َب َ
َّاض ُّ
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
اَ ٔ ٩ِ ًَ ٪

َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َط َح َز ْة َي ٔشیرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة ًَإَّ ٦لَ َي ِ٘ َل ٌُ َضا َو َٗا َ ٢ذَِّ َٟٝٔ
اٟو ُّ ١ا ُِ ٤ِ ٤َ ٟؽو ُؼ
ابعسنب دمحمدفری ،دیبعاہلل نبومیس،ابیشؿ،رفاس،عغنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
ےسلقنرکےتںیہہکتنجںیماےسیدرتخںیہہکوکیئوسارارگاسےکاسہیںیموساسؽکتیھباتلچرےہوتیھباساکاسہیمتخ
ل ّاظ ِ ُ ل ْ
م
َ
ہنوہاگ(ا ّلا مْ ُددف ُد)ےلیھپوہےئاسےئےسیہیرمادےہ۔(وجرقآؿاپکںیمذموکرےہ)
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،رفاس،عغنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدروتخںیکافصتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 414

راوی ٗ :تيبة ب ٩سٌيؽٟ ،يث ،سٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ،ابوسٌيؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٟظَ َح َز ّة َي ٔشیرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة َس َٕ ٨ة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
ہبیتق نبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،اوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ

ہکنجںیماکیااسیدرتخےہسجےکاسےئںیماکیوساروساسؽکتاتلچرےہاگؽ۔اساببںیمرضحتاوبدیعسریضاہلل
ہنعےسیھبرفاایتوقنمؽںیہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :قنینةنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،اوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدروتخںیکافصتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 415

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،زیاؼ ب ٩شش ٩بُ ٩فات ٗزاز ،ششُ ،٩فات ،ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َفا ٔ
ت ا َِ٘ ٟزَّا ُز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا زٔ َیا ُؼ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ٔ ٩ا َِ ُ ٟ
یب
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َط َح َز ْة إ ٔ ََّّل َو َساٗ َُضا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبدیعساجش،زایدنبنسحنبرفاتزقاز،نسح،رفات،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکتنجےکرہدرتخاکام وسےناکےہ۔ہیدحثیرغ بنسحےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،زایدنبنسحنبرفاتزقاز،نسح،رفات،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجافراسیکوتمعنںےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجافراسیکوتمعنںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 416

راوی  :ابوَکیب٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١ش٤زة زیات ،زیاؼ كاِی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ت ًَ ِ ٩زٔیَاؼ ٕ َّ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٩ِ ًَ ١ش ِ٤زَ َة اٟزَّیَّا ٔ
اٟلأِ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َ٨َ ٟا
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َخ ِج َ٨ا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َٔک َٓآ َن ِش َ٨ا أَصَأٟي َ٨ا َو َط َ٨َ ٤ِ ٤ا
إٔذَا ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨ؽ َک َر َّٗ ِت ُُٗ٠وب ُ َ٨ا َو َزص ِٔؽَ٧ا فٔی ُّ
َخة ٔ َٓإٔذَا َ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ُ٨َّ ٛا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِٔ ١اْل ٔ َ

َخ ِجت ُِ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥ؽٔی ُ٨ِ ٛت ًَُِ ٥ل َی َشالٔ٥ِ ُٜ
رکَ٧ا أَ ِن ُٔ َش َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أََ ٥ِ َُّٜ٧تُٜوَُ ٧و ٪إٔذَا َ َ
أَ ِو ََّل َؼَ٧ا أَِ َ ِ ٧
َف َُ ٟض َِٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ذََ ٔ ٟ
ک َٟزَ َار ِت ٥ِ ُٜا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة فٔی ب ُ ُيوتَٔ ٥ِ ُٜوَِ ٟو  ٥َِ ٟتُ ِذٔ٧بُوا ََ ٟحا َئ اہللُ ب ٔ َعَ ِٕٙ ٠جؽٔی ٕؽ ك َ ِی یُ ِذٔ٧بُوا َٓ َي ِِ ٔ َ

ُِف
ُٔ ٥َّ ٣ظ َٙ ٔ ٠ا َِ ٟعَٗ ُِٙ ٠ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ ُٗ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟح َُّ ٨ة َ٣ا ب ٔ َ٨ا ُؤصَا َٗا ََٟ ٢ب ٔ َْ ٨ة َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َو َٟب ٔ َْ ٨ة َٔ ٩ِ ٣ذ َصبٕ َو ََٔ ٣لك ُ َضا ا ِِ ٔ٤ٟش ُ
ک اْلِ َذ َ ُ
وت ََّل َت ِبل َی ث َٔياب ُ ُض َِ ٥و ََّل َي ِٔى َی
َفا َُ ٩ِ ٣َ ٪ؼ َظََ ٠ضا َی ََِّ ٥ُ ٌَ ٨ل َی ِبأ َ ُض َو َی ِعُ ُ٠ؽ ََّل َی ُُ ٤
َو َش ِؼ َبا ُؤ َصا اِ ٠ُّ ٟؤُ ُٟؤ َوا َِ ٟياٗ ُ
ُوت َوتُ ِزبَت َُضا اٟزَّ ًِ َ َ
ِْط َو َؼ ًِ َوةُ ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠و ٔ ٦یَ ِز َٓ ٌُ َضا ٓ َِو َ ٚا ِ٤َ َِ ٟاَ ٔ ٦و ُت َٔ َّت ُض
َط َباب ُ ُض ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ثَ ََلثَ ْة ََّل تُ َز ُّؼ َؼ ًِ َوتُ ُض ِِ ٥اْل ٔ َُ ٣ا ٦ا ٌَِ ٟاؼ ٔ َُ ٢واٟؼَّ ائ ٔ ُ ٥ش ٔی َن ُئ ٔ ُ

اب َّ
ْصٔ َّ ٧ک َوَِ ٟو َب ٌِ َؽ ش ٔی ٕن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ
اٟش َ٤ا ٔ
ََ ٟضا أَبِ َو ُ
ئ َو َي ُ٘و ُ ٢اٟز َُّّب ًَزَّ َو َج ََّ ١ؤًزَّت ٔی َْلَ ِن ُ َ
اک ا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َوَِ ٟي َص ص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ َٕ ١و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
آَخ ًَ ِ ٩أَبٔی ُ٣ؽ ََّٔ ٟة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ب ٔ َذ َ
ٔیث بٔإ ٔ ِس َ٨اؼ ٕ َ َ
اوبرک ب،دمحمنبلیضف،زمحةزایت،زایداطیئ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکل ےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس بجل آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم وہےتںیہوتامہرےدؽرنؾافرداینےسزیباروہےتںیہافر
ل آرختفاولںںیمےسوہےتںیہنکیلبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےسےلچاجےتںیہافررھگفاولںےسامونسافر
افالد ےس ےتلم ےتلج ںیہ وت امہرے دؽ دبؽ اجےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت ایس احتل ںیم روہ سج رطح
ریمے اپس ےس اجےت وہ وت رفےتش اہمترے رھگفں ںیم اہمتریالماقت رکںی افر ارگ مت انگہ ہنرکف وت اہلل اعتیل رضفر اکی یئنولخمؼ
ےل آےئ اگ ہک فہ انگہ رکںی رھپ اہلل اعتیل اںیہن شخب دے۔ رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ںیم بیعرض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ولخمؼوکسکزیچےسدیپاایکایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپینےس۔ںیمےنوپاھچتنجسکزیچےسینبےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاٹنیاچدنییکےہافراکیاٹنیوسےنیک،اساکاگرااہنتیوخوبشدارکشمےہ۔اس
ےک رکنک ومیت افر ایوقت (ےس) ںیہ افر اس یک یٹم زرفعاؿ یک ےہ۔ وج اس ںیم دالخ وہاگ وتمعنں ںیم رےہ اگ افر یھبک امویس ہن
وہاگ۔ہشیمہاسںیمرےہاگاےسیھبکومتںیہنآےئیگ۔رھپویتنجںےکڑپکےیھبکرپاےنںیہنوہںےگافراؿیکوجاینیھبک
متخ ںیہن وہیگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت آدویمں یک داع رضفر وبقؽ وہیت ےہ۔ اعدؽ احمک ،رفزہ دار بج ااطفر
رکات ےہ افر ولظمؾ یک دبداع۔ انچہچن بج ولظمؾ داع رکات ےہ وت اس ےک ےیل آامسونں ےک درفازے وھکؽ دی اجےت ںیہ افر اہلل
اعتیلرفاماتےہےھجمریمیزعتیکمسقںیم رضفراہمتریدمدرکفں اارگہچوھتڑیدریدعبیہرکفں۔اسدحثییکدنسوقیںیہن
افرریمےزندکیہیہریلصتمےہ۔اوبرہریہریضاہللےسیہیدحثیدفرسیدنسےسوقنمؽےہ۔

رافی  :اوبرک ب،دمحمنبلیضف،زمحةزایت،زایداطیئ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجےکابالاخونںےسقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکابالاخونںےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 417

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚنٌ٤ا ٪ب ٩سٌؽ ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ٌّی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََ ُِ ٟزّٓا یُ َزی ُه ُضو ُر َصا ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا َوب ُ ُلوَُ ٧ضا ُٔ ٩ِ ٣ه ُضورٔ َصا َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟيطٔ أ ِ َ

اٟؼ َي َاَ ٦و َػلَّی ِهَّلِل ب ٔ َّ
اب ا ِٟک َ ََل ََ ٦وأَك ِ ٌَ ََّ ٥
اٟل ٌَ َاَ ٦وأَ َؼ َاِّ ٦
اض َ ٔ ٧ي ْا٦
اِ ٠ٟي َٔ ١واُ ٨َّ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٢ه ٔ َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ه ٔ َی  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَكَ َ
یب َو َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی ًَ ِبؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙص َذا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َوص َُو ُٛوف ٔ ٌّی
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

ْقش ُّٔی ََ ٣ؽن ٔ ٌّی َوص َُو أَث ِ َب ُت َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ُ ٟ

یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،دبعارلنمح نب ااحسؼ،امعنؿ نب دعس ،رضحت یلع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایتنجںیماےسیرمکےوہںےگنجاکادنرفینرظنم ابرہےسافرریبفینرظنمادنرےسرظنآےئ
اگ۔اکیداہییتڑھکاوہاافررعضایکفہسکےکےیلوہںےگایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہیاسےکےیلںیہسجےنایھچوگتفگیک،اھکانالھکای ہشیمہرفزہراھکافرراتےکفتقبج ولگوسےئوہےئ وہںاہللےک
ےیلامنززپیھ۔ ہیدحثی رغ بےہ۔ضعبدحمنیثدبعارلنمحااحسؼےکاحےظف رپ ارتعاضرکےتںیہ۔ ہیوکیف ہکبجدبعارلنمح
نبااحسؼرقیشدمینںیہافرفہاتبثںیہ۔

رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿنبدعس،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکابالاخونںےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 418

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٌٟزیزبً ٩بؽاٟؼ٤ؽ ًِم ،ابوً٤زا ٪جونی ،ابوبرک بً ٩بؽاہلل بٗ ٩يص ،شرضت ًبؽاہلل ب٩
ٗيص رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َ
َّ َ
َّ َ
رک بِ ٔ٩
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َشؽث َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظارٕ َشؽث َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ أبُو ًَ ِبؽٔ اٟؼَّ َ٤ؽٔ ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َج ََّ ٨تی ِ ٔن آَ ٔ ٧ي ُت ُض َ٤ا َو َ٣ا ٓ ٔيض ٔ َ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة
ئ ًَل َی َو ِجضٔطٔ ف ٔی َج َّ٨ةٔ
َو َج ََّ ٨تی ِ ٔن آَ ٔ ٧ي ُت ُض َ٤ا َو َ٣ا ٓ ٔيض ٔ َ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َ٣ا بَی ِ َن ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦وبَی ِ َن أَ َِ ٪ی ُِ ٨وزُوا إلٔ َی َربِّض ٔ ِ ٥إ ٔ ََّّل رٔ َؼا ُئ ا ِل ٜٔبِر ٔ َیا ٔ
َّ
َّ
وّ ٣ٔ ٪يَل فٔی
رع ُؿ َضا ٔس ُّت َ
ًَ ِؽ َٕ ٪وب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََ ٟع ِي َّ ٤ة ُٔ ٩ِ ٣ؼ َّرة ٕ َُ ٣ح َّو َٓ ٕة َ ِ
وٖ ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔٗ ٩ُ ٣ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ا٪
یَ ٩ی ُل ُ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َخ َ
کَُ ِّ١زاو ٔ َی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا أَصِ ْ٣َ ١ا َی َز ِو َِ ٪اْل َ ٔ
يض َوأَبُو ً َِٔ ٤ز َ

وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی
ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َُ ٩شبٔيبٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
اس ُُ ٤ط َوأَبُو َُ ٣
رک بِ ُ ٩أَبٔی َُ ٣
وسی َٗا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب ََّٕ ١ل ي ٌُِ َز ُٖ ِ
اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص َوأَبُو َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط َس ٌِ ُؽ بِ ُ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ ٔ ٩أَ ِط َي َ٥
ِ
دمحم نب اشبر ،دبعازعلسینب دبعادمصل یمع ،اوبرمعاؿ وجین ،اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق ،رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای تنجںیمدفابغیہ نجےکربنتافروجھچکاسںیمےہ ،اچدنیےکںیہ۔
دفابغاےسیںیہنجےکربنت افروجھچکاسںیمےہوسےنےکںیہ۔رھپالہتنجافررفتیابریاعتیلںیماکیاسیک رباییئیک
اچدر ےک العفہ وکیئ زیچ احلئ ںیہن وہیگ وجہک تنج دعؿںیماس ےک رہچہ ابمرک رپ وہیگ۔ ایسدنس ےس ہی یھبوقنمؽ ےہ ہک تنج
ںیماکیااسیہمیخیھبوہاگوجاسھٹلیموچڑےومیتےسرتااشوہاوہاگ۔اسےکاکیوکےنفاےلدفرسےوکےنفاولںوکہندھکی

ںیکسےگ(افر)اؿےکاپساامیؿفاےلآےتاجےترںیہےگ۔ہیدحثیحیحصےہ۔اوبرمعاؿوجیناکانؾدبعاکلملنب بیبےہ۔
اوبرکب نب ایب ومٰیس ےک ابرے ںیم اامؾ ادمح نب لبنح رفامےت ںیہ ہک اؿ اک انؾ وہشمر ںیہن افر اوبومیس ارعشی انؾ دبعاہلل نب سیق
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعازعلسینبدبعادمصلیمع،اوبرمعاؿوجین،اوبرکبنبدبعاہللنبسیق،رضحتدبعاہللنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجےکدراجتےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدراجتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 419

راوی ً :باض ً٨بری ،یزیؽ ب ٩ہاروَ ،٪شیک٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌاؼةً ،لاء ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
یک ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ُٔ ٩ج َصا َؼ َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َ ٔ
َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َش ْ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٔ٣ائ َ ُة َؼ َر َج ٕة َ٣ا بَی ِ َن کَُ ِّ١ؼ َر َج َتی ِ ٔن ٔ٣ائ َ ُة ًَاَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَبُو ً ٔي َسی َص َذا َش ٔؽیثْ
یب
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ابعسربنعی،سیدینباہرفؿ،رشکی،دمحمنباعجدة،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایتنجںیموسدرےجںیہافررہدرےجےکدرایمؿوسربساکافہلصےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ابعسربنعی،سیدینباہرفؿ،رشکی،دمحمنباعجدة،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدراجتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 420

راوی ٗ :تيبة واش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيیً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،زیؽ ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
ئ بِ ٔ٩
ْص ُّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اٟـي ُِّّی ا َِ ٟب ِ ٔ
اَ ٪و َػلَّی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت َو َش َّخ ا ِٟب َ ِي َت ََّل
َي َشا ٕر ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ ١أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػ َاَ ٦ر ََ ٣ـ َ

َف َُ ٟط إ ٔ َِ ٪صا َج َز فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ أَ ِو ََ َٜ ٣ث بٔأ َ ِر ٔؿطٔ َّأًٟی ُوَ ٔ ٟؽ ب ٔ َضا َٗا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ
ََک اٟزَّکَا َة أَ ََِّ ٦ل إ ٔ ََّّل ک َ َ
اَ ٪شًّ٘ا ًَل َی اہللٔ أَ َِ ٪ي ِِ ٔ َ
أَ ِؼرٔی أَذ َ َ
وَٓ ٪إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٔ٣ائ َ َة َؼ َر َج ٕة َ٣ا بَی ِ َن کُِّ١
اض َي ٌِ ََ ُ٠٤
اض َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َِر اَ ٨َّ ٟ
أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ب ٔ َض َذا اَ ٨َّ ٟ
َؼ َر َج َتی ِ ٔن َ٤َ ٛا بَی ِ َن َّ
رع ُغ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤و َٔ ٨ِ ٣ضا ُت َٔ َّحزُ أََ ِ ٧ضا ُر
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
َف َؼ ِو ُض أَ ًِل َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوأَ ِو َس ُل َضا َوٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
ق َوا ِِ ٔ ٟ
ک َِ
َ
َف َؼ ِو َض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص ََ ٜذا ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ٩
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا َسأ ُِ ٟت ُ ٥اہللَ ٓ ََشُ٠و ُظ ا ِِ ٔ ٟ

ئ بِ ٔ٩
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕ ١و َص َذا ً ٔ ِ٨ؽٔی أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ صَ َّ٤اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِؽٔ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َي َشا ٕر ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َو ًَ َلائْ  ٥َِ ٟیُ ِؽرٔ ِک ٌَُ ٣ا َذ بِ ََ ٩ج َب َٕ ١و ٌَُ ٣ا ْذ َٗؽٔی ُ ٥ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ات فٔی ظ ََٔل َٓ ٔة ًُ ََ ٤ز
ت ََ ٣
ہبیتق فادمح نب دبعة یبض ،دبعازعلسی نب دمحم ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنراضمؿےکرفزےرےھک،جحایک(،رافی ےتہںیہ)ےھجمایدںیہنہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےنزوکةاکذرک ایکایںیہن وتاساکاہللاعتیلرپ قحےہہکفہاسیکرفغمترکےوخاہفہرجہترکےایاہجںدیپا وہاوہفںیہ
رےہ۔ اعمذ ےن رعض ایک ایک ںیمولوگں وک ہی وخربخشی ہن انسدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامایولوگں وک لمعرکےن ےئلیک
وھچڑدفویکہکن تنجںیموسدرےجںیہ،رہدفدروجںےکدرایمؿاام افہلصےہانتج آامسؿافرزنیمےکدرایمؿافر تنجادرفدفس
وتنجں ںیم  ب ےس ایلع افر درایمؿ ںیم ےہ۔ اس ےک افرپ رنمح اک رعش ےہ۔ تنج یک رہنںی یھب ایس ےس  یتلک ںیہ۔ ذہلا ارگ مت
اہلل ےس اموگن وت تنج ادرفدفس اماگن رک ف۔ ہی دحثی اشہؾ نب دعس ےس یھب ایس رطح وقنمؽ ےہ۔ اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ےس فہ

اطعءنباسیرےسافرفہاعمذنبلبجےسایسرطحلقنرکےتںیہ۔ریمےزندکیہیدحثیزایدہحیحصےہ۔اطعءیکاعمذنبلبج
ےسالماقتںیہنوہیئفہاؿےساکیفدمتےلہپالاقتؽرکےآ ےاؿاکالاقتؽالختفرمعںیموہا۔
رافی  :قنینةفادمحنبدبعةیبض،دبعازعلسینبدمحم،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاعمذنبلبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدراجتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 421

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ہ٤ا ،٦زیؽ ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،شرضت ًباؼہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل
ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ٩
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َص َّْ ٤اَ ٦ش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩صا ُر َ
ًُ َبا َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ٣ائ َ ُة َؼ َر َج ٕة َ٣ا بَی ِ َن کَُ ِّ١ؼ َر َج َتی ِ ٔن َ٤َ ٛا بَی ِ َن
ق َو َّ
ار ا َِ ٟح َّٔ ٨ة اْلِ َ ِر َب ٌَ ُة َو َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗ ٔ َضا َیُٜو ُ ٪ا ٌَِ ٟزِ ُغ َٓإٔذَا َسأ َ ُِ ٟت ُ٥
اٟش َ٤ا ٔ
اْلِ َ ِر ٔ
َف َؼ ِو ُض أَ ًِ ََل َصا َؼ َر َج ّة َو َٔ ٨ِ ٣ضا ُت َٔ َّحزُ أََ ِ ٧ض ُ
ئ َوا ِِ ٔ ٟ
وَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٩ِ ًَ ٦زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِسِ َ ٧ ٥ََ ٠ص َو ُظ
َف َؼ ِو َض َش َّؽث َ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
اہللَ ٓ ََشُ٠و ُظ ا ِِ ٔ ٟ
دبعاہللنبدبعارلنمح،سیدی نباہرفؿ،امہؾ،زدی نباملس ،اطعءنباسیر،رضحتابعدہ نباصتمریضاہللہنع ےتہ ںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تنج ںیم وس درےج ںیہ افر رہ دف دروجں ےک درایمؿ آامسؿ ف زنیم انتج افہلص ےہ۔ تنج
ادرفدفس بےسافرپفاالدرہجےہ۔تنجیکاچرفںرہنںیایسےس یتلکںیہافراےکسافرپرعشےہ۔ذہلاارگمتاہللےستنجاموگن
وتتنجادرفدفساماگنرکف۔ادمحنبعینمیھبسیدینباہرفؿےسفہامہؾےسافرزدینباملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،سیدینباہرفؿ،امہؾ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتابعدہنباصتمریضاہللہنع

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

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدراجتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 422

راوی ٗ :تيبة ،ابٟ ٩ہيٌة ،ؼراد ،ہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

يٌ َة ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ٣ائ َ َة َؼ َر َج ٕة َِ ٟو أَ َّ ٪ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ا ِج َت ٌَُ ٤وا فٔی إ ٔ ِش َؽاصََُ ٟ َّ٩وس ٌَٔ ِت ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ہبیتق  ،انب لنیعة ،دراج ،مثیہ ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک تنج ںیم وس
درےجںیہارگاؿںیمےساکیںیمامتؾاہجؿےکولگاےھٹکوہاجںیئبتیھبفہفعیسوہاگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :قنینة،انبلنیعة،دراج،مثیہ،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجیکوعروتںےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکوعروتںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 423

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشُ ،٩٤فوة ب ٩ابی ِ٣زارً ،بيؽة ب ٩ش٤يؽً ،لاء ب ٩سائب٤ً ،زو ب٣ ٩ي٤و ،٪شرضت ًبؽاہلل ب٩

٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
يؽةُ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا َ ُِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
ئ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَب ٔ َ
ئ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٟی ُ َری
بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ٔ ٩ِ ٣ن َٔشا ٔ
بَ َي ُ
ُوت
ک بٔأ َ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و َُٛ ٢أَُ َّ ٧ض َّ٩ا َِ ٟياُٗو ُت َوا ِِ ٤َ ٟز َجا َُٓ ٪أ َ َّ٣ا ا َِ ٟياٗ ُ
اق َساٗ ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ئ َس ِبٌٔی َن شُ َّّ ٠ة َشًَّی یُ َزی ُُّ ٣ع َضا َوذََ ٔ ٟ

ئ بِ ٔ٩
يؽةُ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َٓإُٔ َّ ٧ط َش َح ْز َِ ٟو أَ ِؼ َظَِ ٠ت ٓ ٔيطٔ ٔس ِ٠کّا ث ُ َّ ٥ا ِس َت ِؼ َٔ ِي َت ُط َْلُرٔی َتطُ َٔ ٩ِ ٣و َرائٔطٔ َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ٔ َ
َّ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
دبعاہللنبدبعارلنمح،رففةنبایبرغمار ،دیبعةنبدیمح،اطعءنباسبئ،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
 ےتہںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالہتنجیکوعروتںںیمےسرہوعرتیکڈنپیلیکدیفسیرتسوجڑےںیمےس
َّئ
ھ
ُ
یھب رظن آےئ یگ۔ اہیں کت ہک اس یک ڈہی اک وگدا یھب داھکیئ دے اگ۔ اس ےیل ہک اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک َ َ
اوُت
"ک َّن ْ َ
ان ُ
َفالْم َ ْر َح ُؿ"(ینعیوگای ہک فہ ایوقتافر رماجؿںیہ)افرایوقتاکیرھتپےہارگ متاس ںیمداھہگدالخرکفےگ افر رھتپرکاصػ
رکفےگوتفہداھاگںیہمتاسےکادنرداھکیئدےاگ۔انہدیھبدیبعہےسفہاطعءےسفہرمعفنبومیمؿےسفہدبعاہللنبوعسمدےس
افرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسےکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،رففةنبایبرغمار،دیبعةنبدیمح،اطعءنباسبئ،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکوعروتںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 424

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾً ،لاء ب ٩سائب ً٤زو ب٣ ٩ي٤وً ،٪بؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ِٕ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو٥َِ ٟ
ؾ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ئ بِ ٔ ٩اَّ ٟشائ ٔٔب َو ٥َِ ٟیَ ِز َٓ ٌُو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا
يؽ َة بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َو َص ََ ٜذا َر َوی َجز ٔ ْیز َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َی ِزٓ ٌَِ ُط َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَب ٔ َ

ئ بِ َّٔ ٩
اب ًَ َلا ٕئ َو َص َذا أَ َػ ُّض
ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ أَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ َو ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِ ُط أَ ِػ َص ُ

انہد ،اوباالوحص ،اطعء نب اسبئرمعف نب ومیمؿ ،دبعاہلل نب وعسمد ےسفہ اطعء نب اسبئ ےس فہ رمعف نب ومیمؿ ےس افر فہ دبعاہلل
نب وعسمد ےس ایس ےک ل  ینعم دحثی لقن رکےت ںیہ نکیل ہی ہری رموفع افر اس ےس زایدہ حیحص ےہ۔ رجری افر یئک رافی یھب اےس
اطعءنباسبئےسہریرموفعیہلقنرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،اطعءنباسبئرمعفنبومیمؿ،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکوعروتںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 425

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍٓ ،ـي ١ب٣ ٩ززوً ،ٚلية ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ ٔ٣َ ٩زِزُو ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ ا ِ٤َ٘ ٟز َِٔ ٟي ََ ٠ة ا ِٟب ِؽرٔ َواٟزُّ َِ ٣ز ُة َّ
اٟثاَ ٔ ٧ي ُة ًَل َی
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َُ ٢ز َِ ٣زة ٕ َی ِؽ ُظ َُ ٠
َ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َؿ ِو ُئ ُو ُجوصٔض ٔ ًَِ ٥ل َی ِٔ ٣ث َٔ ١ؿ ِو ٔ َ

ی فٔی َّ
ِٔ ٣ث ٔ ١أَ ِش َش ِٔ َٛ ٩و َٛبٕ ؼُ ِّر ٓ ٕ
و ٪شُ َّّ ٠ة یُ َزی ُُّ ٣غ َساٗ ٔ َضا ٔ٩ِ ٣
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ٟٔکَُ ِّ١ر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥ز ِو َج َتا ًَٔ ٪ل َی کَُ ِّ١ز ِو َج ٕة َس ِب ٌُ َ
يسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َرائ َٔضا َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
ایفسؿ نبفعیک ،فعیک ،لیضفنب رمزفؼ،عغنة ،رضحتاوبدیعسریضاہلل ہنع  ےتہںیہ ہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن
رفامای ایقتم ےک دؿ تنج ںیم ےلہپ دالخ وہےن فاےل رگفہ ےک رہچے وچدوھںی ےک اچدن یک رطح کمچ رےہ وہں ےگ۔ ہکبج

دفرسےرگفہےکرہچفںیککمچآامسؿےک بےسزایدہدکمچاراتسرےیکیسوہیگ۔اؿںیمرہاکییکدفویبایںوہںیگافررہ
ویبیرتسوجڑےےنہپوہےئوہیگافراسیکڈنپیلاکوگدااؿوجڑفںںیمےسیھبرظنآےئاگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،فعیک،لیضفنبرمزفؼ،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکوعروتںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 426

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،طيباُ ،٪فاضً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ َ ٣ُ ٩
ض ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
ُفا ٕ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
وسی أ ِظب َ َرَ٧ا َط ِي َبا َُ ٔ ٩ِ ًَ ٪
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ًَل َی ُػ َورة ٔا ِ٤َ٘ ٟز َِٔ ٟي ََ ٠ة ا ِٟب ِؽرٔ َو َّ
اٟثاَ ٔ ٧ي ُة ًَل َی َِ ٟو ٔ٪
ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َّو ُُ ٢ز َِ ٣زة ٕ َت ِؽ ُظ ُ
َ
َ
ی فٔی َّ
أَ ِش َش ِٔ َٛ ٩و َٛبٕ ُؼ ِّر ٓ ٕ
وُ ٪ش َّّ ٠ة یَ ِب ُؽو ُُّ ٣غ َساٗ ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣و َرائ َٔضا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ٟٔکَُ ِّ١ر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥ز ِو َج َتا ًَٔ ٪ل َی کَُ ِّ١ز ِو َج ٕة َس ِب ٌُ َ
يض
َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ابعس نب دمحم ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،رفاس ،عغنة ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
لقنرکےتںیہہکتنجںیمدالخوہےنفاےلےلہپرگفہیکوصرںیتوچدوھںیراتےکاچدنیکیسوہںیگہکبجدفرسےرگفہیک
آامسؿےکرتہبنیاتسرےیکیس (ینعیاؿیککمچاؿےکاشمہبوہیگ)اؿںیمےسرہاکیےکےیلدفویبایںوہںیگافررہوعرت
رپرتسوجڑےوہںےگنجںیمےساسیکڈنپیلیکڈہیاکوگدااؿںیمےسرظنآےئاگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحم،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،رفاس،عغنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہتنجےکامجعےکابرےںیم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
الہتنجےکامجعےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 427

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ كياٟسی٤ً ،زاٗ ٪لاٗ ٪تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ َٗ ٪اَّل َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
ا ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َٔ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
يٙ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي ٌُِ َلی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُٗ َّو َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َ٤ا َٔ ٗٔي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َو یُ ٔل ُ

ک َٗا َ ٢ي ٌُِ َلی ُٗ َّو َة ٔ٣ائ َ ٕة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ٔیث َػ ٔص ْ
ذََ ٔ ٟ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا ٪ا َِّ َ٘ ٟلا ٔ٪
َٗ َتا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ً َِٔ ٤ز َ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب الیغؿ ،اوبداؤد ایطیسل ،رمعاؿ اطقؿ اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایومنموکتنجںیمامجعیکاینتوقتدیاجےئیگرعضایکایگایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ایکفہاسیک
اطتقرےھکاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےسوسآدویمںیکاطتقاطعیکاجےئیگ۔اساببںیمرضحتزدینبارمق
ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی حیحص رغ ب ےہ افر ل  اےس وباہطس اتقدہ رضحت اسن ےس رصػ رمعاؿ اطقؿ یک رفاتی ےس
اچہپےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،رمعاؿاطقؿاتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہتنجیکتفصےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ

الہتنجیکتفصےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 428

راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

وَ ٪و ََّل
ؤَ ٓ ٪يضا َو ََّل یَ ِ٤ع ُُل َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُُ ٢ز َِ ٣زة ٕ َتٔ ٠خُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُػ َورتُ ُض ًَِ ٥ل َی ُػ َورة ٔ ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟي ََ ٠ة ا َِ ٟب ِؽرٔ ََّل َی ِب ُؼ ُ٘ َ
اٟذ َص ُب َوأَ ِ٣ظَ اك ُ ُض َِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
و ٪آَ ٔ ٧ي ُت ُض َِٔ ٓ ٥يضا َّ
ک َؤٟکَُ ِّ١واش ٔ ٕؽ
اٟذصَ ٔب َوا َِّٔ ٟٔـةٔ َو ََ ٣حا ٔ٣زُص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥اْلِ َُّ ُٟوة ٔ َو َر ِط ُص ُض ِ ٥ا ِِ ٔ٤ٟش ُ
یَ َت َِ َّوك ُ َ

ئ َّ
اِ ٠ٟص ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ُِ ٟص ِش ََّٔ ٩ل ا ِظت ََٔل َٖ بَ ِي َُ ٨ض َِ ٥و ََّل َت َباُ َُف ُُٗ٠وب ُ ُض ُِِ ٠َٗ ٥ب َر ُج ٕ١
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ز ِو َج َتا ٔ ٪یُ َزی ُُّ ٣غ ُسوٗٔض ٔ َ٤ا َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
رک ّة َو ًَ ٔظ ًّيا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َواْلِ َُّ ُٟوةُ ص َُو ا ٌُِ ٟوؼُ
َواش ٔ ٕؽ ي َُش ِّب ُص َ
و ٪اہللَ ب ُ ِ َ
وسدی نب رصن ،انب ابمرک ،رمعم،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ فہ  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایتنجںیمدالخوہےنفاےلرگفہےک رہچےوچدوہںیےکاچدنیکامدننوہںےگفہولگہنوھتںیکےگہنانک
ںیکنس ےگ افر ہن یہ اںیہن احتج اک اقتاض وہاگ۔ اؿ ےک ربنت وسےن ےک وہں ےگ افر ایھگنکں وسےن اچدنی یک ہکبج اایھٹیگنں وعد
ےس ںیہ۔ اؿ اک ہنیسپ کشم وہاگ۔ افر رھپ رہ صخش ےک ےیل دف ویبایں وہں یگ وج اینت نیسح وہں یگ ہک اؿ یک ڈنپویلں اک وگدا کت
وگتش ےک افرپ ےس رظن آےئ اگ۔ اؿ ےک درایمؿ ہن وکیئ االتخػ وہاگ افر ہن اؿ ےک دولں ںیم ضغب۔ زین اؿ ےک دؽ اکی صخش
ےکدؽیکرطحوہںےگوجحبصفاشؾاہللیکحیبسترکےترںیہےگ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،انبابمرک،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
الہتنجیکتفصےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 429

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،ابٟ ٩ہيٌة ،یزیؽ ب ٩ابی شبيب ،ؼاؤؼ بً ٩ا٣ز ب ٩شرضت سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ
رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ٩
يٌ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َخٓ َِت َُ ٟط
َف ٔ٤َّ ٣ا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة بَ َؽا ََ ٟتزَ ِ َ
أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و أَ َّ٣َ ٪ا ُي٘ ٔ ُُّ ١ه ُ ْ

ق َوَِ ٟو أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة اكَّ َََ ٓ ٍَ ٠ب َؽا أَ َساو ٔ ُر ُظ ََ ٟلَ ٤ص َؿ ِو َئ َّ
َ٣ا بَی ِ َن َظ َوآ َّٔٔ ٙ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص َ٤َ ٛا
ت َواْلِ َ ِر ٔ
َ
َت ِلُ ٔ٤ص َّ
اٟظ ُِ ٤ص َؿ ِو َئ اُ ٨ُّ ٟحوَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يٌ َة
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ

وب َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ َو َٗا ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٢ز بِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ٔیث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َو َٗ ِؽ َر َوی َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،انبلنیعة،سیدینبایب بیب،داؤدنباعرمنبرضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنعیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکارگتنجیکزیچفںںیمےساکیاننخےسیھبمکدقمارداینںیماظرہرکدیاجےئ وت
آامسؿفزنیمےکانکرفںکترہزیچرفنشوہاجےئ۔افرارگالہتنجںیمےسوکیئصخشداینںیماھجےکن افراسےکنگنکاظرہوہ
اجںیئ وت وسرجیک رفینش اس رطح امدن زپ اجےئ سجرطح اتسرفںیک رفینش وسرج یک رفینش ےس امدن زپ اجیت ےہ۔ ہی دحثی رغ ب
ےہ۔ل اےسرصػانبہعیہلیکدنسےسیہاجےتنںیہ۔ییحینباویبیہیدحثیسیدینبایب بیبےسلقنرکےتںیہہکرضحت
رمعنبدعسنبایبفاقصےساےسرموفب ًایبؿایکےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،انبلنیعة،سیدینبایب بیب،داؤدنباعرمنبرضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہتنجےکابلسےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ

الہتنجےکابلسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 430

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و ابوہظا ٦رٓاٌَ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظاً ،٦اػ ٥اشو ،٢طہز ب ٩شوطب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَبُو صٔظَ ا ٕ ٦اِّ ٟزَٓاعٔ ُّی َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِش َو َٔ ٩ِ ًَ ٢ط ِضز ٔبِ ٔ٩
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ُجزِ ْؼ ُِ ٣ز ْؼ ُِ ٛص ََّْ ١ل َي ِٔى َی َط َباب ُ ُض َِ ٥و ََّل َت ِبل َی
َش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ ُ

ث َٔياب ُ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب اشبر ف اوباشہؾ رافع ،اعمذ نب اشہؾ ،اشہؾ ،اعمص اوحؽ ،رہش نب وحبش ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ےک
روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکالہ تنج ےکدبؿافررہچے رپابؽںیہن وہںےگ اؿ یکآںیھکنرس ںیگوہںیگ،
اؿیکوجاینمتخہنوہیگافراؿےکڑپکےیھبیھبکوبدیسہںیہنوہںےگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفاوباشہؾرافع،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اعمصاوحؽ،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
الہتنجےکابلسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 431

راوی  :ابوَکیب ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ابوس٤ض ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد أَبٔی َّ
اٟش ِ٤ضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ر ِٔط ٔؽ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

غ َِ ٣ز ُٓو ًَ ٕة َٗا َِ ٢ارتَٔٔاًُ َضا َل٤َ َٜا بَی ِ َن َّ
ق َٔ ٣شی َر َة َظ ِٔ ٤ص
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َوُفُ ُ ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ

ی ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ر ِٔط ٔؽ َ
ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ت َوبَی ِ َن َّ
َف َغ فٔی َّ
ت َ٤َ ٛا بَی ِ َن َّ
اٟؽ َر َجا ٔ
اٟؽ َر َجا ٔ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
َت ِٔ ٔشیر ٔ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ إ ٔ َّ٨َ ٌِ ٣َ ٪ا ُظ ا ُِ ُ ٟ
ہم
اوبرک ب ،ردشنی نب دعس ،رمعف نب احرث ،دراج اوب  ،،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل اعتیل ےک وقؽ "فرفش رموفعة"ےک ابرے ںیم رفامای ایکن دنلبی اینت ےہ ینتج زنیم ف آامسؿ ےک درایمؿ
اسمتفےہینعیفہاپچنوسربساکراہتسےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػردشنینبدعسیکرفاتیےساچہپےتن
ںیہ۔ضعباملعءےناسدحثییکفیرحیںیمرفامایہکدراجت(تنجےکرفش)اکافہلصافردفدروجںےکدرایمؿاکافہلصزنیمف
آامسؿےکدرایمؿانتجےہ۔
ہم
رافی  :اوبرک ب،ردشنینبدعس،رمعفنباحرث،دراجاوب ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجےکولھپںےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکولھپںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 432

راوی  :ابوَکیب ،یو٧ص ب ٩بٜیر٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚیصٌی بً ٩باؼ بً ٩بؽاہلل ب ٩زبیرً ،باؼ ،شرضت ًائظہ ،شرضت
اس٤اء ب ٩ابی برک رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙیَ ِصٌَی بِ ًَٔ ٩بَّاؼ ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
َّ
َک َُ ٟط ٔس ِؽ َر ُة ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َٗا ََ ٢ي ٔشیرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب
أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وذُ ٔ َ
اغ َّ
فٔی ه ٔ ِّ١ا َِٔ ٟن َ ٔن َٔ ٨ِ ٣ضا ٔ٣ائ َ َة َس َٕ ٨ة أَ ِو َي ِش َتو ُّٔ ١ب ٔ ٔو َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ ُة َرأٛبٕ َط َّ
ُف ُ
اٟذ َص ٔب َٛأ َ َّ ٪ثَ ََ ٤زصَا ا ََِ ٔ ٟ٘ل َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو
ک َی ِصٌَی ٓ َٔيضا ٔ َ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوبرک ب ،ویسن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ،ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،ابعد ،رضحت اعہشئ ،رضحت اامسء نب ایب رکب ریض اہلل ہنع
ہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندسرةایہتنملاکذرکرکےتوہےئرفامایوساراس
یکاشوخںےکاسےئںیموساسؽلچاتکسےہای(رفامای)اسےکاسےئںیموسوسارآراؾرکےتکسںیہ۔ییحیوککشےہ۔اسےکےتپ
وسےنےکافرلھپوکٹمںےکرباربوہںےگ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،ییحینبابعدنبدبعاہللنبزریب،ابعد،رضحتاعہشئ،رضحتاامسءنبایبرکبریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجےکرپدنفںےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکرپدنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩ش٤٠ة٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل ب٣ ٩ش ،٥٠اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک

اؿا َّٔ ٩ِ ٣
ا٠ٟب َ ٔن
َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ا ِلِ َٜوثَزُ َٗا َ ٢ذ َ
َاک ِ َ ٧ض ْز أَ ًِ َلأ٧يطٔ اہللُ َي ٌِىٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ َط ُّؽ بَ َي ّ
َوأَ ِشل َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔٔ ٓ ١يضا كَی ِ ْر أَ ًِ َ٨اٗ َُضا َٛأ َ ًِ َ٨ا ٔ ٚا ُِ ٟحزُرٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َ٨َ ٟاً َْٔ ٤ة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب
یب َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠صُ َو ابِ ُ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَک َ َ٠ت َُضا أَ ِش َش َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اٟزُّصِز ٔ ِّی َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣ُ ٩شِ َٗ ٥ٕ ٔ ٠ؽ َر َوی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک

دبعنبدیمح،دبعاہللنبمسلمة ،دمحمنبدبعاہللنب ملسم،اؿ ےکفادل،رضحتاسن نبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپاھچایگہکوکرثایکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلف ملسےنرفامایفہاکیرہنےہوجاہللاعتیلےنےھجمتنجںیماطعء
یک ےہ۔ فہ دفدھ ےس زایدہ دیفس افر دہش ےس زایدہ یھٹیم ےہ۔ اس ںیم اےسی رپدنے ںیہ نج یک رگدںین افںوٹں یک رطح ںیہ۔
رضحترمع ےنرعضایکہیوت ڑبیتمعنںیموہںےگ۔ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای اںیہناھکےنفاےلاؿ ےسیھبزایدہ
تمعنںیموہںےگ۔ہیدحثینسحےہافردمحمنبدبعاہللنبملسم،انباہشبزرہیےکےجیتھبںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعاہللنبمسلمة،دمحمنبدبعاہللنبملسم،اؿےکفادل،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجےکوھگڑفںےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکوھگڑفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤اػ ٥بً ٩لی٣ ،شٌوؼی٤٘٠ً ،ة ب٣ ٩زثؽ ،شرضت س٠امی ٪ب ٩بزیؽہ

اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽث َ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ُّی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕؽ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ِ ١فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٔ ٩ِ ٣ظ ِي َٕٗ ١ا َ ٢إ ٔ ِ ٪اہللُ
َ
ک فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َش ِي ُث ٔطئ َِت َٗا ََ ٢و َسأ َ َُ ٟط
ُف ٕ
ض َٔ ٩ِ ٣یاُٗو َت ٕة َش َِ ٤زا َئ َی ٔلیرُ ب ٔ َ
أَ ِؼ َظَ ٠
َک ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ َََل َتظَ ا ُئ أ ِ ٪تُ ِص ََٔ ٓ ١َ ٤يضا ًَل َی َ َ

ِک اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ِ ١فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٥َِ ٠َٓ ٢ي ُ٘ َِٟ ١طُ ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َٗا ََ ٔ ٟ ٢ؼاش ٔبٔطٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪یُ ِؽظَٔ ٠
ک
ک َوََّ ٟذ ِت ًَ ِيَ ُ٨
ک ٓ َٔيضا َ٣ا ا ِط َت َض ِت َنٔ ُِش َ
یََ َٟ ٩ِ ُٜ
دبعاہلل نبدبعارلنمح،اعمص نبیلع،وعسمدی،علقمةنب رمدث،رضحتنامیلؿ نبربدیہ اےنپفادل ےسرفاتیرکےت ںیہ ہک اکی
صخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ایکتنجںیموھگڑےیھبوہںےگ۔آپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاہللاعتیلےنںیہمتتنجںیمدالخایکوتمتاس ںیمرسخایوقتےکسجوھگڑےرپوساروہان
اچوہےگفہںیہمتےلرکتنجںیماہجںاچوہےگاڑارکےلاجےئاگ۔رافی ےتہںیہاکیدفرسےصخشےنوپاھچایروسؽاہللیلص
اہللہیلع فآہلفملس ایک تنج ںیمافٹنوہںےگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اےسفہوجابہن دایوجےلہپوک دایاھتہکلبرفامایارگ
اہللاعتیلںیہمتتنجںیمےلاجےئوتوجھچکاہمترایجاچےہاگافرسجےساہمتریآںیھکنوفحمظوہںیگںیہمتفیہھچکےلماگ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اعمصنبیلع،وعسمدی،علقمةنبرمدث،رضحتنامیلؿنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکوھگڑفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 435

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،سٔيا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩سابم سے وہ سٔيا ٪سے وہ ً٤٘٠ہ ب٣ ٩زثؽ

اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ساب ٔ ٕم ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ِّی
وسدی ،دبعاہلل نب ابمرک ،ایفسؿ ،ہمقلع نب رمدث ،دبعارلنمح نب اسطب ےس فہ ایفسؿ ےس فہ ہمقلع نب رمدث ےس فہ دبعارلنمح ابطس
ےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسےکل ینعمدحثیلقنرکےتںیہافرہیوعسمدییکدحثیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،دبعارلنمحنباسطبےسفہایفسؿےسفہہمقلعنبرمدث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ

تنجےکوھگڑفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ١ب ٩س٤زة اش٤سی ،ابوٌ٣اویة ،واػ ١ب ٩سائب ،ابوسورة ،شرضت ابوایوب

اػ ٕ ١ص َُو ابِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َس ِو َر َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة اْلِ َ ِش َٔ ٤س ُّی َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩و ٔ
َّ
َّ َ
َ
رعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أُش ُّٔب ا َِ ٟع ِي َ ١أَفٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َظ ِي َْٗ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ُّی َ
وب َٗا َ ٢أتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ َ
ک َش ِي ُث ٔطئ َِت
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪أ ُ ِؼظَِٔ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة أُت َ
َف ٕ
ض َٔ ٩ِ ٣یاُٗو َت ٕة َُ ٟط َج َ٨ا َشا ُٔ َٓ ٪صَِ ٠ٔ٤ت ًََِ ٠يطٔ ث ُ َّ ٥كَ َار ب ٔ َ
ٔيت بٔ َ َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وب إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َس ِو َر َة ص َُو ابِ ُ٩
ٔیث َِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َوَّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی أَ ُّی َ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َؿ ٌَّ َٔ ُط َی ِصٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن ٔج ًّؽا َٗا َ ٢و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و ُ ٢أَبُو َس ِو َر َة َص َذا
وب يُ َـٌ ُ
أَخٔی أَبٔی أَ ُّی َ
وب ََّل یُ َتابَ ٍُ ًََِ ٠ي َضا
رک ا َِ ٟصؽٔیثٔ َی ِزؤی َ٨َ ٣أٛی َر ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ُُ َ ٨ِ ٣

ہ
دمحمنباامسلیعنبرمسةا مشی،اوباعمفیة،فالصنباسبئ،اوبوسرة،رضحتاوباویبرفامےتںیہہکاکیداہییتیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجموھگڑےتہبدنسپںیہایکتنجںیمیھب
وہںےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمت تنجںیمدالخوہےوتںیہمتااسیوھگڑادایاجےئاگوجایوقتاکوہاگافراس
ےکدفرپوہںےگ۔متاسرپوساریرکفےگافراہجںاچوہےگوھگےتمرھپفےگ۔اسدحثییکدنسوقیںیہن۔ل اےسرصػایس
دنس ےس اجےتن ںیہ۔ اوبوسرہ ،اوبا اویب ےک ےجیتھب ںیہ۔ اںیہن ییحی نب نیعم ےن فیعض رقار دای ےہ ہکبج اامؾ اخبری اںیہن
رکنمادحلثی ےتہںیہ۔ہیاوباویبےسرکنمدحںیثیرفاتیرکاتےہنجاکوکیئاتمعبںیہن۔
ہ
رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمسةا مشی،اوباعمفیة،فالصنباسبئ،اوبوسرة،رضحتاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویتنجںیکرمعےکقلعتم

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
ویتنجںیکرمعےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 437

راوی  :ابوہزیزة ٣ص٤ؽ بُ ٩فاض بْصی ،ابوؼاؤؼ٤ً ،زا ٪ابوًواٗ ،٦تاؼة ،طہزب ٩شوطبً ،بؽاٟزش ٩٤ب ،٥٨ُ ٩شرضت
ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َ َ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪أَبُو ا َِّ ٌَ ٟواَ َٗ ٩ِ ًَ ٔ ٦تا َؼ َة ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ
ُفا ٕ
ض ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽث َ٨ا أبُو ص َُزیِ َز َة َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٔ ٩
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُج ِز ّؼا ُِ ٣ز ّؼا
 ١أَصِ ُ
ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٌَٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ ١أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِؽ ُظ ُ

َُّ َٜ ٣صٔ٠ی َن أَبِ َ٨ا َئ ث َ ََلث ٔی َن أَ ِو ثَ ََل ٕث َوثَ ََلث ٔی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اب َٗ َتا َؼ َة َر َو ِوا
یب َو َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َص َذا ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ُ٣زِ َس َّل َو ٥َِ ٟي ُِشُ ٔ ٨ؽو ُظ
اوبرہریة دمحم نب رفاس رصبی ،اوبداؤد ،رمعاؿ اوبوعاؾ ،اتقدة ،رہشنب وحبش ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل
اعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییتنجاساحتلںیمتنجںیمدالخوہںےگہکاؿ
ےک مسافررہچےرپابؽ ںیہنوہںےگ۔ اؿیک آںیھکنرس ںیگوہںیگ افر اؿ یکرمعسیت ای سیتنیتربسکتوہیگ۔ہیدحثی
نسحرغ بےہ۔ضعباتقدہےکاسیھتاےساتقدہےسرملسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرہریة دمحم نب رفاس رصبی ،اوبداؤد ،رمعاؿ اوبوعاؾ ،اتقدة ،رہشنب وحبش ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اعمذ نب لبج
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجیکیکینتکںیفصوہںیگ؟
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ

تنجیکیکینتکںیفصوہںیگ؟

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 438

راوی  :ششین ب ٩یزیؽكصاٛ ٪وفی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـيُ ،١ضار ب٣ ٩زة٣ ،صارب ب ٩ؼثار ،اب ٩بزیؽہ ،شرضت بزیؽہ رضی اہلل
ً٨ہ

یؽ َّ
ُضارٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٣ُ ٩صار ٔٔب بِ ٔ ٩ؼٔثَا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُش َشی ِ ُن بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟلصَّا ُ ٪ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٔ ٩ِ ًَ ١
ٕ ثَ َ٤اَُ ٧وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ
ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ ُ
َٔش َ
وَ ٪و ٔ٣ائ َ ُة َػ ٕ ٓ
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ً ِ ُ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪سائ ٔز ٔاْلِ ُ ََٗ ٥ٔ ٣ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕؽ ًَ ِ٩
اْلِ ُ َّ٣ةٔ َوأَ ِر َب ٌُ َ
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ َس َّل َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َُ ٩ِ ًَ ٢سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو َشؽ ُ
ٔیث أَبٔی

ٔس َ٨ا َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪صار ٔٔب بِ ٔ ٩ؼٔثَا ٕر َش َش َْ ٩وأَبُو ٔس َ٨ا ٕ ٪ا ِس ُُ ٤ط ُٔض ُار بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َوأَبُو ٔس َ٨ا َّٕ ٪
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط َسٌٔي ُؽ بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪وص َُو
َ
ْص ٌّی َوأَبُو ٔس َ٨ا َّٕ ٪
اس ُُ ٤ط ً َٔيسی بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪ص َُو ا ِِ َ٘ ٟش َ٤ل ٔ ُّی
َب ِ ٔ
اٟظام ٔ ُّی ِ
نیسحنبسیدیاحطؿوک یف،دمحم نبلیضف،رضارنبرمة،احمربنبداثر،انبربدیہ ،رضحتربدیہریضاہللہنع  ےتہ ںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالہتنجیکاکیوسسیبںیفصوہںیگنجںیمےسایس()24اساتمافراچسیلابیق
اوتمںیکوہںیگ۔ہیدحثینسحےہ۔اسدحثیابمرہکوکہمقلعنبرمدثیھب نامیلؿنبربدیہےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسرمالسًلقنرکےتںیہ۔ضعبدحمنیث(رمہمحاہلل)ےناےسلصتمایبؿایکینعینامیلؿنبربدیہاےنپفادلربدیہےس
رفاتیرکےتںیہ۔انبانسؿےکفاہطسےساحمربنبداثریکدحثینسحےہ۔اوبانسؿاکانؾرضارنبرہمہےہ۔اوبانسؿابیشیناک
قش
انؾدیعسنبانسؿےہافرفہ ملیںیہ۔
رافی  :نیسحنبسیدیاحطؿوکیف،دمحمنبلیضف،رضارنبرمة،احمربنبداثر،انبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ

تنجیکیکینتکںیفصوہںیگ؟

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 439

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،ابواسص٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ي٤و ،٪شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ َِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٪یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُٗ َّب ٕة ِ َ ٧ص ّوا ٔ ٩ِ ٣أَ ِر َبٌٔی َن َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِز َؿ ِو َ ٪أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ُرب ُ ٍَ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِز َؿ ِو َ ٪أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ثَُ ُ٠ث أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِز َؿ ِو َ٪
ئ فٔی ٔج ِٔ ٠ؽ َّ
اَٟش ٔک إ ٔ ََّّل ک َ َّ
اٟث ِورٔ
اٟظ ٌِ َزة ٔا ِٟب َ ِي َـا ٔ
ْط أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة ََّل َی ِؽ ُظَ ُ٠ضا إ ٔ ََّّل َنٔ ِْص ُِ ٣شْ ٤َ ٔ ٠ة َ٣ا أَْمُتْن فٔی ِّ ِ
أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا َط ِ َ
ئ فٔی ٔج ِٔ ٠ؽ َّ
اْلِ َ ِس َوؼ ٔأَ ِو ک َ َّ
اٟظ ٌِ َزة ٔ َّ
ا ٪بِ ٔ٩
اٟث ِورٔ اْلِ َ ِش َ٤ز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش ِو َؼا ٔ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ُش َؼی ِ ٕن َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ل  رقتًابی
اچسیلارفاداکیہبصق ںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہآ ے۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتالہتنج
اکوچاھتہصحوہاندنسپرکےتوہرعضایکاہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتویتنجں
اک رسیتا ہصح وہان دنسپ رکےت وہ اس ےیل ہک تنج ںیم رصػ املسمؿ یہ دالخ وہ ںیکس ےگ افر مت ولگ دعتاد ںیم رشمنیک یک ہب
ةسن اس رطح وہ ےسیج اکےل لیبیک اھکؽ رپ اکی دیفس ابؽ ای رسخ لیبیک لھک رپ اکی اکال ابؽ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس
اببںیمرمعاؿنبنیصحافراوبدیعسدخریےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجےکدرفازفںےکقلعتم

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکدرفازفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 440

ًيسی ٗزاز ،ظاٟؽ ب ٩ابی برک ،شرضت سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل
راوی ٓ :ـ ١ب ٩ػباط بِؽاؼی ٩ٌ٣ ،بٰ ٩

 ١بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔط ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُٔ ً ٩يسی ا َِ٘ ٟزَّا ُز ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
رع ُؿ ُط َٔ ٣شی َرةُ اٟزَّأ ٔ ٛب ا َِ ٤ُ ٟحوِّؼ ٔ
اب أ ُ ًَّٔ٣ی َّأ ٟذی َی ِؽ ُظَ ُ٠
أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ُ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ ِ
وَِ ٠ًَ ٪يطٔ َشًَّی َتکَاؼُ َ٨َ ٣أٛبُ ُض َِ ٥تزُو َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا ًَ َِ ٩ص َذا
ٔیث َ ٔ
ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ض ُِ َٟ ٥ي ِـ َِ ُل َ
َغ ْ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ ََٓ ٥َِ ٠ي ٌِز ٔ ِٓ ُط و َٗا ََ ٔ ٟ ٢عأ ٔ ٟؽ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َ٨َ ٣أٛیرُ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
لضف نب ابصح دغبادی ،نعم نب ٰیسیع زقاز ،اخدل نب ایب رکب ،رضحت اسمل نب دبعاہلل اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجدرفازےےسریمیاتمتنجںیمدالخوہیگاسیکوچڑایئاینتوہیگہکاکیزیتراتفروسار
اس ںیم نیت رفزکت اتلچ رےہ نکیلاس ےک ابفوجددالخ وہےتفتقدابؤ اام  ڑبےھ اگہک رق ب وہاگہک اؿ ےک ابزف ارت اجںیئ۔ ہی
دحثی رغ ب ےہ۔ ںیم ےن اامؾ اخبری ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ںیم اےس ںیہن اجاتن۔ اخدل نب
اوبرکب،اسملنبدبعاہللےکوحاےلےستہبیسرکنمااحدثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :لضفنبابصحدغبادی،نعمنبٰیسیعزقاز،اخدلنبایبرکب،رضحتاسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجےکابزارےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکابزارےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١ہظا ٦ب٤ً ٩ارً ،بؽاٟص٤يؽ ب ٩شبيب ب ٩ابی ًَشی ،٩اوزاعی ،ششا ٪بً ٩لية ،شرضت سٌيؽ
ب٣ ٩شيب رضی اہلل ً٨ہ

یَ ٩ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی
َٔش َ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ِ ٌٟ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ َُ ٩شب ٔ ٔ
ک فٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َش َّشا ُ ٪بِ ُٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَُ َّ ٧ط َٟق ٔ َی أَبَا ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ِسأ َ ُ ٢اہللَ أَ َِ ٪ی ِح َ ٍَ ٤بَ ِيىٔی َوبَ ِي ََ ٨
وَٗ ٚا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ ِظب َ َرنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ إٔذَا َؼ َظُ٠وصَا َ٧زَُٟوا
ٔيؽ أَٓ َٔيضا ُس ْ
ُسو ٔ ٚا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢سٌ ْ

رع َط ُط َو َیت ََب َّؽی َُ ٟض ِ ٥فٔی
اٟؽَ ِ ٧يا ٓ ََيز ُ ُ
ور َ
ٓ ٔي َضا بٔٔ َِـ ٔ ١أَ ًِ َ٤أٟض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥یُ ِؤ َذ ُ ٪فٔی َٔ ِ٘ ٣ؽارٔ یَ ِؤ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ٔ ٩ِ ٣أَیَّاُّ ٔ ٦
وَ ٪ربَّ ُض َِ ٥ویُبِر ٔ ُز َُ ٟض ِِ َ ٥

ُوؿ ٍُ َُ ٟض ِ٨َ ٣َ ٥ابٔزُ ُٔ ٧ ٩ِ ٣و ٕر َو َ٨َ ٣ابٔزُ ِٔ ُٟ ٩ِ ٣ؤُٟؤٕ َو َ٨َ ٣ابٔزُ َٔ ٩ِ ٣یاُٗو ٕ
َر ِو َؿ ٕة ٔ ٩ِ ٣رٔ َی ٔ
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓت َ
ت َو َ٨َ ٣ابٔزُ َٔ ٩ِ ٣زبَ ِز َج ٕؽ َو َ٨َ ٣ابٔزُ
اب
َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َ٨َ ٣ابٔزُ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َو َی ِحُ ٔ ٠ص أَ ِؼَ٧اص َُِ ٥و َ٣ا ٓ ٔيض ٔ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ؼن ٔ ٕٓی ًَل َی ُِ ٛث َبا ٔ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َوا ِٟکَا ُٓورٔ َو َ٣ا َی َز ِو َ ٪أَ َّ ٪أَ ِػ َص َ
ِرکا ٔس ِّی بٔأ َٓ َِـ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِِ ٣َ ٥حّ ٔ ٠شا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َص َِ َ ٧ ١زی َربَّ َ٨ا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت َت ََ ٤ار ِو َ ٪فٔی ُر ِؤیَ ٔة
ال َ َ
َّ
َّ
اُض ُظ
ک ََّل تُ ََ ٤ار ِو َ ٪فٔی ُر ِؤ َیةٔ َربَِّ ٥ِ ُٜو ََّل یَ ِب َقی فٔی ذََ ٔ ٟ
اٟظ ِٔ ٤ص َوا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟي ََ ٠ة ا َِ ٟب ِؽرٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َّلَ َٗا ََ َٛ ٢ذَ ٔ ٟ
ک ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص َر ُج ْ ١إَّٔل َش َ َ
َّ
اہللُ َُ ٣ص َ َّ
اٟؽَ ِ ٧يا
َک ب ٔ َب ٌِ ٔف ُ َِؽ َراتٔطٔ فٔی ُّ
َک یَ ِو ََِ ٠ُٗ ٦ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ ُي َذ ُ
اُض ّة َشًی َي ُ٘و ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج ُٔ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥یَا ُٓ ََل ُ ٪بِ َََ ُٓ ٩ل ٕ ٪أَ َت ِذ ُ ُ
َ
ک َُ ٔظ َي ِت ُض َِ ٥س َصابَ ْة
ک َص ٔذظ ٔ َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ص ًَُِ ٥ل َی ذََ ٔ ٟ
ک َ٨ِ ٣ز ٔ ََ ٟت َ
َفت ٔی بَ َِ َِ ٠ت ب ٔ َ
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب أَ ََٓ ٥َِ ٠ت ِِ ٔ ِ
َف لٔی ٓ ََي ُ٘و ُ ٢بَل َی ٓ ََش ٌَ ُة ََ ٔ ِِ ٣
َ
ْط ِت ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥كٔي ّبا َ ٥َِ ٟیحٔ ُؽوا ِٔ ٣ث َ ١رٔی ٔصطٔ َط ِيئّا َٗ ُّم َو َي ُ٘و َُ ٢ربُّ َ٨ا َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ُٗو ُ٣وا إلٔ َی َ٣ا أَ ًِ َؽ ِؼ ُت
َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗٔض ٔ َِٓ ٥أ َِ َ ٣
ُ
ِرکا َٔ ٣ة َٓع ُُذوا َ٣ا ا ِط َت َض ِيت ُِ٨َ َٓ ٥أتِ ٔی ُسوّٗا َٗ ِؽ َش َّٔ ِت بٔطٔ ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ٓ ٔيطٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟت ُِ ٨و ِز ا ُِ ٌُ ٟيو ُ ٪إلٔ َی ِٔ ٣ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟت ِش ٍَِ ٤
َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٜال َ َ
٨َ َٟ ١ا َ٣ا ِ
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
اط َت َض ِي َ٨ا َِ ٟي َص یُ َبا َُ ٓ َٔيضا َو ََّل ي ُِظت َ َری َوفٔی ذََ ٔ ٟ
ْط ًَل َی ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
اٟشو ٔ ٚیَ َِ ٠قی أَصِ ُ
وب َٓ ُي ِص َُ ٤
ک ُّ
ِاْلذَا َُ ٪و ٥َِ ٟیَ ِع ُ ِ

 ١ذُو ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٟةٔ ا ِ٤ُ ٟزِ َتٔ ٌَٔ ٔة ٓ ََي َِ ٠قی َ ٩ِ ٣ص َُو ُؼوُ َ ٧ط َو َ٣ا ٓ ٔيض ٔ َِ ٥ؼن ٔ ٌّی َٓیَرُو ًُ ُط َ٣ا َی َزی ًََِ ٠يطٔ ٔ٩ِ ٣
 ١اَّ ٟز ُج ُ
َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ب ٌِ ّـا َٗا َُ َٓ ٢ي ِ٘ب ٔ ُ
ک أََّ٧طُ ََّل یَ َِ ٨بغ ٔی ْٔل َ َش ٕؽ أَ َِ ٪ی ِصزَ ََٔ ٓ ٪يضا ث ُ َّ٥
آَخ َشؽٔیثٔطٔ َشًَّی َی َت َع َّي َ ١إَِٔ ٟيطٔ َ٣ا ص َُو أَ ِش َش ُ٨ِ ٣ٔ ٩طُ َوذََ ٔ ٟ
اَ ٠ِّ ٟبا ٔ
ض ٓ ََ٤ا یَ ِٔ َ٘ ٨ضی ٔ ُ

َار ِٗت َ َ٨ا ًََِ ٠يطٔ
ٔ َ ٨ِ َ ٧
ْص ُٖ إلٔ َی َ٨َ ٣ازٔ٨َ ٔ ٟا َٓ َي َتََّ٘ ٠اَ٧ا أَ ِز َوا ُج َ٨ا ٓ ََي ُ٘ ِ٣َ ٩َ ٠زِ َش ّبا َوأَص َِّل َِ َ٘ ٟؽ ٔجئ َِت َوإ ٔ َّ ٪ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٤ا ٔ ٢أَٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا ٓ َ

َّار َو َی ٔص ُّ٘ َ٨ا أَ َِ ٔ ٠َ٘ ٨ِ َ ٧ ٪ب بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا ا ِن َ٘ َ٠ب ِ َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ
ٔیث َ ٔ
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢إَّٔ٧ا َجاَِ ٟش َ٨ا ا َِ ٟي ِو ََ ٦ربَّ َ٨ا ا َِ ٟحب َ
َغ ْ

إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی ُس َویِ ُؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ
دمحم نب اامسلیع ،اشہؾ نب امعر ،دبعادیمحل نب  بیب نب ایب رشعنی ،افزایع ،اسحؿ نب عغنة ،رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس الماقت یک۔ رضحت اوبرہریہ ےن رفامای ںیم اہلل اعتیل ےس وساؽ
رکاتوہںہکفہل دفونںوک تنجےکابزارںیمااھٹکرکے۔رضحتدیعسنببیسمےن وپاھچایکاسںیمابزاروہںےگ۔رضحت
اوبرہریہ ےن رفامای اہں ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتبای ہک یتنج بج ابزارفں ںیم دالخ وہں ےگ وت اےنپ اامعؽ یک
فضلیت ےک اطمقب اس ںیم ارتںی ےگ رھپ داینفی ہعمج ےک دؿ ےک ربارب فتق ںیم آفاز دی اجےئ وت ہی ولگ اےنپ رب یک زایرت
رکںیےگ۔اؿےکےیلاساکرعشاظرہوہاگافراہللاعتیلاباغتتنج ںیمےسیسکاکی ابغںیم یلج رفامےئاگ۔ویتنجںےکےیل
ربنماھچبےئاجںیئےگوجونر ،ومیت،ایوقت،زرمد،وسےنافراچدنیےکوہںےگ۔افراؿںیمےسادیندرےجاکیتنج(ارگہچاؿ
ںیم وکیئ ادین ںیہن وہاگ) یھب کشم افر اکوفر ےکولیٹں رپ وہاگ۔فہ ولگ ہی ںیہندھکی ںیکس ےگہک وکیئ اؿ ےس ایلع ربنمفں رپ یھب
ےہ (اتہک فہ نیگمغ ہن وہں) ۔ رضحت اوبرہریہ  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ل  اہلل رب
ازعلتوکدںیھکی ےگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاہںایک متولوگںوکوسرجای وچدوھںیرات ےکاچدنوکدےنھکیںیموکیئ
زتمحایرتددوہاتےہ؟ل ےناہکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایسرطحمتولگاےنپربوکدےنھکیںیمزتمحفرتدد
ںیمالتبمںیہنوہںےگ۔ہکلباسسلجمںیموکیئصخشااسیںیہنوہاگوجاباشملہفاہللاعتیلےسوگتفگہنرکےکس۔اہیںکتہکاہللاعتیل
اؿ ںیم ےس یسک ےس ںیہک ےگ ہک اے الفں نب الفں ںیہمت اید ےہ ہک مت الفںدؿ اسرطح اہک اھت افر اےس اس ےک ضعب انگہ اید
دالںیئ ےگ۔ فہ رعض رکے اگ اے اہلل ایک آپ ےن ےھجم اعمػ ںیہن رک دای اہلل اعتیل رفامےئ اگ ویکں ںیہن۔ ریمی رفغمت یک
فتعس یہ یک فہج ےس وت مت اس زنمؽ رپ ےچنہپ وہ۔ اس دفراؿ اؿ ولوگں وک اکی دبیل ڈاھپن ےل یئگ افر اؿ رپ ایسی وخوبش یک ابرش
رکےیگہکاوہنںےنیھبکفیسیوخوبشںیہنوسیھگنوہیگ۔رھپاہللاعتیلرفامےئاگاوھٹافرریمیرکاوتمں(ااعنامت)یکرطػاجؤ
وج ںیم ےن اہمترے ےیل رےھک ںیہ افر وج اچوہ ےل ول۔ رھپ ل  ولگ اس ابزار یک رطػ اجںیئ ےگ۔ رفوتشں ےن اس اک ااحہط ایک وہا
وہاگ۔افراسںیمایسیزیچںیوہںیگںیہنجہنیھبکیسکآھکنےنداھکیہنیسکاکؿےنانسافرہنیہیسکدؽرپاؿاکایخؽسگرا۔انچہچن
ںیمہ رہ فہ زیچ اطع یک اجےئ یگ۔ سج یک ل  وخاشہ رکںی ےگ۔ فاہں رخدی ف رففتخ ںیہن وہیگ۔ رھپ فاہں یتنج اکی دفرسے ےس
الماقترکںیےگ۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپاؿںیماؿےسایلعرمےبتفاےلیتنجاےنپےسمکدرےج
فاےل ےس الماقت رکے اگ۔ احالہکن اؿ ںیم ےس وکیئ یھب مک درےج فاال ںیہن وہاگ وت اےس اس اک ابلس دنسپ آےئ اگ۔ ایھب اس یک
ابت وپرییھبںیہنوہیگہکاسےکدبؿ رپاسےسیھبرتہبابلسوہ اجےئاگ۔ہیاس ےیلوہاگہکفاہں یسکاکنیگمغ وہانتنجیک

اشؿےکالخػےہ۔رھپل اےنپرھگفںیکرطػرفاہنوہاجںیئےگ۔فاہںبجامہریاینپویبویںےسالماقتوہیگوتفہںیہکیگ۔
رَم َ ًْخ َف َأ ْه ًلمت ےلہپےسزایدہوخوصبرتوہرکولےٹوہ۔ل ںیہکےگ ہکآجل اےنپربابجریکسلجمںیمھٹیبرکآرےہںیہ۔ذہلا
ایسنسحفامجؽےکقحتسمںیہ۔ہیدحثیرغ بےہافرل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنب اامسلیع،اشہؾنبامعر،دبعادیمحلنب  بیبنبایبرشعنی ،افزایع،اسحؿنبعغنة،رضحت دیعسنببیسمریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجےکابزارےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 442

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ وہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚنٌ٤ا ٪ب ٩سٌؽ ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َو َص َّ٨ا ْؼ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
َّ
ئ
اٟؼ َو َر ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َُ ٟشو ّٗا َ٣ا ٓ َٔيضا ٔ َ
َشائْ َو ََّل بَ ِي ٍْ إَّٔل ُّ

َٓإٔذَا ِ
یب
اط َت َهی اَّ ٟز ُج ُ
ُ ١ػ َور ّة َؼ َظ ََٔ ٓ ١يضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

ادمح نب عینم فانہد ،اوباعمفہی ،دبعارلنمح نب ااحسؼ ،امعنؿ نب دعس ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایتنجںیماکیابزاروہاگسجںیمرخدیفرففتخںیہنوہیگاہتبلاسںیموعروتںافررمدفں
یکوصتریںیوہںیگوجےسجدنسپرکےایسیکرطحوہاجےئاگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبعینمفانہد،اوباعمفہی،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿنبدعس،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفتیئِابریاعتٰیل
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
رفتیئِابریاعتٰیل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 443

راوی  :ہ٨اؼ ،وٛيٍ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت جزیز بً ٩بؽاہلل بحلی

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا

وًَ ٪ل َی َربَِّٓ ٥ِ ُٜت َ َر ِوَ٧طُ َ٤َ ٛا َت َز ِو َ٪
وسا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠وَ َز إلٔ َی ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟي ََ ٠ة ا َِ ٟب ِؽرٔ َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ست ٌُِ َز ُؿ َ
ُجّ ُ٠
َّ
َغوب ٔ َضا
َص َذا ا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََّل ُت َـا َُ ٣
و ٪فٔی ُر ِؤیَت ٔطٔ َٓإ ٔ ِِ ٪
اس َت َل ٌِت ُِ ٥أَ ََِّ ٪ل ُت ِِ َ٠بُوا ًَل َی َػ ََلة ٕ َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ اٟظ ِٔ ٤ص َو َػ ََلة ٕ َٗ ِب َُ ُ ١
ک َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ َّ
ُ
وب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟظ ِٔ ٤ص َو َٗ ِب َ ١ا ُِِ ٟزُ ٔ
ْقأَ َٖ َسبِّضِ ب ٔ َص ِٔ ٤ؽ َربِّ َ
َٓآ ٌَُِ٠وا ث ََّ َ ٥

انہد،فعیک،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحترجرینبدبعاہللیلجبرفامےتںیہہکاکیرمہبتل یبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اسھت ےھٹیب وہےئ آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچدن یک رطػ داھکی وج ہک وچدوھںی رات اک اھت افر رفامای مت
ولگاےنپ رپفرداگرےکاسےنمشیپےیکاجؤےگافراےسایسرطحدھکیوکسےگےسیجہیاچدندھکیرےہوہینعیاےسدےنھکیںیمابلکل
زتمح ںیہن ااھٹین زپے یگ۔ ذہلا ارگ وہ ےکس وت ولطع آاتفب افر رغفب آاتفب ےس ےلہپ یک امنزںی (ینعی رجف افر رصع) رضفر زپاھ
ف َ َص ِ ّی ئ
َ ْ طل ُ ل َّشمْ َ
ِح
ْ
ْ
َ
ُ
م
فب)ینعی متاےنپرب
ال
ق
ف
س
ا
ع
و
ُ
ق
ن
ر
د
د
ِ
َ
َ
ِ
َِ
ُ ِ
رکف۔رھپآپیلصاہللہیلع فآہلفملساسآتی یکالتفت رفامیئ( َ ِ ّ َ ْ ْ،
یکدمحےکاسھتحیبسترکفوسرجولطعوہےنےسےلہپیھبافردعبںیمیھب۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :انہد،فعیک،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحترجرینبدبعاہللیلجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ

رفتیئِابریاعتٰیل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 444

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ثابت ب٨انیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ػہيب رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
١
بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ُِ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ ٔ ٠َّ ٔ ٟذ َ
ی ٩أَ ِش َشُ٨وا ا ُِ ٟص ِشى َی َوزٔیَا َؼ ْة َٗا َ ٢إٔذَا َؼ َظ َ ١أَصِ ُ
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ٧ا َؼی ُ٨َ ٣اؼ ٕإ ٔ ََّ ٪لَ ٨ِ ٔ ً ٥ِ ُٜؽ اہللٔ َِ ٣وً ّٔؽا َٗاُٟوا أَ ٥َِ ٟیُبَي ِِّف ُو ُجو َص َ٨ا َویُ َِّ ٨ح َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َویُ ِؽظٔ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗاُٟوا بَل َی

اب َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا أَ ًِ َلاص َُِ ٥ط ِيئّا أَ َش َّب إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا٨َّ ٟوَ ز ٔإَِٔ ٟيطٔ َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِس ََ ٨ؽ ُظ
َٗا ََ َٓ ٢ي ِٔ َٜ ٨ظ ُ
ٕ ا ِٔ ٟص َح ُ
َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو َرٓ ٌََ ُط َو َر َوی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َو َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩

أَبٔی َِ ٟيل َی َٗ ِو َٟطُ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبسلمة،اثتب انبین،دبعارلنمحنبایبیلیل ،رضحتبیہصریضاہللہنع ےسرفاتیےہ
ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل اعتیل ےک وقؽ نج ولوگں ےن یکین یک اؿ ےک ےیل الھبیئ ےہ ےک ابرے ںیم رفامای بج
یتنجتنجںیمدالخوہاجںیئےگوتاکیاکپرےنفاالاکپرےاگاہمترےےئلاہلل اعتیلےکاہںاکیفدعہےہفہںیہکےگایکاسےن
امہرے رہچے رفنش ہن ےیک؟ افر ںیمہ منہج ےس ؤاچ رک تنج ںیم دالخ ہن ایک؟ فہ (رفےتش) ںیہک ےگ اہں ویکں ںیہن رھپ رپدہ اٹہای
اجےئ اگ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل یک مسق اںیہن اس یک رطػ دےنھکی ےس رتہب وکیئ زیچ ںیہن یلم۔ (ینعی
ددیا ِرایہلےسرتہب)۔نامیلؿنبریغمہاےساثتبانبینےسافرفہدبعارلنمحنبایبیلیلےسایہناکوقؽلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبسلمة،اثتبانبین،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبیہصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ

رفتیئِابریاعتٰیل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 445

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،طبابة ب ٩سوار ،اَسائي ،١ثویزة ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١ث ُ َویِز ٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرنٔی َط َبابَ ُة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َک َُ ٣ض ِ٥
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِؼنَی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة  ٩ِ ٤ََ ٟیَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی ٔج َ٨أ٧طٔ َوأَ ِز َوا ٔجطٔ َو َنٌٔئ٤طٔ َو َظ َؽ ٔ٣طٔ َو ُ ُ
َسرٔظ ٔ َٔ ٣شی َر َة أَ َِ ٕٔ ٟس َٕ ٨ة َوأَ ِ َ
َّ
ُ
اْظ ْة
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠و ُجو ْظ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َ ٔ َ ٧
اُض ْة إلٔ َی َرب َِّضا َ ٔ َ ٧
ًَل َی اہللٔ َ ٩ِ ٣یَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی َو ِجضٔطٔ ُ َِؽ َو ّة َو ًَ ٔظ َّي ّة ث ََّ َ ٥
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی صَ َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١ث ُ َویِز ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٣ز ُٓو ًّا َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٩
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ا ٩ِ ًَ ٪ث ُ َویِز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗ ِو َُ ٟط َو٥َِ ٟ
أَبِ َح َز ًَ ِ ٩ث ُ َویِز ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٣وُٗوّٓا َو َر َوی ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪ث ُ َویِز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاص ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َکیِبٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َی ِزٓ ٌَِ ُط َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ئ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ک أَبُو ُ َ

ًُ ََ ٤ز ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ

دبع نب دیمح ،ابشیة نب وسار ،ارسالیئ ،وثری ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ادیندرےجاک یتنجیھب اےنپ اب ںں ،ویبویں،وتمعنں ،دختماگرفں افرںوتخںوک اکیزہارربس یکاسمتفکت دےھکیاگ۔اؿ ںیم
ےس  ب ےس زایدہ ارکاؾ فاال فہ وہاگ وج حبص ف اشؾ اہلل اعتیل ےک رہچے یک رطػ دےھکی اگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی
ا
مٍ َي ِ َ َ
ِ
ظةٌّ"(اسرفز تہبےسرہچےابرفقنوہںےگافراےنپربیکرطػ دںیھکیےگ)ہی
آتیزپیھ" ُفهوُـٌّ َ ْي َ ِ د
ض ٌّة ِإَل َر ِّ َب َي َ
دحثی یئک دنسفں ےس ارسالیئ یہ ےس وقنمؽ ےہ۔ ارسالیئ ،وثری ےس افر فہ انب رمع ےس رموفب ً لقن رکےت ںیہ۔ رھپ دیبع اہلل،
ایعجش،ایفسؿےسفہوثریےسفہاجمدہےسافرفہانبرمعےس ایہناکوقؽلقنرکےتںیہافراےسرموفعںیہنرکےت۔اوبرک ب،دمحم
نبالعء،دیبعاہللایعجشےسفہایفسؿےسفہوثریےسفہاجمدہےسافرفہانبرمعےسایسیکامدننہریرموفعلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ابشیةنبوسار،ارسالیئ،وثریة،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
رفتیئِابریاعتٰیل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ بُ ٩طیٕ ٛوفی ،جابز ب٧ ٩وط ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ُط ٕ
یٕ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُُ ٧ ٩و ٕط ا ِٔ ٟص َّ٤ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُٔ َ ٩
و ٪فٔی ُر ِؤیَ ٔة َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٗاُٟوا ََّل َٗا ََٓ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ست َ َر ِو َ٪
و ٪فٔی ُر ِؤ َی ٔة ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟي ََ ٠ة ا َِ ٟب ِؽرٔ َو ُت َـا َُ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُت َـا َُ ٣
و ٪فٔی ُر ِؤیَتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوصَ ََ ٜذا َر َوی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َربَّ٤َ َٛ ٥ِ ُٜا َت َز ِو َ ٪ا َِ ٤َ َ٘ ٟز َِ ٟي ََ ٠ة ا َِ ٟب ِؽرٔ ََّل ُت َـا َُ ٣
َغ ْ

َی ِصٌَی بِ َُٔ ً ٩يسی اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوی

ٔیص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َشؽ ُ
ٔیص
ٔیث ابِ ٔ ٩إ ٔ ِؼر َ
ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِؼر َ
ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َُیِرُ َِ ٣ص ُٔو ٕي َو َشؽ ُ
 ١بِ ُ٩
ٔیث أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ ُّض َو َص ََ ٜذا َر َوا ُظ ُس َض ِي ُ

أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

يض
َ ١ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوص َُو َشؽٔی ْث َػ ٔص ْ
َو َس ََُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ِٔ ٣ث ُ

دمحم نب رطفی وکیف ،اجرب نب ونح ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےناراشدرفامایایک متولوگں وکوچدوھںیاکاچدن ای وسرجدےنھکیںیموکیئدوشاریشیپآیتےہ؟احصہبرکاؾ ریضاہللمہنع
ےنرعضایکںیہن۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتولگرقنع باےنپربوکایسرطحدھکیوکسےگسجرطحمت
وچدوہںیاکاچدندھکیےتکسوہہکاسےکدےنھکیںیموکیئکشفہبشںیہنوہاگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ییحینبٰیسیعافریئکرافی
اےس ا،شم ےس فہ اوباص حل ےس فہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح لقن رکےت
ںیہ۔ دبعاہلل نب ادرسی یھب ا،شم ےس فہ اوبدیعس ےس افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ رضحت اوبدیعس
ریضاہللاعتیلہنعےسہیدحثیدعتمددنسفںےسرموفب ًرمفیےہافرفہیھبحیحصدحثیےہ
رافی  :دمحمنبرطفیوکیف،اجربنبونح،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع

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

ابب
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زیؽب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ٩
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک
وَٟ ٪ب َّ ِي َ
أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و ُْٔ ٢لَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة یَا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََي ُ٘و َُ ٟ

ک ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا
و٣َ ٪ا َ٨َ ٟا ََّل َ٧زِضَی َو َٗ ِؽ أَ ًِ َل ِيت َ َ٨ا َ٣ا ُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔم أَ َش ّؽا َٔ ٩ِ ٣ظ َِ ٔ ٘٠
َربَّ َ٨ا َو َس ٌِ َؽیِ َ
ک ٓ ََي ُ٘و ُ ٢صَ َِ ١رؿٔيت ََُِ ٓ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
ک َٗا َ ٢أُش َُِّٔ ٠ًَ ١ي ٥ِ ُٜر ِٔؿ َوانٔی ٓ َََل أَ ِس َع ُم ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَبَ ّؽا َٗا َ ٢أَبُو
 ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
أ ُ ًِ ٔلي ٥ِ ُٜأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َٗاُٟوا أَ ُّی َط ِي ٕئ أَٓ َِـ ُ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وسدی،دبعاہللنبابمرک،امکلنباسن،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل الہ تنج ےس رفامےئ اگ اے تنج فاول۔ فہ ںیہک ےگ اے رب ل  ریتی ابراگہ ںیم احرض
ںیہ۔ اہلل اعتیل رفامےئ اگ ایک مترایض وہےئ۔فہ ںیہک ےگ ںیمہ ایک ےہہک ل  رایض ہن وہں احالہکن وت ےنںیمہ فہ ھچک دای وج اس ےس
ےلہپیسک ولخمؼوکںیہن دای۔ اہللاعتیلرفامےئاگںیم ںیہمتاسےس یھب الضفزیچدفں اگ۔فہرعضرکںی ےگایاہلل اسےسرتہب افر
ایکےہ۔اہللاعتیلرفامےئاگہکںیمںیہمتاینپراضدنمیاطعرکدی۔ابںیممتےسیھبکانراضںیہنوہںاگ۔ہیدحثینسححیحص
ےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،امکلنباسن،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکالہتنجابالاخونںےساکیدفرسےاکاظنرہرکںیےگ
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
اسابرےںیمہکالہتنجابالاخونںےساکیدفرسےاکاظنرہرکںیےگ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 448

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل٠ٓ ،يض ب ٩س٠امی ،٪ہَل ٢بً ٩لیً ،لاء ب ٩يشار ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َُِٓ ٠يضُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ص ََٔل ٔ ٢بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َّ
اَٟشق ٔ َّی أَ ِو
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ََ ٟيت َ َرا َِؤ َ ٪ف ٔی ا ِِ ُِ ٟز َٓ ٔة َ٤َ ٛا َتت َ َرا َِؤ َ ٪ا ِلِ َٜو ََ ٛب ِ
َاؿ َّٔ ١
ا ِلِ َٜو ََ ٛب ا َِِ ٟزِب ٔ َّی ا َِِ ٟار َٔب فٔی اْلِ ُ ُٓ َٔ ٙو َّ
اٟؽ َر َجا ٔ
وَٗ ٪ا َ ٢بَل َی َو َّأ ٟذی
اٟلا ٍَ ٔ ٟفٔی َتٔ ُ
ت َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُو َٟئ ٔ َ
ک ا٨َّ ٟب ٔ ُّي َ
َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َوأَٗ َِوا ْ ٦آ َُ٨٣وا بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َػ َّؽُٗوا ا ِ٤ُ ٟزِ َسٔ٠ی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

فلی
وسدینبرصن،دبعاہلل، ،نبنامیلؿ،الہؽنبیلع،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الہ تنج اےنپ اےنپ دراجت ےک اطمقب ابالاخونں ںیم ےس اکی دفرسے وک اس رطح دںیھکی ےگ
سجرطحرشمیقاتسرےوک ایرغمبںیم رغفبوہےنفاےلاترےوکایولطعوہےنفاےلاترےوکدےتھکیںیہ۔احصہبرکاؾ ےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ایک فہ اایبنء وہں ےگ۔ رفامایاہں ویکں ںیہن افراس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت
ںیمریمیاجؿےہفہولگیھبوہںےگوجاہللاعتیلافراسےکروسؽرپاامیؿالےئافراوہنںےنامتؾروسولںیکدصتقییک۔ہی
دحثیحیحصےہ۔
فلی
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل، ،نبنامیلؿ،الہؽنبیلع،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکیتنجافردفزیخہشیمہہشیمہفںیہرںیہےگ۔
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
اسابرےںیمہکیتنجافردفزیخہشیمہہشیمہفںیہرںیہےگ۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة فٔی َػ ٌٔي ٕؽ َواش ٔ ٕؽ ث ُ َّ ٥یَ َّلَِ ٠ًَ ٍُ ٔ ٠يض ٔ َِ ٥ر ُّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل َیت ِ َب ٍُ ک ُ ُّ١
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِح َ ٍُ ٤اہللُ اَ ٨َّ ٟ
يب َػٔ٠يبُ ُط َوَ ٔ ٟؼاش ٔٔب اَّ ٟت َؼاؤیز ٔ َت َؼاؤیزُ ُظ َوَ ٔ ٟؼاش ٔٔب ا٨َّ ٟارٔ َ٧ا ُر ُظ
َ ٔ ٟ ١ؼاش ٔٔب اٟؼَّ ٔ ٔ ٠
إ ٔ ِن َشا ٕ٣َ ٪ا کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُؽوَ٧طُ َٓ ُي ََّ ٤ث ُ

وَ ٪ن ٌُوذُ
اض ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
وََ ٓ ٪ي َّلَِ ٠ًَ ٍُ ٔ ٠يض ٔ َِ ٥ر ُّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل َتتَّب ٔ ٌُ َ
وَ ٪و َی ِب َقی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
و٣َ ٪ا کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُؽ َ
َٓ َيت ِ َب ٌُ َ
و ٪اَ ٨َّ ٟ
ک اہللُ َربُّ َ٨ا َص َذا َ٣کَا٨َ ُ ٧ا َشًَّی َ َ ٧زی َربَّ َ٨ا َوص َُو َیأ ِ ُ٣زُص َُِ ٥ویُ َث ِّب ُت ُض ِ ٥ث ُ َّ ٥یَ َت َو َاری ث ُ ََّ ٥ی َّلََ ٓ ٍُ ٔ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل
ک َن ٌُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
ک اہللُ َربُّ َ٨ا َو َص َذا َ٣کَا٨َ ُ ٧ا َشً َّی َ َ ٧زی َربَّ َ٨ا َوص َُو یَأ ِ ُ٣زُص َُِ ٥ویُ َث ِّب ُت ُض ِ٥
ک َن ٌُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
وَ ٪ن ٌُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
اض ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
َتتَّب ٔ ٌُ َ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

و ٪فٔی ُر ِؤ َی ٔة ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َِ ٟي ََ ٠ة ا َِ ٟب ِؽرٔ َٗاُٟوا ََّل َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إََّٔ ٥ِ َُّٜ٧ل
َٗاُٟوا َو َص َِ َ ٧ ١زا ُظ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و َص ُِ ١ت َـ ُّار َ
ک َّ
و٪
و ٪فٔی ُر ِؤیَتٔطٔ ت ٔ َِ ٠
اٟشا ًَ َة ث ُ ََّ ٥ی َت َو َاری ث ُ ََّ ٥ی َّلُ َٓ ٍُ ٔ ٠ي ٌَ ِّز ُٓ ُض َِ ٥نٔ َِشطُ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َربََُّّ ٓ ٥ِ ُٜاتب ٔ ٌُونٔی ٓ ََي ُ٘ ُو ٦ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ُت َـ ُّار َ
ْط ُط ُٔ ٨ِ ٣ض َِٔ ٓ ٥يضا
َویُ َ
وَِ ٠ًَ ٪يطٔ ِٔ ٣ث َٔ ١ج َياؼ ٔا َِ ٟع ِي َٔ ١واٟزِّک َ ٔ
اب َو َٗ ِوُ ُٟض َِِ ٠ًَ ٥يطٔ َس َِّ ٥ِ ٠س َِّ ٥ِ ٠ویَ ِب َقی أَصِ ُ
اْٟص ُان ٓ ََي ُُّ ٤ز َ
 ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ ُي ِ َ
وؿ ٍُ ِّ َ
ْط ُط ٓ َٔيضا ٓ َِو ْد َٓ ُي َ٘ا َُ ٢ص ِ ١ا َِ ٣ت َ َِل ٔ
ٓ َِو ْد ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا َُ ٢ص ِ ١ا َِ ٣ت َ َِل ٔ
ت َٓ َت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕؽ َشًَّی إٔذَا
ت َٓ َت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕؽ ث ُ َّ ٥یُ ِ َ
أُؤًبُوا ٓ َٔيضا َو َؿ ٍَ اٟزَّ ِش ََ َٗ ٩ُ ٤ؽ َُ ٣ط ٓ َٔيضا َوأَ ِز َوی َب ٌِ َـ َضا إلٔ َی بَ ٌِ ٕف ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َٗ ٢م َٗاَِ ٟت َٗ ِم َٗ ِم َٓإٔذَا أَ ِؼ َظ َ ١اہللُ أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوأَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ اَ ٨َّ ٟار َٗا َ ٢أتُ َٔی بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
اٟشورٔ بَی ِ َن أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا ُ ٢یَا أَ ِص َ١
ت ُ٠َ ٣ب َّ ّبا َٓ ُيو َٗ ُ
ٕ ًَل َی ُّ
وَّ ٪
اٟظَٔا ًَ َة َٓ ُي َ٘ا ُْٔ ٢لَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوأَصِ ٔ١
َش َ
وِ ٣ُ ٪شت َِب ٔ ٔ
یَ ٩ی ِز ُج َ
وَ ٪ظائٔٔٔی َن ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا َُ ٢یا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََي َّلَ ٌُ ٔ ٠
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ ََي َّلَ ٌُ ٔ ٠
رع ِٓ َ٨ا ُظ ص َُو ا ِِ ٤َ ٟو ُت َّأ ٟذی ُوک ِّ َ ١ب ٔ َ٨ا َٓ ُي ِـ َح ٍُ َٓ ُي ِذبَ ُض َذبِ ّصا ًَل َی
ئ َو َص ُؤ ََّل ٔ
وَ ٪ص ُؤ ََّل ٔ
وَ ٪ص َذا ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
ا٨َّ ٟارٔ َص َِ ١ت ٌِز ٔ ُٓ َ
ئ َٗ ِؽ َ َ

اٟشورٔ َّأ ٟذی بَی ِ َن ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوا٨َّ ٟارٔ ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا َُ ٢یا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُظُ٠و ْؼ ََّل َِ ٣و َت َو َیا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ ُظُ٠و ْؼ ََّل َِ ٣و َت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ُّ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق  ،دبعازعلسی نب دمحم ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ امتؾ ولوگں وک اکی ہگج عمج رکے اگ رھپ اؿ یک رطػ دھکی رک رفامےئ اگ ہک رہ صخش اےنپ
وبعمدےکاسھتویکںںیہنآات؟انچہچنبیلصفاولںےکےیلبیلصیکوصرتنباجےئیگ،تبرپوتسںےکےیلوتبںیکواصفری
افرآشترپوتسںےکےیلآگیکلکشنباجےئیگ۔رھپفہامتؾولگ اےنپوبعمدفں ےکےھچیپلچزپںیےگ۔رھپاملسمؿابیقرہ
اجںیئےگوتاؿیکرطػدھکیرکاہللاعتیلوپےھچاگہکمتولگاؿےکےھچیپ ویکںںیہنے۔فہرعضرکںیےگاےربل ھجتیہ
ےسانپہےکبلطاگرںیہ۔امہراربوتاہللےہذہلاامہریہگجیہیےہاہیںکتہکل اےنپربوکدھکیںیل۔رھپاہللاعتیلاںیہنمکح
دںی ےگ۔ اںیہن اثتب دقؾ رکںی ےگ۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ل  اےنپ رب وک دںیھکی
ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک متولگ وچدوھںی اک اچدندےتھکی وہےئ کش ںیم التبم وہےئ وہ۔ اوہنں ےن رعض ایک
ںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایسرطحرقنع بمتولگاےنپربوک(نیقیاکلم)ےکاسھتدوھکیےگ۔اسےکدعب
اہلل اعتیل دفابرہ ںیپھچ ےگ افر رھپ اظرہ وہ رک اںیہن اےنپ قلعتم اتبںیئ ےگ افر رفامںیئ ےگ ہک ںیم اہمترا رب وہں ذہلا ریمے اسھت
ولچ۔انچہچن باملسمؿڑھکےوہاجںیئےگافرلپرصاطرھکدایاجےئ۔رھپاسرپےساکیرگفہدمعہوھگڑفںافراکی(رگفہ)
دمعہ افٹن یک رطح سگر اجےئ اگ۔ فہ ولگ اس ومعق رپ ہی ںیہک ےگ۔ ملس ملس ینعی الستم رھک ،الستم رھک۔ رھپ دفزیخ ابیق رہ
اجںیئےگانچہچناکیوفجاسںیمڈایلاجےئافروپاھچاجےئاگایکوترھبیئگ۔فہرعضرکےیگ۔ھچکافرےہ؟رھپاکیافروفجڈاؽ
رکوپاھچاجےئاگوتیھباساکیہیوجابوہاگ۔اہیںکتہک بےکڈاےلاجےنرپیھبیہیوجابدےیگ۔انچہچناہللاعتیلاسرپ
اانپ دقؾ رھک دے اگ سج ےس فہ (ینعی منہج) ٹمس اجےئ یگ۔ رھپ اہلل اعتیل وپںیھچ ےگ ہک  س فہ ےہک یگ  س  ،س۔ رھپ بج یتنج
تنجںیمافردفزیخدفزخںیمدالخرکدوکاجںیئےگ وتومتوک چنیھرکالایاجےئاگافردفونںےکدرایمؿیکدویاررپڑھکارکدای
اجےئاگ۔رھپالہتنجوکالبایاجےئاگوتفہولگڈرےتوہےئدںیھکیےگافردفزویخںوکاکپرااجےئوتفہوخشوہرک دںیھکیےگہک
اشدیافشتعوہنکیل اؿ  بےسوپاھچاجےئہکایکمتولگاےس اجےتنوہ۔فہ ب ںیہکےگیجاہں ہیومت ےہوجل  رپ طلسم
یھت۔ انچہچن اےس اٹلای اجےئ افر ایس دویار رپ ذحب رک دای اجےئ اگ۔ رھپ اہک اجےئ اگ اے تنج فاول اب مت ہشیمہ تنج ںیم روہ ےگ افر
ںیہمت یھبک ومت ںیہنآےئ یگ افر اےدفزخفاول مت ہشیمہ منہج ںیم روہ ےگ افر ںیہمت یھبک ومت ںیہنآےئ یگ۔ ہی دحثی نسح
حیحصےہ۔

رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
اسابرےںیمہکیتنجافردفزیخہشیمہہشیمہفںیہرںیہےگ۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 450

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍٓ ،ـي ١ب٣ ٩ززوً ،ٚلية ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
اَ ٪ی ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة أتُ َٔی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ززُو ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َی ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ ٢إٔذَا ک َ َ
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ُف ّشا َ ٤ََ ٟ
وَِ ٠َٓ ٪و أَ َّ ٪أَ َش ّؽا ََ ٣
ات أَصِ ُ
ٕ بَی ِ َن ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوا٨َّ ٟارٔ َٓ ُي ِذبَضُ َوص َُِ ٥ی ُِ ٨وزُ َ
ت کَا ِل َِ ٜب ٔع اْلِ َ َِ٠٣ضٔ َٓ ُيو َٗ ُ
ات َ َ

يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
 ١ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ات شُزِّ٧ا َ ٤ََ ٟ
َوَِ ٟو أَ َّ ٪أَ َش ّؽا ََ ٣
ات أَصِ ُ

َک ا َِ َ٘ ٟؽَ ٔ ٦و َ٣ا أَ ِط َب َط َص ٔذظ ٔاْلِ َ ِط َيا َئ
َو َس َّ ٥َ ٠رٔ َوا َی ْ
ات َٛثٔی َر ْة ِٔ ٣ث ُ
اٟز ِؤ َی ٔة أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اض یَ َز ِو ََ ٪ربَّ ُض َِ ٥وذ ٔ ِ ُ
َ ١ص َذا َ٣ا یُ ِذ َ ُ
َک ٓ ٔيطٔ أَ ِ٣زُ ُّ
اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی َو َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َوابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة
َوا ِِ ٤َ ٟذ َص ُب فٔی َص َذا ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟاْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ ِٔ ٣ث ُٔ ١سٔ َِي َ
يٍ َوَُی ِرٔص ِٔ ٥أَُ َّ ٧ض َِ ٥ر َو ِوا َص ٔذظ ٔ اْلِ َ ِط َيا َئ ث ُ ََّٗ ٥اُٟوا تُزِ َوی َص ٔذظ ٔ اْلِ َ َشاؼ ٔ ُ
َو َوٕ ٔ ٛ
ٕ َوصَ َذا َّأ ٟذی
یث َوِ ُ ٧ؤ ٔ ٩ُ ٣ب ٔ َضا َو ََّل يُ َ٘ا ُِ َٛ ٢ي َ

ا ِظ َت َار ُظ أَصِ ُ
ٕ َو َص َذا أَ ِ٣زُ
ََّس َو ََّل تُ َت َوصَّ َُ ٥وَّلَ ُي َ٘ا ُِ َٛ ٢ي َ
 ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ أَ ِ ٪تُ ِز َوی َص ٔذظ ٔ اْلِ َ ِط َيا ُئ َ٤َ ٛا َجائ َ ِت َویُ ِؤ َ ٩ُ ٣ب ٔ َضا َو ََّل ُتٔ َّ ُ
ارو ُظ َو َذ َصبُوا إَِٔ ٟيطٔ َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٓ ُي ٌَ ِّز ُٓ ُض َِ ٥نٔ َِش ُط َي ٌِىٔی َی َت َحلَّی َُ ٟض ِ٥
أَصِ ٔ ١ا َِّ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ ٟذی ا ِظ َت ُ
ایفسؿ نب فعیک ،فعیک ،لیضف نب رمزفؼ ،عغنة ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکایقتمےکدؿ ومتوکایسہفدیفسرگنےک ڈنیمےھیکلکشںیمالرک تنجفدفزخےکدرایمؿ ڑھکاایکاجےئاگ۔افررھپ
ذحب رک دای اجےئ اگ ۔ فہ  ب اےس دھکی رےہ وہں ےگ۔ انچہچن ارگ وکیئ وخیش ےس رمات وت تنج فاےل رم اجےت افر ارگ وکیئ مغ ےس
رمات وت دفزیخ رم اجےت۔ ہی دحثی نسح ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تہب یس ااحدثی وقنمؽ ںیہ نج ںیم ددیارایہل اک
ذرک ےہ ہک ولگ اےنپ رپفرداگر وک اس رطح دںیھکی ےگ۔ اہلل اعتیل ےک دقؾ افر اس د یس دفرسی ابوتں ےک ابرے ںیم ایفسؿ

وثری ،امکل نب اسن ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،انب ابمرک افر فعیک فہریل  اک ذمبہ ہی ےہ ہک اؿ اک ذرک اجزئ ےہ۔ فہ رفامےت ںیہ ل  اؿ
ااحدثیوکرفاتیرکےت ںیہ افراؿرپاامیؿالےتںیہ۔ اہتبلاؿیک تیفیک ےک ابرے ںیمابتہنیکاجےئ۔دحمنیثےن یھب یہی
کلسماایتخرایکےہہکل اؿ بزیچفںرپایسرطحاامیؿالےتںیہسجرطحہیذموکرںیہ۔اؿیکریسفتںیہنیکاجیتہنیہفل 
ایکاجاتےہافرایسرطحاؿیکتیفیکیھبںیہنوپیھچاجیتافرہیابتہکفہاؿوکاچہپؿرکآےئاگ۔اساک بلطہیےہہکاؿ رپ
اینپ یلجاظرہرکےاگ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،فعیک،لیضفنبرمزفؼ،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکتنجدشادئےسہکبجمنہجوخااشہتےسرپےہ
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
اسابرےںیمہکتنجدشادئےسہکبجمنہجوخااشہتےسرپےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 451

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٤ً ،٩٤زو بً ٩اػ ،٥ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ش٤يؽ وثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اػ ٕ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َوثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢شُ َّٔ ِت ا َِ ٟح َُّ ٨ة بٔا ِ٤ٟکَارٔظ ٔ َوشُ َّٔ ِت ا٨َّ ٟا ُر ب ٔ َّ
اٟظ َض َوا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َ
يض َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َػ ٔص ْ
دبعاہللنبدبعارلنمح،رمعفنباعمص،امحدنبسلمة،دیمحفاثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایہکتنجوفیلکتںافروتقشمںےکاسھتریھگییئگےہہکبجدفزخاکااحہطوہشاتےنایکوہاےہ۔
ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بافرحیحصےہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،رمعفنباعمص،امحدنبسلمة،دیمحفاثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
اسابرےںیمہکتنجدشادئےسہکبجمنہجوخااشہتےسرپےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 452

راوی  :ابوَکیبً ،بؽة ب ٩س٠امی٣ ،٪ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َظ ََٙ ٠اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َواَ ٨َّ ٟار أَ ِر َس َٔ ١جبِرٔی َ ١إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧و ِز إَِٔ ٟي َضا َوإلٔ َی َ٣ا أَ ًِ َؽ ِؼ ُت ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا ٓ َٔيضا َٗا َ٢
َ
َ
ک ََّل َي ِش َ ٍُ ٤ب ٔ َضا أَ َش ْؽ إ ٔ ََّّل َؼ َظََ ٠ضا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا
ُف َج ٍَ إَِٔ ٟيطٔ َٗا َََ ٓ ٢ؤًزَّت ٔ َ
َٓ َحائ َ َضا َوَ٧وَ َز إَِٔ ٟي َضا َوإلٔ َی َ٣ا أ ًَ َّؽ اہللُ ْٔلصَِ ٔ ٠ضا ٓ َٔيضا َٗا ََ َ ٢

َّ
َ
َ
ُف َج ٍَ إَِٔ ٟي َضا َٓإٔذَا ه ٔ َی َٗ ِؽ ُش َّٔ ِت بٔا ِ٤َ ٟک َارٔظ ٔ
َٓ ُصٔ ِت بٔا ِ٤َ ٟکَارٔظ ٔ َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔج ٍِ إَِٔ ٟي َضا َٓاُ ِ ٧و ِز إلٔ َی َ٣ا أ ًِ َؽ ِؼ ُت ْٔلصَِ ٔ ٠ضا ٓ َٔيضا َٗا ََ َ ٢

ک َِ َ٘ ٟؽ ظٔٔ ُِت أَ ََِّ ٪ل َی ِؽ ُظََ ٠ضا أَ َش ْؽ َٗا َ ٢اذِصَ ِب إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َٓاُ ِ ٧و ِز إَِٔ ٟي َضا َوإلٔ َی َ٣ا أَ ًِ َؽ ِؼ ُت ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا ٓ َٔيضا
ُف َج ٍَ إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ؤًزَّت ٔ َ
ََ
َٓإٔذَا هٔی یَ ِز َُ ٛب َب ٌِ ُـ َضا َب ٌِ ّـا َُف َج ٍَ إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ؤًزَّت َٔک ََّل َي ِش ٍُ ٤ب ٔ َضا أَ َش ْؽ ٓ ََي ِؽ ُظََ ٠ضا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُص َّٔ ِت ب ٔ َّ
اٟظ َض َوا ٔ
ت َٓ َ٘ا َ٢
َ
َ
َ
يت أَ َِّ ٪لَ َی ُِ ٨ح َو َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َش ْؽ إ ٔ ََّّل َؼ َظََ ٠ضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ک َِ َ٘ ٟؽ َظ ٔظ ُ
ُف َج ٍَ إَِٔ ٟي َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ؤًزَّت ٔ َ
ِار ٔج ٍِ إَِٔ ٟي َضا َ َ
يض
َػ ٔص ْ
اوبرک ب،دبعة نبنامیلؿ ،دمحمنب رمعف،اوبسلمة،رضحت اوبرہریہریضاہلل ہنع  ےتہںیہ ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےن

رفامایبجاہللاعتیلےنتنج افردفزخانبیئوتربجالیئہیلع االسلؾوکتنج افراس ںیموموجدزیچںیدےنھکیےکےیل  اجیھ۔فہے افر
دھکی رکفاسپولےٹ افررعض ایکاےاہللریتیزعتیکمسقوجیھباسےکقلعتمےنساگاسںیمدالخوہاجےئ اگ۔رھپاہللاعتیل
ےناےسوفیلکتںےسریھگےناکمکحدایافردفابرہربجالیئہیلعاالسلؾوکدےنھکیےکےیل اجیھ۔فہدھکیرکفاسپآےئافررعضایکاے
اہللریتیزعت یکمسقےھجمادنہشیےہہکاسںیموکیئیھبدالخہنوہےکساگ۔رھپاہللاعتیلےناںیہنمکحدایہکابدفزخافراس

ںیموموجدذعابوکدوھکی۔اوہنںےنداھکیہکاساکاکیہصحدفرسےےصحرپھڑاھوہاےہ۔انچہچنفاسپآےئافررعضایکاے
اہللریتیزعتیکمسق اساکاح ؽےننسےکدعبوکیئاسںیمدالخںیہنوہاگ۔رھپاہللاعتیلےناےسوہشاتےسریھگےناکمکحدای
افر دفابرہ ربجالیئ وک  اجیھ۔ اس رمہبت فہ ولےٹ افر رعض ایک اے اہلل ریتی زعت یک مسق ےھجم ادنہشی ےہ ہک اس ےس وکیئ صخش
اجنتہناپےکساگافراس(ینعیمنہج)ںیمدالخوہاجےئاگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دبعةنبنامیلؿ،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجافردفزخےکدرایمؿرکتارےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجافردفزخےکدرایمؿرکتارےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 453

راوی  :ابوَکیبً ،بؽة ب ٩س٠امی٣ ،٪ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٟـ ٌََٔا ُئ َوا َِ ٤َ ٟشأٛی ُن َو َٗاَِ ٟت ا٨َّ ٟا ُر َی ِؽ ُظُ٠ىٔی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِش َتح َِّت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َی ِؽ ُظُ٠ىٔی ُّ
وَ٘ َٓ ٪ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ارٔ أَِ٧تٔ ًَ َذابٔی أََ ِ ٧ت٘ ٔ ُ ٥ب ٔ ٔک ٔٔ ٩ِ ٤َّ ٣طئ ُِت َو َٗا ََ ٠ِ ٔ ٟ ٢ح َّٔ ٨ة أَِ٧تٔ َر ِش ًَٔ٤ی أَ ِر َش ُ ٥ب ٔ ٔک َٔ ٩ِ ٣طئ ُِت
ا َِ ٟحب ُ
وَ ٪وا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّرُ َ
َّار َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اوبرک ب ،دبعة نب نامیلؿ ،دمحم نب رمعف ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای تنجیکدفزخ ےسرکتاروہیئوتتنج ےن اہک ھجم ںیمافعضءافراسمنیکدالخوہںےگ۔دفزخ ےناہک ھجم ںیماظمل
افر ربکتم دالخ وہں ےگ۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن دفزخ ےس رفامای مت ریما ذعاب وہ ںیم سج ےس الاقتؾ انیل اچاتہ وہں اہمترے ذرےعی

ےساتیلوہں۔رھپتنجےسرفامایمتریمیرتمحوہںیماہمترےذرےعیسجرپاچاتہوہںرمحرکاتوہں۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دبعةنبنامیلؿ،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادیندرےجےکیتنجےکےیلااعنامتےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
ادیندرےجےکیتنجےکےیلااعنامتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 454

راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارک ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ،ابوہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل
ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا ر ِٔط ٔؽ ُ
ٕ َظاؼَٔ ٕ ٦واث ِ ََ ٨تا ٔ٪
َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِؼنَی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َّأ ٟذی َُ ٟط ث َ َ٤اَ ٧
ُو ٪أَ َِ ٟ

وَ ٪ز ِو َج ّة َوتُ َِ ٨ؼ ُب َُ ٟط ُٗ َّب ْة ِٔ ُٟ ٩ِ ٣ؤُٟؤٕ َو َزبَ ِز َج ٕؽ َویَاُٗو ٕ
ت َ٤َ ٛا بَی ِ َن ا َِ ٟحاب ٔ َيةٔ إلٔ َی َػ ٌَِ ٨ا َئ َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َو َس ِب ٌُ َ
وَِ ٠ًَ ٪ي َضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢
و ٪أَبِ َ٨ا َئ ثَ ََلث ٔی َن فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََّل یَزٔی ُؽ َ
ات ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٔ ٩ِ ٣ػِٔیر ٕأَ ِو َٛبٔیر ٕیُ َز ُّؼ َ
ا ٪إ ٔ َّ ٪أَ ِؼنَی ِ ُٟؤَ ُٟؤة ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا
أَبَ ّؽا َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک أَصِ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪يض ٔ ِ ٥اِّ ٟتي َح َ
ی٩
َش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ رٔ ِط ٔؽ َ
َُ ٟتـٔي ُئ َ٣ا بَی ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
وسدینبرصن،انبابمرک،ردشنینبدعس،رمعفنباحرث،دراج،اوبمثیہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادین یتنج فہ ےہ سج ےک ایس زہار اخدؾ افر رّتہب ویبایں وہں یگ۔ اس ےک ےیل ومیت،
ایوقتافرزرمدےس اام ڑبا ہمیخبصنایکاجےئاگ انتجہکاعنصء افراجہیبےکدرایمؿ افہلصےہ۔ایسدنسےسہی یھب وقنمؽےہہک

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالہتنجںیمےسرہصخشیکرمعسیتاسؽرکدیاجےئیگ۔وخاہومتےکفتقفہاسےس
زایدہاکوہایمکوہ۔یہیاحؽدفزویخںاکیھبوہاگ۔رھپایسدنسےسوقنمؽےہہکاؿےک(ینعیویتنجںےک)رسفںرپاےسیاتجوہں
ےگنجاکادینےسادینومیتیھبرشمؼفرغمبوکرفنشرکدےاگ۔ہیدحثیرغ بےہاےسرصػردشنینبدعسیکرفاتی
ےساجےتنںیہ۔
رافی  :وسدینبرصن،انبابمرک،ردشنینبدعس،رمعفنباحرث،دراج،اوبمثیہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
ادیندرےجےکیتنجےکےیلااعنامتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 455

راوی  :ابوبرک٣ص٤ؽ ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظاً ،٦ا٣ز اشو ،٢ابوػؽی٧ ٙاظی ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨اأَبُوبَ ِرکٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽث َ َ٨ا أَبٔی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِش َو ٔ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ِّ
ی ٙا٨َّ ٟاظٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟؼ ِّؽ ٔ
َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣إٔذَا ِ
اَ ٪ش ُِ ُ٠٤ط َو َو ِؿ ٌُطُ
اط َت َهی ا َِ ٟوََ ٟؽ فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ک َ َ

َو ٔس ُُّ ٨ط فٔی َسا ًَ ٕة َ٤َ ٛا َي ِظ َتهٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
 ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی َص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی
َٕ أَ ِص ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
یب َو َٗ ِؽ ا ِظ َتَ ٠
َغ ْ
ض َو َُ ٣حاصٔ ٕؽ َوإٔبِ َزاص َٔي ٥اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی و َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥فٔی
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔج َ٤ا َْ َو ََّل َیُٜو َُ ٪وَْ ٟؽ َص ََ ٜذا ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َشؽٔیثٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ِ
ا ٪فٔی َسا ًَ ٕة َواش َٔؽة ٕ َ٤َ ٛا َي ِظ َتهٔی َو َلَّ ٩ِٔ ٜلَ
اط َت َهی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣ا َِ ٟوََ ٟؽ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ک َ َ
َي ِظ َتهٔی َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
ی ٩ا ِِ َ٘ ٌُ ٟيل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِص َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ََّل یَُٜو ُُ َٟ ٪ض ِ٥

ٓ َٔيضا َوَْ ٟؽ َوأَبُو ِّ
رک بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص
اٟؼ ِّؽ ٔ
رک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َويُ َ٘ا ُ ٢بَ ِ ُ
ی ٙا٨َّ ٟاظٔ ِّی ا ِس ُُ ٤ط بَ ِ ُ

اوبرکبدمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اعرماوحؽ،اوبدصقیانیج،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ

اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ارگ وکیئ ؤمنم تنج ںیم افالد یک وخاشہرکے اگ وت رصػ اکی ڑھگی ںیم لمح ،دیپاش افر
اسیکرمعاسیتنجیکوخاشہےکاطمقبوہاجےئیگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔الہملعاکاس ےلئسںیماالتخػےہ۔ضعبالہ
ملع  ےتہ ںیہ ہک تنج ںیم رصػ امجع وہاگ افالد ںیہن۔ اطؤس ،اجمدہ افر اربامیہ یعخن یھب ایس ےک اقلئ ںیہ۔ اامؾ اخبری ،ااحسؼ نب
اربامیہےکوحاےلےسرموفب ًلقنرکےتںیہہکارگوکیئتنجںیمافالدیکوخاشہرکےاگوتاکیڑھگیںیمفہسجرطحاچےہاگ
وہاجےئاگ۔نکیلفہآرزفںیہنرکےاگ۔رھپاامؾاخبریرفامےتںیہہکاوبرزنینبیلیقعےسرمفیےہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایالہتنجےکاہںافالدںیہنوہیگ۔اوبدصقیانیجاکانؾرکبنبرمعفےہ۔اںیہنرکبنبسیقیھباہکاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبدمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اعرماوحؽ،اوبدصقیانیج،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحرفںیکوگتفگںےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
وحرفںیکوگتفگںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 456

راوی  :ہ٨اؼ واش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوٌ٣اویةً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚنٌ٤ا ٪ب ٩سٌؽ ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٩
ًَل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ِ ٤َُ ٟح َت ٌَّ ٤ا ُ ٠ِ ٔ ٟصورٔ ا ٌِٟٔی ٔن یُ َز ِّٓ ٌِ َ ٩بٔأ َ ِػ َوا ٕ
ت َ ٥َِ ٟي ِش َ ٍِ ٤ا َِ ٟع ََلئ ُٔٙ

ا٪
ات ٓ َََل ِ َ ٧ب ُؤ ُض َوِ َ ٧ص ُ ٩اٟزَّاؿ َٔي ُ
ات ٓ َََل َ٧بٔي ُؽ َوِ َ ٧ص ُ ٩ا٨َّ ٟاً َُٔ ٤
ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٗا ََ ٢ي ُِ٘ َ ٧ ٩َِ ٠ص ُ ٩ا َِ ٟعاَ ٔ ٟؽ ُ
ات ٓ َََل َن ِش َع ُم كُوبَی  ٩ِ ٤َ ٔ ٟک َ َ
َ٨َ ٟا َو ُ٨َّ ٛا َُ ٟط َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوإَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽٔیثٔ ًَل ٔ ٕٓی َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
انہدفادمحنبعینم،اوباعمفیة،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿنبدعس،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرف امایہکتنجںیموحرںیعمجوہیتںیہافراینپایسیآفازدنلبرکیتںیہہکولخمؼےنیھبکفیسیآفازںیہنہ یافرفہ

یتہکںیہہکل ہشیمہرےنہفایلںیہوجیھبکانفںیہنوہںیگ۔ل انزفمعنںیمرےنہفایلںیہیھبکیسکزیچیکاتحمجںیہنوہںیت۔ل اےنپ
وشرہفں ےس رایض رےنہ فاایلں ںیہ یھبک اؿ ےس انراض ںیہن وہںیت۔ وخش تخب ےہ فہ وج امہرے ےیل ےہ افر ل  اس ےک ےیل
ںیہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہ،اوبدیعسافراسنےسیھبرفاتیےہ۔دحثییلعرغ بےہ۔
رافی  :انہدفادمحنبعینم،اوباعمفیة،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿنبدعس،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجیکرہنفںےکقلعتم
ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکرہنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 457

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪جزیزی ،شٜي ٥بٌ٣ ٩اویة ،شرضت ٌ٣اویہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕفٔی َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ َو َج َُّ َٓ ١ض ِ ٥فٔی َر ِو َؿ ٕة
اٟش َّ٤ا َُ َو ٌَِ ٣ى َی َّ
وَٗ ٪ا ََّ ٢
اٟش َّ٤ا َٔ ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َو َر َؼ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ أَ َّ ٪ا ُِ ٟص َور ا ٌِٟٔی َن یُ َز ِّٓ ٌِ َ ٩بٔأ َ ِػ َوات ٔضَّٔ٩
یُ ِصبَرُ َ
دمحم نب اشبر ،سیدی نب اہرفؿ ،رجریی ،میکح نب اعمفیة ،رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن
رکےتںیہہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایتنج ںیماپین،دہش،دفدھافررشابےکدنمسرںیہ رھپاؿ ںیم ےسرہنںیلکن
ریہںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہافرمیکحنباعمفہیزہبےکفادلںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،سیدینباہرفؿ،رجریی،میکحنباعمفیة،رضحتاعمفہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکرہنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 458

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾ ،ابواسص ،ٙبزیؽ ب ٩ابی ٣زی ،٥شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙب ُ َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ت َٗاَِ ٟت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َّ
اس َت َح َار ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠سأ َ َ ٢اہللَ ا َِ ٟح ََّ ٨ة ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِؼظٔ ُِ ٠ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َِ ٩ِ ٣
َٗاَِ ٟت ا٨َّ ٟا ُر َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ٔج ِز ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢صَ ََ ٜذا َر َوی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٙص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی

َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙب ُ َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َ٣إ ٔ ٟک َِ ٣وُٗوّٓا أَي ِّـا

انہد ،اوباالوحص ،اوب ااحسؼ  ،ربدی نب ایب رممی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےنرفامایسجصخش ےن نیترمہبتاہللاعتیلےس تنج امیگن۔تنجاسےک ےیلداعرکےنیتگلےہہکاےاہلل اےستنج ںیم
دالخرکدےافروجصخشنیترمہبتدفزخےسانپہامےگن۔دفزخاسےکےیلداعرکیتےہہکاےاہللاےسدفزخےسانپہدے۔
ہیدحثیویسنےنیھباوبااحسؼےسایسرطحلقنیک ےہ۔فہاسنےس افرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس رفاتیرکےت
ںیہہکبجاوبااحسؼےسربدینبایبرممیےکوحاےلےسرضحتاسنیہاکوقؽوقنمؽےہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،اوباقحس،ربدینبایبرممی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکرہنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 459

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابواٟي٘وا ،٪زاذا ،٪شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َاِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ا َِ ٟي ِ٘وَ ا َٔ ٩ِ ًَ ٪زاذ َ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

وَ ٪ر ُج ْ ١یُ َ٨اؼٔی بٔاٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت
َخ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََلثَ ْة ًَل َی ُِ ٛث َبا ٔ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک أ ُ َر ُظ َٗا َ ٢یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َي ِِب ٔ ُل ُض ِ ٥اْلِ َ َّوَ ُٟ
وَ ٪و ِاْل ٔ ُ

وَ ٪و ًَ ِب ْؽ أَ َّؼی َش َّ ٙاہللٔ َو َش ََّ ٣َ ٙوأٟيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
ا َِ ٟع ِٔ ٤ص فٔی کُ ِّ١یَ ِوَ ٕ ٦وَِ ٟي َٕ ٠ة َو َر ُج َْ ١ی ُؤ ُِّ َٗ ٦و ّ٣ا َوص ُِ ٥بٔطٔ َر ُ
اؿ َ
اَّ ٪
اس ُ٤طُ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َويُ َ٘ا ُ ٢ابِ ُِ َٗ ٩ي ٕص
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسٔ َِي َ
َش َش ْٔ َ ٩
اٟث ِور ِّٔی َوأَبُو ا َِ ٟي ِ٘وَ ا ِٔ ٪
َغ ْ
ا
اوبرک ب ،فعیک ،ایفسؿ ،اوبالیْظاؿ ،زاذاؿ ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ فہ  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای نیت آدیم کشم ےک ولیٹں رپ وہں ےگ۔ (رافی  ےتہ ںیہ ریما ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ایقتم ےک دؿ اک یھب ذترکہ ایک) اؿ رپ ےلہپ افر دعب فاےل  ب رکش رک رےہ وہں ےگ۔ ( )3ومذؿ وج اپوچنں امنزفں ےک ےیل
اذاؿ داتی ےہ۔ ( )7اامؾ سج ےس اس ےک یدتقی رایض وہں ( )1ااسی الغؾ وج اہلل اک قح یھب ادا رکے افر اےنپ اموکلں اک یھب۔ ہی
ا
دحثینسحرغ بےہ۔ل اےسرصػایفسؿوثرییکرفاتیےساجےتنںیہ۔اوبتْظاؿاکانؾامثعؿنبریمعےہاںیہنانبسیق
یھباہکاجاتےہ۔
ا
رافی  :اوبرک ب،فعیک،ایفسؿ،اوبالیْظاؿ،زاذاؿ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکرہنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 460

راوی  :ابوَکیب ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦ابوبرک بً ٩ياغ ،اً٤ع٨٣ ،ؼور ،ربعی ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

غ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
رحا ٕ
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
غ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َی ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ ٢ثَ ََلثَ ْة یُ ٔصب ُض ِ ٥اہللُ َر ُج َْ َٗ ١اَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
اب اہللٔ َو َر ُج َْ ١ت َؼ َّؽ ََ ٚػ َؽ َٗ ّة ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ
اِ ٠ٟي ٔ ١یَ ِتُ٠و َ ٔ ٛت َ
ُّ
َسیَّ ٕة َٓاَ ِ ٧ضزَ َ ٦أَ ِػ َصاب ُ ُط َٓا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ُِ ٌَ ٟؽ َّو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ا ٪فٔی َ ٔ
ٔیث َ ٔ
ٔيضا أ ُ َر ُظ َٗا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ط َ٤أٟطٔ َو َر ُج ْ ١ک َ َ
یُ ِعٔ َ
َغ ْ

ا٪
رحا ٕ
غ ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩هَ ب ِ َي َ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوص َُو َُیِرُ َِ ٣ص ُٔويٕ َواٟؼَّ ٔصيضُ َ٣ا َر َوی ُط ٌِ َب ُة َوَُیِرُ ُظ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
غ َٛثٔیرُ ا َِٔ ٠َِ ٟم
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِ ٔ

اوبرک ب،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،ا،شم،وصنمر،ریعب،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل نیتآدویمں ےس تبحم راتھک ےہ۔( )3وج صخش رات وک ڑھکا وہ رک اہلل اعتیل یک اتکب زپےھ۔
( ) 7ااسیصخش وج اےنپداںیئ اہھت ےس اپھچ رک دصہق فریخات رکات ےہ۔ رافی  ےتہ ںیہ ریما ایخؽ ےہ(ہک ہی یھب رفامای ہک) افر ابںیئ
اہھت وک یھب ربخ ںیہن وہیت۔ ( )1فہ صخش سج ےن اےنپ رکشل ےک اسویھتں ےک تسکش اھکےن ےک دعب دنمش اک اےلیک اقمہلب ایک۔ ہی
دحثی رغ ب ےہ افر اس دنس ےس ہری وفحمظ ےہ۔ حیحص رفاتی فہ ےہ وج ہبعش فہریہ وصنمر ےس فہ رعب نب رخاش ےس فہ زدی نب
ایبظؿےسفہاوبذرےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔اوبرکبنبایعشتہبایطلغںرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،ا،شم،وصنمر،ریعب،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکرہنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 461

راوی  :ابوسٌيؽ اطخً٘ ،بة ب ٩ظاٟؽً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز ،ظبيب بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اٛ ٪ے ؼاؼا شٔؽ بً ٩اػ ،٥شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِ ٩ظب َ ِي ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ج ِّؽظ ٔ َشٔ ِٔؽ

رض ُظ
َف ُ
بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ات َی ِص ٔ ُ
ک ا َِ ُ ٟ
َّس ًَ ِ٨ِ َٛ ٩ز ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ٓ َََ ٩ِ ٤ش َ َ
َٓ ََل َیأ ِ ُظ ِذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِيئّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل،دیبعاہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمح،اؿےکداداصفحنباعمص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رقنع بدرایےئ رفات اکی وسےن ےک زخاےن وک  فشکن رکے
اگ۔متںیمےسوجاسفتقوموجدوہفہاسںیمےسھچکہنےل۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،عْنةنباخدل،دیبعاہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمح،اؿےکداداصفحنباعمص،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکرہنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 462

راوی  :ابوسٌيؽ اطخً٘ ،بہ ب ٩ظاٟؽً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز ،ابی ز٧اؼ ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا أبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َّ
َّس ًَ َِ ٩ج َب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذصَبٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط إَّٔل أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ی ِص ٔ ُ

اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل،دیبعاہللنبرمع،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنعےسفہدیبعاہللنبرمعےسفہاوبزاندےسفہارعج
ےس فہ اوبرہریہ ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس ےک لثم دحثی لقن رکےت ںیہ۔ اہتبل اس ںیم ہی ےہ ہک
رقنع بدرایےئرفاتےساکیوسےناکڑاہڑاظرہوہاگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل،دیبعاہللنبرمع،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :تنجیکافصتاکایبؿ
تنجیکرہنفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 463

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبة٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،ربعی ب ٩رحاغ ،زیؽ ب ٩هبيا،٪
شرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

اَ ٪یزِ َٓ ٌُ ُط إلٔ َی أَبٔی ذ َٓرٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ ََلثَ ْة یُ ٔص ُّب ُض ِ٥
رحا ٕ
غ یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩هَ ب ِ َي َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت رٔبِع ٔ َّی بِ ََ ٔ ٩
َ
َ
َ َّ ی٩
َ َ
ْقابَ ٕة بَ ِي َُ ٨ط َوبَ ِي َُ ٨ض ِ٥
ُف ُج ْ ١أَتَی َٗ ِو ّ٣ا ٓ ََشأ َُ ٟض ِ ٥بٔاہللٔ َوَ ٥َِ ٟي ِشأ ُِ ٟض ِ ٥بٔ َ َ
اہللُ َوث ََلث ْة یُ ِبِ ُٔـ ُض ِ ٥اہللُ َٓأ َّ٣ا أ ٟذ َ یُ ٔص ُّب ُض ِ ٥اہللُ َ َ
َ
َ
ا٪
َسا ََّل َي ٌِ َ ٥ُ ٠بٔ ٌَ ٔل َّيتٔطٔ إ ٔ ََّّل اہللُ َو َّأ ٟذی أَ ًِ َلا ُظ َو َٗ ِو َْ ٦س ُ
اروا َِ ٟي ََ ٠ت ُض َِ ٥شًَّی إٔذَا ک َ َ
ٓ ٌََُ ٨َ ٤و ُظ َٓ َت َع ََّ ٠
ٕ َر ُج ْ ١بٔأ ًِ َ٘ابٔض ٔ َِٓ ٥أ ًِ َلا ُظ ٔ ًّ
َسیَّ ٕة ََٓ٠ق ٔ َی
ا ٪فٔی َ ٔ
اِ ٨َّ ٟو ُ ٦أَ َش َّب إَِٔ ٟيض ٔ ِ٤َّ ٣ٔ ٥ا ي ٌُِ َؽ ُ ٢بٔطٔ َ٧زَُٟوا ٓ ََو َؿ ٌُوا ُرؤ َُس ُض َِ َ٘ َٓ ٥ا ٦أَ َش ُؽص ُِ ٥یَ َت َُ٘ ٠َّ ٤ىٔی َویَ ِتُ٠و آیَات ٔی َو َر ُج ْ ١ک َ َ
ا ُِ ٌٟؽ َّو َٓ ُضز ٔ ُ٣وا َوأَِٗب َ ١بٔ َؼ ِؽرٔظ ٔ َشًَّی يُ ِ٘ َت َ ١أَ ِو ُي ِٔ َتضَ َُ ٟط َو َّ
ی ٩یُ ِبِ ُٔـ ُض ِ ٥اہللُ َّ
اٟظ ِي ُغ اٟزَّانٔی َوا َِٔ٘ٔ ٟیرُ ا ِِ ٤ُ ٟع َتا ُ٢
اٟث ََلثَ ُة َّأ ٟذ َ
َ
َ
َّ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ُٕ ٩ِ ًَ ١ط ٌِ َب َة ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
َوا َِِ ٟىٔ ُّی اٟوُ ُ٠وَ ٦ش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽث َ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

غ
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
َو َص ََ ٜذا َر َوی َط ِي َبا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی بَ ِ ٔ

دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،شعنة ،وصنمر نب  رمتع ،ریعب نب رحاش ،زدی نب ایبظؿ ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع یبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽلقنرکےتںیہہکنیتوصخشںےساہللربازعلتتبحمافرنیتےسضغبرےتھکںیہ۔نجےستبحم
رکےتںیہاؿںیمےساکیصخشفہےہوجیسکوقؾےکاپسآایافراؿےسدخاےکےیلھچکامہ اتےہ۔ہنہکرقاتبداریےکےیل
وج اسصخش افر اسوقؾ ےک درایمؿ وہیت ےہ نکیل فہ ولگ اےس ھچک ںیہن دےتی۔ رھپ ایہن ںیم ےس وکیئصخش اگل اجرک اےس اس
رطےقیےسداتیےہہکاہللافراساسلئےکالعفہاےسوکیئصخشںیہناجاتن۔فہدےنیفاالصخشاہللےکزندکیسوبحبےہ۔دفرسا
فہصخشوجیسکامجتعےکاسھتراتوک اتلچےہاہیںکتہکاںیہندنینےکاقمےلبیکامتؾزیچفںںیمدنینایپریوہاجیتےہافرفہ

ولگ رس رھک رک وساجےت ںیہ نکیل فہ صخش ڑھکا وہ رک اہلل ےک وضحر زگزگاات ےہ افر اس یک اتکب (رقآؿ) یک آایت یک التفت
رکےناتگلےہ۔رسیتافہصخشوجیسکرکشلںیموہاتےہافراسرکشلوکدنمشےکاقمےلبںیمتسکشوہاجیتےہنکیلفہصخشہنیسرپس
وہرکدنمشاکاقمہلبرکاتےہ۔اتہکای وتلتقوہ اجےئایرھپحتف رکےکولےٹ (ہیآ ےنیت نجےساہللتبحمرکاتےہ) اباؿ نیت اک
ذترکہ آات ےہ نج ےس اہلل رفنت رکات ےہ۔ نج ےس اہلل رفنت رکات ےہ فہ ہی ںیہ وبڑاھ زاین ،ربکتم ریقف افر اظمل ینغ۔ ومحمد نب
الیغؿ،رضننبلیمشےسافرفہہبعشےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔ابیشؿیھبوصنمرےسایسرطحلقنرکےتںیہ۔ہی
اوبرکبنبایعشیکرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفدمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،شعنة،وصنمرنب رمتع،ریعبنبرحاش،زدینبایبظؿ،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
منہجےکقلعتم
ابب  :منہجاکایبؿ
منہجےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 464

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٤ً ،٩٤زب ٩شٔؽ بُ ٩ياث ،اٛ ٪ے واٟؽًَ ،لء ب ٩ظاٟؽ کاہلی ،ط٘ي ،ٙشرضت ًبؽاہلل ب٩
٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩شٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
يٙ
اث َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا ِٟکَاص ٔل ٔ ِّی ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
ٕ
بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَی ب ٔ َح َض َّ ٥َ ٨یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ََ ٟضا َس ِب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ

ٕ ََٕ ٠٣ک َی ُحزوَ َ ٧ضا َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ َو َّ
اٟث ِور ُّٔی ََّل َی ِز َٓ ٌُ ُط
زٔ َ٣ا ٍَ ٣َ ٕ ٦کُ ِّ١زٔ َ٣اَ ٕ ٦س ِب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ
ُّ
دبعاہللنبدبعارلنمح،رمعنبصفحنبایغث،اؿےکفادل،العءنباخدلاکیلہ،قیقش،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےس
رفاتیےہ فہ  ےتہ ںیہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاسدؿ منہج وکاسرطحالای اجےئ ہکاسیکرتس زہاراگل ںیم
وہں یگ افر رہ اگلؾ ےک اسھت رتس زہار رفےتش وہں ےگ وج اس وک  چنیھ رےہ وہں ےگ۔ دبعاہلل نب دبعارلنمح افر وثری  ےتہ ںیہ ہک
انبوعسمدریضاہللہنعاےسرموفعںیہنرکےت۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح ،رمعنب صفح نب ایغث ،اؿ ےک فادل ،العء نب اخدل اکیلہ ،قیقش ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
منہجےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 465

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ابوًا٣ز ً٘ؽی ،سٔياًَ ،٪لء ب ٩ظاٟؽ

ئ بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ
دبع نب دیمح ،دبعاکلمل نب رمعف اوباعرم دقعی ،ایفسؿ ،العء نب اخدل ےس فہ ایفسؿ ےس افر فہ العء ےس ایس دنس ےس ایس یک امدنن لقن
رکےتںیہہییھبرموفعںیہن۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعاکلملنبرمعفاوباعرمدقعی،ایفسؿ،العءنباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
منہجےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 466

راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هیً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ش ،٥٠اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا٪
ْصا َٔ ٪وأُذَُ٧ا َٔ ٪ت ِش ٌََ ٤ا َٔ ٪وَ ٔ ٟش ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِ ُ
رخ ُد ًُ ٩ِ ٣ٔ ْٙ ُ٨ا٨َّ ٟارٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ََ ٟضا ًَ ِي َ٨ا ٔ ٪تُ ِب ٔ َ
یَ ٩وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
آَخ َوبٔا َِ ٤ُ ٟؼوِّرٔ َ
یَ ِٔ ٨ل َُ ٙي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی ُوکُِِّ ٠ت ب ٔ َث ََلثَ ٕة بٔکَُ ِّ١جبَّارٕ ًَٔ٨ي ٕؽ َوبٔکَُ ٩ِ ٣َ ِّ١ؼ ًَا َ ٍَ ٣اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبعاہللنباعمفہی یحمج،دبعازعلسینبملسم،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےکدؿ منہج ےس اکی رگدؿ ےلکن یگ سج یک دف آںیھکن وہں یگ نج ےس فہ دےھکی یگ ،دف اکؿ وہں
ےگنجےسفہےنسیگافرزابؿوہیگسجےسفہابترکےیگ۔فہےہکیگےھجمنیتآدویمںوکےنلگناکمکحدایایگےہ۔()3رس ش
اظمل()7رشمک()1وصتریںیانبےنفاال(وصمر)ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،دبعازعلسینبملسم،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

منہجیکرہگایئےکقلعتم
ابب  :منہجاکایبؿ
منہجیکرہگایئےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 467

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ششین بً ٩لی جٌفیٓ ،ـي ١بً ٩ياق ،ہظا ٦ب ٩ششا ،٪شرضت شش ٩رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ َٔٔ ً ٩ياقٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟص َش َٔٗ ٩ا ََٗ ٢ا ًَُ ٢ت ِ َب ُة بِ ُ٩
رخ َة ا ِٔ ٌَ ٟو َيَ ٤ة َُ ٟت َِ ٠قی َٔ ٩ِ ٣طٔٔیر ٔ َج َض َّ٥َ ٨
َُزِ َو َ
ْصة ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ ِ َ
اًَ ٪ل َی ٔ٨ِ ٣بَرَٔ٧ا َص َذا ٔ٨ِ ٣بَر ٔا َِ ٟب ِ َ
ٔیؽ َوإ ٔ ََّ ٌِ َٗ ٪زصَا
َک ا٨َّ ٟارٔ َٓإ ٔ ََّّ َ ٪
رحصَا َطؽ ْ
ْقارٔ َصا َٗا ََ ٢وک َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ َي ُ٘و ُ ٢أَ ِٛثٔرُوا ذ ٔ ِ َ
َٓ َت ِضؤی ٓ َٔيضا َس ِبٌٔی َن ًَا ّ٣ا َو َ٣ا ُت ِٔ ٔضی إلٔ َی َ َ
ا٪
ٔيؽ َوإ ٔ ََّ٘ ٣َ ٪ا َٔ ٌَ ٣ضا َشؽ ْ
َبٌ ْ
اَ ٪وإٔ٤َ َّ ٧ا َٗؽ ًَُٔ ٦ت ِ َب ُة بِ َُُ ٩زِ َو َ
ٔیؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َ ٠ِ ٔ ٟص َش َٔ ٩س َ٤ا ًّا ًُٔ ٩ِ ٣ت ِ َب َة بِ َُٔ ٩زِ َو َ
ْص َة فٔی َز ََ ٤َ ًُ ٩ٔ ٣ز َو ُوَ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َش َُ ٔ ٟ ٩ش ََ ٨تی ِ ٔن َب٘ ٔ َي َتا ٔ ٩ِ ٣ظ ََٔل َٓ ٔة ًُ ََ ٤ز
ا َِ ٟب ِ َ

دبع نب دیمح ،نیسح نب یلع یفعج ،لیضف نب ایعض ،اشہؾ نب اسحؿ ،رضحت نسح ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک ہبتع نب وزفاؿ ےن
امہرےاسربنمینعیرصبہےکربنمرپآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیدحثیایبؿیکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ارگ منہج ےک انکرے ےس اکی ڑبا رھتپ اکنیھپ اجےئ افر رتس ربس کت ےچین رگات رےہ بت یھب فہ اس یک رہگایئ کت ںیہن ےچنہپ اگ۔ رھپ
ہبقعےنرضحترمعریضاہللہنعاکوقؽلقن ایکہکمنہجوکرثکبتایدرکفاسےیلہک اس یک رگیمتہبدشدی ،اسیکرہگایئااہتنیئ
دیعب اوفر اس ےک وکڑے دحدی (ولےہ) ےک ںیہ۔ اامؾ رتذمی رفامےت ںیہ ہک ںیمہ ملع ںیہن ہک نسح ےن ہبتع نب وزفاؿ ےس وکیئ
دحثی ہ ی وہ ویکہکن فہ رصبہ ،رضحت رمع ےک زامہن الختف ںیم آےئ آ ے افر نسح ،رضحت رمع یک الختف متخ وہےن ےس رصػ دف
اسؽےلہپدیپاوہےئ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نیسحنبیلعیفعج،لیضفنبایعض،اشہؾنباسحؿ،رضحتنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
منہجیکرہگایئےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 468

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شش ٩ب٣ ٩وسی ،ابٟ ٩ہيٌة ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ

يٌ َة ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ

َّ
َّ
ک أَبَ ّؽا َٗا َ ٢أَبُو
َخئّا َو َی ِضو ٔی ٓ ٔيطٔ ََ ٛذَ ٔ ٟ
اُف َس ِبٌٔی َن َ ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟؼَّ ٌُو ُؼ َج َب َْ٧ ٩ِ ٣ٔ ١ا ٕر یَ َت َؼ ٌَّ ُؽ ٓ ٔيطٔ ا ِٟک َ ٔ ُ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يٌ َة
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َِ ٣زُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ
دبع نب دیمح ،نسح نب ومیس ،انب لنیعة ،دراج ،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک

آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمنہج ںیماکیآگ اکڑاہڑےہ سجاکانؾوعصد ےہ۔اکرفاس رپ رتساسؽںیم ھڑےھاگافررھپ
اینت یہ دمےت ںیم رگات رےہ اگ۔ افر ہشیمہ ایس ذعاب ںیم رےہ اگ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اےس رصػ انب ہعیہل یک رفاتی ےس
رموفعاجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نسحنبومیس،انبلنیعة،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکالہمنہجےکاعضاءڑبےڑبےوہےگن
ابب  :منہجاکایبؿ
اسابرےںیمہکالہمنہجےکاعضاءڑبےڑبےوہےگن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 469

راوی ً :لی ب ٩شحز٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩ار ،اٛ ٪ے ؼاؼا٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩ار ػاٟض ٣ولی تو ائ٤ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َش َّؽثَىٔی َج ِّؽی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َو َػاْ ٔ ٟض َِ ٣ول َی اَّ ٟت ِوأَ َٔ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا َ٢
ئ َو َُ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ٩ِ ٣
 ١ا ِٟب َ ِي َـا ٔ
ُض ُض ا ِٟک َ ٔ ٔ
 ١أُشُ ٕؽ َو َٓع ٔ ُذ ُظ ِٔ ٣ث ُ
اُف َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ِٔ ٣ث ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٔ ٥َ ٠

 ١اَّ ٟزبَ َذة ٔ َ٤َ ٛا بَی ِ َن ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َواَّ ٟزبَ َذة ٔ
یب َو ِٔ ٣ث ُ
ا٨َّ ٟارٔ َٔ ٣شی َرةُ ثَ ََل ٕث ِٔ ٣ث ُ
 ١اَّ ٟزبَ َذة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

 ١أ ُ ُش ٕؽ
َوا ِٟب َ ِي َـا ُئ َج َب ِْ ٣ٔ ١ث ُ
یلعنبرجح،دمحمنبامعر،اؿےکدادا،دمحمنبامعراصحلومیلوتائمة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل ف ملس ےن رفامایایقتم ےکدؿ اکرفیک داڑھ ادح ڑاہڑیکرطح ،اسیک راؿ اضیبء ڑاہڑیک رطح افر اس ےک ےنھٹیبیک
ہگجنیتدؿکتیکاسمتفوہیگلثماذلذبةینعیدمہنیافررذبہےکدرایمؿےکافےلصےکرباربےہہکبجاضیبءاکیڑاہڑاکانؾےہ۔
ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دمحمنبامعر،اؿےکدادا،دمحمنبامعراصحلومیلوتائمة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
اسابرےںیمہکالہمنہجےکاعضاءڑبےڑبےوہےگن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 470

راوی  :ابوَکیب٣ ،ؼٌب ب٘٣ ٩ؽآ ،٦ـي ١بُ ٩زوا ،٪ابوشاز ٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اُف
ُض ُض ا ِٟک َ ٔ ٔ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽاَ ُٓ ٩ِ ًَ ٔ ٦ـ ِي ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرٓ ٌََ ُط َٗا َِ ٔ ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
 ١أ ُ ُش ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩وأَبُو َشازٕٔ ٦ص َُو اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط َس٤َِ ٠ا ُِ ٣َ ٪ول َی ًَزَّ َة اْلِ َ ِط َح ٌٔ َّيةٔ
ِٔ ٣ث ُ
اوبرک ب ،بعصم نب دقماؾ ،لیضف نب وزفاؿ ،اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای اکرف یک داڑھ ادح ڑاہڑ ےک ربارب وہیگ۔ ہی دحثی نسح ےہ افر اوباحز ،ایعجش ںیہ اؿ اک انؾ املسؿ ےہ افر ہی زعہ
اہخعنہےکومیلںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،بعصمنبدقماؾ،لیضفنبوزفاؿ،اوباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
اسابرےںیمہکالہمنہجےکاعضاءڑبےڑبےوہےگن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 471

راوی  :ہ٨اؼً ،لی ب٣ ٩شہزٓ ،ـ ١ب ٩یزیؽ ،ابو٣عار ،ٚشرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟعارٔ ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َّ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا
اض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َف َس َعی ِ ٔن َی َت َوكَّ ُؤ ُظ اُ ٨َّ ٟ
َغ ْ
َف َس َغ َوا ِِ َ ٟ
اُف َُ ٟي ِش َص ُب َ ٔ ٟشاُ٧طُ ا ِِ َ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ ٔ َ
یؽ ص َُو ُٛوف ٔ ٌّی َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة َوأَبُو ا َِ ٤ُ ٟعارٔ َِٔ ٟ ٚي َص ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
وٖ
 ١بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوا َِِ ٟٔـ ُ
انہد،یلعنبرہسم،لضفنب سیدی،اوباخمرؼ،رضحتانبرمعریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ہ
رفامای اکرف اینپ زابؿ وک اکی ای دف رف  ،کت ےٹیسھگ اگ ولگ اےس (اےنپ اپؤں ےلت) رفدنںی ےگ۔ اس دحثی وک ل  رصػ ایس دنس ےس
اجےتنںیہ۔لضفنبسیدیوکیفےسیئکآہمئااحدثیلقنرکےتںیہافراوباخمرؼہریوہشمرںیہ۔
رافی  :انہد،یلعنبرہسم،لضفنبسیدی،اوباخمرؼ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
اسابرےںیمہکالہمنہجےکاعضاءڑبےڑبےوہےگن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 472

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوریً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،طيبا ،٪اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا َط ِي َبا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َّاض ُّ
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ

 ١أ ُ ُش ٕؽ َوإ ٔ َِّ ٣َ ٪حَ ٔ ٠ش ُط َٔ ٩ِ ٣ج َض َّ٥َ ٨
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َََّ ٠ُٔ ٪ى ٔج ِٔ ٠ؽ ا ِٟک َ ٔ ٔ
ُض َس ُط ِٔ ٣ث ُ
اُف اث ِ َ٨ا َٔ ٪وأَ ِر َب ٌُ َ
و ٪ذ ٔ َرا ًّا َوإ ٔ َِّ ٔ ٪
َ٤َ ٛا بَی ِ َن ََ َّٜ ٣ة َوا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ابعس نب دمحم دفری ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےناراشدرفامایاکرفیکاھکؽیکوماٹیئایبسیلسگےہ۔اسیکداڑھادحڑاہڑےکرباربافراسےکےنھٹیبیکہگجہکمافردمہنی
ےکدرایمؿافےلصینتجےہ۔ہیدحثیا،شمیکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
اسابرےںیمہکالہمنہجےکاعضاءڑبےڑبےوہےگن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 473

راوی :

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ر ِٔط ٔؽ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
رک اٟزَّیِتٔ َٓإٔذَا َ َّْقبَ ُط إلٔ َا َو ِجضٔطٔ َس َ٘ َل ِت َ ُِف َوةُ َو ِجضٔطٔ ٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ کَا ِِ ٤ُ ٟض َٔٗ ١ا َٔ َ ٌَ َٛ ٢

َشؽ ْ
یِ َٗ ٩ؽ تُک ُ ِّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ
ی ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َورٔ ِط ٔؽ ُ
ٔیث ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ر ِٔط ٔؽ َ

لم
ه
اوبرک ب ،ردیشنی  ،دعس  ،رمعفنب احرث  ،دراج  ،اوبامثیہل  ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن اک ل یک
ریسفتںیمرفامایہکفہلیتیکٹھچلتیکرطحوہیگافربجدفزیخ(اےسےنیپےکےئل)ہنمےکرق بےلاجےئاگوتاسےکہنمیک
اھکؽ اس ںیم رگزپے یگ۔اس دحثی وک ل  رصػ ردشنی نب دعسیک رفاتی ےساجےتن ںیہ افر اؿ ےک احےظف رپارتعاض ایک ایگ
ےہ۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزویخںےکرشمفابتےکقلعتم
ابب  :منہجاکایبؿ
دفزویخںےکرشمفابتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 474

راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارک ،سٌيؽ ب ٩یزیؽ ،ابواٟش٤ض ،ابوشحیرة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟش ِ٤ضٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ش َحی ِ َر َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ
يُ َٟ ٥ي َؼ ُّب ًَل َی ُر ُؤسٔض ٔ َِ َٓ ٥ي ُِ ُٔ ٨ذ ا َِ ٟصٔ٤ي َُ ٥شًَّی َی ِعَ ُ٠ؽ إلٔ َی َج ِوٓٔطٔ َٓ َي ِشُ ٔ ٠ت َ٣ا فٔی َج ِوٓٔطٔ َشًَّی یَ ِ٤زُ َٚ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟصَ ٔ٤
ْص ٌّی َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ
اَ ٪و َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یؽ یُِٜى َی أَبَا ُط َحا َٕ َوص َُو ٔٔ ِ ٣
َٔ َٗ ٩ِ ٣ؽ َِ ٣يطٔ َوص َُو اٟؼَّ ِضزُ ث ُ َّ ٥ي ٌَُاؼُ َ٤َ ٛا ک َ َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ْص ُّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َوابِ ُُ ٩ش َحی ِ َر َة ص َُو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩ش َحی ِ َر َة ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
يض َ ٔ
َغ ْ

ل شم
وسدینبرصن،انبابمرک،دیعسنبسیدی،اوبا ،،اوبریجحة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
ل
فآہلفملسےنرفامای(اک ملل)رگؾاپیناؿ(دفزویخں)ےکرسرپڈاالاجےئاگوتفہرساتیرکےترکےتاؿےکٹیپکتچنہپاجےئ

لص
اگ افر یہی ا ھر ( ل اجان ےہ) افر رھپ فےسی یہ وہ اجےئ اگ ےسیج ےلہپ اھت۔ انب ریجحہ اک انؾ دبعارلنمح نب ریجحہ رصمی ےہ۔ ہی دحثی

نسحرغ بحیحصےہ۔
ل شم
رافی  :وسدینبرصن،انبابمرک،دیعسنبسیدی،اوبا ،،اوبریجحة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزویخںےکرشمفابتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 475

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،ػٔوا ٪ب٤ً ٩زوً ،بيؽاہلل ب ٩بَّس ،شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ َِّسٕ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َوي ُِش َقی ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
ئ َػؽٔی ٕؽ یَ َت َح َّزًُطُ َٗا َ ٢ي َ َّ
رکصُطُ َٓإٔذَا أ ُ ِؼن ٔ َی ٔ٨ِ ٣طُ َط َوی َو ِج َضطُ
ُْق ُب إلٔ َی ٓ ٔيطٔ ٓ ََي ِ َ
َّ
رخ َد ٔ ٩ِ ٣ؼُبُزٔظ ٔ َي ُ٘و ُ ٢اہللُ َو ُس ُ٘وا َّ ٣
ائ َشّ ٔ٤امی َٓ َ٘ َّل ٍَ أَ ٌَِ ٣ائ َ ُض َِ ٥و َي ُ٘و ُ٢
َو َو َٗ ٌَ ِت َ ُِف َوةُ َرأِ ٔسطٔ َٓإٔذَا َ ٔ
َشبَ ُط َٗ َّل ٍَ أَ ٌَِ ٣ائ َ ُط َشًی َت ِ ُ
َّ
یب َوصَ ََ ٜذا َٗا َ٢
اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
اَٟش ُ
َغ ْ
َوإ ٔ َِ ٪ي ِش َتِٔي ُثوا ُي َِاثُوا ب ٔ َ٤ا ٕئ کَا ِِ ٤ُ ٟض َٔ ١ي ِظؤی ا ُِ ٟو ُجو َظ بٔئ َِص َ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ًَُ ٩ِ ًَ ١ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ َِّسٕ َوَّلَ َن ٌِز ٔ ُٖ ًُب َ ِي َؽ اہللٔ بِ َ ٩بُ َِّسٕ إ ٔ ََّّل فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ َر َوی َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ َِّسٕ َػاش ٔٔب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠یِرَ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩بُ َِّسٕ َُ ٟط أَ ْػ َٗ ِؽ َس٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ُ ِظ ُت ُط َٗ ِؽ َسِ ٌَ ٔ٤ت ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩بُ َِّسٕ َّأ ٟذی َر َوی ًَ ُِ ٨ط
َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
آَخ َِ ٟي َص بٔ َؼاشٔبٕ
ٔیث َر ُج ُْ َ ١
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،وفصاؿ نب رمعف،دیبع اہلل نب رسب ،رضحت اوباامہم ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
ت
ئ َ دِ
يعُ ُة"(رتہمج۔اےسپیپاکاپینتالایاجےئاگےسجفہ(ینعییمنہج)
اہللہیلعفآہلفملسےناہللاعتیلےک اراشد" َف ُْص َقینِمْ َم ٍ
صند ٍ َ َ َ َّ
وھگٹنوھگٹن ےئیاگ)ےکابرےںیمرفامایبجاےساسےکہنمےکزندکیایکاجےئاگوتفہاےساندنسپرکےاگ۔بجافررق ب
ایکاجےئاگوتاساکہنماسےسنھباجےئافراسےکرسیکاھکؽاسںیمرگزپےیگافربجفہاےسےئپاگوتاسیکآںیتنٹک
رکدربےسلکناجںیئیگ۔اہللاعتیلرفاماتےہفوقسا۔۔اںیہن(ینعیویمنہجںوک)رگؾاپینتالایاجےئاگوجاؿیکآںیتناکٹ دے اگ۔
ت
رھپ رفامای فوقیؽ فاؿ سیعییوا۔ ینعی ارگ فہ ولگ رفاید رکںی ےگ وت اںیہن لیت یک ٹھچلت یک امدنن اپین دای اجےئ اگ وج اؿ ےک رہچفں وک
وھبؿ دے اگ۔ ینتک ربی ےہ ہیےنیپیکزیچ افر ینتک ربی ہی رےنہیک ہگج ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ اامؾ اخبری یھب دیبع اہلل نب رسب
ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ افر دیبع اہلل نب رسب رصػ ایس دحثی ےک اسھت وہشمر ںیہ۔ وفصاؿ نب رمعف ےن دبعاہلل نب رسب

ےکاکیاھبیئافراکینہبوکیھبیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسامسعاحلصےہ۔افردیبعاہللنبرسبنجےسوفصاؿنبرمعف
ےناوباامہمیکرفاتیایبؿیکاشدیفہدبعاہللرسبےکاھبیئںیہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،وفصاؿنبرمعف،دیبعاہللنبرسب،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزویخںےکرشمفابتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 476

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل
ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ر ِٔط ٔؽ ُ
رک اٟزَّیِتٔ َٓإٔذَا ُْق َِّب إَِٔ ٟيطٔ َس َ٘ َل ِت َ ُِف َوةُ
ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢کَا ِِ ٤ُ ٟض ٔٔ َ ٌَ َٛ ١

َّ
َّ
١
ٕ کُٔ ِّ١ج َؽا ٕر ِٔ ٣ث ُ
َّساؼ ٔ ٔ ٚا٨َّ ٟارٔ أَ ِر َب ٌَ ُة ُج ُؽ ٕر َ ٔ ٛث ُ
َو ِجضٔطٔ ٓ ٔيطٔ َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ُ ٔ ٟ ٢
اٟؽَ ِ ٧يا َْلَِ٧ت َ َن
َٔ ٣شی َرة ٔأَ ِر َب ٌٔی َن َس َّ ٨ة َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و أَ ََّ ٪ؼ ِّ ٟوا ََّٔ ُ ٩ِ ٣شا ٕ ٚیُ َض َز ُا ٚفٔی ُّ

اَ ٢و َٗ ِؽ تُک ُ ِّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ
ی ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َوفٔی ر ِٔط ٔؽ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ر ِٔط ٔؽ َ
أَصِ َُّ ١
یْ َ٘ ٣َ ٩

ٕ کُٔ ِّ١ج َؽا ٕر َي ٌِىٔی َُٔ٠وَ ُط
َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ َ ٔ ٛث ُ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ردشنی نب دعس ،رمعف نب احرث ،دراج ،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ
لم
ه
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناک لیکریسفتںیمایبؿرفامایہکہیلیتیکٹھچلتیکرطحےہ۔بجفہدفزیخےکرق بیکاجےئ
یگ وت اس ےک رہچے یک اھکؽ اس ںیم رگ زپے یگ۔ ایس دنس ےس ہی یھب وقنمؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔
لِض َُرا ِد ِؼ َّ
ان ِر(دفزخیک )اچردویارںیںیہافررہدویاریکوماٹیئاچسیلاسؽیکاسمتفےہ۔ایسدنسےسوقنمؽےہہکارگویمنہجں

یک پیپ اک اکی ڈفؽ داین ںیم اہبای اجےئ وت وپرےالہ داین ڑس اجںیئ۔اس دحثی وک ل  رصػ ردشنی نب دعسیک رفاتی ےس اجےتن
ںیہافرفہفیعضںیہَ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ردشنینبدعس،رمعفنباحرث،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزویخںےکرشمفابتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 477

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،اً٤ع٣ ،حاہؽ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاص ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
وَٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َّات ُ٘وا اہللَ َش َُّ ٙت َ٘اتٔطٔ َو ََّل َت ُ٤وتُ َّ٩إ ٔ ََّّل َوأَْمُتْن ُِ ٣شَ ٤ُ ٔ ٠
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ٕ ب ٔ ََ ٩ِ ٤یُٜو ُ ٪ك َ ٌَا َُ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو
اٟؽَ ِ ٧يا َْلَٓ َِش َؽ ِت ًَل َی أَ ِص ُّٔ ١
ُْط ِت فٔی َؼارٔ ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا ٌََ ٣ائظَ ُض ِِ َٜ َٓ ٥ي َ
ْط ّة ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ُّٗوَ ٔ ٗ ٔ ٦
َِ ٟو أَ ََّ ِ َٗ ٪
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ا،شم،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنہیآتیزپیھ(رتہمج)اہللاعتیلےسااسیڈرفاسیجہکڈرےناکقحےہافرںیہمتاحتلاالسؾںیمیہومتآےئروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگزوقؾاکاکیرطقہیھبداین ںیماکپٹدایاجےئوتداینفاولںےکےیلاؿیکزدنیگربابدرکدےوت رھپ اؿ
ولوگںاکایکاحؽوہاگنجیکذغایہیہیوہیگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ا،شم،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤اػ ٥ب ٩یوسٕٗ ،لبة بً ٩بؽاٌٟزیز ،اً٤ع ،ط٤زبً ٩لية ،طہزب ٩شوطب ،ا ٦اٟؽرؼاء،
شرضت ابوؼرؼاء رضی اہلل ً٨ہ

ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٗ ُِل َب ُة بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِٔ ٩ط ِ٤ز ٔبِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
اػ ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َِ ٠قی ًَل َی أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ

ُضی ٍٕ ََّل ي ُِشَ ٩ُ ٔ٤و ََّل ُي ِِىٔی ُٔ ٩ِ ٣جو َٕ
و ٪ب ٔ َل ٌَأ َ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦
ا ُِ ٟحو َُ ٓ ََي ٌِ ٔؽ ُ٣َ ٢ا ص ُِٔ ٓ ٥يطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
وُ َٓ ٪ي َِاث ُ َ
اب ٓ ََي ِش َتِٔي ُث َ
َّ
و ٪ب ٔ َّ
اب
اَٟش ٔ
و ٪أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا یُحٔيز ُ َ
َک َ
اٟل ٌَاُ َٓ ٔ ٦ي َِاث ُ َ
ٓ ََي ِش َتِٔي ُث َ
و ٪ا َِ َِ ٟؼ َؽ فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا ب ٔ َ
و ٪ب ٔ َل ٌَا ٕ ٦ذ ٔی ُُؼَّ ٕة ٓ ََي ِذ ُ ُ
َٓي ِش َتِٔي ُث َ َّ
يب ا َِ ٟصؽٔی ٔؽ َٓإٔذَا َؼِ َ ٧ت ُٔ ٩ِ ٣و ُجوص ٔض ٔ َِ ٥ط َو ِت ُو ُجو َص ُض َِٓ ٥إٔذَا َؼ َظَِ ٠ت
اب َٓیُرِ َٓ ٍُ إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥ا َِ ٟصٔ٤ي ُ ٥بٔک َ ََلٔ ٔ ٟ
اَٟش ٔ
َ
و ٪ب ٔ َ
ک َتأِت ٔيُ ٥ِ ُٜر ُس ٥ِ ُُٜ٠بٔا ِٟب َ ِّي َ٨ا ٔ
ت َٗاُٟوا بَل َی َٗاُٟوا
و ٪أََ ٥َِ ٟت ُ
و ٪ا ِؼًُوا َظزََ َ ٧ة َج َض َََّ ٓ ٥َ ٨ي ُ٘وَ ُٟ
ب ُ ُلوُ َ ٧ض َِّ َٗ ٥ل ٌَ ِت َ٣ا فٔی ب ُ ُلؤ٧ض ٔ ََِ ٓ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
ک َٗا َ٢
اُف َ
وَ ٪یا َ٣اُ ٔ ٟ
ک َ ٔ ٟي ِ٘ ٔف ًَ َِ ٠ي َ٨ا َربُّ َ
َٓا ِؼ ًُوا َو َ٣ا ُؼ ًَا ُئ ا ِٟک َ ٔ ٔ
و ٪ا ِؼ ًُوا َ٣أٟکّا ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
ی ٩إ ٔ ََّّل فٔی َؿ ََل َٕٗ ٢ا َََ ٓ ٢ي ُ٘و َُ ٟ
و ٪ا ِؼًُوا
ٕ ًَاَٗ ٕ ٦ا َََ ٓ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
َٓ ُيحٔيبُ ُض ِ ٥إٔ٣َ ٥ِ َُّٜ٧اُ ٔ ٛث َ
وَٗ ٪ا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ِّ ُ ٧بئ ُِت أَ َّ ٪بَی ِ َن ؼُ ًَائ ٔض ٔ َِ ٥وبَی ِ َن إ ٔ َجابَ ٔة َ٣إ ٔ ٟک إٔیَّاص ُِ ٥أَ َِ ٟ
َخ ِج َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓإ ٔ ِِ ًُ ٪ؽَ٧ا َٓإَّٔ٧ا
وَ ٪ربَّ َ٨ا َََُ ٠ب ِت ًَ َِ ٠ي َ٨ا ٔط ِ٘ َوتُ َ٨ا َو ُ٨َّ ٛا َٗ ِو ّ٣ا َؿا ِّٟی َن َربَّ َ٨ا أَ ِ ٔ
َربََََّ ٓ ٥ِ ُٜل أَ َش َؽ َظی ِ ْر َٔ ٩ِ ٣ربََِّ ٓ ٥ِ ُٜي ُ٘وَ ُٟ

و ٪فٔی اٟزَّٓ ٔیر ٔ
ک َیئ ٔ ُشوا ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ظی ِر ٕ َوً ٔ َِ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
وَٗ ٪ا َُ َٓ ٢يحٔيبُ ُض ِ ٥ا ِظ َشئُوا ٓ َٔيضا َو ََّل تُک َ ِّ٤ُ ٠و َٔٗ ٪ا ََ ٨ِ ٌٔ َٓ ٢ؽ ذََ ٔ ٟ
ک َیأ ِ ُظ ُذ َ
هَ اَ ٤ُ ٔ ٟ

وَ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٖ َص َذا
اض َّلَ َی ِز َٓ ٌُ َ
َّسة ٔ َوا َِ ٟویِ َٔٗ ١ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤واُ ٨َّ ٟ
َوا َِ ٟص ِ َ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ٔیث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِٔ ٩ط ِ٤ز ٔبِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
ا َِ ٟصؽ َ
ئ َٗ ِو َُ ٟط َوَِ ٟي َص ب ٔ َِ ٤زُٓو َٕ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ

َوٗ ُِل َب ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔص َُو ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،اعمص نب ویفس ،قغنة نب دبعازعلسی ،ا،شم ،رمشنب عغنة ،رہشنب وحبش ،اؾ ادلرداء ،رضحت اوبدرداء
ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایدفزویخں وک وھبکںیم التبمرک دای اجےئ اگ اہیںکت ہک دفرسا

ذعابافروھبکرباربوہاجںیئےگ۔وتفہولگرفایدرکںیےگ۔انچہچناںیہنرضعی(اکےٹندارابناتت)اھکےنےکےیلدایاجےئاگ
وج ہن وماٹ رکے اگ افر ہن یہ وھبک وک متخ رکے اگ۔ فہ دفابرہ اھکےن ےک ےیل ھچک امںیگن ےگ وت اںیہن ااسی اھکان دای اجےئ وج ےلگ ںیم
اےنکٹفاال وہاگ۔ فہ ولگ اید رکںی ےگہکداین ںیم اےکٹ وہےئ وناےل رپ اپین ایپ رکےت آ ے افر اپین امںیگن ےگ وت ولےہ ےک اکںوٹں ےک
اسھت رگؾ اپین اؿ یک رطػ اکنیھپ اجےئ اگ۔ بج فہ اؿ ےک ہنم ےک رق ب ایک اجےئ اگ وت فہ اںیہن وھبؿ دے اگ افر بج ٹیپ ںیم
دالخوہاگوت ب ھچکاکٹرک رھکدےاگ۔فہںیہک ےگہکمنہجےکدرابونںوک البؤ۔فہ وجابدںیےگہک ایکاہمترےاپسروسؽ
اشناینںےل رکںیہنآےئ آ ے؟فہںیہک ےگویکں ںیہن درابؿںیہک ےگوترھپاکپرف افراکرففں یکاکپررصػرمگایہںیمےہ۔ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہرھپفہںیہکےگہک امکل(دارفہغمنہج)وکاکپرف۔رھپفہاکپرںیےگاےامکل اہمترےرب
وکاچےئہہکامہراہلصیف رکدے۔امکلاؿوکوجابدےاگہکاہمتراہلصیفوہاکچےہ۔ا،شم ےتہںیہہکےھجمربخدییئگہکاؿیکاکپر
افر امکل ےکوجاب ےکدرایمؿاکیزہار اسؽ یکدمتوہیگ۔یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک رھپفہولگ ںیہک ےگ
ہک اےنپ رب وک البؤ اس ےیل ہک اس ےس وکیئ  رہ ںیہن۔ سپ فہ ںیہک ےگ اے امہرے رب ل  رپ امہری دب یتمس اغبل آ یئگ افر ل 
رمگاہ وہے۔ اے امہرے رب ںیمہ اس ےس اجنت دے۔ ارگ ل  دفابرہ ااسی رکںی وت ےب کش اظمل وہں ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلاؿوکوجابدےاگدفروہاجؤافرایسںیمذتلےکاسھتروہافرھجمےسابتتمرکف۔یبنارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکاسفتقفہرہالھبیئےسانادیموہاجںیئےگ۔ںیخیچےگافررسحتفاوسفسرکںیےگدبعاہللنب
دبعارلنمح  ےتہ ںیہ ہک ولوگں ےن اس دحثی وک رموفع ںیہن ایبؿ ایک فہ رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی ا،شم ےس وباہطس رمش نب ہیطع،
رمش نب وحبش افر اؾ درداء ف رضحت اوبدرداء اک وقؽ وقنمؽ ےہ افر رموفع ںیہن ےہ۔ قغنہ نب دبعازعلسی دحمنیث ےک زندکی ہقث
ںیہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح ،اعمص نب ویفس ،قغنة نب دبعازعلسی ،ا،شم ،رمشنب عغنة ،رہشنب وحبش ،اؾ ادلرداء ،رضحت
اوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارک ،سٌيؽ ب ٩یزیؽ ابوطحاَ ،ابواٟش٤ض ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

یؽ أَبٔی ُط َحا َٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟش ِ٤ضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَب ٔی َسٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ار َٓ َت َ٘ َُّ ٠ؽ َط َٔ ُتطُ ا َِِ ٠ٌُ ٟيا َشًَّی َت ِبَّ ُ٠
وَٗ ٪ا ََ ٢ت ِظؤیطٔ اُ ٨َّ ٟ
ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وص َُِٔ ٓ ٥يضا کَاُ ٔ ٟص َ
َس َت ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوأَبُو ا َِ ٟض ِي َث ٔ٥
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رض َب ُ َّ
اٟش ِٔل َی َشًَّی َت ِ ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
َو َس َم َرأِ ٔسطٔ َو َت ِشت َ ِرخٔی َط َٔ ُت ُط ُّ
اَ ٪یت ّٔامی فٔی ش ٔ ِحز ٔأَبٔی َسٌٔي ٕؽ
اس ُُ ٤ط ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕؽ ا ِِ ٌُ ٟت َوار ُّٔی َوک َ َ
ِ

ل شم
وسدینبرصن،انبابمرک،دیعسنبسیدیاوباجشع،اوبا ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع ےتہںیہہکیبنارکؾیلص
ِ
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای( َف ُ ْمف ِی َها َکلِخ ُو َؿ)ینعی فہاسںیمدبلکشافررتشرفوہںےگاک بلطہیےہہکآگاؿےکرہچفں
وکوھب ؿدےیگافرافرپفاالوہٹن ڑکرکرسےکدرایمؿکتچنہپاجےئاگافرےچینفاالوہٹن کٹرکانػےکاسھت ےنگےگلاگہی
دحثینسححیحصرغ بےہافراوبہیتاکانؾنامیلؿنبرمعفنبدبعاوتعلاریےہ۔ہیمیتیآ ےاؿیکرپفرشاوبدیعسےنیک۔
ل شم
رافی  :وسدینبرصن،انبابمرک،دیعسنبسیدیاوباجشع،اوبا ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزویخںےکرشمفابتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 480

ًيسی ب ٩ہَل ٢ػؽفی ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اض رضی
راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ،سٌيؽ ب ٩یزیؽ ،ابواٟش٤ضٰ ،
اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟش ِ٤ضٔ ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َؽف ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ

اػ ّة ِٔ ٣ث ََ ١ص ٔذظ ٔ َوأَ َط َار إلٔ َی ِٔ ٣ث ٔ ١ا ُِ ٟح ُِ ٤ح َٔ ٤ة أ ُ ِر ٔسَِ ٠ت
بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟاصٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ ََّ ٪ر َػ َ
ق هٔی َٔ ٣شی َرةُ َظ ِٔ ٤ص ٔ٣ائَةٔ َس َٕ ٨ة ََ ٟب َِ َِ ٠ت اْلِ َ ِر َق َٗ ِب ََّ ١
َّٔ ٩ِ ٣
ض
اٟش َ٤ا ٔ
اِ ٠ٟي َٔ ١وَِ ٟو أََ َّ ٧ضا أ ُ ِر ٔسَِ ٠ت َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔ
ئ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ َ
َخئّا َّ
ِّ
اِ ٠ٟي ََ ١واَ ٨َّ ٟض َار َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِب َّ ُ٠أَ ِػََ ٠ضا أَ ِو َٗ ٌِ َز َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ
اٟش ِٔ ٠ش َٔ ٠ة ََ ٟش َار ِت أَ ِر َبٌٔی َن َ ٔ
ْص ٌّی َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یؽ ص َُو ٔٔ ِ ٣
ل شم
وسدینبرصن،دبعاہلل،دیعسنبسیدی،اوبا ٰ،،یسیعنبالہؽدصیف،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعسریضاہللاعتیلہنع  ےتہںیہہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اکی وھکزپی یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ارگاس اسیج ےسیس اک وگہل آامسؿ ےس زنیم یک
رطػاکنیھپاجےئافرہیاپچنوساسؽیکاسمتفےہوتفہراتےسےلہپزنیمرپچنہپاجےئاگنکیلارگاےسزریجنےکاکیرسےےس
(اکٹلرک)وھچڑااجےئوتاسیک(ینعیمنہجیک)رہگایئافرت ہکتت ےنچنکتاچسیلاسؽاتلچرےہ۔اسدحثییکدنسنسححیحصےہ۔
ل شم
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیعسنبسیدی،اوبا ٰ،،یسیعنبالہؽدصیف،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکداینیکآگدفزخیکآگاکرتسفاںہصحےہ۔
ابب  :منہجاکایبؿ
اسابرےںیمہکداینیکآگدفزخیکآگاکرتسفاںہصحےہ۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 481

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ار ُ٥ِ ٛ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َ ٧ ٢
رح َج َض ََّٗ ٥َ ٨ا ُٟوا َواہللٔ إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َٟکَآ َٔي ّة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا
وُ ٪جزِئْ َواش ْٔؽ َٔ ٩ِ ٣س ِبٌٔی َن ُجزِئّا ِّٔ َ ٩ِ ٣
َص ٔذظ ٔ َّأًٟی تُوٗ ٔ ُؽ َ

رح َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوصَ َُّ ٤ا ٦بِ ُِّ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ص َُو أَ ُظو َوص ِٔب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ِّ َ ١
ُٓ ِّـَِ ٠ت بٔت ِٔش ٌَ ٕة َو ٔس ِّتی َن ُجزِئّا ک ُ ُُّ ٠ضِ ٣ٔ َّ٩ث ُ

بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َوص ِْب
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےت
ںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمتریہیآگےہےسجااسنؿالجےتںیہمنہجیکآگاکرّتسفاںہصحےہ۔احصہبرکاؾ
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الجےن ےک ےیل وت یہی آگ اکیف یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ
آگ اس ےس ارتہن درےج زایدہ رگؾ ےہ افر رہ درہج اس یک رگیم ےک ربارب ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ امہؾ نب ہبنم ،فبہ نب
ہبنمےکاھبیئاؿےسفبہےنرفاتییکےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسےکقلعتم
ابب  :منہجاکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 482

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوریً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،طيباُ ،٪فاضً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َ
ض ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ُفا ٕ
َّاض ُّ
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
وسی َش َّؽث َ٨ا َط ِي َبا َُ ٔ ٩ِ ًَ ٪
رحصَا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َ ٧ ٢
ار َُ ٥ِ ٛص ٔذظ ٔ ُجزِئْ َٔ ٩ِ ٣س ِبٌٔی َن ُجزِئّا َٔ٧ ٩ِ ٣ارٔ َج َض َّٟٔ ٥َ ٨کُُ ِّ١جزِ ٕئ َٔ ٨ِ ٣ضا َ ُّ

َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ابعسنب دمحمدفری،دیبعاہلل نبومیس،ابیشؿ،رفاس ،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہلل اعتیل ہنع  ےتہںیہ ہک یبنارکؾ یلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمتری ہی آگ دفزخ یک آگ اک رتسفاں ہصح ےہ افر رہ ہصح اام  یہ رگؾ ےہ ینتج اہمتری ہی آگ۔ ہی

دحثیاوبدیعسیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،رفاس،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 483

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوری بِؽاؼی ،یصٌی ب ٩ابی بٜیرَ ،شیکً ،اػ ،٥ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٥ص َُو ابِ ُ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ٩
یک ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟؽور ُّٔی ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ َٜی ِر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
َّاض ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
ٕ َس َٕ ٨ة َشًَّی
ٕ َس َٕ ٨ة َشًَّی ا ِش ََّ ٤ز ِت ث ُ َّ ٥أُوٗ ٔ َؽ ًََِ ٠ي َضا أَ َِ ٟ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُوٗ ٔ َؽ ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ أَ َِ ٟ
اس َو َّؼ ِت َٓه ٔ َی َس ِو َؼا ُئ ُ٣وِ ْ ٤َ ٔ ٠ة
ابِ َي َّـ ِت ث ُ َّ ٥أُوٗ ٔ َؽ ًََِ ٠ي َضا أَ َِ ٟ
ٕ َس َٕ ٨ة َشًَّی ِ
ابعس نب دمحم دفری دغبادی ،ییحی نب ایب ریکب ،رشکی ،اعمص ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدفزخیکآگزہاراسؽڑھباکیئیئگاہیںکتہکرسخوہیئگرھپزہاراسؽڑھباکیئیئگاہیں
کتہکایسہوہیئگسپابفہایسہفاترکیےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحمدفریدغبادی،ییحینبایبریکب،رشکی،اعمص،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
ایسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 484

راوی  :سویؽ ب ٩نرضً ،بؽاہللَ ،شیکً ،اػ ،٥ابی ػاٟض ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش ٕ
آَخ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِ َ ٧ص َو ُظ َو٥َِ ٟ
یک ًَ ِٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِٔ َ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟض أَ ِو َر ُج َٕ َ ١
َش ٕ
یَ ِزٓ ٌَِ ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
یک
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة فٔی َص َذا َِ ٣وٗ ْ
ُوٖ أَ َػ ُّض َو ََّل أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َرٓ ٌََ ُط َُی ِ َر یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ ِٔ َ ٩
وسدی نب رضن ،دبع اہلل ،رشکی ،اعمص ،ایب اصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس فہ رشکی ےس فہ اعمص ےس فہ اوباصحل ای یسک افر صخش
ےسافرفہاوبرہریہےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہنکیلہیوموق ػےہافراساببںیم بےسزایدہحیحصےہ۔ںیمہملع
ںیہنہکییحینبریکبےکالعفہیھبیسکےناےسرموفعایکوہ۔فہرشکیےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :وسدینبرضن،دبعاہلل،رشکی،اعمص،ایباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم
ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 485

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩زب ٩وٟيؽ ٨ٛؽی ٛوفیٔ٣ ،ـ ١ب ٩ػاٟض ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ

ار إلٔ َی َرب َِّضا َو َٗاَِ ٟت أَک َ ََ ١ب ٌِ ٔضی َب ٌِ ّـا َٓ َح ٌَ َََ ٟ ١ضا َنٔ ََشی ِ ٔن َنٔ َّشا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِط َتِ َٜت اُ ٨َّ ٟ
ئ َو َنٔ َّشا فٔی اٟؼَّ ِي ٕٔ َٓأ َ َّ٣ا َنٔ َُش َضا فٔی ِّ
فٔی ِّ
ئ َٓزَ َِ ٣ضز ٔ ْیز َوأَ َّ٣ا َنٔ َُش َضا فٔی اٟؼَّ ِي ٕٔ ٓ ََش ُْ ٤وَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اٟظ َتا ٔ
اٟظ َتا ٔ

َشؽ ْ
 ١بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َِ ٟي َص ً ٔ َِ ٨ؽ
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ی ِر ٔ َو ِجطٕ َوا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
ک ا َِ ٟصآ ٔٔى
أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
دمحمنبرمعنبفدیلدنکیوکیف،لضفمنباصحل،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای دفزخ ےن اہلل اعتیل ےس اکشتی یک ہک ریمے ضعب ا ےاء ضعب وک اھک ے ںیہ۔ سپ اہلل اعتیل ےن اےس دف رمہبت
اسسن ےنیل یک ااجزت دے دی اکی رمہبت رسدویں ںیم دفرسی رمہبت رگیم ںیم۔ انچہچن رسدی ںیم اس اک اسسن تخس رسدی یک
لکش ںیم افر رگیم ںیم تخس ول یک لکش ںیم اظرہ وہات ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس یئکدنسفں ےس
وقنمؽےہ۔لضفمنباصحلدحمنیثےکزندکیوقیںیہن۔
رافی  :دمحمنبرمعنبفدیلدنکیوکیف،لضفمنباصحل،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 486

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة وہظاٗ ،٦تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َوصٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟعی ِر ٔ َ٣ا َیز ٔ ُ٪
رخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َو َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة أَ ِ ٔ
َخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوک َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِ ُ
َخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟعی ِر ٔ َ٣ا َیز ٔ ُ ٪ب ُ َّز ّة أَ ِ ٔ
َطٌٔی َر ّة أَ ِ ٔ
َخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوک َ َ
ا ٪بِ ٔ٩
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟعی ِر ٔ َ٣ا َیز ٔ ُ ٪ذ ََّر ّة و َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َ٣ا َیز ٔ ُ ٪ذُ َر ّة َُ ٣ع َّٔ َٔ ّة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوً َِٔ ٤ز َ
اہللُ َوک َ َ
ُش َؼی ِ ٕن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد ،شعنةفاشہؾ،اتقدة،رضحتاسن ریضاہللہنعےسرفاتیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ّللَّاہکافراس
اشہؾ(رافی)ےناہکآگےساکنالاجےئاگافرہبعشیکرفاتیںیمےہآگےساکنولاسصخشوکسجےن َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ

ّللَّاہکافراسےکدؽںیمدنگؾےکداےنےک
ےکدؽںیموجےکداےنےکرباربیھباامیؿےہ۔اےسیھبمنہجےساکنؽ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّللَّ اہک افر اس ےک دؽ ںیم ذرہ رھب یھب اامیؿ ےہ۔ ہبعش ےن اہک اس وک
ربارب اامیؿ ےہ۔ اےس یھب منہج ےس اکنول سج ےن َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
یھب سج ےک دؽ ںیم وج ےک ربارب اامیؿ ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت اجرب افر رمعاؿ نب نیصح ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنةفاشہؾ،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 487

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩رآٍ ،ابوؼاؤؼ٣ ،بارک بٓ ٩ـاٟةً ،بيؽاہلل ب ٩ابی برک ب ٩شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

رک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ َِ ٣ُ ٩ب َار ٔک بِ ََٔ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ََکنٔی یَ ِو ّ٣ا أَ ِو َظا َٓىٔی فٔی ََ٘ ٣اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ أَ ِ ٔ
َخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َ ٩ِ ٣ذ َ َ
یب
َٔ
َغ ْ
دمحم نب راعف ،اوبداؤد ،ابمرک نب اضفلة ،دیبع اہلل نب ایب رکب نب رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملسےنرفامایاہللاعتیلرفامےئہکرہاسصخشوکدفزخےساکنؽدفسجےنےھجماکیدؿیھبایدایکوہایھجمےسیسکاقمؾرپڈراوہ۔
ہیدحثینسحرغ بےہ۔

رافی  :دمحمنبراعف،اوبداؤد،ابمرکنباضفلة،دیبعاہللنبایبرکبنبرضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 488

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابزاہيً ،٥بيؽة س٤٠انی ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

يؽ َة َّ
اٟش٤َِ ٠ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
رخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا َز ِشّٔا ٓ ََي ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب َٗ ِؽ أَ َظ َذ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َْلَ ِ ٔ
َخو ّجا َر ُج ْ ١یَ ِ ُ
آَخ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ُ ُ
رع ُٖ ٔ َ
اض َٗ ِؽ أَ َظ ُذوا ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ ََٓ ٢یَرِ ٔج ٍُ
اُ ٨َّ ٟ
اض ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ ََٗ ٢ا َُ َٓ ٢ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠ا ِؼ ُظ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ي ِذ َص ُب َ ٔ ٟي ِؽ ُظ َََ ٓ ١يحٔ ُؽ اَ ٨َّ ٟ

اَّ ٪أ ٟذی َُ ٨ِ ٛت ٓ ٔيطٔ ٓ ََي ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ُِ َٓ ٥ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َت ََٗ َّ٩٤ا َ٢
َک اٟزَّ ََ ٣
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َٗ ِؽ أَ َظ َذ اُ ٨َّ ٟ
اض ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ ََٗ ٢ا َُ َٓ ٢ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَ َت ِذ ُ ُ
َش َة أَ ِؿ ٌَ ٔ
ک َٗا َِ َ٘ ٠َ َٓ ٢ؽ َرأَیِ ُت
رخ بٔی َوأََ ِ ٧ت ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
َٓ َي َت َ٤ىَّی َٓ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٓإ ٔ ََّ َٟ ٪
اٖ ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و ُ ٢أَ َت ِش َ ُ
ک َ٣ا َت َِ ٨َّ ٤ي َت َو ًَ ِ َ
ک َشًَّی بَ َؽ ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٔص َ

انہد ،اوباعمفیة ،ا،شم ،اربامیہ ،دیبعة املسین ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیماسصخشوکاجاتنوہںوج بےسآرخںیمدفزخےسےلکناگ۔اکیآدیمرسونیںےکلباتٹسھگ
وہا ےلکن اگ افر رعض رکے اگ اے رب ولگ اےنپ اےنپ اقمؾ رپ چنہپ ے۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےس اہک
اجےئ اگ تنج یک رطػ اجؤ افر اس ںیم دالخ وہ اجؤ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ تنج ںیم دالخ وہےن اجےئ اگ وت
دےھکی اگہکولوگں ےناینپ اینپہگج رپ ہضبق رکایل ےہفاسپآ رک ےہک اگاےریمےرپفرداگرولگاےنپاےنپاقمؾرپ اق ض وہےکچ
ںیہ۔اےساہکاجےئاگایکےھجتفہفتقایدےہسجںیموتاھت۔فہےہکاگاہںوتاسےساہکاجےئہکےھجتفہیھبدایاجےئاگسجزیچیکوت
ےن انمت یکےہ افر(اس ےکاسھت)دایناکدسانگافردای اجےئاگ۔فہرعضرکےاگ اےاہلل ایک وت ھجم ےسذماؼرکات ےہاحالہکن وت

ابداشہےہرافی ےتہںیہںیمےنداھکیہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہزپے اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
وناذج(آرخیداتن)اظرہوہے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اربامیہ،دیبعةاملسین،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 489

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤عٌ٣ ،زور ب ٩سویؽ ،شرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

آَخ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ؼُ ُظ ّوَّل ا َِ ٟح ََّ ٨ة یُ ِؤت َی ب ٔ َز ُج ََٕ ٓ ١ي ُ٘و َُ ٢سُ٠وا ًَ ِٔ ٩ػ َِارٔ
َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َْلَ ِ ٔ
آَخ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ُ ُ
َخو ّجا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َو ٔ َ
رع ُٖ ٔ َ
ذُُ ٧وبٔطٔ َوا ِظ َبئُوا َ ٔ ٛب َار َصا َٓ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًََِ ٠ٔ٤ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا یَ ِو ََ َٛ ٦ذا َو ََ ٛذا ًََِ ٠ٔ٤ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا فٔی َی ِوَ َٛ ٔ ٦ذا َو ََ ٛذا َٗا َُ َٓ ٢ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٓإ ٔ َّ٪
ا ٪کَُ ِّ١س ِّي َئ ٕة َش َش َّ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َِ َ٘ ٟؽ ًَُِ ٠ٔ٤ت أَ ِط َيا َئ َ٣ا أَ َرا َصا صَا صُ َ٨ا َٗا َِ َ٘ ٠َ َٓ ٢ؽ َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َ ٟ
َک َ٣ک َ َ
ک َشًَّی بَ َؽ ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٔص َ

انہد ،اوباعمفیة ،ا،شم ،رعمفر نب وسدی ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ںیم اس آدیم وکاجاتن وہں وجمنہج ےسےنلکن افر تنج ںیمدالخ وہےنفاولں ںیم  ب ےسآرخی وہاگ۔ اکی آدیم الای اجےئ۔ اہلل
اعتیل رفامےئ اگاس ےک ڑبےانگوہں وک اپھچ رکاس ےک وھچےٹ انگوہں ےک قلعتم وپوھچ۔اس ےس اہک اجےئ اگ ہک مت ےن الفںدؿ
اس رطح ایک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اس ےس اہک اجےئ اگ ہک امتؾ انگہ ویکینں ےس دبؽ دےیئ ے۔ فہ ےہک اگ
اےریمےرپفرداگرںیمےنافریھبتہبےس انگہےیکآ ےوجاہیںںیہنںیہ۔رافی ےتہںیہرھپںیمآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ رےہ ںیہ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آرخی داتن اظرہ

وہے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،رعمفرنبوسدی،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ
ابب  :منہجاکایبؿ
اامیؿوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 490

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
َّ
اب
وًَ ٪ل َی أَبِ َو ٔ
ْطشُ َ
رخ ُج َ
ي ٌَُ َّذ ُب ْ َ ٧
اض ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١اَّ ٟت ِوش ٔي ٔؽ فٔی ا٨َّ ٟارٔ َشًی َیُٜوُ ٧وا ٓ َٔيضا ُش َ٤ّ ٤ا ث ُ َّ ٥تُ ِؽرٔ ُُ ٛض ِ ٥اٟزَّ ِش َُ ٤ة َٓ ُي ِ َ
وَ ٪ویُ ِ َ

ُو٤َ َٛ ٪ا یَ ِ٨بُ ُت ا َِ ُِ ٟثا ُئ فٔی ش َٔ٤ا َٟةٔ َّ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا ََ ٢ص َذا
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا ََٓ ٢یَرُ ُّغ ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أَصِ ُ
اٟش ِي ٔ ١ث ُ ََّ ٥ی ِؽ ُظَ ُ٠
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َي ِ٨ب ُت َ
َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہفہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجم
ّللَّںیہکافرارگفہولگاسےکاقلئوہے(ینعیہملکزپھ
مکحدایایگےہہکںیمولوگںےساتقؽرکفںاہیںکتہکفہ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ایل) وتاؿولوگںےناینپاجؿفامؽوکریمےاہوھتںےسؤاچایلہیہک فہوکیئااسیاکؾرکںی وج اؿیکاؿزیچفںوکالحؽرکدے۔رھپ
اؿاکاسحباہللرپےہ۔اساببںیمرضحتاجرب،اوبدیعس،افرانبرمعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم
ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 491

راوی  :س٤٠ة ب ٩طبيبً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زیؽ ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا ُ ٢ذ ََّرة ٕ ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو
رخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ِٟع ُِؽر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِ َ
َسٌٔي ٕؽ ٓ َََ ٩ِ ٤ط َّ
ْقأِإ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یَوِ ِ ٣ٔ ٥ُ ٔ ٠ث َ٘ا َ ٢ذ ََّرة ٕ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ک ََِٓ ٠ي ِ َ

سلمة نب بیبش ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسج اےکدؽںیمذرہرباربیھباامیؿوہاگفہدفزخےساکنؽدایاجےئاگ۔اوبدیعس ےتہںیہہکسجوک
َ َ ت ْظل
ّللَّ َل َ ِ ُم ِم ْیقَا َؽ َذ َّر ٍة"(رتہمجاہللاعتیلذرہرباربیھبملظںیہنرکات)ہیدحثینسححیحصےہ۔
کشوہفہہیآتیزپےھ" ِإ ّؿا
رافی  :سلمةنببیبش،دبعارلزاؼ،رمعم،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 492

راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارک ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ ،اب ٩انٌ ،٥ابوًث٤ا ،٪شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یَ ٩ش َّؽثَىٔی ابِ ُ ٩أَ ِن ٌُ َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًُ ِث َ٤ا َ ٪أََّ٧طُ َش َّؽثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظبَرََ٧ا ر ِٔط ٔؽ ُ
َخ ُجوص َُ٤ا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُج َ٠ی ِ ٔن َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ؼ َظ َ ١اَ ٨َّ ٟار ا ِط َت َّؽ ٔػ َيا ُش ُض َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢اٟز َُّّب ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِ ٔ

ک ٟٔتَرِ َش َ٨َ ٤ا َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ِش ًَٔ٤ی َل٤َ ُٜا أَ َِ ٪ت َِ ٨لَ٘ ٔ ٠ا َٓ ُت َِ ٔ ٘٠يا
َخ َجا َٗا َُ َٟ ٢ض َ٤ا ْٔلَ ِّی َط ِي ٕئ ا ِط َت َّؽ ٔػ َياشُ٤َ ُٜا َٗ َاَّل ٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا َذَ ٔ ٟ
َٓ َ٤َّ ٠ا أ ُ ِ ٔ
َخ ٓ َََل یُِ٠قٔی
أَ ِن ُٔ َش٤َ ُٜا َش ِي ُث ُ٨ِ ٛت َُ٤ا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٓ َي َِ ٨لَ٘ ٔ ٠ا ُٔ َٓ ٪يِ٠قٔی أَ َش ُؽص َُ٤ا َنٔ َِش ُط ٓ ََي ِح ٌََ ُ٠ضا ًََِ ٠يطٔ بَ ِز ّؼا َو َس ََل ّ٣ا َو َي ُ٘ ُوِ ٦اْل َ ُ

ٔيؽنٔی
ک ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب إنِّٔی َْلَ ِر ُجو أَ َِّ ٪لَ ُتٌ َ
ک َ٤َ ٛا أَ َِ ٟقی َػاشٔبُ َ
ک أَ ِ ٪تُِ٠ق ٔ َی َنٔ َِش َ
َنٔ َِش ُط َٓ َي ُ٘و ُُ َٟ ٢ط اٟز َُّّب ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا ََ ٌَ ٨َ ٣
ک َر َجا ُؤ َک ٓ ََي ِؽ ُظ ََل َٔ ٪جٔ٤ي ٌّا ا َِ ٟح ََّ ٨ة ب ٔ َز ِش َ٤ةٔ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی إ ٔ ِس َ٨اؼُ َص َذا
َخ ِج َتىٔی ٓ ََي ُ٘و َُٟ ٢طُ اٟز َُّّب ََ ٟ
ٓ َٔيضا بَ ٌِ َؽ َ٣ا أَ ِ َ
ٔيٕ ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَ ِن ٌُ ََ ٥وص َُو
ی ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َور ِٔط ٔؽ ُ
ٔيٕ ْٔلَُ َّ ٧ط ًَ ِ ٩ر ِٔط ٔؽ َ
ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ص َُو َؿٌ ْ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ َؿٌ ْ
ٔيٕ ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ
اْلِ َ ِ ُٔفیق ٔ ُّی َواْلِ َُفِ ٔ یق ٔ ُّی َؿٌ ْ
وسدی نب رصن ،انب ابمرک ،ردشنی نب دعس ،انب امعن ،اوبامثعؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفزویخں ںیم ےس دف آدیم زفر زفر ےس الچےن وج ں ےگ۔ اہلل اعتیل مکح دے اگ ہک اؿ دفونں وک اکنول۔
اںیہناکنالاجےئاگوتاؿےساہللاعتیلوپےھچمتولگویکںاام خیچرےہآ ےفہںیہکےگہکل ےنہیاسےیلایکےہاتہکوتل رپرمح
رفامےئ۔اہللاعتیلرفامےئریمیمتولوگںرپرتمحیہیےہہکاجؤافردفابرہوخدوکدفزخںیمڈاؽدف۔فہدفونںاجںیئےگافراکی
اےنپآپوک دفزخںیمڈاؽدےاگ۔اہللاعتیلاسرپآگوکرسدافرالسیتمفایلانبدے اگ۔دفرسافںیہڑھکا رےہاگافراےنپآپ
وکمنہج ںیمںیہنڈاےلاگ۔اہللاعتیلاسےسرفامےئاگےھجتسکزیچ ےنرفاکہکوت یھب اےنپآپ وکایسرطحڈااتل سجرطحریتے
اسیھتےنڈاال۔فہےہکاےرب ےھجمادیمےہہکاکیرمہبتدفزخےساکنےنلےکدعبدفابرہںیہنولاٹےئاگ۔اہللاعتیلرفامےئاگ۔
ریتے اسھت ریتی ادیم ےک اطمقباعمہلم وہاگ۔ سپ دفونں اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہ اجںیئ ےگ۔ اس دحثی یک
دنس فیعض ےہ۔ اس ےیل ہک ہی ردشنی نب دعس ےس رمفی ےہ افر ردشنی نب دعس دحمنیث ےک زندکی فیعض ںیہ افر ارفیقی یھب
دحمنیثےکزندکیفیعضںیہ۔
رافی  :وسدینبرصن،انبابمرک،ردشنینبدعس،انبامعن،اوبامثعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شش ٩ب ٩ذٛوا ،٪ابورجاء ًلارؼی ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َر َجا ٕئ ا َِ ٌُ ٟلارٔؼ ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩ذ ََِ ٛو َ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو
رخ َجِ َٗ َّ٩و ْ ٩ِ ٣ٔ ٦أ ُ ًَّٔ٣ی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ بٔظَ َٔا ًًَٔی ي َُش َِّ ٤و َ ٪ا َِ ٟح َض َُّّ ٔ٤٨ي َ
شُ َؼی ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ي ِ ُ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا٪
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اس ُ٤طُ ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩ت ِي َٕ ٥و ُي َ٘ا ُ ٢ابِ َُ ٠ِ ٣ٔ ٩ص َ
يض َوأَبُو َر َجا ٕئ ا َِ ٌُ ٟلارٔؼ ٔ ُّی ِ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،نسحنبذوکاؿ،اوبراجءاطعردی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انیقی ریمی افشتع ےس اکی وقؾ دفزخ ےس ےلکن یگ۔ فہ یمنہج الہکےت وہں ےگ۔ ہی دحثی
نسححیحصےہافراوبراجءاطعردیاکانؾرمعاؿنبمیتےہ۔اںیہنانباحلمؿیھباہکاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،نسحنبذوکاؿ،اوبراجءاطعردی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارک ،یصٌی بً ٩بيؽاہللً ،بيؽاہلل ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َ٣ا َرأَیِ ُت ِٔ ٣ث َ ١ا٨َّ ٟارٔ َ َ ٧ا ٦صَارٔب ُ َضا َو ََّل ِٔ ٣ث َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ َ ٧ا ٦كَأٟبُ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َی ِصٌَی
ٔيٕ ً ٔ َِ ٨ؽ أَ ِٛثَر ٔأَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ ُط ٌِ َب ُة َو َی ِصٌَی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ص َُو ابِ ُ٩
بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َو َی ِصٌَی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َؿٌ ْ
َِ ٣وصَبٕ َوص َُو ََ ٣ؽن ٔ ٌّی
وسدینبرصن،انبابمرک،ییحینبدیبعاہلل،دیبعاہلل،رضحت اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایںیمےنمنہجےکلثموکیئزیچںیہندیھکیہکاسےساھبےنگفاالوساجےئافرتنجےکرباربوکیئایسیزیچںیہندیھکی
ہک اس اک بلط اگر وس اجےئ۔ اس دحثی وک ل  رصػ ییحی نب دیبع اہلل یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر ییحی نب دیبع اہلل دحمنیث ےک
زندکیفیعضںیہ۔ہبعشےناؿرپارتعاضایکےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،انبابمرک،ییحینبدیبعاہلل،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 495

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ایوب ،ابورجاء ًلارؼی ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض
وب ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ ا َِ ٌُ ٟلارٔؼ ٔ ِّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ش َّؽثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َّ
َّ َّ
َّ
ُفأَیِ ُت أَ ِٛثَرَ
ُفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َر أَصَِ ٔ ٠ضا ا َِ َ ُٔ ٟ
ْقا َئ َواكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا٨َّ ٟارٔ َ َ
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠اكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ َ
أَصَِ ٔ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا َئ
ادمحنبعینم،اامسلیعنباربامیہ،اویب،اوبراجءاطعردی،رضحتانبابعس ریضاہللامہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایںیمےنتنجںیماھجاکنوتاسںیمرغوبیںوکزایدہداھکیافربجدفزخںیمداھکیوتوعروتںیکارثکتییھت۔

رافی  :ادمحنبعینم،اامسلیعنباربامیہ،اویب،اوبراجءاطعردی،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 496

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًؽی و٣ص٤ؽ ب ٩جٌَف وًبؽاٟوہابً ،وٖ ،ابورجاء ًلارؼی ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین
رضی اہلل ً٨ہ

اب َّ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
اٟث َ٘ف ُّٔی َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی
ٔی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َو ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اكَُّ ٌَِ ٠ت فٔی ا٨َّ ٟارٔ
َجٔ٤ي ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
ئ ا َِ ٌُ ٟلارٔؼ ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َّ
َ َ َ َ َ
يض
ْقا َئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ُفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َر أَصَِ ٔ ٠ضا ا َِ َ ُٔ ٟ
ُفأیِ ُت أ ِٛث َر أ ِصَ ٔ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َواكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َ َ
َ
ض َو ٔ َلَک ِاْل ٔ ِس َ٨ا َؼیِ ٔ٩
َو َص ََ ٜذا َي ُ٘و ُِ ًَ ٢و ْٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن َو َي ُ٘و ُ ٢أَ ُّی ُ
و ٪أَبُو َر َجا ٕئ َسُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ض َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ ًَ ِو ٕ
ٖ أَي ِّـا َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی
اَ ٢ویُ ِص َت َُ ٤
 ١أَ ِ ٪یََ ُٜ
َِ ٟي َص ٓ ٔيض ٔ َ٤ا َْ َ٘ ٣
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن
َر َجا ٕ
ئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی فدمحم نب رفعج فدبعاولاہب ،وعػ ،اوبراجء اطعردی ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای ںیم ےنمنہج ںیم اھجکنرک داھکی وتفاہں وعرںیت زایدہ ںیھت افر تنج ںیم
اھجاکن،تنجںیمرقفاءیکارثکتییھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔وعػیھباوبراجءےسفہرمعاؿنبنیصحےسافراویباوبراجء
ےسوحباہلانبابعسریض اہلل امہنعیہیدحثیلقن رکےتںیہ۔ہیدفونںدنسںیحیحصںیہ۔نکمم ےہہکاوبراجء ےندفونں ےس انس
وہ۔وعػےکالعفہافررافییھبہیدحثیاوبراجءےکفاہطسےسرمعاؿنبنیصحےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعیفدمحمنبرفعجفدبعاولاہب،وعػ،اوبراجءاطعردی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع

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

ابب
ابب  :منہجاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وہب ب ٩جزیز ،طٌبة ،ابواسص ،ٙشرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَص َِو َ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ًَ َذا ّبا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َر ُج ْ ١فٔی أَ ِظ َٔ ٤ؽ َٗ َؽ َِ ٣يطٔ َج َِ ٤ز َتا َٔ ٪ي ِِلٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ؼ ٔ َ٣اُُ ُط َٗا َ٢
ض بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ومحمد نب الیغؿ ،فبہ نب رجری ،شعنة ،اوب ااحسؼ  ،رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایدفزخںیممکرتذعابہیوہاگہکاکیصخشےکولتفںںیمآگےکدفااگنرےوہںےگنجےساساکدامغ
وھکاتل رےہ اگ۔ ہی دحثینسح حیحص ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ،ابعس نب دبعابلطمل افر اوبدیعس ریض اہلل
ہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فبہنبرجری،شعنة،اوباقحس،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :منہجاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابونٌي ،٥سٔياٌ٣ ،٪بؽ ب ٩ظاٟؽ ،شرضت شارثہ ب ٩وہب ظزاعی

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَص َِو َ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ًَ َذابّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َر ُج ْ ١فٔی أَ ِظ َٔ ٤ؽ َٗ َؽ َِ ٣يطٔ َج َِ ٤ز َتا َٔ ٪ي ِِلٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ؼ ٔ َ٣اُُ ُط َٗا َ٢
ض بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ومحمدنبالیغؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،دبعمنباخدل،رضحتاحرہثنبفبہزخایع ےتہںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسانسآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکںیمںیہمتالہتنجےکقلعتمہناتبؤںالہتنجںیمرہفیعضوہاگےسجولگ ریق
اجےتن ںیہ فہ ارگ یسکزیچ رپ مسق اھک ےل وت اہلل اعتیل رضفر اسیک مسق وک  یچ رک دے اگ۔ (رھپ رفامای) افر ایک ںیم ںیہمت الہ دفزخ ےک
قلعتمہناتبؤں؟الہدفزخںیمرہرس شرحاؾوخرافرربکتمصخشوہاگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،دبعمنباخدل،رضحتاحرہثنبفبہزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم
ابب  :منہجاکایبؿ
دفزخےکےیلدفاسسنافرالہوتدیحاکاسےساکنےلاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابوسٔيا ،٪شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض َشًَّی َي ُ٘وُٟوا ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َٓإٔذَا َٗا ُٟوصَا ٌَُ ٨َ ٣وا ٔ٣ىِّی ؼ ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ ََّّل ب ٔ َص ِّ٘ َضا َوش َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َی
أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ

اہللٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالہوتدیح
ںیم ےس ھچک ولوگں وک دفزخ ںیم ذعاب دای اجےئ اگ۔ اہیں کت ہک فہ وکہلئ یک رطح وہ اجںیئ ےگ۔ رھپ رتمح ایہل اؿ اک دتارک
رکے یگ افر اںیہن دفزخ ےس اکنؽ رک تنج ےک درفازفں رپ ڑھکا رک دای اجےئ اگ۔ رھپ تنج ےک ولگ اؿ رپ اپین ڑھچںیک ےگ سج
ےسفہاسرطحاےنگوج ںےگےسیجوکیئداہنےنہبفاےلاپینےکانکرےااتگےہافررھپتنجںیمدالخوہںےگ۔ہیدحثینسح
حیحصےہافریئکدنسفںےسرضحتاجربےسوقنمؽےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 500

راوی ٗ :تيبةٟ ،يثً٘ ،ي ،١زہزیً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاہلل بً ٩تبة ب٣ ٩شٌوؼ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِظب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ٩
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِس ُت ِعَ ٔ ٠
َف ََ َ َٛ ٩ِ ٣
ٕ أَبُو بَ ِرکٕ َب ٌِ َؽ ُظ ََ َ ٛ
اض َشًَّی َي ُ٘وُٟوا
ا َِ ٟع َّل ٔ
ٕ ُت َ٘ات ٔ ُ
اب ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َِ ٛي َ
اض َو َٗ ِؽ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
 ١اَ ٨َّ ٟ

ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ََٗ ٩ِ ٣ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ ًَ َؼ َ٣ٔ ٥ىِّی َ٣ا َُ ٟط َو َنٔ َِش ُط إ ٔ ََّّل ب ٔ َص ِّ٘طٔ َوش َٔشاب ُ ُط ًَل َی اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َواہللٔ َْل ُ َٗاتٔ٩ِ ٣َ َّ٩َ٠
ُف َ ٚبَی ِ َن اٟزَّکَاة ٔ َواٟؼَّ ََلة ٔ َوإ ٔ َّ ٪اٟزَّکَا َة َش ُّ ٙا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واہللٔ َِ ٟو ٌَُ ٨َ ٣ونٔی ً ٔ َ٘ ّاَّل کَاُ ٧وا یُ َؤ ُّؼوَ٧طُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َّ
َش َط َػ ِؽ َر أَبٔی بَ ِرکٕ َ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟتا َٔ ٌََ ٓ ٢زٓ ُِت أَُ َّ ٧ط
ََ٘ ٟا َت ُِ ٠ت ُض ًَِ ٥ل َی ٌَٔ ٨ِ ٣طٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب ٓ ََواہللٔ َ٣ا ص َُو إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪رأَیِ ُت أَ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ َ َ
ا َِ ٟص َُّٗ ٙا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوصَ ََ ٜذا َر َوی ُط ٌَ ِي ُب بِ ُ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َر َوی ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َوص َُو َش ٔؽیثْ
ٕ ً َِٔ ٤زا ُ ٪فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ
َظ َلأ ْ َو َٗ ِؽ ُظوَ ٔ ٟ

ہبیتق  ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عینة نب وعسمد ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک
بجروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسیکفافتوہیئافراوبرکبہفیلخوہےئوترعبںیمےسھچکولوگںےندنیاکااکنررکدای۔اسومعق
رپرضحترمعریضاہللہنعےنرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےساہکآپےسیکولوگںےسزلںیےگہکبجیبنارکؾیلصاہللہیلع
ّللَّہنںیہک۔افرسجےنہیہملکزپھ ایل
فملسےنرفامایےھجمولوگںےس اسفتق کتگنجرکےناکمکحدایایگبجکتہی َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
اؿیکاجؿفامؽریمےاہوھتںےسوفحمظےہ۔رگمہیہکفہوکیئااسیاکؾرکںیوجاؿیکاؿزیچفںوکالحؽرکدے۔رھپاؿاکاسحب
اہللرپےہ۔رضحتاوبرکبریضاہلل ہنعےنرفامایاہللیکمسقںیمرہاسصخشےسگنجرکفںاگوجامنزافرزوکةےکدرایمؿیرفقی
رکےاگ۔ےبکشزوکةامؽاکفہفیظےہ۔اہللیکمسقارگہیولگےھجماکیریس(رمادافٹنیکریس)یھبوطب ِرزوکةدےنیےسااکنر
رک دںی ےگ وج ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلف ملس وک دای رکےت آ ے۔ وت ںیم اؿ ےس اس یکدعؾ ادایگیئ رپ اؿ ےس گنجرکفں اگ۔
اس رپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اہلل یک مسق اہلل اعتیل ےن رضحت اوبرکب دصقی اک ہنیس گنج ےک ےیل وھکؽ دای افر ںیم ےن
اجؿایلہکیہیقحےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔بیعشنبایبزمحہاےسزرہیےسایسرطحلقنرکےتںیہفہدیبعاہللنبدبعاہلل
افرفہرضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہ۔رمعاؿنب اطقؿیھبہیدحثیرمعمفہ زرہیفہ اسننب امکلافرفہاوبرکبریضاہلل
ہنعےسرفاتیرکےتںیہنکیلاسدنسےساطخےہاسےیلہکرمعاؿاکرمعمےسرفاتیرکےنںیماالتخػےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعینةنبوعسمد،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےھجممکحدایایگےہہکاسفتقکتولوگںےسزلفںبجکتہیالاہلاالاہللںیہکافرامنززپںیھ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ےھجممکحدایایگےہہکاسفتقکتولوگںےسزلفںبجکتہیالاہلاالاہللںیہکافرامنززپںیھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 501

راوی  :سٌيؽ ب ٩يٌ٘وب كاٟ٘انی ،اب٣ ٩بارک ،ش٤يؽ كوی ،١شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

اٟلاَ٘ ٔ ٟان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ُش َِ ٤ي ْؽ َّ
وب َّ
 ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟلؤی ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اض َشًَّی َي ِظ َض ُؽوا أَ َِّ ٪لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا ًَ ِب ُؽ ُظ َو َر ُسوُٟطُ َوأَ ِ٪
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
رح َِ ٣ت ًَ َِ ٠ي َ٨ا ؼ ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض ِ ٥إ ٔ ََّّل ب ٔ َص ِّ٘ َضا
ک ُ ِّ
َي ِش َت ِ٘بُٔ٠وا ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا َویَأِکُُ٠وا َذبٔي َصت َ َ٨ا َوأَ ِ ٪ي َُؼ ُّ٠وا َػ ََل َت َ٨ا َٓإٔذَا ٓ ٌََُ٠وا ذََ ٔ ٟ
َُ ٟض ِ٣َ ٥ا ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًََِ ٠يض ٔ ِ٣َ ٥ا ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕ ١وأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ

وب ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ص َو َص َذا
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

دیعس نب وقعیب اطاقلین ،انب ابمرک ،دیمح وطلی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایےھجممکحدایایگہکںیمولوگںےساسفتق کتگنجرکفںبجکتہیولگاس ابت یکوگایہہندںیہکاہلل
ےکوساوکیئابعدتےکالقئںیہنافردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےکدنبےافراسےکروسؽںیہ۔زینامہرےےلبقیکرطػ
ہنمرکںی،امہریذحبیکوہیئزیچںیاھکںیئافرامہریامنزیکیسامنززپںیھ۔ارگفہولگااسیرکںیےگوتاؿےکامؽافراجںینل رپ
رحاؾوہاجںیئیگرگمہیہکفہیسکاےسیرجؾاکاراکتبرکںیسجیکفہجےساؿیکہیزیچںیالحؽوہاجںیئ۔رھپاؿےکےیلفیہھچک
ےہوجامتؾاملسمونںےکےیلافراؿرپیھبفیہوقحؼفابجاالداںیہوجدفرسےاملسمونںرپںیہ۔اساببںیمرضحتاعمذنب
لبج افر اوبرہریہ ریض اہلل امہنع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح حیحص رغ ب ےہ۔ ییحی نب اویب ےن یھب
دیمحےسافراوہنںےناسنریضاہللہنعےسایسیکامدنندحثیلقنیکےہ۔
رافی  :دیعسنبوقعیباطاقلین،انبابمرک،دیمحوطلی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع

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

اسابرےںیمہکاالسؾیکاینبداپچنزیچفںرپےہ۔
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکاالسؾیکاینبداپچنزیچفںرپےہ۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 502

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،سٌیر ب ٩ظ٤ص ت٤يِم ،شبيب ب ٩ابی ثابت ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

يِم ًَ َِ ٩شبئ ٔب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ُِ ٩س ٌَی ِر ٔبِ ٔ ٩ا ِٟع ٔ ِٔ ٤ص اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بُىٔ َی ِاْل ٔ ِس ََل ًَُ ٦ل َی َظ ِٕ ٤ص َط َضا َؼة ٔ أَ َِّ ٪لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َوإ ٔ َٗأ ٦
اَ ٪و َش ِّخ ا ِٟب َ ِيتٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
ئ اٟزَّکَاة ٔ َو َػ ِوَ ٔ ٦ر ََ ٣ـ َ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا َو ُس ٌَیِرُ بِ ُ ٩ا ِٟع ٔ ِٔ ٤ص ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ
َػ ٔص ْ

أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ

انب ایبرمع ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،ریعس نب سمخ یمیمت  ،بیب نب ایب اثتب ،رضحت انبرمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ریھک یئگ ےہ۔ ( )3اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ ابعدت
ےکالقئںیہنافرےبکشدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےکروسؽںیہ۔()7امنزاقمئرکف()1زوکةدانی()3راضمؿےکرفزے
رانھک( )3تیب اہلل اک جح رکان۔ اس ابب ںیم رضحت رجریی نب دبعاہلل ریض اہللہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ
افریئکدنسفںانبرمعریضاہللامہنعےساسےکل ینعمرموفاعرمفیےہ۔ریعسنبسمخدحمنیثےکزندکیہقثںیہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنب،ہنیی،ریعسنبسمخیمیمت ،بیبنبایباثتب،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکاالسؾیکاینبداپچنزیچفںرپےہ۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 503

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،ش٨و٠ہ ب ٩ابی سٔيا ٪ج٤هیً ،رک٣ہ ب ٩ظاٟؽ ٣عزومی اب٤ً ٩ز

ٔرک ََ ٣ة بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
ا ٪ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٩ش ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبرک ب ،فعیک ،ہلظنح نب ایب ایفسؿ یحمج ،مرکہم نب اخدل زخمفیم انب رمع ل  ےس رفاتی یک اوبرک ب ےن اوہنں ےن فعیک ےس فہ
ہلظنحنبایبایفسؿےسفہمرکہمنباخدلزخمفیمےسفہانبرمعےس افرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحیکدحثی
لقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،فعیک،ہلظنحنبایبایفسؿیحمج،مرکہمنباخدلزخمفیمانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسےکقلعتمہکرضحتربجلیئےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساامیؿفاالسؾیکایکافصتایبؿںیک
ابب  :اامیؿاکایبؿ
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ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 504

راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیث ظزاعی ،وٛيٍٛ ،ہ٤ص ب ٩ششً ،٩بؽاہلل ب ٩بزیؽہ ،شرضت یصٌی ب ٩يٌ٤ز

رحیِ ٕث ا ُِ ٟعزَاعٔ ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ ًَ ِِ َٛ ٩ض َٔ ٤ص بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

َرخ ِج ُت أََ٧ا َوشُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِٟصٔ ِ٤ی َر ُّٔی َشًَّی أَ َت ِي َ٨ا
بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز َٗا َ ٢أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢تک َ َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ َ٘ ٟؽرٔ ََ ٌِ ٣ب ْؽ ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی َٗا ََ َ ٓ ٢
ئ ا ِِ َ٘ ٟو َُٗ ٦ا َ٢
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ َّ٤ا أَ ِش َؽ َث َص ُؤ ََّل ٔ
ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َِ ٟو َٟٔ٘ي َ٨ا َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
١
َٓ َٔ٘٠ي َ٨ا ُظ َي ٌِىٔی ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوص َُو َظار ْٔد ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َٗا ََِ ٓ ٢اٛت َ َُ ِٔ ٨ت ُط أََ٧ا َو َػاش ٔ ٔيی َٗا ََٓ ٢وَ َُ ٨ِ ٨ت أَ ََّ ٪ػاش ٔ ٔيی َس َيک ٔ ُ

و ٪أَ ََِّ ٪ل َٗ َؽ َر َوأَ َّ ٪اْلِ َ َِ ٣ز أَُٗ ُْٕ ٧ا َ٢
و ٪ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟویَز ِ ًُ َُ ٤
َف َ
ْق َ
آَ ٪و َی َت َ٘ َّ ُ
ْقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
ا ِٟک َ ََل َ ٦إلٔ َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أَبَا ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤إ ٔ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا َي ِ َ
يت أُو َٟئ ٔ َ َ
ٕ بٔطٔ ًَ ِب ُؽ اہللٔ َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َش َؽص ُِ ٥أَ ِنٔ ََِ ٣ٔ ٙث َ ١أ ُ ُش ٕؽ
َٓإٔذَا ََ ٔ ٟ٘
یئ َوأَُ َّ ٧ض ِ٣ٔ ٥ىِّی ب ُ َزئَا ُئ َو َّأ ٟذی َی ِصُ ٔ ٠
ک َٓأ ِظب ٔ ِرص ُِ ٥أَنِّی ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥بَز ٔ ْ
ک ٔ٨ِ ٣طُ َشًَّی یُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔا َِ َ٘ ٟؽرٔ َظی ِرٔظ ٔ َو َ ِّ
اب ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨ؽ
َشظ ٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِنظَ أ َ یُ َص ِّؽ ُث َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َذ َص ّبا َ٣ا ُٗب ٔ َ ١ذََ ٔ ٟ
اب َطؽٔی ُؽ َس َواؼ ٔ َّ
اٟظ ٌَز َّٔلَ یُ َزی ًََِ ٠يطٔ أَثَزُ َّ
َف َو ََّل
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُج َْ ١طؽٔی ُؽ بَ َي ٔ
اٟش َ ٔ
اق اِّ ٟث َي ٔ
َي ٌِز ٔ ُٓ ُط ٔ٨َّ ٣ا أَ َش ْؽ َشًَّی أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِٟزَ َُ ٚر ِٛب َ َتطُ بٔزُ ِٛبَتٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َ٣ا ِاْل ٔ َی٤ا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِ ٪تُ ِؤ ٔ٩َ ٣
َخ َوا َِ َ٘ ٟؽرٔ َظی ِرٔظ ٔ َو َ ِّ
َشظ ٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ِاْل ٔ ِس ََل َُٗ ٦ا ََ ٢ط َضا َؼةُ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ َّ٪
بٔاہللٔ َو َََ ٣لئ ٔ َٜتٔطٔ َو ُٛتُبٔطٔ َو ُر ُسٔ٠طٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اَٗ ٪ا َ٤ََ ٓ ٢ا ا ِْل ٔ ِش َشا َُٗ ٪ا َ ٢أَ َِ ٪ت ٌِبُ َؽ اہللَ
َُ ٣ص َّّ ٤ؽا ًَ ِب ُؽ ُظ َو َر ُسوُ ُٟط َوإ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ُئ اٟزَّکَاة ٔ َو َش ُّخ ا ِٟب َ ِيتٔ َو َػ ِو َُ ٦ر ََ ٣ـ َ
ک َي ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َػ َؽٗ َِت َٗا ََ َٓ ٢ت ٌَ َّحب ِ َ٨ا ٔ٨ِ ٣طُ َي ِشأَُ ُٟط َوي َُؼ ِّؽ ُٗ ُط َٗا َ٢
ک إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تَ ٩ِ ُٜت َزا ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط َی َز َ
اک َٗا َ ٢فٔی کُ ِّ١ذََ ٔ ٟ
ک َت َزا ُظ َٓإَٔ َّ ٧
َٛأََ َّ ٧
اٟشا ًَ ُة َٗا َ٣َ ٢ا ا ِِ ٤َ ٟشئُو َُ ٨ِ ًَ ٢ضا بٔأ َ ًَِّ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠
ٓ ًَََ٤ی َّ
اٟشائ ٔ َٔٗ ١ا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ََ ٣ارتُ َضا َٗا َ ٢أَ َِ ٪تَ ٔ ٠ؽ اْلِ َ َُ ٣ة َربَّ َت َضا َوأَ َِ ٪ت َزی ا ُِ ٟصَٔا َة
اب َّ
ک ب ٔ َث ََل ٕث
اٟظا ٔ
و ٪فٔی ا ِٟب ُ َِ ٨يا َٔٗ ٪ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ ََ ٔ ٘٠يىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
ئ َی َت َلا َوَ ُٟ
ا َِ ٌُ ٟزا َة ا ٌَِ ٟا ََ ٟة أَ ِػ َص َ

َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًُ َ٤زُ َص َِ ١ت ِؽرٔی ََّ ٩ِ ٣
 ١أَ َتا ُ ٥ِ ٛي ٌَُ ٌَِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٤ُ ٠ا ٥َ ٔ ٟؼٔیَ ٥ِ ُٜٔ٨ش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ٩
١ذ َ
َاک ٔجبِرٔی ُ
اٟشائ ٔ ُ
ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َِ ٛض َُ ٤ص بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽث َ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ِِ َٛ ٩ض َٕ ٤ص
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ

يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ِ َ ٧ص ُو َص َذا ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َو َس ََّ ٥َ ٠واٟؼَّ ٔصيضُ ص َُو ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی

کم
اوبامعر نیسح نب رحثی زخایع ،فعیک ،مس نب نسح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،رضحت ییحی نب رمعی  ےتہ ںیہ ہک دبعم ینہج الہپ صخش ےہ
سج ےن  ب ےس ےلہپ دقتری ےک قلعتم وگتفگ یک۔ ییحی  ےتہ ںیہہک ںیم افر دیمح نب دبعارلنمح ریمحی دمہنییک رطػ ےلکن اتہک یسک
احصیبےسالماقترکےکاس ےئن ےلئسیکقیقحت رکںی۔انچہچنل ےندبعاہللنبرمع ےسالماقتیک افرہکبجفہدجسم ےسلکنرےہ

آ ےہکںیمےنافرریمےاسیھتےناںیہنریھگایل۔ںیمےناہکاےدبعارلنمحےکابپھچکولگاےسیوجرقآؿ یھبزپےتھںیہ
افرملعیھبےتھکیسںیہاؿاکایخؽےہہکدقتریوکیئزیچںیہنافرمکحربفتقوہاتےہ۔رضحتانبرمعےنرفامایبجاؿےسالماقت
وہوتہہکدانیہکںیماؿےسافرفہھجم ےسربیںیہ۔اسذاتیکمسقسجیکمسقدبعاہللاھکاتراتہےہارگہیولگادحڑاہڑےکربارب
یھبوسانرخچرکدںیوت بجکتدقتریےکریخفرشرپاامیؿہنالںیئ،وبقؽہنوہاگ۔ییحی  ےتہںیہرھپدبعاہللدحثیایبؿرکےن ےگل
افر رفامای ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہہک اکی رمہبت ل  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اسھت آ ےہک
اکی صخش آای سج ےک ڑپکے ااہتنیئ دیفس افر ابؽ ابلکل ایسہ آ ے ہن وت اس رپ رفس یک وکیئ العتم یھت افر ہن یہ ل  اےس اجےتن آ ے
اہیںکتہکفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزاونؤںےسزاونالمرکھٹیبایگ۔رھپاہک
اے دمحم یلص اہللہیلعفآہل فملس اامیؿ ایک ےہ؟ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای اامیؿیک تقیقح ہی ےہ مت اہلل اعتیل ،اس ےک
رفوتشں ،اس یک اتکوبں ،اس ےک روسولں ،آرخت ےک دؿ افر دقتری ریخفرش یک دصتقی رکف۔ اس ےن وپاھچ االسؾ ایک ےہ؟ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوگایہدانیہکاہلل ےکوسا وکیئابعدتےک القئ ںیہنافر دمحمیلصاہلل ہیلعفآہلفملساہلل ےکدنبے
افرروسؽںیہ،امنزاقمئرکان،زوکةادارکان،تیباہللاکجحرکانافرراضمؿےک رفزےرانھک۔اسےنوپاھچااسحؿایکےہ؟آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاہللیکابعدتاسرطحرکفوگایہکمتاےسدھکیرےہوہ(ینعیوشخعفوضخعےکاسھت)اسےیلہک
ارگ مت اےس ںیہن دھکی رےہ وت فہ وت انیقی ںیہمت دھکی راہ ےہ۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک فہ رہ ابت وپےنھچ ےک دعب اتہکہک آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن چس رفامای۔ سج رپ ںیمہ ریحایگن وہیئ ہک وپاتھچ یھب وخد ےہ افر رھپ دصتقی یھبرکات ےہ۔ رھپ اس ےن وپاھچ ہک ایقتم بک
آےئیگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےسوپاھچاجراہےہفہاسےکقلعتم وساؽرکےنفاےلےسزایدہںیہناجاتن۔
رھپاسےنوساؽایکہکایقتمیکاشناینںایکںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولڈنیاےنپامکلوکےنجیگافرمتدوھکیےگ
ہک ےگنن اپؤں افر ےگنن  مس فاےل افر اتحمج رچفا ےہ یبمل یبمل امعرںیت انبےن وج ں ےگ۔ رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک رھپ ریمی یبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس نیت دؿ دعب الماقت وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک رمع اجےتن وہ فہ وساؽ رکےن فاال
وکؿاھت؟ربجالیئہیلعاالسلؾآ ےوجںیہمتدینیاومراھکسےنےکےیلآےئآ ے۔ل ےسرفاتیایکادمحنبدمحمےناوہنںےنانب
کم
کم
ابمرک ےس فہ مس نب نسح ےس ایس دنس ےس ایس یک امدنن دحثی لقن رکےت ںیہ۔ دمحم نب ینثم یھب اعمذ نب اشہؾ ےس افر فہ مس
ےسایسدنسےسایسےکل ینعمدحثیایبؿرکےتںیہ۔اساببںیمطلجةنبدیبعاہلل،اسننبامکلافراوبرہریہےسیھبرفاتی
ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر یئک دنسفں ےس ایس رطح وقنمؽ ںیہ۔ رھپ ہی دحثی انب رمع ےس یھب یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکوحاےلےسوقنمؽےہہکبجحیحصیہیےہہکانبرمع(اےنپفادل)رضحترمعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس

رفاتیرکےتںیہ۔
کم
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثیزخایع،فعیک ،مسنبنسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحتییحینبرمعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرفاضئاامیؿںیمدالخںیہ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکرفاضئاامیؿںیمدالخںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 505

راوی ٗ :تيبةً ،باؼ بً ٩باؼ ٣ہ٠يی ،ابوج٤زة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ؽ ََٔ ٦و ِٓ ُؽ ًَ ِب ٔؽ ا ِِ َ٘ ٟي ٔص ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَبَّاؼُ بِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ي ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک
ُحاِ ٤َُ ٓ ٔ ٦زَ٧ا بٔظَ ِي ٕئ َ٧أ ِ ُظ ُذ ُظ ًَ َِ ٨
 ١إَِٔ ٟي َ
يٌ َة َو َِ ٟش َ٨ا َن ٔؼ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا إَّٔ٧ا َص َذا ا َِ ٟه َّی َٔ ٩ِ ٣رب ٔ َ
ک إ ٔ ََّّل فٔی أَ ِط ُضز ٔا َِ َ ٟ

َ
ََّس َصا َُ ٟض َِ ٥ط َضا َؼةُ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َوإ ٔ َٗأ ٦
َوِ َ ٧ؽًُو إَِٔ ٟيطٔ ََ ٩ِ ٣و َرائ َ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔأ ِربَ ٍٕ ِاْل ٔ َی٤ا ٔ ٪بٔاہللٔ ث ُ ََّ َّ ٓ ٥
ض ًَ ِ٩
اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
ئ اٟزَّکَاة ٔ َوأَ ِ ٪تُ َؤ ُّؼوا ُظ َِ ٤ص َ٣ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا٪
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ْص بِ َُ ٤ِٔ ً ٩ز َ
يض َوأَبُو َج َِ ٤ز َة ُّ
اٟـ َبع ٔ ُّی ِ
اس ُُ ٤ط َن ِ ُ

َّ
ََک
َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة أَي ِّـا َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ أَ َت ِؽ ُر َ
و٣َ ٪ا ِاْل ٔ َی٤ا َُ ٪ط َضا َؼةُ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إَّٔل اہللُ َوأَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َوذ َ َ
اٖ اْلِ َ ِر َب ٌَةٔ َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َو َّ
ا َِ ٟصؽ َ
َش ٔ
اِ ٠ٟيثٔ
ئ ا َِ َ٘ ُٔ ٟضا ٔ
ٔیث َسٌِ ٔ٤ت ُٗت َ ِي َب َة بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت ِٔ ٣ث ََ ١ص ُؤ ََّل ٔ
ئ اْلِ َ ِ َ
اب َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی َٗا َُٗ ٢ت َ ِي َب ُة ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧زضَی أَ َِ٧ ٪زِ ٔج ٍَ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽٔ ًَبَّاؼ ٕ ک ُ َّ ١یَ ِوٕ ٦
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَبَّاؼ ٔ بِ ًَٔ ٩بَّاؼ ٕ ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ي ِّی َو ًَ ِب ٔؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
َّ
َف َة
ب ٔ َصؽٔی َثی ِ ٔن َو ًَبَّاؼُ بِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕص َُو َٔ ٩ِ ٣و َٟؽٔ ا َِ ٤ُ ٟضٔ ٠ب بِ ٔ ٩أَبٔی ُػ ِ َ

ہبیتق،ابعدنبابعدیبلہم،اوبرمجة،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکہلیبقدبعسیقاکاکیفدفیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل

فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک امہرے راےتس ںیم ہلیبق رہعیب زپات ےہ سج یک فہج ےس ل  ولگ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم رصػ رحاؾ یہ ےک ونیہمں (ینعی ذفادعقلہ ،رحمؾ ،ربج) ںیم احرض وہ ےتکس ںیہ ہشیمہ ںیہن آےتکس۔ ذہلا
ںیمہایسیابتاکمکحدےئجیہکل یھباسرپلمعرکںیافرولوگںوکیھباسیکدوعتدںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ںیم ںیہمت اچرزیچفں اک مکحداتی وہں( )3اہلل رپ اامیؿ الؤ رھپآپ ےناسیک ریسفت یکہکاس ابتیک وگایہ دف ہک اہلل ےک وسا وکیئ
ابعدت ےک القئ ںیہن افر ںیم اہلل اک روسؽ وہں ( )7امنز اقمئ رکف۔ ( )1زوکة ادا رکف۔ ( )3امؽ ذ تمی اک اپوچناں ہصح ادا رکف۔
ہبیتقےنوباہطسامحدنبزدیافراوبرمجہرضحتانبابعسےساسیکلثمرموفعدحثیلقنیک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔اوبرمجہ
یعبضاکانؾرصننبرمعاؿےہ۔ہبعشےناوبرمجہےسرفاتییکافراسںیمہیااضہفےہایکمتاجےتنوہاامیؿایکےہ؟ہیوگایہدانیہک
اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ںیم اہلل اک روسؽ وہں رھپ ذرک ایکآرخ دحثی کت۔ اامؾ اوبیسیع رتذمی رفامےت ںیہ ںیم ےن ہبیتق نب
دیعس ےس انس فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن اؿ اچر اہقفء رکاؾ اسیج یسک وکیئ ںیہن داھکی ،امکل نب اسن ،ثیل نب دعس ،ابعد نب ابعد یبلہم افر
دبعاولاہبیفقث۔ہبیتقرفامےتںیہہکل اسابترپرایضآ ےہکابعدےسرفزاہندفدحںیثیےلرکفاسپوہں(ینعینسرک)ابعد
نبابعد،بلہمنبایبرفصیکافالدےسںیہ۔
رافی  :قنینة،ابعدنبابعدیبلہم،اوبرمجة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿںیمیمکزایدیتافراساکلمکموہان
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿںیمیمکزایدیتافراساکلمکموہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 506

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ بِؽاؼی ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩ية ،ظاٟؽ شذاء ،ابوَٗلبہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة َش َّؽثَ َ٨ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
يٍ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ ١ٔ ٤َ ٛا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن إ ٔ َی٤اّ٧ا أَ ِش َشُ ُ٨ض ُِ ٥ظّ٘ ُ٠ا َوأَ َِ ٟل ُٔ ُض ِ ٥بٔأَصِٔ٠طٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی
ص َُزیِ َز َة َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ْٔلَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َس َ٤ا ًّا ًَٔ ٩ِ ٣ائ ٔظَ َة َو َٗ ِؽ َر َوی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة
ٔیث َػ ٔص ْ

یؽ َرؿ ٕ
ٔيٍ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َُی ِ َر َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوأَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ا َِ ٟح ِزم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
وب َّ
اب
اَ ٪واہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ُٔ ٟضا ٔ
ئ َذؤی اْلِ َ َِ ٟب ٔ
اٟش ِعت َٔيان ٔ ُّی أَبَا ٗ ٔ ََلبَ َة َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
ََک أَ ُّی ُ
ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪ا َ ٢ذ َ َ
ادمح نب عینم دغبادی ،اامسلیع نب علنة ،اخدل ذحاء ،اوبالقہب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامای بےس زایدہاکلماامیؿفاےلفہولگںیہ نجےکاالخؼ ب ےساےھچںیہ افر فہاےنپرھگ فاولںےسرنیم
ےسشیپآےتںیہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہافراسننبامکلےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسحےہ۔رضحتاعہشئریض
اہللاہنعےساوبالقہباکامسعںیمہولعمؾںیہن۔اوبالقہبرضحتاعہشئےکراضیعاھبیئدبعاہللنبسیدیےسافرفہرضحتاعہشئریض
اہللاہنعےساسےکالعفہ یھبااحدثیلقنرکےتںیہ۔اوبالقہباکانؾدبعاہللنبزدیرجیمےہ۔انبایبرمعایفسؿےسلقنرکےت
ںیہہکاوباویبایتخسینےناوبالقہباکذرکایکافراہکاہللیکمسقفہلقعفھجمسفاےلاہقفءںیمےسآ ے۔
رافی  :ادمحنبعینمدغبادی،اامسلیعنبعلنة،اخدلذحاء،اوبالقہب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿںیمیمکزایدیتافراساکلمکموہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوًبؽاہلل ہزی ٥ب٣ ٩شٌز ازؼی تز٣ذیً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ص َُزیِ ُ ٥بِ ُِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕاْلِ َ ِزؼ ٔ ُّی اٟتِّرِ ٔٔ ٣ذ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ

َش اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َت َؼ َّؽٗ ََِٓ ٩إٔ َّ٩َُّٜ٧أَ ِٛثَرُ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ َل َب اَ ٨َّ ٟ
اض ٓ ََو ًَوَ ُض ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣

َف ُ َّ٩ٛا ِٔ ٌَ ٟظی َر َٗا ََ ٢و َ٣ا َرأَیِ ُت ٔ٩ِ ٣
أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩و ٥َ ٔ ٟذَا َک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ل ٔ َٜث ِ َرة ٔ َ َّ٩ُٜٔ٨ٌَِ ٟي ٌِىٔی َو ُٔ ِ ٛ
ت ًَ ِ٘ َٕ ١وؼ ٔ ٕ
َ٧اٗ ٔ َؼا ٔ
ی َٔٗ َّ٩ُٜ٨ِ ٣اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩و َ٣ا نُ ِ٘ َؼا ُ ٪ؼٔیَ ٔ ٨ضا َو ًَ َِ٘ ٔ ٠ضا َٗا َ٢
اب َو َذؤی اَّ ٟزأِ ٔ
ی ٩أَََُِ ٠ب َ ٔ ٟذؤی اْلِ َ َِ ٟب ٔ
َط َضا َؼةُ ا َِ ٣زأَ َتی ِ ٔن ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣بٔظَ َضا َؼة ٔ َر ُج َٕ ١ونُ ِ٘ َؼا ُ ٪ؼٔی َّ٩ُٜٔ٨ا َِ ٟص ِي َـ ُة َتُ ُٜ٤ث إ ٔ ِش َؽا َُّ َّ٩ٛ
اٟث ََل َث َواْلِ َ ِربَ ٍَ َّلَ ُت َؼل ِّی َوفٔی ا َِ ٟباب
ِ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

اوبدبعاہللرہمی نبرعسمازدیرتذمی،دبعازعلسینبدمحم ،لیہسنبایباصحل،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک ہبطخ دای افر فظع ف تحیص رکےت وہےئ رفامای اے وعروت دصہق ایک رکف ،ےب
کشالہ دفزخ ںیماہمت ری ارثکتیوہیگ۔اکیوعرت ےنرعض ایکااسیویکںوہاگای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمترثکتےسنعلنعطرکیتوہینعیاخفدنفںیکانرفامینرکیتوہ،افررفامایںیمےنیسکانصقلقعفدنی
وکدنملقعافروہایشرولوگںرپ متےسزایدہاغبلوہےنفایلزیچںیہندیھکی۔اکیوعرتےنوپاھچہکامہریلقعفدنیاکناصقؿایک
ےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایمت ںیمےسدف وعروتںیک وگایہ اکی رمدےک رباربےہافراہمترےدنی اک ناصقؿضیح
ےہہکبجوکیئاحہضئوہاجیتےہوتنیتاچردؿ کتامنزںیہنزپھیتکس۔اساببںیمرضحتاوبدیعسافرانبرمعےسیھبرفاتی
ےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبدبعاہللرہمینبرعسمازدیرتذمی،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿںیمیمکزایدیتافراساکلمکموہان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 508

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪سہي ١ب ٩ابی ػاٟضً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

یَ ٙوأَ ِر َٓ ٌُ َضا َٗ ِو ُ٢
اْٟط ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔ ِـ ٍْ َو َس ِب ٌُ َ
و ٪بَابّا أَ ِؼَ٧ا َصا إ ٔ َ٣اكَ ُة اْلِ َذَی ًَ ِٔ َّ ٩
 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی
ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َص ََ ٜذا َر َوی ُس َض ِي ُ

َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َر َوی ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ َة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩ز َّٔی َة ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ٩
و ٪بَا ّبا َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٗا َِ ٢اْل ٔ َی٤ا ُ ٪أَ ِر َب ٌَ ْة َو ٔس ُّت َ
ک ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ
رک بِ َُ َ ٣ُ ٩
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اوبرک ب ،فعیک ،ایفسؿ ،لیہس نب ایب اصحل ،دبعاہلل نب دانیر ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاامیؿےکرّتسےسزایدہدرفازےںیہاؿںیمےس بےسادینفیلکتدہزیچوکراےتسےساٹہان
ّللَّ انہک ےہ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ لیہس نب دانیر افر اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ےہ افر  ب ےس دنلب درفازہ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ہنع ےس ایسرطح رفاتی ایک ےہ۔ امعرہ نب وزہی ہی دحثیاوباصحل ےسفہ اوبرہریہ ےس افر فہ یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن
رکےت ںیہ ہک اامیؿ ےک وچھٹسن درفازے ںیہ۔ ل  ےس ہی دحثی ہبیتق ےن وباہطس رکبنی رضم ،امعرہ نب وزہی افر اوباصحل رضحت
اوبرہریہےسرموفاعایبؿیک۔
رافی  :اوبرک ب،فعیک،ایفسؿ،لیہسنبایباصحل،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکایحءاامیؿےسےہ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکایحءاامیؿےسےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 509

راوی  :اب ٩ابی ً٤زو اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،زہزی ،شرضت سا٥ٟ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ أَ َّ٪
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟص َيا ُئ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ ب ٔ َز ُج َٕ ١وص َُو َيٌ ُٔى أَ َظا ُظ فٔی ا َِ ٟص َيا ٔ

ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ئ َٗا ََ ٢ص َذا
يٍ فٔی َشؽٔیثٔطٔ إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َيٌ ُٔى أَ َظا ُظ فٔی ا َِ ٟص َيا ٔ
َ
َ
َشؽ ْ
رک َة َوأَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َوأبٔی بَ ِ َ

انبایبرمعفادمحنبعینم،ایفسؿنب،ہنیی،زرہی،رضحتاسملاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکیآدیمےکاپسےسسگرےوتاےنپاھبیئوکایحءےکابرےںیمتحیصرکراہاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایحءاامیؿ
ےس ےہ۔ادمح نب عینمےناینپ رفاتیںیم اہکہک یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیآدیموک انسفہاےنپاھبیئوکایحء ےک قلعتم
تحیصرکراہاھتہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمرضحتاوبرہریہےسیھبوقنمؽےہ۔
رافی  :انبایبرمعفادمحنبعینم،ایفسؿنب،ہنیی،زرہی،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکتمظعےکابرےںیم
ابب  :اامیؿاکایبؿ
امنزیکتمظعےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 510

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بؽاہلل بٌ٣ ٩اذ ػٌ٨انی٤ٌ٣ ،زً ،اس ٥ب ٩ابی ا٨ٟحوؼ ،ابووائ ،١شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی اُ ٨َّ ٟحوؼ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٌَٕٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١اذ ٔبِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
ْقی ّبا ُٔ ٨ِ ٣ط َوِ َ ٧ص َُ ٩ن ٔشیرُ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َج َب َٕٗ ١ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َف َٓأ َ ِػ َب ِص ُت یَ ِو ّ٣ا َ ٔ

َ
َّس ُظ اہللُ ًََِ ٠يطٔ
أَ ِظب ٔ ِرنٔی بٔ ٌَ َ ١ٕ ٤یُ ِؽظُٔ٠ىٔی ا َِ ٟح ََّ ٨ة َویُ َباً ٔ ُؽنٔی ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ َسأ َِ ٟتىٔی ًَ ًَِ ٩و ٕٔيَ ٥وإُٔ َّ ٧ط ََ ٟي ٔشی ْر ًَل َی ََ ٩ِ ٣ي َّ َ

اب
َت ٌِبُ ُؽ اہللَ َو ََّل ُت ِ ٔ
ک ًَل َی أَبِ َو ٔ
اَ ٪و َت ُص ُّخ ا ِٟب َ ِي َت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََّل أَ ُؼ َُّ ٟ
َش ِک بٔطٔ َط ِيئّا َو ُت٘ٔي ُ ٥اٟؼَّ ََل َة َوتُ ِؤت ٔی اٟزَّکَا َة َو َت ُؼ ُوَ ٦ر ََ ٣ـ َ
ٖ َّ
ا َِ ٟعی ِر ٔاٟؼَّ ِو ُُ ٦ج َّْ ٨ة َواٟؼَّ َؽ َٗ ُة تُ ِل ٔٔ ُئ ا َِ ٟع ٔلي َئ َة َ٤َ ٛا یُ ِل ٔٔ ُئ ا ِ٤َ ٟا ُئ اَ ٨َّ ٟار َو َػ ََلةُ اَّ ٟز ُج َٔ ٩ِ ٣ٔ ١ج ِو ٔ
اِ ٠ٟي َٔٗ ١ا َ ٢ث ُ ََّ ٥ت ََل َت َت َحافَی

ض اْلِ َ ِ٣ز ٔک ُ ِّ٠طٔ َو ًَ ُ٤وؼٔظ ٔ َوذ ٔ ِر َوة ٔ َس َ٨ا ٔ٣طٔ ُُِٗ ٠ت بَل َی یَا َر ُسو َ٢
ُجُ٨وب ُ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٤َ ٟـا ٔج ٍٔ َشًَّی بَ ََ َّ ٠ي ٌِ ََ ُ٠٤
و ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِظب ٔرُ َک ب ٔ َزأِ ٔ
ک ک ُ ِّ٠طٔ ُُِٗ ٠ت بَل َی َیا
اہللٔ َٗا ََ ٢رأِ ُض اْلِ َ ِ٣ز ٔ ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦و ًَ ُ٤و ُؼ ُظ اٟؼَّ ََل ُة َوذ ٔ ِر َوةُ َس َ٨ا ٔ٣طٔ ا ِٟحٔ َضاؼُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أََّلَ أ ُ ِظبٔرُ َک ب ٔ َََ ٤ل ٔک ذََ ٔ ٟ
ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٓأ َ َظ َذ بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َٗا ََّ ُٛ ٢
ک َیا
ک أ ُ َُّ ٣
و ٪ب ٔ َ٤ا َ َ ٧تک َ َّ ٥ُ ٠بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ثَک ٔ َِ ٠ت َ
ٕ ًََِ ٠ي َ
ک َص َذا َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َوإَّٔ٧ا َ ٤َُ ٟؤا َظ ُذ َ
اَخص ِٔ ٥إ ٔ ََّّل َش َؼائ ٔ ُؽ أَ ِٔ ٟش َ٨تٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اض فٔی ا٨َّ ٟارٔ ًَل َی ُو ُجوص ٔض ٔ ِ ٥أَ ِو ًَل َی َٔ ٔ ٨َ ٣
ٌَُ ٣اذُ َو َص ِ ١یَُّ ُٜب اَ ٨َّ ٟ
يض
َػ ٔص ْ
انب ایب رمع ،دبعاہلل نباعمذ اعنصین ،رمعم ،اعمس نب ایب اوجنلد ،اوبفالئ ،رضحتاعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتاکیرفس ںیم اھتہک اکی حبص ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکرق ب وہایگ۔ ل   ب
لچ رےہآ ے۔ںیم ےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمااسیلمعاتبںیئوج ےھجمتنج ںیمدالخافر منہج ےسدفر
رکدے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےنھجمےساکی تہبڑبیابتوپیھچےہاہتبلسجےکےیلاہللاعتیلآاسؿرفام
دےاےکسےیلآاسؿےہافرفہہیہکمترصػاہللیہیکابعدترکف،اسےکاسھتیسکوکرشکیہنرہھٹاؤ،امنزاقمئرکف،زوکةدف،
راضمؿ ےک رفزے روھک افر تیب اہلل اک جح رکف رھپ رفامای ایک ںیم ںیہمت ریخ اک درفازہ ہن اتبؤں۔ رفزہ ڈاھؽ ےہ افر دصہق انگوہں وک
اسرطحمتخرکداتیےہےسیج اپینآگوکافرآدیھراتوکامنززپانھ(ینعیہییھبافرریخ ےہ)رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
َت
َ َ َ ُ ُ ئِ
ج ُ ُ ْم نَعْ الْمَ َضا ِج ِع َج َّیی َیل َع َعْمَلُو َؿ" (اےکن ولہپ رتسبفں ےس اگل رےتہ ںیہ افر اےنپ رب وک وخػ افر ادیم
"تف
ہی آتی زپیھ َ
ت
ےساکپرےتںیہ) عملوؿکت ہیآتیزپھ رکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایایک ںیمںیہمتامتؾاومریک ڑجاس یکابالیئ وچ ی
افرایکسرزیھیکڈہیہناتبدفں؟ںیم ےنرعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس ویکںںیہن رفامایایکسڑج االسؾ،ایکسابالیئ
وچ ی امنز افر ایکس رزیھ یک ڈہی اہجد ےہ۔ رھپ رفامای ایک ںیم ںیہمت اؿ  ب یک ڑج ےک ابرے ںیم ہن اتبؤں ںیم ےن رعض ایک ویکں
ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زابؿ ابمرک ڑکپی افر رفامای اےس اےنپ افرپ رفک
روھک۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ایک وگتفگ ےک ابرے ںیم یھب امہرا وماذخہ وہاگ؟ آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملسےنرفامایاہمتریامںمترپرفےئاےاعمذ ایکولوگںوکدفزخںیمہنمایونھتنںےکلبزابؿےکالعفہیھبوکیئزیچرگایتےہ۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :انبایبرمع،دبعاہللنباعمذاعنصین،رمعم،اعمسنبایباوجنلد،اوبفالئ،رضحتاعمذنبلبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امنزیکتمظعےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 511

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بؽاہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ابواٟش٤ض ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد أَبٔی َّ
اٟش ِ٤ضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥اَّ ٟز ُج ََ ١ی َت ٌَا َص ُؽ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ ٓ ِ
َاط َض ُؽوا َُ ٟط ب ٔ ِاْل ٔ َی٤ا َٔٓ ٪إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی
َخ َوأَ َٗ َا ٦اٟؼَّ ََل َة َوآتَی اٟزَّکَا َة ِاْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
َي ُ٘و ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِ ُ٤زُ ََ ٣شا ٔج َؽ اہللٔ َ ٩ِ ٣آ َ ٩َ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ

یب
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ل شم
انبایبرمع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،دراجاوبا ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ متولگ یسک صخش وک دجسم ںیم احرض وہےت افر اس یک دختم رکےت دوھکی وت اس ےک اامیؿ یک
تَع
ال ِؾ ْٓال ِخِف َأ َف َؾال َّض َل َة ف َ
آتاشل ََک َة ْٓال َیةَ"(رتہمجاہلل
نَم آنَمَ ِي ِ
ّللَّ ْ
جا ِ
َم ِ َ د
َ
َ
ّللَّ َف ْ َ ْ
وگایہدف۔ ےبکشاہللاعتیل رفاماتےہ" ِإ ّ َن ْم ُ ُر َ َ
اعتیلیکدجسمفںوکفیہولگآابدرکےتںیہوجاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿرےتھک،امنزاقمئرکےتافرزوکةدےتیںیہ)ہیدحثی
نسحرغ بےہ۔
ل شم
رافی  :انبایبرمع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،دراجاوبا ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتکامنزیکفدیع
ابب  :اامیؿاکایبؿ
رتکامنزیکفدیع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 512

راوی ٗ :تيبة ،جزیز و ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابوسٔيا ،٪شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَی ِ َن
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
َف َو ِاْل ٔ َی٤ا َٔ ٪ت ِز ُک اٟؼَّ ََلة ٔ
ا ِلٔ ِ ُٜ
ہبیتق،رجریفاوباعمفیة،ا،شم،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرفک
افراامیؿےکدرایمؿرصػامنزاکرفؼےہ۔
رافی  :قنینة،رجریفاوباعمفیة،ا،شم،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رتکامنزیکفدیع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 513

راوی  :ہ٨اؼ ،اسبان ب٣ ٩ص٤ؽ ،اً٤ع ےن بواسلہ اسبان ب٣ ٩ص٤ؽ اً٤ع

َف َت ِز ُک
اَٟش ٔک أَ ِو ا ِلٔ ِ ُٜ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َو َٗا َ ٢بَی ِ َن ا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ َوبَی ِ َن ِّ ِ

اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط كَ َِ ٠ص ُة بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوأَبُو ُسٔ َِي َ
اِ ٪
انہد ،اابسط نب دمحم ،ا،شم ےن وباہطس اابس ط نب دمحم ا،شم ےس ایس دنس ےک اسھت اس ےک ل  ینعم دحثی رفاتی یک ہک آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنبہ ومنم ےک افر رفک ای رشک ےک درایمؿ رصػ امنز اک رفؼ ےہ۔ ہی دحثی حیحص ےہ افر اوبایفسؿ اک انؾ
ہحلطنبانعفےہ۔
رافی  :انہد،اابسطنبدمحم،ا،شمےنوباہطساابسطنبدمحما،شم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رتکامنزیکفدیع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 514

راوی  :ہ٨اؼ ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَی ِ َن ا ِِ ٌَ ٟبؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

يض َوأَبُو اٟزُّبَی ِر ٔا ِس ُُ ٤ط َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ت ِؽ ُر َض
َف َت ِز ُک اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َوبَی ِ َن ا ِلٔ ِ ُٜ

انہد،فعیک،ایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدنبےافررفک
ےکدرایمؿرصػامنزاکرفؼےہ۔ہیدحثینسححیحصےہافراوبزریباکانؾدمحمنبملسمنبدقرسےہ۔
رافی  :انہد،فعیک،ایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

رتکامنزیکفدیع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 515

راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیث و یوسٕ بً ٩يشٌیٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،ششین واٗؽ (ؼوَسا ُطی٣ )ٙص٤ؽ بً ٩لی ب ٩شش٩
ط٘يقی و ٣ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪لی ب ٩شش ٩ب ٩ط٘ي ،ٙششین ب ٩واٗؽ ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩بزیؽہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ َٗا َ ٢ط و
ٕ بِ ُٔ ً ٩ي َسی َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
رحیِ ٕث َویُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

رحیِ ٕث َو َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ َٗ ٪اَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢ط و
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َش َّٔ ٩
ي ٩ِ ًَ ٙا ُِ ٟص َشی ِ ٔن
اٟظ٘ٔيق ٔ ُّی َو َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ َٗ ٪اَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٌَ ٟض ُؽ َّأ ٟذی بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي َُ ٨ض ِ٥
ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َف َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ
اٟؼَّ ََلةُ ٓ َََ ٩ِ ٤ت َز ََ ٛضا َٓ َ٘ ِؽ ََ َ ٛ

ش
عی
اوبامعر نیسح نب رحثی ف ویفس نب صیی ،لضف نب ومیس ،نیسح فادق (دفرسا رطقی) دمحم نب یلع نب نسح ْیقی ف ومحمد نب
الیغؿ،یلعنبنسحنبقیقش،نیسحنبفادق،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایامہرےافراؿ(اکرففں)ےکدرایمؿوجدہعےہفہامنزاکےہ۔سجےناےسوھچڑااسےن
رفکایک۔اساببںیمرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعافرانبابعسریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصرغ ب
ےہ۔
ش
عی
رافی  :اوبامعرنیسح نب رحثی فویفسنب صیی ،لضف نبومیس ،نیسحفادق (دفرسا رطقی)دمحم نبیلع نب نسح ْیقیف ومحمد
نبالیغؿ،یلعنبنسحنبقیقش،نیسحنبفادق،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

رتکامنزیکفدیع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 516

راوی ٗ :تيبة ،بَشبٔ٣ ٩ـ ،١جزیزی ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ط٘يً٘ ٙيلی

اب َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َػلَّی
َش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ي ٙا ِِ َ٘ ٌُ ٟيل ٔ ِّی َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أَ ِػ َص ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
َف َُی ِ َر اٟؼَّ ََلة ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَ َز ِو ََ ٪ط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ًِ َ٤ا َٔ ٢ت ِز ُٛطُ ُْ ِ ٛ

ہبیتق  ،رشبنب لضفم ،رجریی ،رضحت دبعاہلل نب قیقش یلیقع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل مہنع امنز ےک العفہ یسک
دفرسےلمعےکرتکوکرفکںیہناجےتنآ ے۔
رافی  :قنینة،رشبنبلضفم،رجریی،رضحتدبعاہللنبقیقشیلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 517

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ابواٟہاؼ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ب ٩شارثً ،ا٣ز ب ٩سٌؽ ،شرضت ًباض بً ٩بؽا٤ٟل٠ب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاؼ ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ٩
ض بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ذ ََا ٚكَ ٌِ َِ ٥اْل ٔ َی٤ا َٔ ٩ِ ٣َ ٪رض َٔی بٔاہللٔ َربًّا
ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦ؼٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ص َّٕ ٤ؽ َ٧ب ٔ ًّيا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق،ثیل ،اوبااہلد،دمحمنباربامیہنباحرث،اعرمنبدعس،رضحتابعسنبدبعابلطملریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنیبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسصخشےناامیؿاکزمہاھکچوجاہللاعتیلےکربوہےن،
االسؾےکدنیوہےنافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکیبنوہےنرپرایضوہا۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،اوبااہلد،دمحمنباربامیہنباحرث،اعرمنبدعس،رضحتابعسنبدبعابلطملریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 518

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بؽاٟوہاب ث٘فی ،ایوب ،ابوَٗلبة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٪اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ َش َّب إَِٔ ٟيطٔ ٔ٤َّ ٣ا س َٔواص َُ٤ا َوأَ ِ ٪یُ ٔص َّب ا ِ٤َ ٟزِ َئ ََّل یُ ٔص ُّب ُط إ ٔ ََّّل ِهَّلِل
ثَ ََل ْث َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣يطٔ َو َج َؽ بٔضٔ َّ٩كَ ٌِ َِ ٥اْل ٔ َی٤ا ٔ ٩ِ ٣َ ٪ک َ َ

َ
َ
رک ُظ أَ ِ ٪يُ ِ٘ َذ َٖ فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
رک َظ أَ َِ ٪ي ٌُو َؼ فٔی ا ِلٔ ِ ُٜ
َف َب ٌِ َؽ إٔذِ أ ِن َ٘ َذ ُظ اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َ٤َ ٛا یَ ِ َ
َوأ َِ ٪ی ِ َ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َٗ َتا َؼةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػ ٔص ْ
انب ایب رمع ،دبعاولاہب یفقث ،اویب ،اوبالقیة ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفاماینیتابںیتایسیںیہسجںیم اپیئاجںیئاسےناامیؿاکزمہاحلصرکایل۔()3فہصخشوجاہللافراسےکروسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک رہ زیچ ےس زایدہ سوبحب راتھک وہ۔ ( )7وج صخش یسک ےس دفیتس رصػ اہلل یہ ےک ےیل رکے۔ ( )1افر فہ اہلل
اعتیلےکرفکےسؤاچےنےکدعبرفکیکرطػولےنٹوکاام یہ رباےھجمسانتجفہآگںیمرگےنوکاندنسپرکاتےہ۔ہیدحثینسححیحص

ےہافراےساتقدہیھباسننبامکلےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :انبایبرمع،دبعاولاہبیفقث،اویب،اوبالقیة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئزاینزانرکےتوہےئاحلماامیؿںیہنراتہ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
وکیئزاینزانرکےتوہےئاحلماامیؿںیہنراتہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 519

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يًٍ ،بيؽة ب ٩ش٤يؽ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

يؽةُ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ٔ َ

َّس َُّ ٚ
وؿ ْة َوفٔی
اٟشار ُٔ ٚش ٔی َن َي ِ ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َیزِنٔی اٟزَّانٔی ش ٔی َن َیزِنٔی َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََّل َي ِ ٔ
َّس َُ ٚوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و َل َّ٩ٜٔاَّ ٟت ِوبَ َة ٌَِ ٣زُ َ
ض َو ًَائٔظَ َة َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
یب ٔ٩ِ ٣
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ
اَِ ٓ ٪و َٚ
َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط ِاْل ٔ َی٤ا َُٓ ٪ک َ َ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َزنَی ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ َ َ

َخ َد
ک ا ًَِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا َؼ إَِٔ ٟيطٔ ِاْل ٔ َی٤ا َُ ٪و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َرأِ ٔسطٔ ک َ ُّ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َف َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی َص َذا َ َ
اٟو َّٔ ٠ة َٓإٔذَا َ َ
اب
ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا ٔ ٪إلٔ َی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی اٟزَِّ٧ا َو َّ ٔ
اَّٟس َٗ ٔة َ ٩ِ ٣أَ َػ َ

ُ
ک َط ِيئّا ٓ ََشت َ َر اہللُ ًََِ ٠يطٔ َٓ ُض َو إلٔ َی اہللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َط ِيئّا َٓأٗ ٔ َ
يَِ ٠ًَ ٥يطٔ ا َِ ٟص ُّؽ َٓ ُض َو ََ َّٔ ٛارةُ ذَِ٧بٔطٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
َّ
ک ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َوًُ َبا َؼةُ بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َو ُظزَیِ َُ ٤ة بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ََف َُ ٟط َر َوی ذََ ٔ ٟ
ًَذبَ ُط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َوإ ٔ َِ ٪طا َئ ُ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمحنبعینم،دیبعةنبدیمح،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن

رفامایوکیئزاینومنموہےنیکاحتلںیمزانںیہنرکاتافروکیئ وچرومنموہےتوہےئ وچریںیہنرکاتنکیلوتہبوبقؽوہیتےہ۔
اس ابب ںیم رضحت انب ابعس ،اعہشئ ،دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل مہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع یک
دحثی اس دنس ےس نسح حیحص رغ ب ےہ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
بج وکیئ دنبہ زان رکات ےہ وت اامیؿ اس ےک دؽ ےس لکن اجات ےہ افر اس رپ اسےئ یک رطح راتہ ےہ بج فہ اس انگہ ےس اتلکن ےہ وت
اامیؿفاسپ ولٹآاتےہ۔اوبرفعجدمحمنبیلعرفامےتںیہہکاسدحثیےسرمادزایناکاامیؿےساالسؾیکرطػاجانےہ۔دعتمد
رطقیےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزانافروچریےکابرےںیمرفامایہکوج
آدیماؿںیمےسیسکاکاراکت برکے(ینعیزانایوچر)رھپاسرپدحاقمئیکاجےئوتفہ(دح)اسےکانگہاکافکرہےہ۔افرسجےن
ہیانگہ ایک (ینعی زان ای وچری) رھپ اہلل اعتیل ےناس یک رپدہ وپیش رفامیئ وت ہی اہلل اعتیل ےک رپسد ےہ اچےہ وت اس وک ذعاب دے افر ارگ
اچےہ وت شخبدے۔ ہی دحثی رضحت یلع نب ایب اطبل ،ابعدہ نب اصتم افر زخہمی نب اثتب ریض اہلل مہنع یھب یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،دیبعةنبدیمح،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وکیئزاینزانرکےتوہےئاحلماامیؿںیہنراتہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 520

راوی  :ابوًبيؽة ب ٩ابی اٟشَف ،اش٤ؽ بً ٩بؽاہلل ہ٤ؽانی ،شحاد ب٣ ٩ص٤ؽ ،یو٧ص ب ٩ابواسصا ،ٚابواسصا ٚہ٤ؽانی،
ابوجصئة ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩أَبٔی َّ
اس ُ٤طُ أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َشحَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ٩
اٟش َ ٔ
َف َو ِ
اب َش ًّؽا َٓ ٌُ ِّح َ١
أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َص ِي َٔ َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َػ َ

اب َش ًّؽا ٓ ََشت َ َر ُظ اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو ًََٔا ًَ ُِ ٨ط
ًُ ُ٘وبَ َت ُط فٔی ُّ
َخة ٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َٓاہللُ أَ ًِ َؽ ُ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِ ٪یُ َثىِّ َی ًَل َی ًَ ِب ٔؽظ ٔا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ َة فٔی ِاْل ٔ َ

َک ُ ٩ِ ٣ٔ ٦أَ َِ ٪ي ٌُو َؼ إلٔ َی َط ِي ٕئ َٗ ِؽ ًََٔا ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب َو َص َذا َٗ ِو ُ ٢أَصِ ٔ ١ا ََِّ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟل َن ٌِ َ٥ُ ٠
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َٓاہللُ أَ ِ َ
َف أَ َش ّؽا بٔاٟزَِّ٧ا أَ ِو َّ ٔ
َش ٔب ا َِ ٟع ِ٤ز ٔ
اَّٟس َٗ ٔة َو ُ ِ
أَ َش ّؽا ََ َّ ٛ
اوبدیبعة نب ایب ارفسل ،ادمح نب دبعاہلل ہداین ،اجحج نب دمحم ،ویسن نب اوبااحسؼ ،اوبااحسؼ ہداین ،اوبہخیفة ،رضحت یلع نب ایب اطبل
ریض اہلل ہنع یھب یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج یسک اےسی اکؾ اک
رمبکتوہہکاسرپدحالزؾآیئافراسوکدلجیہداینںیمزسادےدییئگوتاہللاعتیلاسےسزایدہااصنػرکےنفاالےہہکاےنپ
دنبےوکآرخ تںیمدفابرہزسادےافرارگوکیئیسکاےسیلعفاکرمبکتوہاسجیکفہجےساسرپدحاجریوہیتوہافراہللاعتیل
اس ےک انگہ وک اپھچ ںیل افر اےس اعمػ رفام دںی وت اہلل اعتیل اس ےس زایدہ فطل فرکؾ فاال ےہ ہک یسک ابت وک اعمػ رکےن ےک دعب
ولاٹےئ(ینعیدفابرہزسادے) ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔الہملعاکیہیوقؽےہ۔ل ںیہناجےتنہکیسکےنزانایوچریایرشاب
ےنیپےکرمبکتوکاکرفرقاردایوہ۔
رافی  :اوبدیبعةنبایبارفسل،ادمحنبدبعاہللہداین،اجحجنبدمحم،ویسننباوبااحسؼ،اوبااحسؼہداین،اوبہخیفة،رضحتیلعنبایب
اطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاملسمؿفہسجیکزابؿافراہھتےساملسمؿوفحمظرںیہ۔
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکاملسمؿفہسجیکزابؿافراہھتےساملسمؿوفحمظرںیہ۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اض ًَل َی ؼ ٔ َ٣ائ ٔض ٔ ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٔ ٠س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ٧طٔ َو َی ٔؽظ ٔ َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٣أَ ُٔ ٨َ ٣ط اُ ٨َّ ٟ

يض
َوأَ َِ ٣وأٟض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق  ،ثیل ،انب الجعؿ ،اقعقع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاملسمؿ فہےہسجےکاہھتافرزابؿےسدفرسےاملسمؿوفحمظرںیہافرؤمنم(اکلم)فہےہےسجولگاینپاجونںافرامؽ
اکانیمںیھجمس۔
رافی  :قنینة،ثیل،انبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکاملسمؿفہسجیکزابؿافراہھتےساملسمؿوفحمظرںیہ۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 522

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،ابواسا٣ة ،بزیؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی بزؼة ،ابوبزؼة ،شرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ٧طٔ َو َی ٔؽظ ٔ َوفٔی
َویُ ِز َوی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ َ ١أَ ُّی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن أَٓ َِـ ُ
َٗ ١ا ََ ٩ِ ٣َ ٢س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ک إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ
وسی َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوأَبٔی َُ ٣

وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ١أَ ُّی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن
بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َؼ َة ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔأَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ٧طٔ َو َی ٔؽظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َش َش َْ ٩ِ ٣ٔ ٩شؽٔیثٔ أَبٔی
ٔیث َػ ٔص ْ
أَٓ َِـ ُ
يض َ ٔ
َٗ ١ا ََ ٩ِ ٣َ ٢س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َغ ْ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َُ ٣

یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وقنمؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک ایگ ہک وکاسن املسمؿ الضف ےہ۔ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج یک زابؿ افر اہھت ےس دفرسے املسمؿ وفحمظ رںیہ۔ اربامیہ نب دیعس وجرہی ،اوبااسةة ،ربدی
نب دبعاہلل نب ایب ربدة ،اوبربدة ،رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
وپاھچ ایگ ہک وکؿ اس املسمؿ الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج یک زابؿ افر اہھت ےس دفرسے املسمؿ وفحمظ

رںیہ۔ ہی دحثی رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع یک رفاتی ےس حیحص رغ ب ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت اجرب ،اوبومیس افر
دبعاہللنبرمعریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیکدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،اوبااسةة،ربدینبدبعاہللنبایبربدة،اوبربدة،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاالسؾیکادتباءفااہتنءرغوبیںےسےہ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکاالسؾیکادتباءفااہتنءرغوبیںےسےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 523

راوی  :ابوَکیب ،شٔؽ بُ ٩ياث ،اً٤ع ،ابواسص ،ٙابواشوؾ ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ئ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َغی ّبا َ٤َ ٛا بَ َؽأَ ٓ َُلوبَی َ ُِ ٠ِ ٔ ٟزبَا ٔ
َغی ّبا َو َس َي ٌُوؼُ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ِس ََل َ ٦بَ َؽأَ َ ٔ

َو َجابٔز ٕ َوإَٔ َ ٧ص َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕإٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َشٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
َف َؼ بٔطٔ َشٔ ِْؽ
ِم َت َ َّ
اث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َوأَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ ِ
اس ُُ ٤ط ًَ ِو ُٖ بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩ن ِـ ََ ٠ة ا ُِ ٟحظَ ٔ ُّ
اوبرک ب ،صفح نب ایغث ،ا،شم ،اوب ااحسؼ  ،اوباوحص ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ یک ادتباء یھب رغتب ےس وہیئ یھت افر فہ رقنع ب رھپ رغ ب وہ اجےئ اگ ےسیج اس یک ادتباء
وہیئیھت۔سپرغابءےک ےیل وخربخشیےہ ۔اسابب ںیم رضحتدعس،انبرمع،اجرب ،اسن افردبعاہللنبرمعفریض اہللمہنعےس
یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی انب وعسمد یک رفاتی ےس نسح حیحص رغ ب ےہ۔ ل  اےس رصػ وباہطس صفح نب ایغث ،ا،شم یک
رفاتیےساچہپےتنںیہافراوباالوحصاکانؾوعػنبامکلنبہلضنثجےہافرصفحاسرفاتیںیمدرفتدںیہ۔

رافی  :اوبرک ب،صفحنبایغث،ا،شم،اوباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابرےںیمہکاالسؾیکادتباءفااہتنءرغوبیںےسےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 524

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اس٤اًي ١ب ٩ابی اویصٛ ،ثیر بً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩زو بً ٩وٖ ب٠٣ ٩صہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َش َّؽثَىٔی َٛثٔیرُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ َٔ ٩زیِؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
بِ َٔ ٠ِ ٣ٔ ٩ص َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّّ ٪
یََ ٟ ٩يأِرٔزُ إلٔ َی ا ِٔ ٟص َحازٔ َ٤َ ٛا َتأِرٔزُ ا َِ ٟص َّي ُة إلٔ َی
اٟؽ َ
ض ا َِ ٟح َب ٔ ١إ ٔ َِّّ ٪
ُح َصا َوََ ٟي ٌِِّ٘ٔ َّ٩َ٠
َغی ّبا ٓ َُلوبَی
اٟؽ ُ
اٟؽ َ
ُج ِ ٔ
َغی ّبا َویَ ِز ٔج ٍُ َ ٔ
ی ٩بَ َؽأَ َ ٔ
ی ٩ِ ٣ٔ ٩ا ِٔ ٟص َحازٔ َ ١َ ٔ ٌِ٘ ٣اْلِ ُ ِرؤیَّ ٔة َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔ
يض
اض َٔ ٩ِ ٣ب ٌِؽٔی ُٔ ٩ِ ٣س ًَّٔ٨ی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ئ َّأ ٟذ َ
َ ُِ ٠ِ ٔ ٟزبَا ٔ
ی ٩ي ُِؼُ ٔ ٠ص َ
و٣َ ٪ا أَٓ َِش َؽ اُ ٨َّ ٟ
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،اامسلیع نب ایب افسی ،ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ نب ہحلم اےنپ فادل ےس افر اؿ ےک دادا ےس لقن
رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدنی(االسؾ)اجحزیکرطػاسرطحٹمساجےئاگسجرطحاسپناےنپ
لب(وسراخ) یکرطػ اتٹمس افر انپہ سگنی وہات ےہ افردنی اجحز دقمس ںیم اسرطح انپہ سگنی وہاگ سج رطح یلگنج رکبی ڑاہڑ یک
وچ یرپانپہیتیلےہ۔زیندنییکادتباءیھبرغتبےسوہیئافرفہ رغتبیہیکرطػولےٹاگ۔سپ رغوبیںےکےیلوخربخشی ےہ
وجاسزیچوکحیحصرکےتںیہےسجولوگںےنریمیتنسںیمےسریمےدعباگبڑدای۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اامسلیعنبایبافسی،ریثکنبدبعاہللنبرمعفنبوعػنبہحلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمقفیکاملعتےکقلعتم
ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکاملعتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 525

راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لی ،یصٌی ب٣ ٩ص٤ؽ بٗ ٩يصًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اَٗ ٪ا َ٢
َٕ َوإٔذَا ا ِؤتَُ ٩َ ٔ٤ظ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آیَ ُة ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔٔ ٙثَ ََل ْث إٔذَا َش َّؽ َث ََ ٛذ َب َوإٔذَا َو ًَ َؽ أَ ِظَ ٠

ئ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوإٔ َ ٧ص َو َجابٔز ٕ

اوبصفح رمعف نب یلع ،ییحی نب دمحم نب سیق ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ
رفام ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایانمقفیک نیت اشناینں ںیہ۔ ( )3بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل۔()7
فدعہ رکے وت فدعہ الخیف رکے۔ ( )1افر ارگ اس ےک اپس اامتن ریھک اجےئ وت اس ںیم ایختن رکے۔ ہی دحثی العء یک رفاتی
ےسنسح رغ ب ےہ۔ افر یئکدنسفں ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےسرموفاع وقنمؽ ےہ۔اس ابب ںیم رضحت دبعاہللنب
وعسمد،اسنافراجربریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :اوبصفحرمعفنبیلع،ییحینبدمحمنبسیق،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکاملعتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 526

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ابی سہي ١ب٣ ٩اٟک ،ابوہزیزہ

َف ًَ ِ ٩أَبٔی ُس َض ِي ٔ ١بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

اس ُُ ٤ط َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
يض َوأَبُو ُس َض ِي ٕ ١ص َُو ًَ ُّ٣َ ٥أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َو ِ

بِ ٔ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِػ َبه ٔ ُّی ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ُّی

یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،ایبلیہسنبامکل،اوبرہریہل ےسرفاتییکیلعنبرجحےناوہنںےناامسلیعنبرفعجےساوہنں
ےن ایب لہس ےس اوہن ں ےن اےنپ ابپ ےس اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن
لقنرکےتںیہ۔اوبلیہسرضحتامکلنباسنےکاچچںیہاؿاکانؾانعفنبامکلنبایباعرماالیحبصوخالینےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،ایبلیہسنبامکل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکاملعتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،سٔيا ،٪اً٤عً ،بؽاہلل ب٣ ٩زةَّ٣ ،سو ،ٚشرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل
ً٨ہ

َّسو ٕ٩ِ ًَ ٚ
وسی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ا٨َ ٣ُ ٪آ ٔ ّ٘ا َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َظ ِؼ َْ ٠ة ُٔ ٨ِ ٣ضٔ ٓ َّ٩يطٔ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِربَ ٍْ َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣يطٔ ک َ َ

اػ ََ َٓ ٥ح َز َوإٔذَا ًَا َص َؽ ُ ََؽ َر َٗا َ٢
کَاِ َ ٧ت ٓ ٔيطٔ َظ ِؼ َْ ٠ة ٔ ٩ِ ٣أَ٨ِّ ٟا َٔ ٚشًَّی َی َؽ ًَ َضا َ ٩ِ ٣إٔذَا َش َّؽ َث ََ ٛذ َب َوإٔذَا َو ًَ َؽ أَ ِظَ ٠
َٕ َوإٔذَا َظ َ

َص َذا َشؽ ْ
يض َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

يض َوإٔ٤َ َّ ٧ا ٌَِ ٣ى َی َص َذا ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟنٔٔ ُ
ا٪
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َا ٚا َِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟوإٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
نٔٔ ُ
ْص ِّی َط ِي ْئ ٔ ٩ِ ٣صَ َذا أََّ٧طُ َٗا َ٢
َا ٚاَّ ٟتٔ ِٜذ ٔ
یب ًَل َی ًَ ِضؽٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ ََ ٜذا ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
َا ٚا َِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟونٔٔ ُ
َا ٚنَٔٔا َٗا ٔ ٪نٔٔ ُ
اُ ٔ٨ِّ ٟ
یب
َا ٚاَّ ٟتٔ ِٜذ ٔ

ومحمدنبالیغؿ،دیبعاہللنبومیس،ایفسؿ،ا،شم،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک اچر زیچںی سج ںیم وہں یگ فہ انمقف وہاگ افر ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ اکی تلصخ وہیگ وت اس
ںیم افنؼ یک اکی تلصخ ےہ اہیں کت ہک فہ اےس رتک رک دے۔ ( )3بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل۔ ( )7بج فدعہ رکے
وت وپرا ہنرکے۔( )1بجڑگھجارکے وت اگایلں دے۔( )3بجاعمدہہ رکے وتدوھہکدے۔ ہی دحثینسححیحص ےہ۔ الہملع
ےکزندکیاسدحثیےسیلمعافنؼرمادےہ۔الٹھجےنفاالافنؼروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماھت۔رضحتنسح
رصبیےسیھبایسرطحھچکوقنمؽےہ۔نسحنبیلعالخؽیھبدبعاہللنبریمنےسفہا،شمےسافرفہدبعاہللنبرمہےسایسدنس
ےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دیبعاہللنبومیس،ایفسؿ،ا،شم،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکاملعتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 528

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ،ابزاہي ٥ب ٩كہ٤اً ،٪لی بً ٩بؽاَّلًلی ،ابونٌ٤ا ،٪ابووٗاؾ ،شرضت زیؽ ب ٩ارٗ ٥رضی
اہلل ً٨ہ

اًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَبٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاص ٔي ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤

َ ١و َی ِ٨ؤی أَ َِ ٪یف َٔی بٔطٔ َٓ ٥َِ ٠یَ ٕٔ بٔطٔ ٓ َََل
َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو ًَ َؽ اٟزَّ ُج ُ
اط ًََِ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ٔث َ٘ ْة َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٪
ٔیث َ ٔ
ُج ََ ٨
َغ ْ

َو ََّل أَبُو َو َّٗاؾٕ َوص َُ٤ا َِ ٣ح ُضوَّلَ ٔ٪

دمحمنباشبر،اوباعرم،اربامیہنبنامہؿ،یلعنبدبعاالیلع،اوبامعنؿ،اوبفاقص،رضحتزدینبارمقریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجوکیئآدیمفدعہرکےافراسیک تیوپرارکےنیکوہرگمفہ(یسکفہجےس
اسفدعہوک)وپراہنرکاکسوتاسرپوکیئانگہںیہنےہ۔ہیدحثیرغ بےہافراسیکدنسوقیںیہن۔یلعنبدبعاالیلعہقثںیہہکبج
اوبفاقصافراوبامعنؿوہجمؽںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،اربامیہنبنامہؿ،یلعنبدبعاالیلع،اوبامعنؿ،اوبفاقص،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسےکقلعتمہکاملسمؿوکاگیلدانیقسفےہ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسےکقلعتمہکاملسمؿوکاگیلدانیقسفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 529

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩بزیًٍ ،بؽاٟصٜي ٥ب٨٣ ٩ؼور واسلیً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرً ،بؽاٟزش ٩٤بً ٩بؽاہلل ب٩
٣شٌوؼ ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بَزٔی ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟصٔٔ ٜي ٥بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
َف َوس َٔباب ُ ُط
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٗ ٥َ ٠تا ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠أَ َظا ُظ ُْ ِ ٛ

وَ ٚوف ٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی
ُٓ ُش ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ
دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،دبعامیکحل نب وصنمر فایطس ،دبعاکلمل نب ریمع ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد ،رضحت دبعاہلل نب
وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک لتق رکان رفک ےہ افر
اےساگیلدانیقسف(انگہ) ےہ۔اساببںیمرضحتدعسافردبعاہللنبلفغمریضاہللامہنع ےسیھبرفاتیےہ۔رضحتدبعاہلل
نبوعسمدیکدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسرضحتدبعاہللنبوعسمدیہےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،دبعامیکحلنبوصنمرفایطس،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنبدبعاہللنبوعسمد،رضحتدبعاہلل
نبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسےکقلعتمہکاملسمؿوکاگیلدانیقسفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 530

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪زبيؽ ،ابووائ ،١شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتاُ ُٟط ُْ ِ ٛ
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،زدیب،اوبفالئ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمؿوکاگیلدانیقسف(انگہ)افراسوکلتقرکانرفکےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،زدیب،اوبفالئ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاےنپاملسمؿاھبیئیکریفکترکے
ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشاےنپاملسمؿاھبیئیکریفکترکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 531

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اسصا ٚب ٩یوسٕ ازر ،ٚہظا ٦ؼستواِی ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوَٗلبة ،شرضت ثابت ب ٩ؿصاک
رضی اہلل ً٨ہ

ٕ اْلِ َ ِز َر ُ ٩ِ ًَ ٚصٔظَ اَّ ٕ ٦
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٟؽ ِست َُوأِ ِّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَب ٔی ٗ ٔ ََلبَ َة
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ َّٔ ٩
ک َو ََّلً ُٔ ٩ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ٘ َٛ ٩ٔ ٣اتٔٔ٠طٔ
اٟـصَّا ٔک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ي َص ًَل َی ا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ ِ َ ٧ذ ْر ٓ ٔ َامی ََّل َی ُِ ٔ ٠٤

َف َٓ ُض َو ََ٘ ٛاتٔٔ٠طٔ َو ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُط بٔظَ ِي ٕئ ًَ َّذبَ ُط اہللُ ب ٔ َ٤ا َٗ َت َ ١بٔطٔ َنٔ َِش ُط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َوفٔی ا َِ ٟباب
َو ََ َٗ ٩ِ ٣ذ َٖ ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا بٕٔ ِ ُٜ
ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمح نب عینم ،ااحسؼ نب ویفس ازرؼ ،اشہؾ دوتسایئ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبالقیة ،رضحت اثتب نب احضک ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدنبےرپاسزیچںیمذنر(فابج)ںیہنسجاکفہامکلںیہن۔ؤمنمرپنعلنعطرکےن
فاال (انگہںیم) اس ےک اقلت یکرطح ےہ افر سج ےن یسک ؤمنم رپ رفک اک اسلاؾ اگلای فہ اس ےک اقلت یکرطح ےہ افر سجصخش
ےن یسک زیچ ےک اسھت اےس ذعاب دے اگ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبذر افر انب رمع ریض اہلل مہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،ااحسؼنبویفسازرؼ،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،اوبالقیة،رضحتاثتبنباحضکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

وجصخشاےنپاملسمؿاھبیئیکریفکترکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 532

راوی ٗ :تيبة٣ ،اٟک ب ٩ا٧صً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج َٕٗ ١ا َ٢
ْق
اُف َٓ َ٘ ِؽ بَا َئ بٔطٔ أَ َش ُؽص َُ٤ا َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ بَا َئ َي ٌِىٔی أَ َ َّ
يض َ ٔ
َغ ْ
ْٔلَظٔيطٔ ک َ ٔ ْ
ہبیتق ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انبرمع ریض اہلل امہنع  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای وجصخش
اےنپاھبیئوکاکرفےہکوتاؿدفونںںیمےساکیہناکیرپرضفرہیفابؽآزپا۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :قنینة،امکلنباسن،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشاکاخہمتوتدیحرپوہ
ابب  :اامیؿاکایبؿ
سجصخشاکاخہمتوتدیحرپوہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 533

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ابً ٩حَل٣ ،٪ص٤ؽ ب ٩یصٌی ب ٩شبا ،٪اب٣ ٩صیریز ،ػ٨ابهی ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ًباؼہ ب ٩ػا٣ت
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩شب َ
َّا ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ٣ُ ٩صی ِر ٔیز ٕ ًَ ُِّ ٩

بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أََّ٧طُ َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ًََِ ٠يطٔ َوص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ک
ت ٓ ََبِ َٜي ُت َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ض َّل َ ٥َ ٔ ٟت ِبکٔی ٓ ََواہللٔ َٟئ ٔ ِ ٩ا ِست ُِظض ٔ ِؽ ُت َْلَ ِط َض َؽ ََّ َٟ ٪

ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واہللٔ َ٣ا َٔ ٩ِ ٣شؽ ٕ
ٔیث َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اس َت َل ٌِ ُت َْل َ ِنٔ ٌََ ََّ ٨
َو َٟئ ٔ ُِ ٩ط ِّٔ ٌِ ُت َْلَ ِطٔ ٌَََ َٟ َّ٩
ک َو َٟئ ٔ ِِ ٩

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لٔ ٓ ٥ِ ُٜيطٔ َظی ِ ْر إ ٔ ََّّل َش َّؽث ِ ُت٤ُ ُٜو ُظ إ ٔ ََّّل َشؽٔی ّثا َواش ّٔؽا َو َس ِو َٖ أ ُ َش ِّؽثُ٤ُ ُٜو ُظ ا َِ ٟي ِو ََ ٦و َٗ ِؽ أُش َٔيم ب ٔ َٔ ِٔ ٨سی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢طض ٔ َؽ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َرح ََّ ٦اہللُ ًََِ ٠يطٔ اَ ٨َّ ٟار َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی
اَ ٪و ًَل ٔ ٕٓی َوكَ َِ ٠ص َة َو َجابٔز ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َزیِ ٔؽ بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة
بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز َو ًُ ِث ََ ٤
أ ٪ث َ٘ ّة َ٣أ ِ ُ٣وّ٧ا فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َي ُ٘و َُ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٪ک َ َ
َغ ْ
اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ُّی ص َُو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ًُ ٩ش ِي ََ ٠ة أَبُو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أََّ٧طُ ُسئ ٔ َِ َٗ ٩ِ ًَ ١و ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َو ُّ

َفائ ٔٔف َواْلِ َ ِ٣ز ٔ َواِ ٨َّ ٟه ٔی َٗا َ٢
َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
اَ ٪ص َذا فٔی أَ َّو ِٔ ٢اْل ٔ ِس ََلِ َٗ ٔ ٦ب َُ٧ ١زُو ٔ ٢ا َِ َ ٟ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوإ ٔ ِِّ ًُ ٪ذبُوا بٔا٨َّ ٟارٔ ب ٔ ُذُ ٧وبٔض ٔ ِ٥
أَبُو ً َٔيسی َو َو ِج ُط َص َذا ا َِ ٟص ٔؽیثٔ ً ٔ َِ ٨ؽ َب ٌِ ٔف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ َّ ٪أَصِ َ ١اَّ ٟت ِوش ٔي ٔؽ َس َي ِؽ ُظَ ُ٠
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َو َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َوابِ ٔ٩
و ٪فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأَبٔی ذ َٓرٕ َوً َِٔ ٤ز َ
َٓإُٔ َّ ٧ض ََِّ ٥ل یُ َع َُّ ٠ؽ َ
رخ ُد َٗ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟارٔ ٔ٩ِ ٣
ًَبَّا ٕ
ض َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢س َي ِ ُ

و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َص ََ ٜذا ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ َوإٔبِ َزاص َٔي ٥اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی َوَُی ِر ٔ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتابٌٔٔی َن فٔی َت ِٔ ٔشیر ٔ
أَصِ ٔ ١اَّ ٟت ِوش ٔي ٔؽ َو َی ِؽ ُظَ ُ٠
ی٩
 ١اَّ ٟت ِوش ٔيؽٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوأ ُ ِؼظُٔ٠وا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َّؼ َّأ ٟذ َ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَةٔ ُربَ َ٤ا یَ َو ُّؼ َّأ ٟذ َ
َفوا َِ ٟو کَاُ ٧وا ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ی َن َٗاُٟوا إٔذَا أ ُ ِ ٔ
َخ َد أَصِ ُ
یُ َ َٛ ٩

َفوا َِ ٟو کَاُ ٧وا ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ی َن
َُ َ ٛ

ہبیتق ،ثیل،انبالجعؿ،دمحم نبییحینبابحؿ،انبریحمسی ،انصیحب ےتہ ںیہہکںیمابعدہنب اصتمریضاہللہنعےکاپسایگفہوفت
وہےنفاےلآ ے۔ںیمرفےناگلوترفامایپچروہویکںرفرےہوہ۔ارگےھجماہمترے(اامیؿےکقلعتم)وگایہبلطیکیئگوتوگایہ
دفںاگ،ارگافشتعیکااجزتدییئگوتاہمتریافشتع رکفںاگ افرارگ ںیہمتوکیئ افدئہاچنہپاکس وترضفراچنہپؤں اگ۔رھپرفامایاہلل
یکمسقںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینتجدحںیثیہ یںیہاؿںیم ےسرہفہدحثیمتےسایبؿرکدیسجںیماہمترا
عفناھت۔رصػاکیدحثیےہوجںیمآجںیہمتانسراہوہںاسےیلہکومتےنےھجمریھگایلےہ۔فہہیےہہکںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنوگایہدیہکاہللےکوساوکیئابعدتےکالقئںیہن
افرےبکشدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےکروسؽںیہ۔اہللاعتیلاسرپدفزخیکآگرحاؾرکدےتیںیہ۔اساببںیمرضحت
اوبرکب،رمع،امثعؿ،ہحلط،اجرب،انبرمعافرزدینباخؽریضاہللمہنعےسیھبرفاایتوقنمؽںیہ۔انصیحباکانؾدبعارلنمحنبعصنلہ
افرتینکاوبدبعاہللےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔وقنمؽےہہکزرہیےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےک

ّللَّ زپاھ تنج ںیم دالخ وہا۔ اوہنں ےن رفامای ہک ہی ادتباےئ االسؾ ںیم رفاضئ
اس وقؽ اک  بلط وپاھچ ایگ ہک سج ےن َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
افارم افر ونایہ ےک زنفؽ ےس ےلہپ آ ے۔ ضعب املعء اس یک ریسفت ہی رکےت ںیہ ہک الہ وتدیح ہشیمہ دفزخ ںیم ںیہن رںیہ ےگ رصػ
اےنپانگوہںاکایمخزہےنتگھبےکدعباکنؽےیلاجںیئےگ۔رضحتانبوعسمد،اوبذر،رمعاؿنبنیصح،اجربنبدبعاہلل،انبابعس،
اوبدیعس دخری افر اسن ریض اہلل مہنع ےس وقنمؽ ےہہکالہ وتدیحیک اکی امجتع دفزخ ےس لکنرک تنج ںیم دالخ وہیگ۔دیعس
َ َ ُ َّ ِ َکف َ َ َ ُ مُ ْسل ِ
م
ی
ِ
َن" (رتہمج اکرف اچںیہ ےگ اکش فہ املسمؿ وہےت) یک
ي ُرفا ْل کيا
نب ریبج ،اربامیہ یعخن افر یئک رضحات ےس ُ
"رن َي ّد الد َ
ریسفت ویں وقنمؽ ےہ ہک بج الہ وتدیح وک منہج ےس اکنؽ رک تنج ںیم دالخ ایک اجےئ اگ وت اکرف اچںیہ ےگ ہک اکش فہ (یھب) املسمؿ
وہےت۔
رافی  :قنینة،ثیل،انبالجعؿ،دمحمنبییحینبابحؿ،انبریحمسی،انصیحب ےتہںیہہکںیمابعدہنباصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
سجصخشاکاخہمتوتدیحرپوہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 534

راوی  :سویؽ ب ٩نْص ،اب٣ ٩بارکٟ ،يث ب ٩سٌؽً ،ا٣ز ب ٩یصٌی ،ابوًبؽاٟزشٌ٣ ٩٤اُفی ث ٥جبلی ،شرضت ًبؽاہلل ب٩
ً٤زو بً ٩اؾ رضی اہلل ً٨ہ

اُف ِّی ث ُ َّ٥
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ ًَ َِِ ٟ ٩يثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَىٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩ی ِصٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ

اؾ َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َس ُي َع ُِّ ٠ؽ َر ُج َّل
ا ُِ ٟصبُل ٔ ِّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

ْص ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ٢
ِّ ٣َ ١ؽ ا َِ ٟب َ ٔ
َش ًََِ ٠يطٔ تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔی َن ٔسح ٔ ًَّل ک ُ ُّٔ ١سحٔ ٕ ِٓ ٣ٔ ١ث ُ
ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ًَل َی ُر ُؤ ٔ
ض ا َِ ٟع ََلئ َٔٔ ٙی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٓ َي ُِ ُ ٨
َک
ک ًُ ِذ ْر ٓ ََي ُ٘و َُّ ٢لَ یَا َر ِّب ٓ ََي ُ٘و ُ ٢بَل َی إ ٔ ََّ ٟ ٪
ُوََ ٓ ٪ي ُ٘و َُّ ٢لَ یَا َر ِّب ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أَ َٓ ََ ٠
رک َٔ ٩ِ ٣ص َذا َط ِيئّا أَهَ َ ٤ََ ٠
ک َٛت ََبًٔی ا َِ ٟصآٔو َ
أَتُ ُِ ٔ ٨

رخ ُد ب ٔ َلا َٗ ْة ٓ َٔيضا أَ ِط َض ُؽ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ِط َض ُؽ أَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا ًَ ِب ُؽ ُظ َو َر ُسوُٟطُ
ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َش َش َّ ٨ة َٓإُٔ َّ ٧ط ََّل ُهَِ ٠ًَ ٥َِ ٠ي َ
ک ا َِ ٟي ِو ََ َٓ ٦ت ِ ُ

ُوؿ ٍُ ِّ
ک ٓ ََي ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب َ٣ا َص ٔذظ ٔ ا ِٟب ٔ َلا َٗ ُة ََ ٍَ ٣ص ٔذظ ٔ ِّ
اٟشحٔ ََّل ٔ
اٟشحٔ ََّل ُت فٔی
ک ََّل تُوِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢ت َ
ت َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧
رض َو ِزَ َ ٧
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢ا ِش ُ ِ
اط ِت ِّ
َٕ َّٔ ٛة َوا ِٟب ٔ َلا َٗ ُة فٔی َٕ َّٔ ٛة ٓ ََل َ
اس ٔ ٥اہللٔ َط ِي ْئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽٔیثْ
اٟشح ٔ ََّل ُت َو َث َُِ٘ ٠ت ا ِٟب ٔ َلا َٗ ُة ٓ َََل َی ِث ُ٘ ُ
ِ ٍَ ٣َ ١
يٌ َة ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ ٩یَ ِصٌَی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ

وسدینبرصن،انبابمرک،ثیلنبدعس،اعرمنبییحی،اوبدبعارلنمحاعمرفیمثیلبح،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنع
 ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک دؿ اہلل اعتیل اکی
صخش وکریمی اتمےسدجارکے اگ افراس ےکانگوہں ےکاننونےدرتف وھکےل اجںیئےگ۔ رہدرتف اام ڑباوہاگاہجںکتااسنؿ
یکاگنہیتچنہپےہ۔رھپاہللاعتیلرفامےئاگایکےھجتاسںیمےسیسکاکااکنرےہ۔ایکریمےےنھکلفاےلاحمظفرفوتشںےنھجترپملظایک
ےہ؟فہرعضرکےاگںیہن اےرپفرداگر اہللاعتیلرفامےئاگامہرےاپسریتیاکییکینےہآجھجترپھچکملظہنوہاگ۔رھپاکذغ
اکاکیڑکٹااکنالاجےئاگسجرپہملکاہشدتاھکلوہاگ۔اہللاعتیلرفامےئاگزیماؿےکاپساحرضوہاج۔فہےہکاگایاہللاؿدرتففںےک
اسےنماسوھچےٹےساکذغاکایکفزؿوہاگ۔اہللاعتیلرفامےئاگہکآجمترپوکیئملظہنوہاگ۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےت
ںیہہکرھپاکیڑلپےںیم فہاننونےدرتفرھکدیاجںیئےگافردفرسےڑلپےںیماکذغاکفہرپزہراھکاجےئاگ۔درتففںاکڑلپا
اکلہوہاجےئاگہکبجاکذغ(اکڑلپ ا)اھبریوہاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایافراہللےکانؾےکرباربوکیئزیچںیہنوہیتکس۔ہی
دحثینسحرغ بےہ۔ہبیتقاےسانبہعیہلےسفہاعرمنبییحیےسایسدنسےسایسےکلثملقنرکےتںیہافراطبہق(اکذغےک)
ڑکٹےوک ےتہںیہ۔
رافی  :وسدی نب رصن ،انب ابمرک ،ثیل نب دعس ،اعرم نب ییحی ،اوبدبعارلنمح اعمرفی مث یلبج ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتمںیمارتفاؼےکقلعتم
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اتمںیمارتفاؼےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ششین ب ٩رحیث ابوً٤ارٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
رحیِ ٕث أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

َف َٗ ِت ا َِ ٟي ُضوؼُ ًَل َی إ ٔ ِش َؽی َو َس ِبٌٔی َن أَ ِو اث ِ ََ ٨تی ِ ٔن َو َس ِبٌٔی َن ٔ ُِف َٗ ّة َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ِٔ ٣ث َ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َ َّ
ک َو َت ِٔتَر ُٔ ٚأ ُ ًَّٔ٣ی ًَل َی ثَ ََل ٕث َو َس ِبٌٔی َن ٔ ُِف َٗ ّة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ًَ ِو ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ذََ ٔ ٟ

َشؽ ُ
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

نیسحنبرحثیاوبامعر،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوہیدیارتہکایرتہبرفوقںںیممیسقتوہے۔ایسرطحاصنری(اسیعیئ)یھبافرریمیاتمرتہترفوقںںیم
میسقت وہیگ۔ اس ابب ںیم رضحت دعس ،دبعاہلل نب رمعف افر وعػ نب امکل ریض اہلل مہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنعیکدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثیاوبامعر،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اتمںیمارتفاؼےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ شَفی ،سٔياً ،٪بؽاٟزش ٩٤ب ٩زیاؼ ب ٩انٌ ٥اُفیقیً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ،شرضت ًبؽاہلل
ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕ اْلِ َ ِ ُٔفیق ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
َف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٟ ٥َ ٠يأِتٔی َ َّن ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َ٣ا أَتَی ًَل َی بَىٔی
اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َسائ ٔي َ١
ا ٪فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی ََ ٩ِ ٣ي ِؼ َ ٍُ ٨ذََ ٔ ٟ
اُ ٨ِ ٣ٔ ٪ض ِ ٩ِ ٣َ ٥أَتَی أ ُ َّ٣طُ ًَ ََلَ ٔ ٧ي ّة َٟک َ َ
َسائ ٔي ََ ١ش ِذ َو ا ١ٔ ٌِ ٨َّ ٟبٔاَ ١ٔ ٌِ ٨َّ ٟشًَّی إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ک َوإ ٔ َّ ٪بَىٔی إ ٔ ِ َ
إٔ ِ َ
َف َٗ ِت ًَل َی ث ٔ َِ ٨تی ِ ٔن َو َس ِبٌٔی َن ّٔ ٠َّ ٣ة َو َت ِٔتَر ُٔ ٚأ ُ ًَّٔ٣ی ًَل َی ثَ ََل ٕث َو َس ِبٌٔی َن ّٔ ٠َّ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥فٔی ا٨َّ ٟارٔ إ ٔ ََّّل ّٔ ٠َّ ٣ة َواش َٔؽ ّة َٗاُٟوا َو َ ٩ِ ٣ه ٔ َی
َت َ َّ
ََّس َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا أََ٧ا ًََِ ٠يطٔ َوأَ ِػ َصابٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب ُْ َّ ٔ٣

ا َِ ٟو ِجطٔ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد رفحی ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب زاید نب امعن ارفیقی ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف امای ریمی اتم رپ یھب فیہ ھچک آےئ اگ وج ینب ارسالیئ رپ آای افر دفونں
ںیماینتاطمتقبوہیگینتجوجویتںےکوجڑےںیماکیدفرسےےکاسھت۔اہیںکتہکارگاؿیکاتمںیمےسیسکےناینپ
امں ےک اسھت االعہین زان ایک وہاگ وت ریمی اتم ںیم یھب ااسی رکےن فاال آےئ اگ افر ونبارسالیئ رتہب رفوقں رپ میسقت وہیئ یھت نکیل
ریمیاتمرتہترفوقںرپمیسقتوہیگاؿںیماکیےکالعفہابیق برفےقیمنہجوہںےگ۔احصہبرکاؾریضاہللمہنعےنرعض
ایک ای روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس فہ اجنت اپےن فاےل وکؿ ںیہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وج ریمےافر ریمے
احصہبےکراےتسرپںیلچےگ۔ہیدحثینسحرغ برسفمےہل اسےکلثمدحثیاسےکدنسےکالعفہںیہناجےتن۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،دبعارلنمحنبزایدنبامعنارفیقی،دبعاہللنبسیدی،رضحتدبعاہللنبرمعفریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اتمںیمارتفاؼےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :شش ٩ب ٩رعٓہ ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ ،یصٌی ب ٩ابوً٤زوطيبانیً ،بؽاہلل ب ٩ؼیِ٠م ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل

ً٨ہ

اٟش ِي َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َّٔ ٩
غ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
َِم َٗا٢
اٟؽیِِّ ٔ ٠
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩

َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ظَ ََٙ ٠ظ ُِ َ٘ ٠ط فٔی ُهٕ ٤َِ ٠ة
ک أَُٗو َُ ٢ج َّ
ٕ ا ًَِ ٥ُ ٠َ َ٘ ٟل َی ًٔ ٥ِٔ ٠اہللٔ
ک ا٨ُّ ٟورٔ اصِ َت َؽی َو َ ٩ِ ٣أَ ِظ َلأ َ ُظ َؿ ََّ ٔ ٠َٓ ١ذَ ٔ ٟ
َٓأ َ َِ ٟقی ًََِ ٠يض ٔ ُِ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٥ورٔظ ٔٓ ََ ٩ِ ٤أَ َػابَ ُط ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
نسحنبرعہف،اامسلیعنبایعش،ییحینباوبرمعفابیشین،دبعاہللنبدیملی،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیم
ےن روس ؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےس انسہکاہللاعتیل ےناینپولخمؼوکاتر یک ںیم دیپاایک۔رھپ اؿ رپاانپونر ڈاال۔سپ سج رپ فہ
ونراچنہپاساسےندہاتیاپیئافرسجکتںیہناچنہپفہرمگاہوہایگ۔اسےیلںیماتہکوہںہکاہللاعتیلےکملعرپملقکشخوہایگ۔
ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :نسحنبرعہف،اامسلیعنبایعش،ییحینباوبرمعفابیشین،دبعاہللنبدیملی،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اتمںیمارتفاؼےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 538

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،شبيب ب ٩ابی ثابت و ًبؽاٌٟزیز ب ٩رٓيٍ واً٤ع ،زیؽ ب ٩وہب ،شرضت ٌ٣اذ
ب ٩جب ١رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِؽرٔی َ٣ا َش ُّ ٙاہللٔ ًَل َی ا َِٔ ٌٟباؼ ٔ ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسو ُُ ٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ ََّ ٪ش َّ٘ ُط ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أَ ِ٪

ک ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أَ ََِّ ٪ل ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِ٥
َي ٌِبُ ُؽو ُظ َو ََّل ي ِ ٔ
َُش ُٛوا بٔطٔ َط ِيئّا َٗا َ ٢أَ َت ِؽرٔی َ٣ا َش ُّ٘ ُض َِِ ٠ًَ ٥يطٔ إٔذَا ٓ ٌَََِ ٠وا ذََ ٔ ٟ
َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ١
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة ،بیبنبایباثتبفدبعازعلسینبرعیففا،شم،زدینبفبہ،رضحتاعمذنبلبجریضاہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتاجےتنوہہکاہللاعتیلاکدنبفںرپایکقحےہ۔ںیمےنرعضایک
اہلل افر اس اک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اک دنبفں رپ ہی قح ےہ ہک فہ رصػ ایس یک
ابعدت رکںی افراس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رہھٹاںیئ۔ رھپ رفامای ایک اجےتن وہہک دنبفں اک اہلل رپ ایک قح ےہ؟ ںیم ےن اہک اہلل افر
اس اک روسؽ زایدہ اج ےتن ںیہ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہی ہک فہ اےنپ دنبفں وک ذعاب ہن دے۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہافریئکدنسفںےسرضحتاعمذنبلبجیہےسرمفیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة ،بیبنبایباثتبفدبعازعلسینبرعیففا،شم،زدینبفبہ،رضحتاعمذنبلبجریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اتمںیمارتفاؼےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 539

راوی ٣ :ص٤وؼ بَُ ٩ل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،شبيب ب ٩ثابتً ،بؽاٌٟزیزب ٩رٓيٍ ،اً٤ع ،زیؽب ٩وہب ،شرضت ابوذر رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َو ًَ ِب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِي ٍٕ َواْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
سٌُ ٔ٤وا َزیِ َؽ بَِ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أَبی ذ ٓ َٕر أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََ٠يطٔ َوس ََّٗ ٥٠ا َ ٢أَ َتانٔی ٔجبِرٔی ُ َّ
ات َّلَ
َشنٔی َٓأ َ ِظب َ َرنٔی أَُ َّ ٧ط ََ ٣َ ٩ِ ٣
َ
َ
ِ َ َ
ٔ
ََ ٓ ١ب َ

َس ََٗ ٚا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يِ ٔ
َُش ُک بٔاہللٔ َط ِيئّا َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُُِٗ ٠ت َوإ ٔ َِ ٪زنَی َوإ ٔ َِ َ ٪

ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ومحمد نب الغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش  ،بیب نب اثتب ،دبعازعلسینب رعیف ،ا،شم ،زدینب فبہ ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایریمےاپسربجالیئہیلعاالسلؾآےئافروخربخشیدیہکوجصخش
اس احؽ ںیم رمے اگ ہک اہلل ےک اسھت رشک ںیہن رکات وہاگ فہ تنج ںیم دالخ وہاگ۔ ںیم ےن وپاھچ ارگہچ اس ےن زان ایک وہ افر
وچری یک وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہں ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم رضحت اوبدرداء ریض اہلل
ہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالغؿ،اوبداؤد،ہبعش ،بیبنباثتب،دبعازعلسینبرعیف،ا،شم،زدینبفبہ،رضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکبجاہللاعتٰیلیسکدنبےےسالھبیئاکارادہرکےتںیہوتاےسدنییکھجمساطعرکدےتیںیہ
ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکبجاہللاعتٰیلیسکدنبےےسالھبیئاکارادہرکےتںیہوتاےسدنییکھجمساطعرکدےتیںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 540

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بؽاہلل ب ٩سٌيؽ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض أَ َّ٪
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢یُز ٔ ِؼ اہللُ بٔطٔ َظی ِ ّرا ُي َٔ ِّ٘ ِض ُط فٔی ِّ
یَ ٩وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َص َذا
اٟؽ ٔ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نبدیعس نب ایب دنہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل سج ےک اسھت الھبیئ اک ارادہ رکات ےہ وت اےس دنی یک ھجمس اطع رفامات ےہ اس ابب ںیم رضحت رمع،
اوبرہریہ،افراعمفہیریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بلطملعیکتلیضف
ابب  :ملعاکایبؿ
بلطملعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 541

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواسا٣ة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ُطي ّ٘ا إلٔ َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ُطي ّ٘ا َی َِ ٠تُ ٔ٤ص ٓ ٔيطٔ ًٔ٤ِّ ٠ا َس َّض َ ١اہللُ َُ ٟط َ ٔ
ک َٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س ََ ٠

ومحمدنبالیغؿ،اوبااسةة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای سج ےن ملع  ےنھکی ےک ےیل وکیئ راہتس اایتخر ایک ،اہلل اعتیلاس ےک ےیل تنج اک اکی راہتسآاسؿ رکدےتی ںیہ۔ ہی دحثینسح
حیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسةة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
بلطملعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 542

راوی  :نْص بً ٩لی ،ظاٟؽب ٩یزیؽ ًتکی ،ابوجٌَف رازی ،ربيٍ ب ٩ا٧ص ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ ََفٕ اٟزَّاز ِّٔی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ا ٪فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َشًَّی َی ِز ٔج ٍَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َخ َد فٔی كََٔ ٠ب ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟک َ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َشؽ ْ
یب َو َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥َِ ٠َٓ ٥یَ ِزٓ ٌَِطُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
رصننبیلع،اخدلنبسیدیعنکی،اوبرفعجرازی،رعیبنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشملعیکالتشںیمےلکنفہفاسپولےنٹکتاہللیکراہںیمےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ضعب
دحمنیثرمہمحاہللےناےسہریرموفعرفاتیایکےہ۔
رافی  :رصننبیلع،اخدلنبسیدیعنکی،اوبرفعجرازی،رعیبنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
بلطملعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 543

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازی٣ ،ص٤ؽ بٌ٣ ٩لی ،زیاؼ ب ٩ظيث٤ة ،ابوؼاؤؼ ،شرضت سعبرہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی َش َّؽثَ َ٨ا زٔیَاؼُ بِ َُ ٩ظ ِي َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی َؼا ُو َؼ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ِعب َ َر َة

اَ َّٔ َٛ ٪ار ّة ٤َ ٔ ٟا ََ ٣ضی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ًَ َِ ٩س ِعب َ َر َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢كَ ََ ٠ب ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟک َ َ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ِ ٌَ ٔ ٟب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ِعب َ َر َة َٛبٔی َر َط ِي ٕئ َو ََّل ْٔلَبٔيطٔ
ٔيٕ ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔأَبُو َؼا ُو َؼ ي َُـٌ ُ
َؿٌ ُ

ہ
دمحمنبدیمحرازی،دمحمنبمعلی،زایدنبجییمة،اوبداؤد،رضحت جيرہریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےت
ںیہ ہک سج ےن ملع احلص ایک وت فہ اس ےک ےلھچپ انگوہں اک افکرہ وہاگ اس دحثی یک دنس فیعض ےہ۔ اوبداؤد اک انؾ عیفن ایمع ےہ فہ
ہ
ہم
دحمنیث(ر ماہللاعتیل)ےکزندکیفیعضںیہ۔دبعاہللنب جيرہافراؿےکفادلےکےیلھچکزایدہرفاایتاثتبںیہنںیہ۔
ہ
رافی  :دمحمنبدیمحرازی،دمحمنبمعلی،زایدنبجییمة،اوبداؤد،رضحت جيرہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعوکاپھچان
ابب  :ملعاکایبؿ
ملعوکاپھچان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 544

راوی  :اش٤ؽ ب ٩بؽی ١بْ ٩قیع یامی ٛوفیً ،بؽاہلل ب٤٧ ٩یر٤ً ،ارة ب ٩زاذاً ،٪لی ب ٩شً ،٥ٜلاء ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

َ َ
َاًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜ
ْقیِ ٕع ا َِ ٟيام ٔ ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َٔ ٩زاذ َ
َش َّؽث َ٨ا أ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ب ُ َؽیِ ٔ ١بِ َٔ ُ ٩
ًَ َلا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠سئ ٔ َُ ٤َ ٔ ٠ًَ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ًَ ١ط ث ُ ََّ َٛ ٥ت َُ ٤ط أ ُ ِٟحٔ َ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة
بَٔ ٔ ٠حاَ٧ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ا ٕر َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َش ٔؽ ْ
یث َش َش ْ٩

ادمح نب دبلی نب رقشی اییم وکیف ،دبعاہلل نب ریمن ،امعرة نب زاذاؿ ،یلع نب مکح ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشےسااسیوساؽایکایگہکفہاجاتنےہافراسےناےساپھچایوتایقتمےک

دؿ اےس آگ یک اگلؾ ڈایل اجےئ یگ۔ اس ابب ںیم رضحت اجرب افر دبعاہلل نب رمع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ۔ رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنعیکدحثینسحےہ۔
رافی  :ادمحنبدبلینبرقشیاییموکیف،دبعاہللنبریمن،امعرةنبزاذاؿ،یلعنبمکح،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطبلملعےکاسھتریخوخایہرکان
ابب  :ملعاکایبؿ
اطبلملعےکاسھتریخوخایہرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 545

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،ابوؼاؤؼ شَفی ،سٔيا ،٪ابوہاروٛ ٪ہتے ہيں ٛہ ہ ٥ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

و ٪ا ِِ ٌَ ٟبؽ ِّٔی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧أتِ ٔی أَبَا َسٌٔي ٕؽ ٓ ََي ُ٘و ُ٢
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َص ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
ار َ
َف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
اض َلَ ٥ِ ُٜت َب ٍْ َوإ ٔ َّ ٪رٔ َج ّاَّل
َِ ٣ز َش ّبا ب ٔ َو ٔػ َّي ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
و ٪فٔی ِّ
یَٓ ٩إٔذَا أَ َت ِو َُٓ ٥ِ ٛا ِس َت ِو ُػوا بٔض ٔ َِ ٥ظی ِ ّرا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َٗا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
اٟؽ ٔ
َیأِتُو ٩ِ ٣ٔ ٥ِ َُٜ٧أَٗ َِلارٔ اْلِ َ َرؿٔی َن َی َتٔ ََّ٘ ُض َ
و ٪ا ِِ ٌَ ٟبؽ َّٔی َٗا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َ٣ا َزا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ی ِزؤی ًَ ِ ٩أَبٔی
ٕ أَبَا صَ ُ
ار َ
َٗا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ک َ َ
اُ ٪ط ٌِ َب ُة ي َُـ ٌِّ ُ
اس ُُ ٤ط ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُُ ٩ج َویِ ٕ٩
و ٪ا ِِ ٌَ ٟبؽ ِّٔی َشًَّی ََ ٣
ات َوأَبُو َص ُ
َص ُ
ار َ
ار َ
وِ ٪
ایفسؿنبفعیک،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،اوباہرفؿ ےتہںیہہکل اوبدیعسریضاہللہنعےکاپس(ملع ےنھکیےکےیل)اجایرکےتوتفہ
رفامےترمابح۔ینعیںیمںیہمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفتیصےکاطمقبوخشآدمدیاتہکوہںویکہکنآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایولگاہمت رےاتعبںیہافرتہبےسولگدفردرازےکالعوقںےساہمترےاپسدنی ےنھکیےکےیلآںیئ ےگ
بج فہ اہمترے اپس آںیئ وت اؿ ےک اسھت ریخ وخایہ اک رباتؤ رکان۔ یلع نب دبع اہلل ،ییحی نب دیعس ےس لقن رکےت ںیہ ہک فہ ہبعش،
اوباہرفؿ دبعی وکفیعض  ےتہ ںیہ۔ییحی  ےتہ ںیہہک انب وعػ ،اوباہرفؿ یکفافتکت اؿ ےس رفاتی رکےت رےہ۔اؿ اک انؾامعرہ

نبوجنیےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،اوباہرفؿ ےتہںیہہکل اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اطبلملعےکاسھتریخوخایہرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 546

راوی ٗ :تيبة٧ ،وط بٗ ٩يص ،ابوہاروً ٪بؽی ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

و ٪ا ِِ ٌَ ٟبؽ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ُ ٧و ُط بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی َص ُ
ار َ
ِ
ا ٪أَبُو َسٌٔي ٕؽ إٔذَا َرآَ٧ا َٗا َ٢
اَ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َاس َت ِو ُػوا بٔض ٔ َِ ٥ظی ِ ّرا َٗا ََٓ ٢ک َ َ
َش ٔ ٚیَ َت ٌَ ََّ ٤ُ ٠
وَٓ ٪إٔذَا َجا ُؤ ُِ ٓ ٥ِ ٛ
َٗا ََ ٢یأت ٔي ٥ِ ُٜرٔ َج ْ
َِ ٣ز َش ّبا ب ٔ َو ٔػ َّي ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
و ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
ٔیث ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی صَ ُ
ار َ

ہبیتق  ،ونح نب سیق ،اوباہ رفؿ دبعی ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
رشمؼیکاجبنےستہب ےسولگاہمترےاپس ملعاحلصرکےنےکےیلآںیئ ےگ۔بجفہاہمترےاپسآںیئ وتاںیہنالھبیئ
یک فتیص رکان۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک اوبدیعس بج ںیمہ دےتھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فتیص ےک اطمقب ںیمہ وخش
آدمدی(رمابح)اہکرکےتآ ے۔اسدحثیوکل رصػاہرفؿدبعییکاوبدیعسدخریےسرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :قنینة،ونحنبسیق،اوباہرفؿدبعی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینےسملعےکاھٹاجےنےکقلعتم

ابب  :ملعاکایبؿ
داینےسملعےکاھٹاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 547

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانیً ،بؽة ب ٩س٠امی ،٪ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ض َو َلَ ٩ِٔ ٜي ِ٘ب ٔ ُف
ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َّلَ َي ِ٘ب ٔ ُف ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟاِ٧تٔزَا ًّا یَ َِ ٨تزًُٔ ُط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اض ُرؤ ُّسا ُجض َّّاَّل ٓ َُشئُٔ٠وا َٓأ َ ِٓ َت ِوا بٔ َِی ِر ًََٔٔ ٓ ٥ِٕ ٠ـ ُّ٠وا َوأَ َؿ ُّ٠وا َوفٔی
ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟبٔ َ٘ ِب ٔف ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا ٔ
ئ َشًَّی إٔذَا  ٥َِ ٟیَتِرُ ِک ًَا٤ّ ٔ ٟا َّات َع َذ اُ ٨َّ ٟ
يض َو َٗ ِؽ َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوزٔیَاؼ ٔبِ َٟٔ ٩بٔي ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رع َو َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔیث اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِِ ُ ٩

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث ََ ١ص َذا
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ًَ ِِ ُ ٩

اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعةنبنامیلؿ،اشہؾنبرعفة ،رعفة،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ملع وک اسرطح ںیہن ااھٹےئ اگ ہک اےسولوگں(ےک دولں) ےس  چنیھ ےل ہکلب
املعء ےکاھٹاجےن(ینعیفافت)ےس ملعاھٹ اجےئ اگ اہیںکتہکبج وکیئاعمل ںیہن رےہاگوتولگاجولہں وکرسدارانبںیلےگ۔
انچہچن اؿ ےس(اسملئ) وپےھچاجںیئ ےگ وت فہ ریغب ملع ےک وتفی دںی ےگوخد یھبرمگاہ وہں ےگ افرولوگں وک یھبرمگاہ رکںی ےگ۔
اساببںیمرضحتاعہشئ افرزاید نبدیبلریضاہلل امہنع ےس یھبرفاتیےہ۔ہی دحثینسححیحصےہ۔اسدحثیوکزرہی یھب
رعفہےسفہدبعاہللنبرمعفافررعفہےسافرفہاعہشئےسایسےکلثمرموفاعلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعةنبنامیلؿ،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ

داینےسملعےکاھٹاجےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاہلل ب ٩ػاٟضٌ٣ ،اویة ب ٩ػاٟضً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩جبیر ب ٩نٔیر ،جبیر ب ٩نٔیر ،شرضت
ابوؼرؼاء رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َش َّؽثَىٔی ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ٩
نُ َٔی ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ُج َبی ِر ٔ بِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ْصظ ٔ إلٔ َی
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ئ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ َع َؽ ب ٔ َب َ ٔ

َّ
ض َشًَّی ََّل َي ِ٘ؽ ُٔروا ٔ٨ِ ٣طُ ًَل َی َط ِي ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢زٔیَاؼُ بِ َُٟ ٩بٔي ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َذا أَ َوا ُ ٪یُ ِع َتَُ ٠ص ا ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟا٨َّ ٟا ٔ
ک یَا زٔیَاؼُ إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت
ْقأََّ٧طُ َو َٔ ِ ُ٨ٟ
ک أ ُ َُّ ٣
ْقئ َ َّ٨طُ ن َٔشائ َ َ٨ا َوأَبِ َ٨ائ َ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢ثَک ٔ َِ ٠ت َ
ْق َ
َِ ٛي َ
ْقأَِ٧ا ا ِِ ُ ٟ
آََ ٓ ٪واہللٔ ََ ِ ٨َ ٟ
ٕ یُ ِع َتَُ ٠ص ٔ٨َّ ٣ا َو َٗ ِؽ َ َ
يت
َ ٨ِ ٔ ً ١ؽ ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ٓ ََ٤اذَا ُت ِِىٔی ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥ا َُ ٢ج َبی ِ ْر َٓ َُ ٔ ٘٠
َْلَ ًُ ُّؽ َک َٔ َ٘ ُٓ ٩ِ ٣ضا ٔ
ئ أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َص ٔذظ ٔاَّ ٟت ِو َراةُ َو ِاْلِٔ٧حٔي ُ
ئ َٓأ َ ِظب َ ِرتُ ُط ب ٔ َّأ ٟذی َٗا َ ٢أَبُو َّ
وک أَبُو َّ
ئ َٗا ََ ٢ػ َؽ َٚ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ًُ َبا َؼ َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ُُِٗ ٠ت أَ ََّل َت ِش َ ٍُ ٤إلٔ َی َ٣ا َي ُ٘و ُ ٢أَ ُظ َ

أَبُو َّ
ک أَ َِ ٪ت ِؽ ُظ َِ ٣َ ١شحٔ َؽ َج َ٤ا ًَ ٕة ٓ َََل َت َزی ٓ ٔيطٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ض ا ِٟع ُُظو َُ یُو ٔط ُ
ئ إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َْل ُ َش ِّؽثَ ََّ ٨
ک بٔأ َ َّو ٔ ٥ِٕ ٠ًٔ ٢یُ ِز َٓ ٍُ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َر ُج َّل َظا ٔط ٌّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َتک َ َّ٥َ ٠
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ٓ ٔيطٔ َُی ِ َر َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َٔ ٪و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ِ َ ٧ص ُو َص َذا َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب اصحل ،اعمفیة نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،ریبج نب ریفن ،رضحت اوبدرداء ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ل  اکی رمہبت یبنارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اسھت آ ے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آامسؿ یک
رطػاگنہااھٹرکداھکیرھپرفامایہیااسیفتقےہہکولوگںےسملعاچنیھکاجراہےہ۔اہیںکتہکاسںیمےسوکیئزیچاؿےکاقوبںیم
ںیہن رےہیگ۔زایدنبدیبلااصنریےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ل  ےسےسیکملع بل ایک اجےئاگ بجہکل 
ےنرقآؿزپاھےہافراہللیکمسقل اےسوخدیھبزپںیھےگافراینپافالدافروعروتںوکیھبزپاھںیئےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاہمتریامںمترپرفےئاےزاید ںیموتںیہمتدمہنیےکاہقفءںیمامشررکاتاھت۔ایکوتراتافرالیجنوہیدفاصنریےک

اپسںیہنےہ۔نکیلاںیہنایکافدئہاچنہپ۔ریبج ےتہںیہرھپریمیابعدہنباصتمےسالماقتوہیئوتںیمےنرعضایکہکآپےک
اھبیئاوبدرداءایک ےتہںیہ۔رھپاںیہناؿاکوقؽاتبایوتاوہنںےنرفامایاوبدرداءےنچساہکافرارگمتاچوہوتںیمںیہمت اتباتکسوہںہک
ملع ںیم  ب ےس ےلہپ ایک ااھٹای اجےئ اگ؟ فہوشخع ےہ۔ رقنع ب ااسی وہاگ ہک مت یسک اجعم دجسم ںیمدالخ وہےگ افر وپری دجسم ںیم
اکیوشخعفاالآدیمیھبںیہناپؤےگ۔ہیدحثینسحرغ بےہافراعمفہینباصحلدحمنیثےکزندکیہقثںیہ۔ںیمہملعںیہن
ہک ییحی نب دیعس ےک العفہ یسک ےن اؿ ےک قلعتم ارتعاض ایک وہ۔ اعمفہی نب اصحل یھب ایس یک امدنن دحثی لقن رکےت ںیہ۔ ضعب
رافیاےسدبعارلنمحنبریبجنبریفنےسفہاےنپفادلےسفہوعػنبامکلےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسدحثیلقن
رکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب اصحل ،اعمفیة نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،ریبج نب ریفن ،رضحت اوبدرداء
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےکقلعتموجاےنپملعےسداینبلطرکے۔
ابب  :ملعاکایبؿ
اسصخشےکقلعتموجاےنپملعےسداینبلطرکے۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابواَّلطٌث اش٤ؽ ب٘٣ ٩ؽاً ٦حلی بْصی ،ا٣ية ب ٩ظاٟؽ ،اسصا ٚب ٩یصٌی ب ٩ك٠صة ،ابٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،شرضت
ٌٛب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ٔ ٦ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ

َش َّؽثَىٔی ابِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢كَََ ٠ب ا ُِ ٔ ٟ ٥َِ ٠ٌٔ ٟي َحار َٔی بٔطٔ
ض إَِٔ ٟيطٔ أَ ِؼ َظ َ٠طُ اہللُ اَ ٨َّ ٟار َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ
اٟشٔ ََضا َئ أَ ِو َي ِ ٔ
ٔیث َ ٔ
ْص َٖ بٔطٔ ُو ُجو َظ ا٨َّ ٟا ٔ
َغ ْ
ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا َئ أَ ِو َ ُ ٔ ٟامیر َٔی بٔطٔ ُّ

َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوإ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة َِ ٟي َص ب ٔ َذا َک ا َِ٘ ٟو ٔ ِّی ً ٔ َِ ٨ؽص ُِ ٥تُک ُ ِّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ
اوباالثعش ادمح نب دقماؾ یلجع رصبی ،امنة نب اخدل ،ااحسؼ نب ییحی نب طلجة ،انب بعک نب امکل ،رضحت بعک نب امکل ریض اہلل
ہنع ےتہںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےناسےیلملعاھکیسہکاسےکذرہعیےساملعءاکاقمہلبرکےایےب
فوقػولوگںےسثحبفڑگھجارکےافرولوگںوکاسےساینپرطػوتمہجرکے(اتہکفہاےسامؽفہریہدںی)وتاہللاعتیلاےسی
صخشوکمنہجںیمدالخرکےاگ۔ہی دحثیرغ بےہ۔ل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔ااحسؼنبییحینبہحلطدحمنیثےک
زندکیزایدہوقیںیہناؿےکاحےظفرپارتعاضایکایگےہ۔
رافی  :اوباالثعش ادمح نب دقماؾ یلجع رصبی ،امنة نب اخدل ،ااحسؼ نب ییحی نب طلجة ،انب بعک نب امکل ،رضحت بعک نب امکل
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسصخشےکقلعتموجاےنپملعےسداینبلطرکے۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :لی ب ٩نْص٣ ،ص٤ؽ بً ٩باؼ ہ٨اِیً ،لی ب٣ ٩بارک ،ایوب سعتيانی ،ظاٟؽ ب ٩ؼریک ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
ً٨ہ٤ا

وب َّ
اٟش ِعت َٔيان ٔ ِّی ًَ َِ ٩ظأٟؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ن ِ ٔ
ْص بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕا ُِ ٟض َ٨اِ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟبا َر ٔک ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
بِ ُٔ ٩ؼ َریِ ٕک ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت ٌَ َّ٤ِّ ٠ًٔ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٟی ِر ٔ اہللٔ أَ ِو أَ َرا َؼ بٔطٔ َُی ِ َر اہللٔ َٓ َِ ٠يت ََب َّوأِ

وب إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَ ُّی َ
ا َِ ٟو ِجطٔ
یلع نب رصن ،دمحم نب ابعد انہیئ ،یلع نب ابمرک ،اویبایتخسین ،اخدل نبدرکی ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل

یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج ےن اہلل اعتیل ےک العفہ یسک افر ےک ےیل ملع اھکیسای اس ےس ہری اہلل اک ارادہ ایک وت فہ منہج ںیم اانپ
اکھٹہنایتررکے۔
رافی  :یلعنبرصن،دمحمنبابعدانہیئ،یلعنبابمرک،اویبایتخسین،اخدلنبدرکی،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےکاسےنمااحدثیایبؿرکےنیکتلیضف
ابب  :ملعاکایبؿ
ولوگںےکاسےنمااحدثیایبؿرکےنیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة٤ً ،ز ب ٩س٠امی( ٪جو ً٤زب ٩ظلاب رضی اہلل ً٨ہ كی اوَّلؼ ٣يں سے ہيں) ًبؽاٟزش٩٤
ب ٩ابا ٪بً ٩ث٤ا ،٪شرضت ابا ٪بً ٩ث٤ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ٣ٔ ٪و َٔ ٟؽ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

ٕ اَ ٨َّ ٟضارٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َ٣ا
َخ َد َزیِ ُؽ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َِ ٣ز َو َ
ا ٪بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِب َؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبَ َ
ا ٪ن ِٔؼ َ
ا ٪یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ َ ٢
َب ٌَ َث إَِٔ ٟيطٔ فٔی َص ٔذظ ٔ َّ
اٟشا ًَةٔ إ ٔ ََّّل ٔ ٟظَ ِي ٕئ َسأ َ َُ ٟط ًَ ُِ ٨ط ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥سأ َ َ٨َ ٟا ًَ ِ ٩أَ ِط َيا َئ َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َصا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َّ
َّ
َّ
رض اہللُ ا َِ ٣زأّ َس٨َّ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ا َشؽٔی ّثا َٓ َصٔٔوَ طُ َشًَّی یُ َب ُِّ َِ ٠ط َُی ِ َر ُظ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ن َّ َ
ُفبَّ َشا ِٔ٘ ٔ ٓ ١ٔ ٣طٕ إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو أَ ِٓ َ٘ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َو ُربَّ َشا ِٔ٘ ٔ ٓ ١ٔ ٣طٕ َِ ٟي َص بٔ َٔ٘ٔيطٕ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو ٌَُ ٣اذ ٔ بِ ٔ٩
َُ
َج َب َٕ ١و ُج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔ ٥وأَبٔی َّ
ئ َوإَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث َزیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،رمعنبنامیلؿ(وجرمعنباطخبریضاہللہنعیکافالدںیمےسںیہ)دبعارلنمحنباابؿنبامثعؿ،
رضحتاابؿنبامثعؿریضاہللہنع ےتہںیہہکزدینباثتباکیرمہبترمفاؿےکاپسےسدفرہپےکفتقےلکن۔ل ےنوساچہک

انیقی اںیہن رمفاؿ ےن ھچک وپےنھچ ےک ےیل البای وہاگ۔ ل  اؿ یک دختم ںیم احرض وہےئ افر وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای اہں اس
(رمفاؿ) ےن ل  ےس دنچ ایسی ابںیت وپںیھچ وج ل  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہ ی ںیہ۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلاسصخشوکوخشرےھکسجےنل ےسوکیئدحثیہ یرھپاےس
ایدراھکاہیںکت ہکاےسدفرسفںکتاچنہپایاسےیلہکتہبےسہیقفاےساےنپ ےس زایدہہیقفصخش ےکاپسےل اجےتںیہافر
تہبےساحنیلمہقفوخدہیقفںیہنوہےت۔ریبجنبمعطم،اوبدرداءافراسنریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔رضحتزدی
نباثتبیکدحثینسحےہ۔
رافی  :ومحمد نبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،رمع نبنامیلؿ(وج رمعنباطخبریضاہلل ہنع یکافالد ںیم ےسںیہ)دبعارلنمح نباابؿ
نبامثعؿ،رضحتاابؿنبامثعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ولوگںےکاسےنمااحدثیایبؿرکےنیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،س٤اک ب ٩رحبً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َ
رح ٕب َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َّ
َّ
رض اہللُ ا َِ ٣زأّ َس٨َّ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ا َط ِيئّا ٓ ََب ََِّ ٠طُ َ٤َ ٛا َسٍَ ٔ٤
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕیُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ن َّ َ
ُفبَّ َُ ٣ب ِّ ّٕ ٠أَ ِوع َی َٔ ٩ِ ٣سا َٔٗ ٍٕ ٣ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َُ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،امسک نب رحب ،دبعارلنمح نب رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکاہللاعتیلاسصخشےکرہچےوکرتفاتزہرےھک(ینعیاےسوخشرےھک)سجےنل ےس
وکیئ زیچ (ابت) ہ ی افر رھپ ابلکل ایس رطح دفرسفں کت اچنہپ دی سج رطح ہ ی یھت۔ اس ےیل ہک تہب ےس اےسی ولگ ںیہنج

دحثیےچنہپیگفہےننسفاےلےسزایدہھجمسافرملعرےتھکوہںےگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،امسکنبرحب،دبعارلنمحنبرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹابدنانھتہبڑباانگہےہ
ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹابدنانھتہبڑباانگہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابوہظا ٦رٓاعی ،ابوبرک بً ٩ياغً ،اػ ،٥زر ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ ْ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
غ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ٔ
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ص ٔظَ إ ٦اِّ ٟزَٓاعٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٛ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ذ َب ًَل َ َّی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ؽا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

اوباشہؾرافیع ،اوبرکب نبایعش،اعمص،زر،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامایسجےنریمیرطػوھجٹوسنمبایکفہمنہجںیماانپاکھٹہنایتررکے۔
رافی  :اوباشہؾرافیع،اوبرکبنبایعش،اعمص،زر،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹابدنانھتہبڑباانگہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی ٓزاری ب ٩اب٨ة سؽیَ ،شیک بً ٩بؽاہلل٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،ربعی ب ٩رحاغ ،شرضت ًلی ب٩
راوی  :اس٤اًي ١بٰ ٩
ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

ک بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی
َشی ُ
اٟش ِّؽ ِّی َش َّؽث َ َ٨ا َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ابِ ُ ٩ب ٔ ِ٨تٔ ُّ
غ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َتٔ ِٜذبُوا ًَل َ َّی َٓإُٔ َّ ٧ط ََ َٛ ٩ِ ٣ذ َب ًَل َ َّی یَٔ ٠خُ فٔی
رحا ٕ
بِ َٔ ٔ ٩

ض َوأَبٔی
اَ ٪واٟزُّبَی ِر ٔ َو َسٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوإَٔ َ ٧ص َو َجابٔز ٕ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا٨َّ ٟارٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز َو ًُ ِث ََ ٤
ض
وسی َوأَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوا َِ ٍٔ ٨َّ َ٘ ٤ُ ٟوأَ ِو ٕ
َسٌٔي ٕؽ َو ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ًَ ٩ب َش َة َوًُ ِ٘ َب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو ٌَُ ٣اؤیَ َة َوب ُ َزیِ َؽ َة َوأَبٔی َُ ٣
َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث ًَل ٔ ٕٓی َشؽ ْ
يض َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ور بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔأَث ِ َب ُت أَصِ ٔ١
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
غ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلِ َٛ ٔ ٦ذبَ ّة
رحا ٕ
ا ِلُٜو َٓ ٔة و َٗا ََ ٢ؤٛي ٍْ َ ٥َِ ٟیٔ ِٜذ ِب رٔبِع ٔ ُّی بِ َُ ٔ ٩
اامسلیع نب ومٰیس زفاری نب ابنة دسی ،رشکی نب دبع اہلل ،وصنمر نب  رمتع ،ریعب نب رحاش ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیرطػوھجٹوسنمبہنایکرکفاسےیلہکسجےنااسیایک
فہ دفزخ ںیم اجےئ اگ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرکب ،رمع ،امثعؿ ،زریب ،دیعس نب زدی ،دبعاہلل نب رمعف ،اسن ،اجرب ،انب ابعس،
م
اوبدیعس ،رمعف نب ہسبع ،ہبقع نب اعرم ،اعمفہی ،ربدیہ ،اوبومیس ،اوباامہم ،دبعاہلل نب رمع ،فْع افر افس نب یفقث ریض اہلل مہنع ےس
یھب رفاتی ےہ۔ رضحت یلع یک دحثی نسح حیحص ےہ۔ دبعارلنمح نب دہمی  ےتہ ںیہ ہک وصنمر نب  رمتع الہ وکہف ںیم ےس اتبث
ںیہ۔فعیک ےتہںیہہکریعبرحاشےناالسؾںیمیھبکوھجٹںیہنوبال۔
رافی  :اامسلیع نب ومٰیس زفاری نب ابنة دسی ،رشکی نب دبعاہلل ،وصنمر نب  رمتع ،ریعب نب رحاش ،رضحت یلع نب ایب اطبل
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ

اسابرےںیمہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹابدنانھتہبڑباانگہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 555

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ب ٩سٌؽ ،اب ٩طہاب ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ََ َٛ ٩ِ ٣ذ َب ًَل َ َّی َش ٔش ِب ُت أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٣ُ ٢ت ٌَ ِّّ ٤ؽا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأ ِ بَ ِي َت ُط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق ،ثیل نب دعس ،انب اہشب ،رضحت اسن نب امکلریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
سجےنھجمرپوھجٹابدناھ(رافی ےتہںیہریمےایخؽںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندصقایھبرفامای)فہدفزخںیماانپرھگ
التشرکے۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہافریئکدنسفںےسرضحتاسنریضاہللہنعےسرموفاعوقنمؽےہ۔
رافی  :قنینة،ثیلنبدعس،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وموضعااحدثیایبؿرکان
ابب  :ملعاکایبؿ
وموضعااحدثیایبؿرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 556

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪شبيب ب ٩ابی ثابت٣ ،ي٤و ٪ب ٩ابی طبيب ،شرضت ِ٣یرہ ب٩

طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪شب ٔ ٔ
َطبٔيبٕ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ش َّؽ َث ًَىِّی َشؽٔی ّثا َوص َُو َی َزی أَُ َّ ٧ط َٔ ٛذ ْب َٓ ُض َو أَ َش ُؽ

ا ِٟکَاذٔبٔی َن َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َو َس َُ ٤ز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ٥ٔ ٜ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َو َر َوی اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َوابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی

ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٛأ َ ََّ ٪شؽ َ
ٔیث ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
َِ ٟيل َی ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ أَ َػ ُّض َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَبَا َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤شؽٔیثٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ش َّؽ َث ًَىِّی َشؽٔی ّثا َوص َُو یَ َزی أَُ َّ ٧ط َٔ ٛذ ْب َٓ ُض َو أَ َش ُؽ ا ِٟکَاذٔبٔی َن ُُِٗ ٠ت َٟطُ ََ ٩ِ ٣ر َوی َشؽٔی ّثا َوص َُو َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ٪
اض َشؽٔی ّثا ُِ ٣ز َس َّل
إ ٔ ِس َ٨ا َؼ ُظ َظ َلأ ْ أَیُ َع ُ
اٖ أَ ِ ٪یََ ُٜ
وِ َٗ ٪ؽ َؼ َظ َ ١فٔی َشؽٔیثٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو إٔذَا َر َوی اُ ٨َّ ٟ
١
َٓأ َ ِس ََ ٨ؽ ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ ِو َََٗ ٠ب إ ٔ ِس َ٨ا َؼ ُظ یَُٜو ُِ َٗ ٪ؽ َؼ َظ َ ١فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل إٔ٤َ َّ ٧ا ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ إٔذَا َر َوی اَّ ٟز ُج ُ
وِ َٗ ٪ؽ َؼ َظ َ ١فٔی َص َذا
ک ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِػ َْ َٓ ١ص َّؽ َث بٔطٔ َٓأ َ َظ ُ
َشؽٔی ّثا َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
اٖ أَ ِ ٪یََ ُٜ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ ،بیبنبایباثتب،ومیمؿنبایببیبش،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع ےتہںیہ
ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای وج ریمیرطػوسنمب رک ےک وکیئ دحثی ایبؿرکے افر اےس  ینؿ وہ ہک ہی وھجٹ
ےہوتفہوھجوٹںںیمےساکی(وھجاٹ)ےہ۔اساببںیمرضحتیلعنبایباطبلافررمسہریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہی
دحثینسححیحصےہافراےسہبعشمکحےسفہدبعارلنمحنبایبیلیلےسفہرمسہےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقن
رکےت ںیہ۔ دبعارلنمح نب ایب یلیل یک دحثی دحمنیث ےک زندکی زایدہ حیحص ےہ۔ اامؾ اوبیسیع رتذمی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبدمحم
دبعاہلل نب دبعارلنمح ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک سج ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ دحثی ایبؿ یک
ہکبجفہاجاتنےہہکوھجٹےہوتفہیھباکیوھجاٹےہوتایکفہصخشیھباسںیمدالخےہوجاکیدحثیرفاتیرکےافرفہاجاتن
وہہکاسیکدنس طلغےہای فہ دحثیدنسمایبؿیکےسج ضعبےنرملسایبؿایک ایدنساٹلدی۔رضحتدبعاہلل نبدبعارلنمح ےن
رف امایںیہنویکہکناسدحثیاک بلطہیےہہکیسکےنایسیدحثیرفاتییکسجیکوکیئالصںیہنافرفہاےسآپیلصاہللہیلع

فآہلفملسیکرطػوسنمبرکاتےہ،وتےھجمڈرےہہکفہاسدحثیےکاطمقبوھجاٹےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ ،بیبنبایباثتب،ومیمؿنبایببیبش،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکدحثینسرکایکاافلظہنےہکاجںیئ
ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکدحثینسرکایکاافلظہنےہکاجںیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 557

راوی ٗ :تيبة ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،شرضت ٣ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر اور سا ٥ٟابونرضً ،بيؽاہلل ب ٩ابی رآٍ

رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ َو َسا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َرآ ٍٕٔ َوَُی ِرٔظ ٔ َرٓ ٌََ ُط َٗا َََّ ٢ل أ ُ ِٔٔ ٟی َ َّن أَ َش َؽ َُّ ٣ُ ٥ِ ٛت ٜٔئّا ًَل َی أَرٔیَٜتٔطٔ َیأِت ٔيطٔ أَ ِْ ٣ز ٔ٤َّ ٣ا أَ َ٣زِ ُت ب ٔطٔ أَ ِو َ َ ٧ض ِي ُت ًَ ُِ ٨ط ٓ ََي ُ٘و ََُّ ٢ل أَ ِؼرٔی َ٣ا
اب اہللٔ َّات َب ٌِ َ٨ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َج ِؽَ٧ا فٔی َ ٔ ٛت ٔ
يض َو َر َوی بَ ٌِ ُـ ُض ُِ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ
رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َو َسا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َفاؼ ٔ بَی َّ َن َشؽ َ
ا ٪ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة إٔذَا َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َسا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی
َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ٔیث ًَل َی ٔاَّل ِن ٔ َ
رض َوإٔذَا َج َُ ٌَ ٤ض َ٤ا َر َوی صَ ََ ٜذا َوأَبُو َرآ ٍٕٔ َِ ٣ول َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس ُُ ٤ط أَ ِس َ٥ُ ٠
أ ِ ٨َّ ٟ
ہبیتق،ایفسؿنب،ہنیی،رضحتدمحمنبدکنمرافراسملاوبرضن،دیبعاہللنبایبراعفےسفہاےنپفادلاوبراعفےسافراؿےکالعفہرافی
اےسرموفاعلقنرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیممتولوگںںیمیسکصخشوکاساحتلںیمہناپؤںہکفہ
اےنپ  تخ رپ ہیکت اگلےئ اھٹیب وہ افراس ےک اپس وکیئ ایسی ابتآےئ سج اک ںیم ےن مکح دای ای سج ےس ںیم ےن عنم ایک وت فہ ےہک ںیم
ںیہن اجاتن۔ ل  وت وج زیچ رقآؿ ںیم اپںیئ ےگ اس یک ریپفی رکںی ےگ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ ضعب اس دحثی وک ایفسؿ ےس فہ انب

دکنمر ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس ےس ایس رطح لقن رکےت ںیہ۔ رھپ اسمل اوبرضن ،دیبع اہلل نب ایب راعف ےس فہ اےنپ
فادل ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ انب ،ہنیی اس دحثی وک رصػ انب دکنمر ےس ایبؿ رکےت
فتق رفؼفاحض رکدےتی افر بجدفونں (انب دکنمر افر اسمل اوبرضن) ےسایبؿ رکےت وت ایسرطحایبؿرکےت۔ اوبراعف روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکومیلںیہ۔اؿاکانؾاملسےہ۔
رافی  :قنینة،ایفسؿنب،ہنیی،رضحتدمحمنبدکنمرافراسملاوبرضن،دیبعاہللنبایبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکدحثینسرکایکاافلظہنےہکاجںیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 558

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽیٌ٣ ،اویة ب ٩ػاٟض ،شش ٩ب ٩جابز ٟعِم ،شرضت ٘٣ؽا ٦بٌ٣ ٩ؽیرکب
رضی اہلل ً٨ہ

ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َّ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ِم ًَ ِ٩
اِ ٠ٟع ٔ ِّ
َک َب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل َص َِ ًَ ١سی َر ُج ْ ١یَ ِب ُُ ُِ ٠ط ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَىِّی َوص َُو
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ٔ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ؽٔی َ ٔ

رحا ّ٣ا
اب اہللٔ ٓ ََ٤ا َو َج ِؽَ٧ا ٓ ٔيطٔ َش ََل َّّل ِ
َُّ ٣تْٔ ٜئ ًَل َی أَرٔی َٜتٔطٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي ََ ٔ ٛ ٥ِ ُٜ٨ت ُ
اس َت ِص َ٨َ ٠ِ ٠ا ُظ َو َ٣ا َو َج ِؽَ٧ا ٓ ٔيطٔ َ َ

رح ِ٨َ ٣ا ُظ َوإ ٔ َّ٣َ ٪ا َرح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َرح ََّ ٦اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َ َّ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ا َِ ٟو ِجطٔ
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفیةنباصحل،نسحنباجربیمخل،رضحتدقماؾنبدعمبرکبریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای اجؿول ہک رقنع ب ااسی فتقآےنفاال ےہہک یسکصخش وک ریمی وکیئ دحثی ےچنہپ یگ
افرفہہیکتاگلےئوہےئاینپدنسمرپاھٹیبوہاےہکاگہکامہرےافراہمترےدرایمؿاہللیکاتکب(اکیف)ےہ۔سپل وجھچکاس ںیم

الحؽاپںیئےگاےسالحؽںیھجمسےگافروجرحاؾاپںیئےگاےسرحاؾںیھجمسےگہکبج(تقیقحہیےہہک)ےسجاہللےکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رحاؾایکفہ یھبایسزیچیکرطح ےہےسجاہللاعتیل ےنرحاؾ ایک ےہ۔ہیدحثیاسدنس ےس نسحرغ ب
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفیةنباصحل،نسحنباجربیمخل،رضحتدقماؾنبدعمبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباتکتبملعیکرکاتہےکقلعتم
ابب  :ملعاکایبؿ
ابباتکتبملعیکرکاتہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 559

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،ابً ٩يي٨ہ ،زیؽ ب ٩اس ،٥٠اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اس َتأ ِ َذَّ٧ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِل َٔ ٜتابَ ٔة ََٓ ٥َِ ٠یأِذ َِ٨َ َٟ ٪ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا
َٗا َِ ٢
ا َِ ٟو ِجطٔ أَي ِّـا ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠ر َوا ُظ صَ َّْ ٤اَ ٩ِ ًَ ٦زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِس٥ََ ٠
ایفسؿ نب فعیک ،انب ،ہنیی ،زدی نب املس ،املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ل  ےن روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس دحثی ےنھکلیک ااجزت امیگن وتآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ااجزت ںیہندی۔ ہیدحثی اسدنس ےک
العفہیھبزدینباملسےسوقنمؽےہامہؾاےسزدینباملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،انب،ہنیی،زدینباملس،املس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتکتبملعیکااجزتےکقلعتم
ابب  :ملعاکایبؿ
اتکتبملعیکااجزتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 560

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ظ٠ي ١ب٣ ٩زة ،یصٌی ب ٩ابی ػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟعٔ٠ي ٔ ١بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ

َی ِحُ ٔ ٠ص إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٤أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓ ُي ٌِحٔبُطُ َو ََّل َی ِص َٔ ُو ُط َٓظَ کَا

ک ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓ ُي ٌِحٔبُىٔی َو ََّل أَ ِش َٔ ُوطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ ِس ََ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤
ذََ ٔ ٟ
ک َوأَ ِو َ٣أ َب ٔ َي ٔؽظ َٔ ٠ِ ٔ ٟع ِّم َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َتٌ ِٔ ٩ب ٔ َئ٤يَ ٔ ٨
رک ا َِ ٟصؽٔیثٔ
إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َِ ٟي َص ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ا َِ٘ ٟائ ٔٔ ٥و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟعٔ٠ي ُ
 ١بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ُُ َ ٨ِ ٣
ہبیتق ،ثیل،لیلخنبرمة،ییحی نبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکاکیااصنریروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکسلجمںیماھٹیبرکےتافرااحدثیےتنسآ ےفہاںیہنتہبدنسپرکےتنکیلایدہنرھکےتکسآ ےوتاوہنںےنیبنارکؾیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےس اس ابت یک اکشتی یک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحںیثی
اتنسوہںےھجمفہایھچیتگلںیہنکیلںیمایدںیہنرھکاتکس۔سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےنپ داںیئاہھتےسدمدول
افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ےس ےنھکل اک ااشرہ رفامای۔ اس ابب ںیم رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس یھب رفاتی ےہ۔ اس
دحثی یک دنس وقی ںیہن۔ (اامؾ رتذمی رفامےت ںیہ) ںیم ےن اامؾ دمحم نب اامسلیع اخبری ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک لیلخ نب رمہ رکنم
ادحلثیےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،لیلخنبرمة،ییحینبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اتکتبملعیکااجزتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 561

٣وسی و٣ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
راوی  :یصٌی بٰ ٩
ً٨ہ

وسی َو َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ َٗ ٪اَّل َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َک ا ِٟٔ٘ؼَّ َة فٔی ا َِ ٟص ٔؽیثٔ َٗا َ ٢أَبُو َطاظ ٕ ِاٛتُبُوا لٔی یَا َر ُسو َ٢
أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ظ َل َب ٓ ََذ َ َ

يض
اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اٛتُبُوا ْٔلَبٔی َطاظ ٕ َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َو َٗ ِؽ َر َوی َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا

ییحی نب ومٰیس فومحمد نب الیغؿ ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت ہبطخ دای (رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن دحثی ںیم وپرا ہصق ذرک ایک) ہک
اکیصخشاوباشہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلف ملس ہیہبطخھجموکوھکلادےئجیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدای
ہک اوباشہ وک ھکل دف۔ اس دحثی ںیم اکی ہصق ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر ابیشؿ یھب ییحی نب ایب ریثک ےس ایس یک امدنن لقن
رکےتںیہ۔
رافی  :ییحینبومٰیسفومحمدنبالیغؿ،فدیلنبملسم،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اتکتبملعیکااجزتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 562

راوی ٗ :تيبة ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ة٤ً ،زو ب ٩ؼی٨ار ،وہب ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ َوص َُو صَ َُّ ٤ا ٦بِ ُِّ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا٢
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛث َ َر َش ٔؽی ّثا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُِ ٟ ٢ي َص أَ َش ْؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ

يض َو َوص ُِب
اَ ٪یِٜت ُُب َو ُُ ٨ِ ٛت ََّل أَ ِٛت ُُب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ٔ ٥َ ٠ىِّی إ ٔ ََّّل ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓإُٔ َّ ٧ط ک َ َ
بِ ُِّ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ ص َُو صَ َُّ ٤ا ٦بِ ُِّ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ
ہبیتق  ،ایفسؿ نب ،ہنیی  ،رمعف نب دانیر ،فبہ نب ہبنم ،رضحت امہؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک
احصہبرکاؾریضاہللمہنعںیمےسدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےکالعفہوکیئاحصیبھجمےسزایدہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکااحدثیرفاتیرکےنفاال ںیہنفہ یھباسےیلہک فہ(دبعاہللنبرمعف)ھکلایل رکےتآ ےافرںیمںیہناتھکلاھت۔ہیدحثینسح
حیحصےہ۔فبہنبہبنماےنپاھبیئامہؾنبہبنمےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،ایفسؿنبعنینة،رمعفنبدانیر،فبہنبہبنم،رضحتامہؾنبہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینبارسالیئےسرفاتیرکےنےکقلعتم
ابب  :ملعاکایبؿ
ینبارسالیئےسرفاتیرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 563

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسًٕ ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ثابت ب ٩ثوباً ٪ابؽ طامی ،ششا ٪بً ٩لية ،ابوٛبظة س٠ولی،
شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪ش َّش َ
ا ٪ص َُو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ثَابٔتٔ بِ ٔ ٩ث َ ِوبَ َ
ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًَ ٔل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٛبظَ َة َّ
اٟشُ٠ول ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ُِِّ ٠وا ًَىِّی َوَِ ٟو آ َی ّة

رح َد َو ََ َٛ ٩ِ ٣ذ َب ًَل َ َّی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ؽا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
َسائ ٔي ََ ١و ََّل َ َ
َو َش ِّؽثُوا ًَ ِ ٩بَىٔی إ ٔ ِ َ
ا ٪بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٛبظَ َة َّ
اٟشُ٠ول ٔ ِّی ًَ ِ٩
يض َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ش َّش َ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ

دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،دبعارلنمحنباثتبنبوثابؿاعدباشیم،اسحؿنبعغنة،اوبکیسةولسیل،رضحتدبعاہللنبرمعفریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھجمےس(نسرک)دفرسفںکتاچنہپؤارگہچاکیآتیوہافر
ینبارسالیئےسرفاتیرکفاسںیموکیئرحجںیہنافرسجےنھجمرپاجؿوبھجرکوھجٹوبالفہاانپاکھٹہنمنہجںیمالتشرکےہی
دحثی نسح حیحص ےہ اےس دمحم نب اشبرد ،اوباعمص ےس فہ افزایع ےس فہ اسحؿ نب ہیطع ےس فہ اوب ہشب ولسیل ےس فہ دبعاہلل نب رمعف
ےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دمحم نبویفس،دبعارلنمحنب اثتب نبوثابؿاعدباشیم،اسحؿنب عغنة،اوبکیسةولسیل،رضحتدبعاہلل نب
رمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکیکیناکراہتساتبےنفاالاسرپلمعرکےنفاےلیکرطحےہ
ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکیکیناکراہتساتبےنفاالاسرپلمعرکےنفاےلیکرطحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 564

راوی  :نْصبً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤وفی ،اش٤ؽ ب ٩بظیر ،طبيب ب ٩بَش ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی
يب بِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
ْص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِ ٩طب ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
آَخ َٓ َص َ٠َ ٤طُ َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ ١ي ِش َت ِصُ٠ٔ٤طُ ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ِؽ ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َ٣ا َی َت َص َُّ٠٤طُ ٓ ََؽٟطُ ًَل َی َ َ

َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِظب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اٟؽا ًََّ ٢ل َی ا َِ ٟعی ِر ٔ ََٔٛأًٔ٠طٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ ا َِ ٟب ِؽر ِّٔی َوب ُ َزیِ َؽ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا

َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

رصننبدبعارلنمحوکیف،ادمحنبریشب،بیبشنبرشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشیبنارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسوساریامےنگنےکےیلآاینکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوساریںیہنیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناےسدفرسےیسکصخشےکاپسجیھبدایاسےناےسوساریدےدیوتفہدفابرہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیمہیاتبےنےکےیلاحرضوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریخاکراہتساتبےنفاالاسرپلمعرکےنفاےلیہیکرطحےہ۔
اس ابب ںیم رضحت اوبوعسمد افر ربدیہ ریض اہلل امہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی اس دنس ینعی رضحت اسن یک رفاتی ےس
رغ بےہ۔
رافی  :رصننبدبعارلنمحوکیف،ادمحنبریشب،بیبشنبرشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکیکیناکراہتساتبےنفاالاسرپلمعرکےنفاےلیکرطحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 565

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،اً٤ع ،ابوً٤زو طيبانی ،شرضت ابو٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ بؽری

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِٔ ٤ع َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِي َبان ٔ َّی یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی
َ
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕا َِ ٟب ِؽر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ِصُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِؽ أُبِ ٔؽ ََ بٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
 ١أَ ِجز َٔٓأًٔ٠طٔ أَ ِو
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائِتٔ ُٓ ََلّ٧ا َٓأ َ َتا ُظ َٓ َص َُ ٠َ ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ؼ ًََّ ٢ل َی َظیِر ٕ َٓ َُ ٠ط ِٔ ٣ث ُ

يض َوأَبُو ًَ ِ٤ز ٕو َّ
َٗا ًََ ٢ا ٔٔ٠٣طٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض َوأَبُو َِ ٣ش ٌُوؼ ٕا َِ ٟب ِؽر ُّٔی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اس ُُ ٤ط َس ٌِ ُؽ بِ ُ ٩إ ٔ َیا ٕ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی ِ
اس ُُ ٤ط ًُ ِ٘ َب ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ِ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ا،شم،اوبرمعفابیشین،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنعدبریرفامےتںیہہکاکیصخشیبنارکؾیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاپس وساری امےنگن ےک ےیلاحرض وہاافر رعض ایک ہک ریما اجونر رم ایگ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اےسمکحدایہکالفںےکاپس اجؤ۔فہاس ےکاپسایگوتاس ےناےسوساریدےدی۔سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای وج یسک وک الھبیئ اک راہتس اتبےئ اس ےک ےیل یھب اام  یہ ارج ےہ انتج (یکین) رکےن فاےل ےک ےیل ای رفامای انتج اس رپ لمع رکےن
فاےلےکےیل۔ہیدحثینسححیحصےہ۔اوبرمعفابیشیناکانؾدیعسنباایسےہ۔اوبوعسمددبریاکانؾہبقعنبرمعفےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،ا،شم،اوبرمعفابیشین،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنعدبری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکیکیناکراہتساتبےنفاالاسرپلمعرکےنفاےلیکرطحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 566

راوی  :شش ٩بً ٩لی ،ظَلً ،٢بؽاہلل ب٤٧ ٩یر ،اً٤ع ،ابی ً٤زوطيبانی ،ابی ٣شٌوؼ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤ُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َ
َ
ٓ
 ١أَ ِجز َٔٓأًٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟي ُظ َّ
ک ٓ ٔيطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َٗا َِ ٣ٔ ٢ث ُ
نسح نب یلع ،الخؽ ،دبعاہلل نب ریمن ،ا،شم ،ایب رمعفابیشین ،ایب وعسمد ل  ےس رفاتی یک نسح نب یلع الخؽ ےن اوہنں ےن دبعاہلل
نبریمنےساوہنںےنا،شم ےساوہنں ےنایبرمعفابیشین ےساوہنں ےناوبوعسمد ےس افرفہیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسایس
یکامدننلقنرکےتںیہنکیلاسںیم( ِم ْن ُل َأ ْخِ َفعلِ ِة)ےکاافلظریغبکشےکذموکرںیہ۔

رافی  :نسحنبیلع،الخؽ،دبعاہللنبریمن،ا،شم،ایبرمعفابیشین،ایبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکیکیناکراہتساتبےنفاالاسرپلمعرکےنفاےلیکرطحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 567

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ٪وشش ٩بً ٩لی وُیر واشؽ ،ابواسا٣ة ،بزیؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی بزؼة ،ابوبزؼة ،شرضت ابو٣وسی
اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪وا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َؼ َة ًَ ِ٩
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِط َٔ ٌُوا َو ُِ ٟت ِؤ َجزُوا َو َِ ٟي ِ٘ ٔف اہللُ ًَل َی َ ٔ ٟشا ٔ٪
َج ِّؽظ ٔأَبٔی بُزِ َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َوص َُو ُٛوف ٔ ٌّی
َ٧ب ٔ ِّيطٔ َ٣ا َطا َئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوب ُ َزیِ ْؽ یُِٜى َی أَبَا ب ُ ِز َؼ َة أَي ِّـا ص َُو ابِ ُ ٩أَب ٔی َُ ٣
ٔث َ٘ ْة فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َر َوی ًَ ُِ ٨ط ُط ٌِب ُة َو َّ
اٟث ِور ُّٔی َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة
َ
ومحمدنبالیغؿفنسحنبیلعفہریفادح،اوبااسةة،ربدینبدبعاہللنبایبربدة،اوبربدة،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع ےتہ
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایافشتع(افسرش)ایکرکفاتہکارجاحلصرکف۔اہللاعتیلاےنپیبنیکزابؿرپفیہ
اجریرکاتےہ۔وجفیہاچاتہےہ۔ہیدحثینسححیحصےہاےسربدینبدبعاہللنبایبربدہنبایبومٰیسےسایفسؿوثریافرایفسؿ
نب،ہنییےنرفاتیایکےہ۔ربدینجیکتینکاوبربدہےہفہرضحتومٰیسارعشیےکےٹیبںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿفنسحنبیلعفہریفادح،اوبااسةة،ربدینبدبعاہللنبایبربدة،اوبربدة،رضحتاوبومیسارعشیریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکیکیناکراہتساتبےنفاالاسرپلمعرکےنفاےلیکرطحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 568

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ و ًبؽاٟززا ،ٚسٔيا ،٪اً٤عً ،بؽاہلل ب٣ ٩زةَّ٣ ،سو ،ٚشرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی
اہلل ً٨ہ

َّسو ٕ٩ِ ًَ ٚ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َو ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ُٔ ٩ِ ًَ ٚسٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اًَ ٪ل َی ابِ ٔ ٩آ َؼ َ١ْ ِٔ ٔ ٛ ٦
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ُت ِ٘ َت ُ
ُ ١ه٤ِّ ٠ا إ ٔ ََّّل ک َ َ
يض
ک ْٔلَُ َّ ٧ط أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َس َّ٩ا ِِ َ٘ ٟت َ ١و َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اٟز ََّّزا َٔ ٚس َّ٩ا ِِ َ٘ ٟت ََٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٔ ٩ِ ٣ؼ َٔ ٣ضا َوذََ ٔ ٟ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢س َّ٩ا ِِ َ٘ ٟت َ١

ومحمد نب الیغؿ،فعیک ف دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،ا،شم ،دبعاہلل نب رمة ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایوکیئصخشااسیںیہنہکفہولظمؾوہےتوہےئلتقایکاجےئافراساکانگہآدؾہیلع
االسلؾےکےٹیبوکہنےچنہپاسےیلہکاسےنلتقاکرطہقیاجریایک۔دبعارلزاؼےناسیکہگجنساکظفلذرکایکےہہیدحثینسح
حیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیکفدبعارلزاؼ،ایفسؿ،ا،شم،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےکابرےںیمسجےندہاتییکرطػالبایافرولوگںےناسیکاتدعبارییک
ابب  :ملعاکایبؿ
اسصخشےکابرےںیمسجےندہاتییکرطػالبایافرولوگںےناسیکاتدعبارییک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 569

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفًَ ،لء بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

ک ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُجورٔص َِٔ ٥ط ِيئّا َو َ٩ِ ٣
 ١أ ُ ُجورٔ َ ٩ِ ٣یَتَّب ٔ ٌُطُ َّلَ یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
اَٟ ٪طُ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ ِٔ ٣ث ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ؼ ًَا إلٔ َی ص ُّؽی ک َ َ
ک ٔ ٩ِ ٣آثَا ٔ٣ض ٔ َِ ٥ط ِي ّئا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
 ١آثَاَ ٩ِ ٣َ ٔ ٦یتَّب ٔ ٌُ ُط ََّل َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
اَِ ٠ًَ ٪يطٔ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔث ِ ِٔ ٣ٔ ٥ث ُ
َؼ ًَا إلٔ َی َؿ ََل َٕ ٟة ک َ َ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایسجےنولوگںوکدہاتییکرطػالبایاسےکےیلاسراےتسرپےنلچفاولںیکلثموثابےہ۔افراسےساؿےک
وثاب ںیم ےس ھچک یھب مک ہن وہاگ افر سج ےن انگہ یکدوعتدی اس ےک ےیل یھب اام  انگہ ےہ انتجاس یک اابتع رکےنفاولں رپ افر
اسںیمیھباؿےکانگہںیموکیئیمکںیہنآےئیگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسصخشےکابرےںیمسجےندہاتییکرطػالبایافرولوگںےناسیکاتدعبارییک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 570

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو٣ ،٪شٌوؼیً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،اب ٩جزیز بً ٩بؽاہلل ،شرضت جزیز بً ٩بؽاہلل رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ

 ١أ ُ ُجورٔ ََّ ٩ِ ٣ات َب ٌَ ُط
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠سُ َّ٩س ََّ ٨ة َظی ِر َٕٓاتُّب ٔ ٍَ ًََِ ٠ي َضا َٓ َُ ٠ط أَ ِجزُ ُظ َو ِٔ ٣ث ُ
 ١أَ ِو َزارٔ ََّ ٩ِ ٣ات َب ٌَطُ َُی ِ َر َُ٘ ٨ِ ٣وؾٕ
اَِ ٠ًَ ٪يطٔ و ٔ ِز ُر ُظ َو ِٔ ٣ث ُ
َشٕ َٓاتُّب ٔ ٍَ ًََِ ٠ي َضا ک َ َ
َُی ِ َر َُ٘ ٨ِ ٣وؾٕ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُجورٔص َِٔ ٥ط ِيئّا َو ََ ٩ِ ٣سُ َّ٩س ََّ ٨ة َ ٓ

ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َزارٔص َِٔ ٥ط ِيئّا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٔ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص ُو َص َذا َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔی ُث ًَ ِ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ َٔ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ٩
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَي ِّـا

ادمحنبعینم،سیدی نب اہرفؿ ،وعسمدی،دبعاکلملنب ریمع ،انبرجرینب دبعاہلل،رضحت رجرینبدبعاہللریضاہلل ہنع  ےتہںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنااھچرطہقیاجریایکافراسںیماسیکاابتعیکیئگوتاسےکےیلیھباس ےک
نیعبتم ےک ربارب وثاب وہاگ افر اؿ ےک وثاب ںیم وکیئ یمک ںیہن آےئ یگ۔ ہکبج ارگ یسک ےن ربایئ ےک یسک رطےقی وک رفاج دای افر
ولوگںےناسیکاابتعیکوتاسےکےیلیھباام یہانگہوہاگانتجاسیکاابتعرکےنفاولںےکےیلافراےکنانگہںیموکیئیمکںیہن
آےئیگاساببںیمرضحتذحہفیریضاہللہنع ےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںرجرینبدبعاہللیھب
اےساےنپفادلےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوحاےلےسلقنرکےتںیہ۔ایسرطحدیبعاہللنبرجرییھباےنپفادلےس
افرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،وعسمدی،دبعاکلملنبریمع،انبرجرینبدبعاہلل،رضحترجرینبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنسرپلمعافردبتعےساانتجبےکابرےںیم
ابب  :ملعاکایبؿ
تنسرپلمعافردبتعےساانتجبےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 571

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ب٘ية ب ٩وٟيؽ ،بصیر ب ٩سٌؽ ،ظاٟؽبٌ٣ ٩ؽاً ،٪بؽاٟزش ٩٤ب٤ً ٩زو ،سِ٠م ،شرضت رعباق ب٩

ساریہ رضی اہلل ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟيؽٔ ًَ ِ ٩بَ ٔصیر ٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
اق بِ َٔ ٩سارٔیَ َة َٗا ََ ٢و ًَوَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َب ٌِ َؽ َػ ََلة ٔ ا َِ َِ ٟؽاة ٔ َِ ٣وً ٔوَ ّة بَٔ٠ي َِ ّة
اٟشِّ ٔ ٠
َِم ًَ ِ ٩ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ٔ
ُّ

وب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َِ ٣وً ٔوَ ُة َُ ٣و ِّؼ َٕ ٓ ََ٤اذَا َت ٌِ َض ُؽ إ ٔ َِ ٟي َ٨ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
ذ ََرٓ َِت َٔ ٨ِ ٣ضا ا ُِ ٌُ ٟيو َُ ٪و َو ٔجَِ ٠ت َٔ ٨ِ ٣ضا ا ُِ ُ٠ُ٘ ٟ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
وػي ٥ِ ُٜب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ َو َّ
اٟلا ًَ ٔة َوإ ٔ ِِ ًَ ٪ب ْؽ َش َبش ٌّٔی َٓإُٔ َّ ٧ط ََ ٩ِ ٣يٌ ِٔع ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یَ َزی ا ِظت ََٔلّٓا َٛثٔی ّرا َوإٔیَّا َُ ٥ِ ٛو ُِ ٣ص َؽثَا ٔ
ت
أُ ٔ
ی ٩ا ِِ ٤َ ٟضؽٔیِّی َن ًَ ُّـوا ًََِ ٠ي َضا
ئ اٟزَّا ٔط ٔؽ َ
ک َِٔ ٠ٌََ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣يطٔ بٔ ُش ًَّٔ٨ی َو ُس َّٔ ٨ة ا ُِ ٟع ََٔ٠ا ٔ
اْلِ ُ ُ٣ورٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا َؿ ََل َْ ٟة ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِؼ َر َک ذََ ٔ ٟ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
بٔاَ ٨َّ ٟوا ٔج ٔذ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوی ث َ ِو ُر بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
اق بِ َٔ ٩سارٔیَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا
اٟشِّ ٔ ٠
َِم ًَ ِ ٩ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ٔ
ًَ ِ٤ز ٕو ُّ
یلع نب رجح ،تْنة نب فدیل ،ریحب نب دعس ،اخدلنب دعماؿ ،دبعارلنمح نب رمعف ،یملس ،رضحت رعابض نب اسرہی ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہہک اکیدؿ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےنرجف یک امنز ےک دعبںیمہ اہنتی غیلبفظع رفامای سج ےس آوھکنں ےس
آوسناجریافردؽاکےنپن ےگل۔اکیصخشےناہکہیوت رتصخوہےنفاےلصخش ےکفظعاسیجےہ۔ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسآپ ںیمہ ایکفتیص رکےتںیہ۔رفامایںیممتولوگں وکوقتیافر ےننسافرامےنن یکفتیصرکاتوہںوخاہاہمترا احمکیشبحالغؾ
یہویکںہن وہ۔اسےیلہکمتںیمےسوجزدنہرےہاگفہتہبےساالتخػدےھکیاگ۔ربخدار(رش تعےکالخػ)یئنابوتںےسانچ
ویکہکنہیرمگایہاکراہتسےہ۔ ذہلامتںیمےسوج صخشہیزامہناپےئاےساچوا ہکریمےافرافلخءرادشنیدہمنیی(دہاتی ایہتف)
یک تنس وک الزؾ ڑکپے۔ مت ول گ اےس(تنس وک)داوتنں ےس وبضمیط ےس ڑکپول۔ ہی دحثینسححیحص ےہ۔ وثر نب سیدی اےس اخدل
نبدعماؿےسفہدبعارلنمحنبرمعفیملسےسفہرعابضنباسرہیےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقن
رکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،تْنةنبفدیل،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،دبعارلنمحنبرمعف،یملس،رضحترعابضنباسرہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ

تنسرپلمعافردبتعےساانتجبےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 572

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢ابوًاػ ،٥ثورب ٩یزیؽ ،ظاٟؽبٌ٣ ٩ؽاً ،٪بؽاٟزش ٩٤ب٤ً ٩زوسِ٠م ،رعباق ب ٩ساریہ

ا٩ِ ًَ ٪
ک ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
یؽ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
اق بِ َٔ ٩سارٔیَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َوا ِِ ٌٔ ٟزبَ ُ
اق بِ َُ ٩سارٔیَ َة
اٟشِّ ٔ ٠
َِم ًَ ِ ٩ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ٔ
ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ُّ

يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
یُِٜى َی أَبَا َ٧حٔ ٕ
اق بِ َٔ ٩سارٔ َی َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رعبَ ٔ
ٔیث ًَ ُِ ٩ش ِحز ٔبِ ُٔ ٩ش ِحز ٕ ًَ ِِ ٔ ٩
ِ َ ٧ص َو ُظ
نسحنب یلعالخؽ،اوباعمص ،وثرنبسیدی،اخدلنب دعماؿ ،دبعارلنمحنبرمعفیملس،رعابضنباسرہیافر یئکرافی اسدحثیوک
اوباعمصےسفہوثرنبسی دیےسفہاخدلنبدعماؿےسفہدبعارلنمحنبرمعفیملسےسفہرعابضنباسرہیےسافرفہیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ رعابض یک تینک اوبحیجن ےہ۔ رجح نب رجح ےک فاہطس ےس یھب ہی دحثی رضحت
رعابضنباسرہیریضاہللہنعیہےکوحاےلےسرموفاعوقنمؽےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،اوباعمص،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،دبعارلنمحنبرمعفیملس،رعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
تنسرپلمعافردبتعےساانتجبےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ بً ٩يي٨ہ٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویة ،شرضت ٛثیر بً ٩بؽاہلل

ا ٪بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا َِٔ ٟزَار ِّٔی ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ص َُو
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِِ ٣َ ٩ز َو َ
ابِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ا ًَِٗ ٥َِ ٠ا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َ٥ُ ٠

یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ًِ ٥َِ ٠یَا ب ٔ ََل َُٗ ٢ا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٣أَ ِش َيا ُس َّّ ٨ة ُٔ ٩ِ ٣س ًَّٔ٨ی َٗ ِؽ أ ُ ٔ٣ي َت ِت َب ٌِؽٔی َٓإ ٔ َُّ َٟ ٪ط
ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ ِٔ ٣ث َ ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣َ ١ب ٔ َضا َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔأَ َِ ٪ی َِ ُ٘ ٨ؽ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُجورٔص َِٔ ٥ط ِيئّا َو َ ٩ِ ٣ابِ َت َؽ ََ ب ٔ ِؽ ًَ َة َؿ ََل َٕ ٟة ََّل تُ ِزضٔی اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط
ض َط ِيئّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َُ ٣ص َُّ ٤ؽ
 ١آثَا ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣َ ٔ ٦ب ٔ َضا ََّل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
اَِ ٠ًَ ٪يطٔ ِٔ ٣ث ُ
کَ َ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َزارٔ ا٨َّ ٟا ٔ

بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ص َُو َِّ ٣ؼي ٔص ٌّی َطام ٔ ٌّی َو َٛثٔیرُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی

دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنب،ہنیی،رمفاؿنباعمفیة،رضحتریثکنبدبعاہللاےنپفادلافرفہاؿےکداداےسلقنرکےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنالبؽ نباحرثریض اہللہنع ےسرفامایہکاجؿول۔ اوہنںےن رعض ایکایروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ایکاجؿولں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیہکسجےنریمےدعبوکیئ ایسیتنسزدنہیکوجرمدہوہیکچ
یھت وت اس ےک ےیل یھب اام  یہ ارج وہاگ انتج ایس رپلمع رکےنفاےل ےک ےیل۔اس ےک ابفوجد اؿ ےک ارجف وثاب ںیم وکیئ یمک ںیہن
آےئیگافرسجےنرمگایہیکدبتعاکنیلےسجاہللافراساکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسدنسپںیہنرکےتوتاسرپاام یہانگہےہ
انتجاسربایئاکاراکتبرکےنفاولںرپےہافراسےساےکنانگوہںےکوبھجںیمابلکلیمکںیہنآےئیگ۔ہیدحثینسحےہافر
م
دمحمنب،ہنیی صیصیاشیمںیہہکبجریثکنبدبعاہلل،رمعفنبوعػزمینےکےٹیبںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنب،ہنیی،رمفاؿنباعمفیة،رضحتریثکنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
تنسرپلمعافردبتعےساانتجبےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ظات ٥انؼاری بْصی٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل انؼاریً ،بؽاہلل انؼاریً ،لی ب ٩زیؽ ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب،

شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َسٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا بُى َ َّی إ ٔ َِ َٗ ٪ؽ ِر َت أَ ُِ ٪ت ِؼبٔضَ

ک ُٔ ٩ِ ٣س ًَّٔ٨ی َو َ ٩ِ ٣أَ ِش َيا ُس ًَّٔ٨ی َٓ َ٘ ِؽ أَ َش َّبىٔی َو َ ٩ِ ٣أَ َش َّبىٔی
ک ُٔ ٌّع ْٔلَ َش ٕؽ َٓآ ٌَِ ِ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی َیا بُى َ َّی َوذََ ٔ ٟ
َوتُ ِٔ ٤س َی َِ ٟي َص فٔی َِٗ٠ب ٔ َ
ا٣َ ٪عٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة كَؤی َْ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
کَ َ
َغ ْ
و ٚإ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط ُربَّ٤ا َی ِز َٓ ٍُ َّ
اٟظ ِي َئ َّأ ٟذی یُوٗ ٔ ُٔ ُط َُیِرُ ُظ َٗا َ ٢و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ
اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ٔث َ٘ ْة َوأَبُو ُظ ٔث َ٘ ْة َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َػ ُؽ ْ
َ
اَ ٪ر َّٓا ًّا َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َ ٔ ٟشٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
بِ ََ ٩ب َّظا ٕر َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َوک َ َ
ْق ُّی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
رٔ َوایَ ّة إ ٔ ََّّل َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َک
َّس َة ا ِٔ َ ٨ِ ٔ٤ٟ
ٔیث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی ًَبَّاؼُ بِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ
َاَک ُت بٔطٔ َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٥َِ ٠َٓ ١ي ٌِز ٔ ِٓ ُط َو ٥َِ ٟي ٌُِ َز ِٖ َ ٔ ٟشٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوذ َ ِ
ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ات َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب
ات أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َس ََ ٨ة ثَ ََل ٕث َوتٔ ِشٌٔی َن َو ََ ٣
ٔیث َو ََّل َُیِرُ ُظ َو ََ ٣

ات َس ََ ٨ة َظ ِٕ ٤ص َوتٔ ِشٌٔی َن
َب ٌِ َؽ ُظ بٔ َش ََ ٨تی ِ ٔن ََ ٣
ملسمنباخمتااصنریرصبی،دمحمنبدبعاہللااصنری،دبعاہللااصنری،یلعنبزدی،دیعسنببیسم،رضحتاسننبامکلریضاہلل
ہنعرفامےتںیہہکھجمےسروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایاےےٹیبارگھجتےسوہےکسوتاینپحبصفاشؾاساحتلںیمرک
ہکریتےدؽںیمیسکےکےیلوکیئربایئہنوہسپوتااسیرک۔رھپرفامایاےےٹیبہیریمیتنسےہافرسجےنریمیتنسوکزدنہایک
وگای ہک اس ےن ھجم ےس تبحم یک سج ےن ھجم ےس تبحم یک فہ ریمے اسھت تنج ںیم وہاگ۔ اس دحثی ںیم اکی وطلی ہصق افر ہی
دحثیاسدنسےسنسح رغ بےہ۔دمحمنبدبعاہللااصنریافراؿےکفادل(دفونں) ہقثںیہ۔یلعزدیےچسںیہنکیلفہایسیارثک
رفاایتوکرموفعہہکدےتیںیہوجدفرسےرافیوموقافلقنرکےتںیہ۔ںیمےندمحمنباشبرےسانسفہاوبفدیلےسہبعشاکوقؽلقن
رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ل  ےس یلع نب زدی ےن ایبؿ ایک ہک ںیمہ رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس دیعس نب بیسم یک رصػ یہی
وطلیرفاتیولعمؾےہ۔ابعدمیقریہیدحثییلعنبزدیےسافرفہاسنےسلقنرکےتںیہنکیلاسںیمدیعسنببیسماکذرک
ںیہن رکےت۔ ںیم ےن اامؾ دمحم نب اامسلیع اکبری ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن یھب اےس ںیہن اچہپان۔ اسن نب
امکلریضاہللہنعرجہیںیموفتوہےئہکبجدیعسنببیسماکالاقتؽرجہیںیموہا۔

رافی  :ملسمنباخمتااصنریرصبی،دمحمنبدبعاہللا اصنری،دبعاہللااصنری،یلعنبزدی،دیعسنببیسم،رضحتاسننبامکل
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجزیچفںوکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایاںیہنرتکرکان
ابب  :ملعاکایبؿ
نجزیچفںوکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایاںیہنرتکرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠بَٜٔث ِ َرة ٔ ُس َؤأٟض ٔ َِ ٥وا ِظت ََٔلٓ ٔض ٔ ًَِ ٥ل َی أَِ٧ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِٗ ٥ا َ٢
ا ِتزُ ُٛونٔی َ٣ا َت َز ُِ ٛتَٓ ٥ِ ُٜإٔذَا َش َّؽث ِ ُتَٓ ٥ِ ُٜع ُُذوا ًَىِّی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َصَ ٠
َک َ ٩ِ ٣ک َ َ

يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایےھجم
ایس رپوھچڑدفسجرپ ںیم ںیہمتوھچڑدفںافربجںیم اہمترےےیلوکیئزیچایبؿرکفں وتاےس ھجمےس ھکیسایلرکف ویکہکنمتےس
یلہپاںیتمزایدہوساؽرکےنافراےنپاایبنءےکقلعتماالتخػرکےنیکفہجےسالہکوہیئگںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیےکاعملیکتلیضفےکقلعتم

ابب  :ملعاکایبؿ
دمہنیےکاعملیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 576

٣وسی انؼاری ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ
راوی  :شش ٩ب ٩ػباط بزار و اسصا ٚبٰ ٩
رضی اہلل ً٨ہ

وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ ا َِ ٟبزَّا ُر َوإ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
و ٪أَ َش ّؽا أَ ًِ٥ََ ٠
ک أَ َِ ٪ي ِ ٔ
اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة رٔ َوا َی ّة یُو ٔط ُ
و ٪ا َََِ ٓ ٥َِ ٠ٌٔ ٟل َیحٔ ُؽ َ
اض أَ َِ ٛبا َؼ ِاْلٔب ٔ َٔ ١ی ِلُ٠بُ َ
رض َب اُ ٨َّ ٟ

يسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩وص َُو َشؽ ُ
ٔیث ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی َص َذا
ًَٔ ٩ِ ٣ا ٥ٔ ٔ ٟا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
وسی َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َي ُ٘و ُ ٢ص َُو ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی اٟزَّاصٔ ُؽ
ُسئ ٔ ًََ ٩ِ ٣َ ١ا ٥ُ ٔ ٟا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َوا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی ص َُو ًَ ِب ُؽ
وسی َي ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚص َُو َ٣اُ ٔ ٟ
اس ُ٤طُ ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ و َسٌِ ٔ٤ت َی ِصٌَی بِ ََ ٣ُ ٩
َو ِ
اب
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟؽ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

نسح نبابصحزبارفااحسؼ نبومٰیسااصنری،ایفسؿنب،ہنیی،انبرججی،اوبزریب،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریض اہللہنعرموفاع
لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقنع ب ولگ ملع احلص رکےن ےک ےیل (دفر دراز ےس) افںوٹں رپ رفس
رکںیےگ۔فہولگدمہنیےک اعملےسیسکوکملعےسزایدہںیہناپںیئےگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔انب،ہنیییہےسوقنمؽےہہک
اساعملدمہنیےسرماداامؾ امکلنباسنریضاہللہنع ںیہ۔ااحسؼنبومٰیس ےتہںیہہک ںیمےنانب ،ہنییےسانس ہک فہ رمعیزادہ
ںیہاؿاکانؾدبعازعلسینبدبعاہللےہ۔ییحینبومٰیسرفامےتںیہ،دبعارلزاؼاکوقؽےہہکفہاعملامکلنباسنںیہ۔
رافی  :نسح نب ابصح زبار ف ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،انب رججی ،اوبزریب ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ
ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 577

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١ابزاہي ٥ب٣ ٩وسی ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠روط ب ٩ج٨اط٣ ،حاہؽ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ٩ج َ٨ا ٕط ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ٘ٓ ٥َ ٠ي ْط أَ َط ُّؽ ًَل َی َّ
اٟظ ِي َلا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ًَِ ٕٔ ٟاب ٔ ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َشؽ ْ
یب َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دمحم نب اامسلیع ،اربامیہ نب ومیس ،فدیل نب ملسم ،رفح نب انجح ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ہیقف (ینعی اعمل) اطیشؿ رپ اکی زہار اعدبفں ےس یھب زایدہ تخس ےہ۔ ہی دحثی رغ ب
ےہ۔ل اےسرصػفدیلنبملسمیکرفاتیےسایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،اربامیہنبومیس،فدیلنبملسم،رفحنبانجح،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 578

راوی ٣ :ص٤وؼ ب ٩ظؽاغ بِؽاؼی٣ ،ص٤ؽ ب ٩یزیؽ واسلیً ،اػ ٥ب ٩رجاء ب ٩شيوة ،شرضت ٗيص بٛ ٩ثیر

ئ بِ َٔ ٩ش ِي َو َة ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص
یؽ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ ُ ٩ظ َٔؽا ٕ
اػ ُ ٥بِ َُ ٩ر َجا ٔ
غ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ

بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا ََٗ ٢ؽ ََٔ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة ًَل َی أَبٔی َّ
ک یَا أَخٔی َٓ َ٘ا ََ ٢شؽ ْ
ٔیث بَ ََِ ٠ىٔی
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ئ َوص َُو ب ٔ ٔؽ َِ ٣ظ ََ٘ َٓ ٙا َ٣َ ٢ا أَٗ َِؽ ََ ٣
ک تُ َص ِّؽث ُ ُط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ٣ا ٔجئ َِت َ ٔ ٟصا َج ٕة َٗا َََّ ٢ل َٗا َ ٢أَ َ٣ا َٗ ٔؽ َِ ٣ت ٟٔتٔ َح َارة ٕ َٗا َََّ ٢ل َٗا َ٢
أََ َّ ٧

ُطي ّ٘ا َیب ِ َتغٔی
َک َ ٔ
َ٣ا ٔجئ ُِت إ ٔ ََّّل فٔی كََٔ ٠ب َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا ََٓ ٢إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢سَ ٠
ُطي ّ٘ا إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََ ٟت َـ ٍُ أَ ِجَ ٔ ٨ص َت َضا ر َٔؿ ّ
َف َٟطُ
َک اہللُ بٔطٔ َ ٔ
ٓ ٔيطٔ ًٔ٤ِّ ٠ا َسَ ٠
ائ َ ٔ ٟلأ ٔ ٟب ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟوإ ٔ َّ ٪ا ٌَِ ٟاََ ٟ ٥َ ٔ ٟي ِش َت ِِ ٔ ُ
َ ٩ِ ٣فٔی َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
 ١ا ٌَِ ٟاًَ ٥ٔ ٔ ٟل َی ا ٌَِ ٟاب ٔ ٔؽ ََِ ٔٛـ ٔ ١ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ ًَل َی َسائ ٔز ٔا ِلَ َٜوأ ٔ ٛب
ق َشًَّی ا ِٔ ٟصي َتا ُ ٪فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ت َو َ ٩ِ ٣فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ئ َوٓ َِـ ُ

اُف َٗا َ٢
ئ إ ٔ َّ ٪اْلِ َِ٧ب ٔ َيا َئ  ٥َِ ٟیُ َو ِّرثُوا ؼٔی َّ ٨ارا َو ََّل ؼ ٔ ِر َص ّ٤ا إٔ٤َ َّ ٧ا َو َّرثُوا ا ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َِ ٠ٌٔ ٟأَ َظ َذ بٔطٔ أَ َظ َذ ب ٔ َص ٓ ٕى َو ٔ ٕ
إ ٔ َّ ٪ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا َئ َو َرثَ ُة اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ٔ
أَبُو ً َٔيسی َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ئ بِ َٔ ٩ش ِي َو َة َوَِ ٟي َص ص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ َٕ ١صَ َٜذا َش َّؽثَ َ٨ا
ٔیث إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ٔ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ر َجا ٔ
ٔیث َوإٔ٤َ َّ ٧ا یُ ِز َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
غ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ي٩ِ ًَ ١
ٔیث ًَ ِٔ ًَ ٩
َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ ُ ٩ظ َٔؽا ٕ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ر َجا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ش ِي َو َة ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ َٔ ٩جٕ ٔ٤
َٛثٔیر ٔبِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
غ َو َرأِ ُی
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َِ ٣ص ُ٤وؼ ٔ بِ ٔ ٩ظ َٔؽا ٕ
اٟؽ ِر َؼا ٔ

َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ص َذا أَ َػ ُّض

ومحمدنبدخاشدغبادی،دمحمنبسیدیفایطس،اعمصنبراجءنبویحة،رضحتسیقنبریثکےسرفاتیےہہکدمہنیےساکیصخش
دقشمںیمرضحتاوبدرداءیکدختمںیماح رضوہا۔رضحتاوبدرداءےنوپاھچاھبیئآپویکںآےئ۔رعضایکاکیدحثیےننس
آایوہں،ےھجمہتپالچےہہکآپفہدحثییبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿرکےتںیہ۔رضحتاوبدرداءریضاہللہنعےن
وپاھچیسکرضفرتےکےیلوتںیہنآےئ؟اہکںیہنرضحتاوبدرداءےنرفامایاجترتےکےیلوتںیہنآےئ۔رعضایکںیہنرضحت
اوبدرداءےنرفامایمترصػاسدحثییکالتشںیمآےئوہوتونسںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسارگوکیئصخش
ملعاکراہتساایتخررکےاگوتاہللاعتیلاسےکےیلتنجاکاکیراہتسآاسؿرکدےاگافررفےتشاطبلملعیکراضےکےیل(اسےک
اپؤںےکےچین)اےنپرپاھچبےتںیہ۔اعملےکےیلآامسؿفزنیمںیموموجدرہزیچرفغمتبلطرکیتےہ۔اہیںکتہکایلھچمںاپین
ںیم اس ےک ےیل اافغتسر رکیت ںیہ۔ رھپ اعمل یک اعدب رپ اس رطح تلیضف ےہ ےسیج اچدن یک فضلیت اتسرفں رپ۔ املعء اایبنء ےک فارث
ںیہ افر ےب کشاایبنء یکفراثدرل  ف دانیر ںیہن وہےت ہکلب اؿ یک ریماث ملع ےہ۔ سپ سج ےن اےس احلص ایک اس ےن اایبنء یک
فراتث ےس تہب اسرا ہصح احلص رک ایل۔ اامؾ رتذمی رفامےت ںیہ ل  اس دحثی وک رصػ اعمص نب راجء نب ویحة یک رفاتی ےس
اجےتن ںیہ۔ افر ریمے زندکی اس یک دنس لصتم ںیہن۔ ومحمد نب دخاش ےن یھب ہی دحثی ایس رطح لقن یک ےہ۔ رھپ اعمص نب

راجءویحةیھبداؤدنبسیقےسفہاوبدرداءافرفہیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہافرہیومحمدنبدخاشیکرفاتیےس
زایدہحیحصےہ،
رافی  :ومحمدنبدخاشدغبادی،دمحمنبسیدیفایطس،اعمصنبراجءنبویحة،رضحتسیقنبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 579

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾ ،سٌيؽ بَّ٣ ٩سو ،ٚاب ٩اطوَ ،شرضت یزیؽ ب ٩س٤٠ہ جٌفی رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ُِ ٟح ٌِف ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢یزٔی ُؽ بِ ُ٩
َّسو ٕ ٩ِ ًَ ٚابِ ٔ ٩أَ ِط َو ََ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
آَخ ُظ َٓ َص ِّؽثِىٔی بٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َتُٜو ُٔ ٪ج َ٤ا ًّا َٗا َ٢
ک َشؽٔی ّثا َٛثٔی ّرا أَ َظ ُ
َسَ ٤ََ ٠ة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َٗ ِؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٨ِ ٣
اٖ أَ ِ ٪یُ ِٔ ٨ش َيىٔی أَ َّو َُ ٟط ٔ ُ

َّات ٔ ٙاہللَ ٓ ٔ َامی َت ٌِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ َٕ ١وص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی ُِ ٣ز َس َْ ١و ٥َِ ٟیُ ِؽرٔ ِک ً ٔ ِ٨ؽٔی ابِ ُ ٩أَ ِط َو ََ
اس ُُ ٤ط َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَ ِط َو ََ
َیز ٔ َ
یؽ بِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوابِ ُ ٩أَ ِط َو ََ ِ
انہد ،اوباالوحص ،دیعس نب رسمفؼ ،انب اوشع ،رضحت سیدی نبہملس یفعج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای
ر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستہبیسااحدثیہ یںیہےھجمادنہشیےہہکںیہکااسیہنوہ
ہکںیمدعبفایلااحدثیاید رکےترکےتیلہپدحںیثیالھبہندفں۔ذہلاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجموکیئاجعمہملکاتبںیئ۔آپ
یلصا ہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوجھچکمتاجےتنوہاسںیم اہللاعتیلےسڈرف۔اسدحثییکدنسلصتم ںیہنافرہی ریمےزندکی
رملسےہویکہکنانباوشعیکسیدینبہملسےسالماقتںیہنوہیئاؿاکانؾدیعسنباوشعےہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،دیعسنبرسمفؼ،انباوشع،رضحتسیدینبہملسیفعجریضاہللہنع

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

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 580

راوی  :ابوَکیب ،ظ ٕ٠ب ٩ایوبً ،وٖ ،اب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وب ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ٖ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َظُ ٠
َٕ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ ِؼ ََ ٠تا ََّٔ ٪ل َت ِح َتٌَ ٔ٤ا ٔ ٪فٔی ُ٨َ ٣آ ٕٔ ٙشُ ِش َُ ٩س ِٕ ٤ت َو ََّل ٓ ٔ ِ٘ ْط فٔی ِّ
یب َوَّلَ
اٟؽ ٔ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ٖ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ صَ َذا َّ
ٔیث َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِو ٕ
َن ٌِز ٔ ُٖ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
وب ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی َو ٥َِ ٟأَ َر أَ َش ّؽا یَ ِزؤی ًَ ِ٨طُ َُی ِ َر
اٟظ ِيغٔ َظ َٕٔ ٠بِ ٔ ٩أَ ُّی َ

ٕ ص َُو
َکیِبٕ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َو ََّل أَ ِؼرٔی َِ ٛي َ
أَبٔی ُ َ

اوبرک ب،فلخنباویب،وعػ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایدفںیتلصخایسیںیہہکوجانمقفںیمیھبکعمجںیہنوہںیتکساےھچاالخؼافردنییکھجمس۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اےس
وعػیکدنسےسرصػفلخنباویباعرمییکرفاتیےساجےتنںیہ۔ل ےناؿےسدمحمنبالعءےکالعفہیسکوکرفاتیرکےت
وہےئںیہنداھکیافراساکاحؽےھجمولعمؾںیہن۔
رافی  :اوبرک ب،فلخنباویب،وعػ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 581

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ،س٤٠ة ب ٩رجاء ،وٟيؽ ب ٩ج٤يٗ ،١اس ٥ابوًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوا٣ا٣ہ باہلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩ر َجا ٕئ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ َُ ٩جٔ٤ي َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥أَبُو ًَ ِبؽٔ
َخ ًَاَ٘ َٓ ٥ْ ٔ ٟا َ٢
َک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ََل ٔ ٪أَ َش ُؽص َُ٤ا ًَاب ٔ ْؽ َو ِاْل َ ُ
اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ا َِ ٟباصٔل ٔ ِّی َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
 ١ا ٌَِ ٟاًَ ٥ٔ ٔ ٟل َی ا ٌَِ ٟاب ٔ ٔؽ ََِ ٔٛـلٔی ًَل َی أَ ِؼَ٧ا ُ ٥ِ ٛث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٓ ٥َ ٠ـ ُ
إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َََ ٣لئ ٔ ََ ٜتطُ َوأَصِ ََّ ١
اٟش ََ ٤وا ٔ
ض ا َِ ٟعی ِ َر
ت َواْلِ َ َرؿٔی َن َشًَّی اَ ٠َ ٤ِ ٨َّ ٟة فٔی ُج ِ ٔ
ُح َصا َو َشًَّی ا ُِ ٟص َ
وت َُ ٟي َؼ َُّ ٠
وًَ ٪ل َی ُ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رحیِ ٕث ا ُِ ٟعزَاعٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
يض َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت أَبَا ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ َن بِ ََ ُ ٩
ت َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ا َِ ُٔ ٟـ ِي َ ١بِ ََٔ ً ٩ياقٕ َي ُ٘و ًَُ ٢اًَ ٥ْ ٔ ٟا ٔ ٥ْ ٠ِّ ٌَ ٣ُ ١ْ ٣یُ ِؽع َی َٛبٔی ّرا فٔی َُٜ٠َ ٣و ٔ
ت

دمحم نب دبعاالیلع ،سلمة نب راجء ،فدیل نب لیمج ،اقمس اوبدبعارلنمح ،رضحت اوباامہم ابیلہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم دف آدویمں اک ذترکہ ایک ایگ نج ںیم ےس اکی اعدب اھت افر دفرسا اعمل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای اعمل یک تلیضف اعدب رپ اس رطح ےسیج ریمی اہمترے ادین رتنی آدیم رپ۔ رھپ رفامای ہک انیقی اہلل اعتیل ،رفےتش افر امتؾ الہ
زنیمفآامسؿاہیںکتہکویچیٹناےنپ وسراخںیمافرایلھچمں(یھب)اسصخشےکےیل داعےئریخرکےتںیہافر رتمحےتجیھبںیہ
وج ولوگں وک الھبیئ یک ابںیت اھکسات ےہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب حیحص ےہ۔ ںیم ےن اوبامعر نیسح نب رحثی وک لضف نب ایعض ےک
وحاےلےس ےتہوہےئانسہکااسیاعملوجولوگںوکملعاھکساتآامسؿںیمڑباآدیماکپرااجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،سلمةنبراجء،فدیلنبلیمج،اقمساوبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمابیلہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 582

راوی ٤ً :ز ب ٩شٔؽ طيبانی بْصیً ،بؽاہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًُ٤زُ بِ َُ ٩شٔ ِٕؽ َّ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ٩ِ ًَ ٥
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
َ
وَ ٨ِ ٣ُ ٪ت َضا ُظ
أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩َِ ٟ ٢ي ِظ َب ٍَ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ُ ٣ظیِر ٕ َي ِش َُ ٌُ ٤ط َشًَّی یََ ُٜ

یب
ا َِ ٟح َُّ ٨ة َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

رمع نب صفح ابیشین رصبی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دراج ،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایؤمنمالھبیئافرریخیکابںیتےننسےسیھبکریسںیہنوہاتاہیںکتہکاسیکااہتنءتنج
رپوہیتےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :رمعنبصفحابیشینرصبی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اسابرےںیمہکملعابعدتےسالضفےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 583

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩زب ٩وٟيؽ ٨ٛؽیً ،بؽاہلل ب٤٧ ٩یر ،ابزاہي ٥بٓ ٩ـ ،١سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

ي ٥بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ٩ِ ًَ ١سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ا ِٔ ٟصُ ٤َ ِٜة َؿ َّاُ ٟة ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ َٓ ٩ٔ ٣ص ِي ُث َو َج َؽ َصا َٓ ُض َو أَ َش ُّ ٙب ٔ َضا َٗا َ ٢أَبُو

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٔ٩ِ ٣
ٔیث َ ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ي َُـٌ ُ
َغ ْ

ٗ ٔ َب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ
دمحم نب رمعنب فدیل دنکی ،دبعاہلل نب ریمن ،اربامیہ نب لضف ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تمکح یک ابت ؤمنم یک وھکیئ وہیئ زیچ ےہ ذہلا اےس اہجں یھب اپےئ فیہ اس اک قحتسم
ےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اےسرصػایسدنسےساچہپےتنںیہافراربامیہنبلضفزخمفیمدحمنیثےکزندکیفیعضںیہ۔
رافی  :دمحمنبرمعنبفدیلدنکی،دبعاہللنبریمن،اربامیہنبلضف،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
السؾوکالیھپےنےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
السؾوکالیھپےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 584

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ ََّل َت ِؽ ُظ ُ٠وا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َشًَّی تُ ِؤ ُٔ٨٣وا َو ََّل تُ ِؤ ُٔ٨٣وا َشًَّی َت َصابُّوا أَ ََّل أَ ُؼ ُّلًَ ٥ِ ُٜل َی أَ ِ٣ز ٕإٔذَا أَْمُتْن ٓ ٌََ ِ٠ت ُُ٤و ُظ َت َصابَبِت ُِ٥
أَٓ ُِظوا َّ
ئ َوإٔ َ ٧ص
َشیِضٔ بِ ٔ ٩صَإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوا ِٟبَرَا ٔ
اٟش ََل َ ٦بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَ ٕ ٦و ُ َ

يض
َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسذات
یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ مت ولگ اس فتق کت تنج ںیم دالخ ںیہن وہ ےتکس بج کت ؤمنم ہن وہ اجؤ افر
اسفتقکتؤمنمںیہنوہےتکسبجکت آسپںیمتبحمہنرکےنوگل۔ایکںیمںیہمتفہابتہناتبؤںسجےکرکےنےسمتآسپ
ںیم تبحم رکےن وگل۔ فہ ہی ےہ ہک مت آسپ ںیم السؾ وک الیھپؤ افر رفاج دف۔ اس ابب ںیم رضحت دبعاہلل نب السؾ رشحی نب اہین
وباہطسفادل،دبعاہللنبرمعف،رباء،اسنافرانبرمعریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
السؾیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 585

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤وششین ب٣ ٩ص٤ؽ جزیزی ب٠خی٣ ،ص٤ؽ بٛ ٩ثیر ،جٌَف ب ٩س٠امی ٪ؿبعیً ،وٖ ،ابورجاء،
شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل ً٨ہ

َف بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا ِٔ َ ٟ
ُحیز ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
اٟـ َبع ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ُسََ ِ ٠امی َُّ ٪

آَخ َٓ َ٘ا ََّ ٢
َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦يَ ٥ِ ُٜو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦يَٗ ٥ِ ُٜا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْ ِ ًَ ٥َ ٠
َش ث ُ ََّ ٥جا َئ َ ُ
آَخ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦يَ ٥ِ ُٜو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٔش َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ِ ً ٥َ ٠
و ٪ث ُ ََّ ٥جا َئ َ ُ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو َس ِض ٔ ١بِ ٔ٩
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
ثَ ََلث ُ َ
َغ ْ

ُش َِ ٨ي ٕٕ
دبع اہلل نب دبعارلنمح فنیسح نب دمحم رجریی یخلب ،دمحم نب ریثک ،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،وعػ ،اوبراجء ،رضحت رمعاؿ نب نیصح
ریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیصخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیماحرضوہرکاہکاالسلؾمکیلعیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک ےیل دس ایکینں ںیہ۔ رھپ دفرسا آدیم احرض وہا افر اہک االسلؾ مکیلع فرہمة اہلل آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاسےکےیلسیبایکینںںیہ۔رھپرسیتاصخشآایافراسےناہکاالسلؾمکیلعفرہمةاہللفرباکہتآپیلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای اس ےک ےیل سیت ایکینں ںیہ۔ اس دنس ینعی رمعاؿ نب نیصح یک رفاتی ےس نسح رغ ب ےہ۔ اس ابب ںیم
رضحتاوبدیعس،یلع،افرلہسنبفینحریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح فنیسح نب دمحم رجریی یخلب ،دمحم نب ریثک ،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،وعػ ،اوبراجء ،رضحت رمعاؿ نب
نیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دالخوہےنےکےیلنیترمہبتااجزتانیل
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دالخوہےنےکےیلنیترمہبتااجزتانیل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 586

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيًٍ ،بؽاَّلًلی بً ٩بؽاَّلًلی ،جزیزی ،ابونرضة ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

اس َتأِذ ََ ٪أَبُو
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا َِ ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َٗ ١ا َ٤َ ًُ ٢زُ َواش َٔؽ ْة ث ُ ََّ ٥س ََ ٜت َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َّ
وسی ًَل َی ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا ََّ ٢
ٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي ٥ِ ُٜأَأَ ِؼ ُظ ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي ٥ِ ُٜأَأَ ِؼ ُظ ُ
َُ ٣
َٗ ١ا َ٤َ ًُ ٢زُ

ث ٔ َِ ٨تا ٔ ٪ث ُ ََّ ٥س ََ ٜت َسا ًَ ّة َٓ َ٘ا ََّ ٢
اب َ٣ا َػ ََٗ ٍَ ٨ا ََ ٢ر َج ٍَ
َ٘ َٓ ١ا َ٤َ ًُ ٢زُ ثَ ََل ْث ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َِ ٠ٔ ٟب َّو ٔ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي ٥ِ ُٜأَأَ ِؼ ُظ ُ
آٟش َُّ ٨ة َواہللٔ ََ ٟتأِت َٔيىِّی ًَل َی َص َذا بٔب ُ ِر َصا ٕ ٪أَ ِو بٔب َ ِّي َٕ ٨ة أَ ِو
اٟش َُّ ٨ة َٗا َُّ ٢
َٗا ًََ ٢ل َ َّی بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َجائ َ ُط َٗا َ٣َ ٢ا َص َذا َّأ ٟذی َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا َُّ ٢

َ
ض ب ٔ َصؽٔیثٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َْلَٓ ٌَِ َّ٩َ٠ب ٔ َ
َش اْلِ َ ِن َؼارٔ أََِ ٟشت ُِ ٥أَ ًِ ٥ََ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
ک َٗا ََٓ ٢أ َتاَ٧ا َوِ َ ٧ص ُُ ٩ر ِٓ َ٘ ْة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ََ َ ٌِ ٣

َار ٔج ٍِ َٓ َح ٌَ َ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠اَّل ِستٔئ َِذا ُ ٪ث َ ََل ْث َٓإ ٔ ِ ٪أُذ ٔ ََ َٟ ٪
ک َوإ ٔ ََّّل ٓ ِ
ک َٗا ََٓ ٢أتََی ًُ ََ ٤ز
ک فٔی َص َذا ٔ ٩ِ ٣ا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ٔة َٓأََ٧ا َ ٔ
َشیَ ُٜ
ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦یُ َ٤ازٔشُوُ َ ٧ط َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔي ٕؽ ث ُ ََّ ٥رٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی إَِٔ ٟيطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ٓ ََ٤ا أَ َػابَ َ

ک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ب ٔ َض َذا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوأ ُ ِّ ٦كَارٔ ِٕ ٣َ ٚو ََّلة ٔ َس ٌِ ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
َٓأ َ ِظب َ َر ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ

رض َة
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اس ُ٤طُ َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩إٔیَا ٕ
يض َوا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ِ
رض َة َوأَبُو َن ِ َ
ض یُِٜى َی أَبَا َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ َو َٗ ِؽ َر َوی صَ َذا َُیِرُ ُظ أَي ِّـا ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

اس ُُ ٤ط ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ ُر بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َُٔ ٗ ٩ل ٌَ َة
ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی ِ

ایفسؿنبفعیک،دبعاالیلعنب دبعاالیلع،رجریی،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع ےتہںیہہکاوبومیسےنرمعریضاہللہنع
ےسرھگںیمدالخوہےنیکااجزتاچیہافررفامایاالسلؾمکیلعایکںیمدالخوہاتکسوہں؟رمعےناہکہیاکیرمہبتوہا۔رھپفہوھتڑی
دریاخومشرےہرھپاہکاالسلؾمکیلع ایکںیمدالخوہاتکسوہں؟رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایدفرمہبترھپرضحتاوبومیسےن
ھچکدریرہھٹرکرھپاہکاالسلؾمکیلعایکںیمدالخوہاتکسوہں؟رضحترمعریضاہللہنعےنرفاماینیترمہبترھپرضحتاوبومیسفاسپ
ےلچ ے وت رضحت رمع ےن درابؿ ےس وپاھچ ہک اوہنں ےن ایک ایک؟ اس ےن رعض ایک فاسپ ےلچ ے۔ رضحت رمع ےن رفامای اںیہن
ریمے اپس الؤ۔ بج فہ آےئ وت وپاھچ ہکآپ ےن ہی ایک ایک؟ رضحت اوبومیس ےن رفامای ہی تنس ےہ۔ رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہی
تنس ےہ۔ اہللیک مسق مت ےھجم وکیئدلیل شیپ رکف افر وگاہ الؤفرہن ںیم مت رپ یتخس رکفں اگ۔ اوبدیعس ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک اس رپ
اوبومیسااصنرویںیکاکیامجتعےکرمہاہآےئافررفامایاےااصنرایکمتولگااحدثیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ب
ےسزایدہاجےننفاےلںیہنوہ؟ایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیںیہن رفامایہکااجزتنیترمہبتامیگناجےئارگااجزت
لماجےئ وتدالخوہ اجےئفرہنفاسپالچ اجےئ۔اسرپ ولگرضحتاوبومیس ےسذماؼرکےنےگل۔رضحتاوبدیعسرفامےتںیہ
ںیمےنرسااھٹای افراہکہکاساعمےلم ںیمآپوکرمعےسوج زساےلماس ںیمںیمیھبآپ اکرشکیوہں۔رھپ اوبدیعس رضحترمع
ےکاپسفیرفیےلےافراوبومیسیکابتیکدصتقییک۔رضحترمعےنرفامایہیےھجمولعمؾںیہناھت۔اساببںیمرضحتیلع
افراؾاطرؼ(وجدعسیکومیلںیہ)ےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہافررجرییاکانؾدعسینباایسافرتینکاوبوعسمد
ےہ۔ہیدحثییئکرافیاؿےکالعفہاوبرضنہدبعیےسیھبلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،رجریی،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دالخوہےنےکےیلنیترمہبتااجزتانیل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 587

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل٤ً ،٪زب ٩یو٧صً ،رک٣ة ب٤ً ٩ار ،ابوز٣ي ،١ابً ٩باض ،شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل ً٨ہ

ض َش َّؽثَىٔی
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َش َّؽثَىٔی أَبُو ُز َِ ٣ي َٕ ١ش َّؽثَىٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َش َّؽثَ َ٨ا ً ِ ٔ
اب َٗا َ ٢ا ِس َتأ ِ َذُ ِ ٧ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََلثّا َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

َ
وسی َش ِي ُث َر َوی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یب َوأَبُو ُز َِ ٣ي ٕ ١ا ِس ُ٤طُ س َْٔ ٤
َٔ
رک ًُ َ٤زُ ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا ًَل َی أَبٔی َُ ٣
َغ ْ
اک ا َِ ٟص َ٨ف ُّٔی َوإٔ٤َ َّ ٧ا أَ َ ِ ٧
اس َتأِذ ًَََ ٪ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََلثّا
أَُ َّ ٧ط َٗا َٔ ٢اَّل ِستٔئ َِذا ُ ٪ثَ ََل ْث َٓإٔذَا أُذ ٔ ََ َٟ ٪
ک َوإ ٔ ََّّل ٓ ِ
َار ٔج ٍِ َو َٗ ِؽ ک َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ ِ
َار ٔج ٍِ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪أُذ ٔ ََ َٟ ٪
ک َوإ ٔ ََّّل ٓ ِ
َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط َوَ ٥َِ ٟیَ ٥َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ُٜص َذا َّأ ٟذی َر َوا ُظ أَبُو َُ ٣

ومحمد نب الیغؿ ،رمعنب ویسن ،مرکةة نب امعر ،اوبزلیم ،انب ابعس ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس نیت رمہبت (دالخ وہےن یک) ااجزت امیگن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ااجزت
دے دی۔ہیدحثینسح رغ ب ےہاوبزلیماکانؾامسکیفنحےہ۔رضحترمعریض اہللہنعےناوبومیسرپارتعاضاسابت رپ
ایکاھتہکنیترمہبتںیمااجزتہنےلموتولٹاجاناچوا انچہچنرضحترمعریضاہللہنعوکاساکملعںیہناھتہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکنیترمہبتااجزتاموگنےلموتکیھٹےہفرہنفاسپوہاجؤ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رمعنبویسن،مرکةةنبامعر،اوبزلیم،انبابعس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾاکوجابےسیکدایاجےئ

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
السؾاکوجابےسیکدایاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 588

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاہلل ب٤٧ ٩یرً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩س ٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َؼ َظ ََ ١ر ُج ْ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص فٔی َ٧اش َٔي ٔة ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔؽ ٓ ََؼلَّی ث ُ ََّ ٥جا َئ ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يطٔ َٓ َ٘ا َ٢
َک ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َر َوی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠ي َ
ک ِار ٔج ٍِ ٓ ََؼََ ٓ ِّ١ذ َ َ

َک ٓ ٔيطٔ
َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪صَ َذا ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

ک َٗا ََ ٢و َشؽ ُ
ٔیث َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ أَ َػ ُّض
ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يطٔ َو َٗا ََ ٢و ًََِ ٠ي َ

ااحسؼنب وصنمر،دبعاہللنبریمن ،دیبعاہللنبرمع،دیعس یربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم دجسم
ںیمدالخوہاروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیماکیرطػفیرفیرفامآ ےاسےنامنززپیھافررھپاحرضدختموہرک
السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای فکیلع اجؤ افر دفابرہامنز زپوھ ویکہکن مت ےنامنز ںیہن زپیھ۔ رھپ اوہنں ےن وطلی
دحثی ایبؿ یک۔ ہی دحثی نسح ےہ افر اےس ییحی نب دیعس اطقؿ یھب دیبع اہلل نب رمع ےس افر فہ دیعس یربقی ےس لقن رکےت ںیہ۔
سپاسںیمویںاہکہکدیعس یربقیےکابپےسرفاتی ےہفہرفاتیرکےت ںیہ اوبرہریہ ےس۔ییحینبدیعسیک دحثیزایدہ حیحص
ےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکالسؾےنجیھبےکقلعتم

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
یسکوکالسؾےنجیھبےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 589

راوی ً :لی ب٨٣ ٩ذر ٛوفی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١زَکیا ب ٩ابی زائؽةً ،ا٣ز ،شرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َش َّؽثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٩ِ ًَ ١ز َ ٔ

اٟش ََل ََٗ ٦اَِ ٟت َو ًََِ ٠يطٔ َّ
ُْقئ ُ ٔک َّ
اٟش ََل ُ٦
أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َش َّؽث َ ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی َ ١ي ِ ٔ
يض َو َٗ ِؽ
َو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ٤َُ ٧ی ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َر َوا ُظ اٟزُّصِز ٔ ُّی أَي ِّـا ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة

یلعنبذنمروکیف،دمحمنبلیضف،زرکاینبایبزادئة،اعرم،رضحتاوبہملسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنع
ےناںیہناتبایہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماہکہکربجالیئںیہمتالسؾ ےتہںیہ۔رضحتاعہشئریضاہلل
ہنعےنرفامایفہیلعاالسلؾفرہمةاہللفرباکہتاساببںیمونبریمنےکاکیصخشےسیھبرفاتیوقنمؽےہےسجاسےنوباہطساےنپ
فادلاےنپداداےسرفاتیایکےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔زرہییھباےساوبہملسےسافرفہرضحتاعہشئےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبذنمروکیف،دمحمنبلیضف،زرکاینبایبزادئة،اعرم،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلہپالسؾرکےنفاےلیکتلیضفےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ےلہپالسؾرکےنفاےلیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 590

راوی ً :لی ب ٩شحزْ ،قا ٪ب ٩ت٤ا ٦اسؽی ،ابوُفوہ یزیؽ ب ٩س٨ا ،٪س٠ي ٥بً ٩ا٣ز ،شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ٔٔ ٩س َ٨ا ُٕ ٩ِ ًَ ٪سَِ ٠ي ٔ ٥بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ُ َّْقا ُ ٪بِ َُ ٩ت َّ٤إ ٦اْلِ َ َسؽ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َ ُِف َو َة َیز ٔ َ
ٗٔي َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٟزَّ ُج ََل ٔ ٪یَ َِ ٠ت٘ ٔ َيا ٔ ٪أَ ُّی ُض َ٤ا یَ ِب َؽأ ُ ب ٔ َّ
اٟش ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أَ ِو ََّلص َُ٤ا بٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْٗ ٩ا َ٢
یؽ َی ِزؤی ًَ ُِ ٨ط َ٨َ ٣أ ٛی َر
َُ ٣ص َّْ ٤ؽ أَبُو َ ُِف َو َة اٟزَّ َصاو ٔ ُّی َُ٘ ٣ار ُٔب ا َِ ٟصؽٔیثٔ إ ٔ ََّّل أَ َّ ٪ابِ َُ ٨ط َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ ََ ٩یز ٔ َ

یلع نب رجح ،رقاؿ نبامتؾ ادسی ،اوبرففہ سیدی نب انسؿ ،میلس نب اعرم ،رضحت اوباامہم ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رعض ایک
ایگایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجدفآدویمںیکالماقتوہوکؿےلہپالسؾرکے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج
اہللےکزایدہزندکیوہاگفہالسؾںیملہپرکےاگ۔ہی دحثینسح ےہ۔اامؾدمحمنباامسلیعاخبریرفامےتںیہہکاوبرففہراہدی
اقمربادحلثیےہنکیلاسےکےٹیبےناسےسھچکرکنمااحدثیلقنیکںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رقاؿنبامتؾادسی،اوبرففہسیدینبانسؿ،میلسنباعرم،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾںیماہھتےسااشرہرکےنیکرکاتہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
السؾںیماہھتےسااشرہرکےنیکرکاتہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 591

راوی ٗ :تيبة ،ابٟ ٩ہيٌة ،شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

يٌ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
ي٥
ي ٥ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ ِاْل ٔ َط َار ُة بٔاْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ َو َت ِشَ ٔ ٠
َِ ٟي َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣تظَ َّب َط بٔ َِی ِرَٔ٧ا َّلَ َتظَ َّب ُضوا بٔا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َوَّلَ بٔاَ ٨َّ ٟؼ َاری َٓإ ٔ ََّ ٪ت ِشَ ٔ ٠

ٔيٕ َو َر َوی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اَ ٨َّ ٟؼ َاری ِاْل ٔ َط َارةُ بٔاْلِ َ َُٗ ِّٕ ٛا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ٔیث إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َؿٌ ْ
يٌ َة ََٓ ٥َِ ٠ی ِزٓ ٌَِطُ
َٟض ٔ َ
ہبیتق  ،انب لنیعة ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایسجےنامہرےالعفہیسک افریکاشمتہباایتخریکاساکل ےسوکیئ قلعںیہن۔وہیدفاصنرییکاشمتہباایتخرہنرکف۔
وہیدویںاکالسؾاویلگنںےکااشرےےسافراسیعویئںاکالسؾاہھتےسااشرہرکانےہ۔اسدحثییکدنسفیعضےہ۔انبابمرک
اےسانبلیعہےسہریرموفعرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،انبلنیعة،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںوکالسؾرکےنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
وچبںوکالسؾرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 592

راوی  :ابواٟعلاب زیاؼ ب ٩یصٌی بْصی ،ابوًتاب سہ ١ب ٩ش٤اؼ ،طٌبة ،شرضت سيار

 ١بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سيَّارٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ٣شٔی
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّت ٕ
اب زٔ َیاؼُ بِ َُ ٩ی ِصٌَی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َس ِض ُ

َ ٍَ ٣ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ٓ ََ٤زَّ ًَل َی ٔػب ِ َيا ََٕ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ثَاب ٔ ْت ُُ ٨ِ ٛت َ ٍَ ٣إَٔ َ ٧ص ٓ ََ٤زَّ ًَل َی ٔػب ِ َيا ََٕ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َِ ٥و َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص
ُُ ٨ِ ٛت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠زَّ ًَل َی ٔػب ِ َيا ََٕ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
يض َر َوا ُظ َُیِرُ

َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َش َّؽث َ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ

اوبااطخلبزایدنبییحیرصبی،اوباتعبلہسنبامحد،شعنة،رضحتایسررفامےتںیہہکںیماثتبانبینےکاسھتاجراہاھتہکوچبںرپ
سگروہاوتاوہنںےنوچبںوکالسؾایکافررفامایہکںیمرضحتاسنریضاہللہنعےکاسھتاھتآپوچبںےکاپسےسسگرےوتاؿ
وکالسؾایکافررفامایہکںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوچبںےکاپسےسسگرے
وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوچبںوکالسؾایک۔ہیدحثیحیحصےہافریئکولوگں ےناسدحثیوکاثتبےس لقنایکےہ۔رھپ
ہی دحثی یئک دنسفں ےس رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ۔ ہبیتق یھب اےس رفعج نب نامیلؿ ےس فہ اثتب ےس افر فہ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبااطخلبزایدنبییحیرصبی،اوباتعبلہسنبامحد،شعنة،رضحتایسر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںوکالسؾرکےنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
وعروتںوکالسؾرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 593

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارکً ،بؽاٟص٤يؽ ب ٩بہزا ،٦طہزب ٩شوطب ،شرضت اس٤اء ب٨ت یزیؽ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظبَرََ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظبَرََ٧ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ ُ ٩بَ ِض َز َا ٦أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ط ِض َز بِ ََ ٩ش ِو َطبٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ئ ُٗ ٌُو ْؼ َٓأ َ َِ ٟوی
یؽ تُ َص ِّؽ ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ یَ ِو ّ٣ا َو ًُ ِؼ َب ْة ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ َِ ٨ت َیز ٔ َ

ب ٔ َي ٔؽظ ٔبٔاَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠يَ ٥وأَ َط َار ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْٗ ٩ا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب ََّٕ ١ل بَأ ِ َض ب ٔ َصؽٔیثٔ ًَ ِبؽٔ
ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ ٔ ٩بَ ِض َز َاَ ٩ِ ًَ ٦ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ و َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ط ِض ْز َش َش ُ ٩ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ َّوی أَ َِ ٣ز ُظ و َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ
َ
ُ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕ١
ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ث ََّ ٥ر َوی ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔی َزیِ ََ ٨ب ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٤َ ٟؼاش ٔف ُّٔی بَ ِ٠خ ٔ ٌّی أَ ِظب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

اٟشَِ ٠لا ٔ٪
رض َ٧زَ ُٛو ُظ أَ ِی كَ ٌَُ٨وا ٓ ٔيطٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ك َ ٌَُ٨وا ٓ ٔيطٔ ْٔلَُ َّ ٧ط َول ٔ َی أَ َِ ٣ز ُّ
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ط ِض ّزا َ٧زَ ُٛو ُظ َٗا َ ٢أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ
وسدی ،دبعاہلل نب ابمرک ،دبعادیمحل نب ارہاؾ ،رہشنب وحبش ،رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت دجسم ںیم ےس سگرے وت وعروتں یک اکی امجتع فاہں یھٹیب وہیئ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےناہھتےسااشرہ رک ےکالسؾایک رھپرافیدبعادیمحل ےناہھتےسااشرہرک ےکاتبای۔ہیدحثینسح ےہ۔ادمحنب لبنح  ےتہ
ںیہہکدبعادیمحلنبارہاؾیکرہشنبوحبشےسرفاتیںیموکیئرحجںیہن۔اامؾاخبریرفامےتںیہہکرہشنبوحبشدحثیںیم
ااھچافروقیےہنکیلانبوعػےناؿرپارتعاضایکےہرھپانبوعػوخدیہاہلؽنبایبزبنیےسرہشیہےکوحاےلےسلقن
رکےت ںیہ۔ اوبداؤد  ،رضن نب لیمش ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن انب وعػ ےس انس ہک دحمنیث ےن رہش نب وحبش وک وھچڑ دای
ےہاوبداؤدرضناکوقؽلقنرکےتںیہہکوھچڑےنےسرماداؿرپنعلرکانےہ،
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،دبعادیمحلنبارہاؾ،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبسیدیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپرھگںیمدالخوہےتفتقالسؾرکان
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اےنپرھگںیمدالخوہےتفتقالسؾرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 594

راوی  :ابوشات ٥انؼاری بْصی ٣ش ٥٠ب ٩شات٣ ،٥ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل انؼاریً ،لی ب ٩زیؽ ،شرضت سٌيؽ ب٣ ٩شيب رضی
اہلل ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ َُ ٩شات َٕٔ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشات ٕٔ ٥ا َِ ٟب ِ ٔ
ک
ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا بُى َ َّی إٔذَا َؼ َظَِ ٠ت ًَل َی أَصَِ ٔ ٠

یب
ک َو ًَل َی أَصِ ٔ ١بَ ِيت َٔک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٓ ََش َِّ ٥ِ ٠ی ٩ِ ُٜبَ َز َّ ٛة ًََِ ٠ي َ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوباحمتااصنریرصبیملسمنباحمت،دمحمنبدبعاہللااصنری،یلعنبزدی،رضحتدیعسنببیسمریضاہلل،رضحتاسنریضاہلل
ہنع ےسلقنرکےت ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنےھجمرفامایاےےٹیب بجمت اےنپرھگفاولں ےکاپساجؤوتالسؾ ایک
رکف۔اسےسمترپیھبربتکوہیگافررھگفاولںرپیھب۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوباحمتااصنریرصبی ملسمنباحمت،دمحمنبدبعاہللااصنری،یلعنبزدی،رضحتدیعسنببیسمریضاہلل،رضحتاسن
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکؾےسےلہپالسؾرکےنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
الکؾےسےلہپالسؾرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 595

راوی ٓ :ـ ١ب ٩ػباط ،سٌيؽ ب ٩زَکیا٨ً ،بشة بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ ب ٩زاذا٣ ،٪ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز ب٩
ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

ا٩ِ ًَ ٪
 ١بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ َب ِِ َؽاؼ ٔ ٌّی َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ز َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
َکیَّا ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ص َّ٤ؽٔ بِ َٔ ٩زا َذ َ
َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟش ََل ُِ َٗ ٦ب َ ١ا ِٟک َ ََلَ ٔ ٦وب ٔ َض َذا
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِؽًُوا أَ َش ّؽا إلٔ َی َّ
اٟل ٌَاَ ٔ ٦شًَّی ي َُش َِّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رک ََّل
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣
ٔيٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ذَاص ْٔب َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٩
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا َي ُ٘و َُ ٨ِ ًَ ٢ب َش ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ؿٌ ْ
رک ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َزاذ َ
َاُ َ ٨ِ ٣ُ ٪

لضف نب ابصح ،دیعس نب زرکای ،عنیسة نب دبعارلنمح ،دمحم نب زاذاؿ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالسؾالکؾےسےلہپایکاجاناچوا ۔ایسدنسےسہییھبوقنمؽےہہکیسکوک
اس فتق کت اھکےن ےک ےیل ہن البؤ بج کت فہ السؾ ہن رکے۔ ہی دحثی رکنم ےہ ل  اےس ایس دنس ےس اجےتن ںیہ۔ اامؾ رتذمی
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ اخبری ےس انس ہک ہسبنع نب دبعارلنمح دحثی ںیم فیعض افر اناقلب اابتعر ےہ۔ دمحم نب زاذاؿ رکنم
ادحلثیےہ۔
رافی  :لضفنبابصح،دیعسنبزرکای،عنیسةنبدبعارلنمح،دمحمنبزاذاؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکذیم(اکرف)وکالسؾرکانرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکذیم(اکرف)وکالسؾرکانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 596

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِب َؽؤُا ا َِ ٟي ُضو َؼ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ب ٔ َّ
ْطوص ُِ ٥إلٔ َی أَ ِؿ َي٘ٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو
یِ ٓ ٙ
اْٟط ٔ
اٟش ََلَ ٔ ٦وإٔذَا َٟٔ٘يت ُِ ٥أَ َش َؽص ُِ ٥فٔی َّ ٔ
َاؿ َ ُّ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق  ،دبعازعلسی نب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایوہیدفاصنریوکالسؾرکےنںیملہپہنرکفافرارگاؿںیمےسیسکوکراےتسںیماپؤوتاےسگنتراےتسیکرطػ
سگرےنرپوبجمررکف۔ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکذیم(اکرف)وکالسؾرکانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 597

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی ،سٔيا ،٪زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪رص ِّلا
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َؼ َظُ٠وا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َّ
ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ي٥ِ ُٜ
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ي َ
اٟش ُاَ ٦و َّ
َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة بَ َِِ ٠ًَ ١يَّ ٥ِ ُٜ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔص ُّب اِّ ٟزٓ َِ ٙفٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔک ُ ِّ٠طٔ
ْص َة ا َِِٟٔٔار ِّٔی َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوإَٔ َ ٧ص َوأَبٔی ًَ ِبؽٔ
َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أََ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗاُٟوا َٗا َِ َٗ ٢ؽ ُُِٗ ٠ت ًََِ ٠يَ ٥ِ ُٜوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َب ِ َ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
يض
ٔیث ًَائٔظَ َة َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں یک اکی امجتع یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ وت اوہنں ےن اہک اضلؾ مکیلع (ینعی مت رپ ومت آےئ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنوجابںیمرفامایفمکیلع(مت رپیھب)رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمےناہکمتیہرپاسؾ(ومت)افرتنعلوہ۔
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ اہلل اعتیل رہ اکؾ ںیم رنیم وک دنسپ رفامےت ںیہ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن
رعضایکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿیکابتںیہنہ ی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنیھبوتاںیہنفمکیلع
ہہک رک وجاب دے دای اھت۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرصبہ افغری ،انب رمع ،اسن افر اوبدبعارلنمح ینہج ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللہنع

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

سجسلجمںیماملسمؿافراکرفوہںاؿوکالسؾرکان
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
سجسلجمںیماملسمؿافراکرفوہںاؿوکالسؾرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 598

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسیً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوة ،شرضت اسا٣ہ ب ٩زیؽ رضی اہلل ً٨ہ

رع َو َة أَ َّ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕؽ أَ ِظب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ب ٔ َِ ٤حٕ ٔ ٠ص َوٓ ٔيطٔ أَ ِظ ََل ْن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َوا َِ ٟي ُضوؼ ٔ ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
يض
َػ ٔص ْ
ییحی نب ومیس ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیایسیسلجمےکاپسےسسگرےسجںیموہیدییھبآ ےافراملسمؿیھب۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنالسؾایک۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفة،رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکوساردیپؽےنلچفاےلوکالسؾرکے
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوساردیپؽےنلچفاےلوکالسؾرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 599

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی و ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب ،روط بً ٩باؼة ،شبيب ب ٩طہيؽ ،شش ٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

يب بِ َّٔ ٩
اٟظضٔي ٔؽ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی
وب َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ًَ ١ل َی ا ِلَٜثٔیر ٔ َو َزا َؼ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي َُش ِّ ٥ُ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب ًَل َی ا ِ٤َ ٟاشٔی َوا ِ٤َ ٟاشٔی ًَل َی ا َِ٘ ٟأًؽٔ َوا ِٔ٠َ٘ ٟي ُ

ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی فٔی َشؽٔیثٔطٔ َوي َُش ِّ ٥ُ ٠اٟؼَّ ِٔیرُ ًَل َی ا ِلَٜبٔیر ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ِب َٕ ١و َٓ َـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ َو َجابٔز ٕ َٗا َ٢
وب َّ
اٟش ِعت َٔيان ٔ ُّی َویُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٕؽ إ ٔ َّ٪
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة و َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
ا َِ ٟص َش ََ ٥َِ ٟ ٩ي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة

دمحمنبینثمفاربامیہنبوقعیب،رفحنبابعدة ،بیبنبدیہش،نسحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایوساردیپؽےنلچفاےلوک،دیپؽےنلچفاالےھٹیبوہےئوکافروھتڑیدعتادزایدہوکالسؾرکے۔انب
ینثماینپدحثیںیمہیاافلطزایدہایبؿرکےتںیہہکوھچاٹڑبےوکالسؾرکے۔اساببںیمدبعارلنمحنبش،اضفہلنبدیبع،
افر اجرب ریض اہلل مہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی یئک دنسفں ےس رضحت اوبرہریہ ےس وقنمؽ ےہ۔ اویب ایتخسین ،ویسن نب
دیبعافریلعنبزدیز ےتہںیہہکنسحاکاوبرہریہےسامسعںیہن۔
رافی  :دمحمنبینثمفاربامیہنبوقعیب،رفحنبابعدة ،بیبنبدیہش،نسحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوساردیپؽےنلچفاےلوکالسؾرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 600

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًَ ١ل َی ا ِل َٜثٔیر ٔ َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي َُش ِّ ٥ُ ٠اٟؼَّ ِٔیرُ ًَل َی ا ِل َٜبٔیر ٔ َوا ُِّ ٤َ ٟار ًَل َی ا َِ٘ ٟأًؽٔ َوا ِٔ٠َ٘ ٟي ُ

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوھچاٹڑبےوک،ےنلچفاالےنھٹیبفاےلوکافروھتڑیدعتاد(ولگ)زایدہوکالسؾرکںی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوساردیپؽےنلچفاےلوکالسؾرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 601

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ،شيوةبَ ٩شیض ،ابوہانی ظو٨ٟای ،ابوًلی ج٨يی ،شرضت ٓـاٟہ بً ٩بيؽہ

َ
َ
اس ُُ ٤ط شُ َِ ٤ي ُؽ بِ َُ ٩صإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَل ٔ ٕٓی
َشیِ ٕض أَ ِظب َ َرنٔی أَبُو صَإ ٔ ٧ئ ِ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أََ ِ ٧بأَ٧ا َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩
ا َِ ٟح ِٔ ٨ي ِّی ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي َُش ِّ ٥ُ ٠ا َِٟٔار ُٔض ًَل َی ا ِ٤َ ٟاشٔی َوا ِ٤َ ٟاشٔی ًَل َی ا َِ٘ ٟائ ٔٔ٥

اس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ًَ ١ل َی ا ِل َٜثٔیر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َوا ِٔ٠َ٘ ٟي ُ
يض َوأَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِٔ ٨ي ُّی ِ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ویحةنب رشحی ،اوباہین وخانلی ،اوبیلع یبنج ،رضحت اضفہل نب دیبعہ  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرفامایڑھگوساردیپؽ ےنلچفاےلوک،ےنلچفاالڑھکے وکافروھتڑیدعتادفاےلزایدہوکالسؾرکںی۔ہیدحثی نسححیحصےہ
افراوبیلعینہجاکانؾرمعفنبامکلےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ویحةنبرشحی،اوباہینوخانلی،اوبیلعیبنج،رضحتاضفہلنبدیبعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےتھٹافرےتھٹیبفتقالسؾرکان
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اےتھٹافرےتھٹیبفتقالسؾرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 602

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ابً ٩حَل ،٪سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢إٔذَا اَ ِ ٧ت َهی أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛإلٔ َی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َٓ ُِ ٠ي َش َِّٓ ٥ِ ٠إ ٔ ِ ٪بَ َؽا َُ ٟط أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص ََِٓ ٠ي ِحِ ٔ ٠ص ث ُ َّ ٥إٔذَا َٗ َاُ ٠ِ َٓ ٦ي َش َِِّ ٠َٓ ٥ِ ٠ي َش ِت اْلِ ُول َی بٔأ َ َش َّٙ

َخة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث أَي ِّـا ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪س ٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ٩
ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َ
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
بج مت ںیم ےس وکیئ یسک سلجم ںیم ےچنہپ وت اںیہن السؾ رکے رھپ ارگ انھٹیب وہ وت ھٹیب اجےئ افر بج ڑھکا وہ وت رھپ السؾرکے افر اؿ
ںیمےسیلہپافرآرخیرمہبتالسؾرکاندفونںیہرضفریںیہ۔ہیدحثینسحےہافراےسالجعؿیھبدیعسیربقیےسفہاےنپفادل
ےسافرفہاوبرہریہےسرموفاعرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،انبالجعؿ،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگےکاسےنمڑھکےوہرکااجزتامانگن
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

رھگےکاسےنمڑھکےوہرکااجزتامانگن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 603

راوی ٗ :تيبة ،ابٟ ٩ہيٌةً ،بيؽاہلل ب ٩ابی جٌَف ،ابوًبؽاٟزش ٩٤جبلی ،شرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟصبُل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
يٌ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َ
ُفأَی ًَ ِو َر َة أَصِٔ٠طٔ َٓ َ٘ ِؽ أَتَی َش ًّؽا ََّل
ْص ُظ فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِؤذ ََُ َٟ ٪ط ََ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٛ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ظَ َ
ٕ ٔست ِ ّرا َٓأ ِؼ َظ ََ ١ب ََ
ِ
اب ََّل ٔست ِ َر
ًَ ١ل َی بَ ٕ
ْص ُظ ا ِس َت ِ٘ َب َُ ٠ط َر ُج َْ٘ َٔ َٓ ١أ َ ًَ ِي َِ ٨يطٔ َ٣ا ًَیَّرِ ُت ًَ َِ ٠يطٔ َوإ ٔ َِّ ٣َ ٪ز اَّ ٟز ُج ُ
یَ ٔص ُُّ َٟ ١ط أَ ِ ٪یَأت َٔي ُط َِ ٟو أََّ٧طُ ش ٔی َن أَ ِؼ َظ ََ ١ب َ َ

َُ ٟط َُی ِر ٔ ُ٨َ َٓ َٕٙ ٠ِِ ٣وَ َز ٓ َََل َظ ٔلي َئ َة ًََِ ٠يطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟع ٔلي َئ ُة ًَل َی أَصِ ٔ ١ا ِٟب َ ِيتٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی

َص َذا َشؽ ْ
یؽ
يٌ َة َوأَبُو ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟصبُل ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ

ہبیتق  ،انب لنیعة ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،اوبدبعارلنمح یلبج ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجےنااجزتےنلمےسےلہپرپ دہااھٹرکیسکےکرھگںیمرظنڈایلوگایہکاسےنرھگیک یپھوہیئزیچدھکییلافر
اسےنااسیاکؾایکوجاسےکےیلالحؽںیہناھت۔رھپارگادنراھجےتکنفتقاسےنموکیئاسیکآںیھکنوھپڑداتیوتںیماسرپھچکہن
اتہک(ینعی دبہل ہن دالات) افر ارگ وکیئصخش یسک اےسی درفازے ےکاسےنم سگرا سج رپ رپدہ ںیہن اھت افر فہدنب یھب ںیہن اھت رھپ اس یک
رھگ فاولں رپ رظن زپھ یئگ وت اس ںیم اس یک وکیئ یطلغ ںیہن ہکلب رھگ فاولں یک یطلغ ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ افر اوباامہم
ریض اہلل امہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس ےک لثم رصػ انب ہعیہل یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر
اوبدبعارلنمحاکانؾدبعاہللنبسیدیےہ۔
رافی  :قنینة،انبلنیعة،دیبعاہللنبایبرفعج،اوبدبعارلنمحیلبج،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبااجزتیسکےکرھگںیماھجانکن
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

ریغبااجزتیسکےکرھگںیماھجانکن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 604

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟوہاب ث٘فی ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اب َّ
ا ٪فٔی بَ ِيتٔطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ُِ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
َ
َّ
يض
َٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َخ اَّ ٟز ُج ُ
َٓاك ََِ ٠ًَ ٍَ ٠يطٔ َر ُج َْٓ ١أص َِوی إَِٔ ٟيطٔ بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ َٓ َتأ َّ َ
دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعرفامےت ںیہہک یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس اےنپرھگ ںیم آ ے ہک
اکیصخش ےنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکرھگںیم اھجاکنوتآپیلصاہللہیلعفآہل فملس اےنپاہھت ںیم ریتےلرک اسیکرطػ
ےکپلفہےھچیپٹہایگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ریغبااجزتیسکےکرھگںیماھجانکن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 605

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہزی ،شرضت سہ ١ب ٩سٌؽ ساًؽی

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َّ
اٟشأًؽ ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ ًََ ٍَ ٠ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک ب ٔ َضا َرأ ِ َس ُط
ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ج ُِحٕ فٔی شُ ِح َزة ٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ؽ َرا ْة َی ُص ُّ

ْص َوفٔی
ک إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َٔ ١اَّل ِستٔئ َِذا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
ک َت ُِ ٨وزُ ََ ٟل ٌَ ُِ ٨ت ب ٔ َضا فٔی ًَ ِيَ ٔ ٨
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أََ َّ ٧

ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،زرہی ،رضحت لہس نب دعس اسدعی رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل ےک رجحہ ابمرک ےک درفازے
ےک وسراخ ےس ادنر اھجاکنآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکاپس اکیربش اھت سج ےسآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس رس وک اجھک رےہ
آ ے۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ےھجم ولعمؾ وہات ہک مت اھجکن رےہ وہ وت ںیم اےس اہمتری آھکن ںیم یدوھداتی۔
ااجزتانیلایسےیلرشفعایکایگےہہکرپدہوتآھکنیہےسوہاتےہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رضحتلہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجزتامےنگنےسےلہپالسؾرکان
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ااجزتامےنگنےسےلہپالسؾرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 606

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،روط بً ٩باؼة ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩ابی سٔيا٤ً ،٪زو بً ٩بؽاہلل ب ٩ػٔوا ،٪شرضت ک٠ؽہ ب ٩ش٨ب١
رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
يص إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٪أَ ِظب َ َر ُظ أَ َّ ٪کَََ ٠ؽ َة بِ ََ ٩ش َِ ٨ب ٕ ١أَ ِظبَرَ ُظ أَ ََّ ٪ػٔ َِو َ
َػٔ َِو َ
ا ٪بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َب ٌَ َثطُ ب ٔ َ٠ب َ ٕن َوَ ٔ ٟبإ ٕ َو َؿ َِاب ٔ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ًِل َی ا َِ ٟواؼٔی َٗا َََ ٓ ٢ؽ َظُِ ٠ت ًََِ ٠يطٔ َو ٥َِ ٟأ ُ َس َِّ ٥ِ ٠و ٥َِ ٟأَ ِس َتأِذ ٔ َِ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ار ٔج ٍِ َٓ ُ٘ َِّ ١
ک َب ٌِ َؽ َ٣ا أَ ِسَ ٥ََ ٠ػٔ َِوا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َوأَ ِظب َ َرنٔی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ أ ُ ََّ ٣ي ُة
َ ١وذََ ٔ ٟ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي ٥ِ ُٜأَأَ ِؼ ُظ ُ

اَ ٪وَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣کَََ ٠ؽ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
َغ ْ
اػ ٕ ٥أَي ِّـا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا
َو َر َوا ُظ أَبُو ًَ ٔ
ایفسؿنبفعیک،رفحنبابعدة،انبرججی،رمعفنبایبایفسؿ،رمعفنبدبعاہللنبوفصاؿ،رضحتدلکہنبلبنحریضاہللہنع ےتہ
ںیہ ہک وفصاؿ نب اہیم ریض اہلل ہنع ےن اںیہن دفدھ ،ویپیس (ینعی وبیلہ) افر ڑککی ےک ڑکٹے دے رک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک دختم ںیم  اجیھ۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اؿ دونں ایلعفادی ںیم آ ے۔دلکہ نب لبنح  ےتہ ںیہ ہک ںیم ااجزت امےگن
افر السؾ ےیک ریغب دالخ وہایگ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فاسپ اجؤ افر السؾ رک ےک ااجزت اموگن افر ہی وفصاؿ ےک
االسؾالےنےک دعباکفاہعقےہ۔رمعف ےتہںیہےھجمہیدحثیاہیمنبوفصاؿےنانسیئافراوہنںےندلکہاکذرکںیہنایک۔ہیدحثی
نسحرغ بےہ۔ل اےسرصػانبرججییکرفاتیےساجےتنںیہ۔اوباعمصیھبانبرججیےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،رفحنبابعدة،انبرججی،رمعفنبایبایفسؿ،رمعفنبدبعاہللنبوفصاؿ،رضحتدلکہنبلبنحریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ااجزتامےنگنےسےلہپالسؾرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 607

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،طٌبة٣ ،ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ا ِس َتأ ِ َذُ ِ ٧ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اًَ ٪ل َی أَبٔی َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا أََ٧ا َٛأَُ َّ ٧ط َ ٔ
َک َظ ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َؼیِ ٕ ٩ک َ َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وسدینب رصن،دبعاہلل نبابمرک،شعنة ،دمحم نبدکنمر ،رضحتاجربریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہک ںیمےن اکی رقض ےک ےلس

ںیموجریمےفادلرپاھتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسادنرآےنیکااجزتامیگنوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچوکؿ
ےہ؟ںیمےناہکںیموہں۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایںیمںیموگایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساندنسپایک۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،شعنة،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرفسےسفایسپںیمراتوکرھگںیمدالخوہانرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکرفسےسفایسپںیمراتوکرھگںیمدالخوہانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 608

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،سٔيا ،٪اسوؼ بٗ ٩يص٧ ،بيض ً٨زی ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِظب َ َرَ٧ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔبِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِي ٕض ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
ْطُٗوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َِ ٟي َّل َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ِ ُ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َْط ََ ٚر ُج ََل َٔ ٪ب ٌِ َؽ ِ َ ٧ه ٔی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َج َؽ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاص ُِ ٥أَ ِ ٪یَ ِ ُ
ْطُٗوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َِ ٟي َّل َٗا ََ َ ٓ ٢

ک ُ َُّ ١واش ٔ ٕؽ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل

ادمحنبعینم،ایفسؿ،اوسد نب سیق،نزنعی،رضحتاجرب ریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنںیمہ
رفسےسراتوکفاسپآےنرپ وعروتںےکاپسدالخوہےنےسعنمرفامای۔اساببںیمرضحتاسن،انبرمع افرانب ابعسےس
یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثینسح حیحص ےہ افر یئک دنسفں ےس اجرب یہ ےس رموفاع وقنمؽ ےہ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرات وک رفسےسفایسپرپوعروتں ےکاپساجےن ےسعنمرفاماینکیل دف آدویمں

ےناسرپلمعںیہنایکافردالخوہےوتدفونںےناینپاینپویبیےکاپساکیاکیآدیموکاپای۔
رافی  :ادمحنبعینم،ایفسؿ،اوسدنبسیق،نزنعی،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوتکمب(طخ)وکاخکآولدرکان
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اببوتکمب(طخ)وکاخکآولدرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 609

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪طبابة ،ش٤زة ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َط َبابَ ُة ًَ َِ ٩ش ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
ََ ٛت َب أَ َش ُؽ َُ ٔ ٛ ٥ِ ٛتا ّبا َٓ ُِ ٠يت َ ِّربِ ُط َٓإُٔ َّ ٧ط أََ ِ ٧حضُ َ ٠ِ ٔ ٟصا َج ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رک ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔإ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣
ٔيٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢و َش ِ٤زَةُ ص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أ ٨َّ ٟؼي ٔي ُّی ص َُو َؿٌ ْ
ومحمدنبالیغؿ،ابشیة،زمحة ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایبج مت ںیم
وکیئ ھچک ےھکل وت اےس اخک آولد رک انیل اچوا  ویکہکن ہی احتج وک زایدہ وپرا رکان ےہ۔ ہی دحثی رکنم ےہ۔ ل  اےس اوبزریب یک رفاتی
ےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔زمحہ،رمعفیبیصنےکےٹیبںیہافردحثیںیمفیعضںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،ابشیة،زمحة،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 610

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاہلل ب ٩شارث٨ً ،بشة٣ ،ص٤ؽ ب ٩زاذ ،٪ا ٦سٌؽ ،شرضت زیؽ ب ٩ثابت رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
َا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ٢
ث ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ َٔ ٩زاذ َ
َِک ٤ِ ٤ُِ ٠ٟٔلٔی
َؼ َظُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبَی ِ َن َی َؽیِطٔ کَات ْٔب ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٢ؿ ٍِ ا ًَِ ٥ََ ٠َ٘ ٟل َی أُذَُ ٔ ٧
ک َٓإُٔ َّ ٧ط أَذ َ ُ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔيٕ َو ًَ َِ ٨ب َش ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٩
ٔیث َ ٔ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوص َُو إ ٔ ِس َ٨ا ْؼ َؿٌ ْ
َغ ْ
َا ٪ي َُـ ٌََّٔا ٔ ٪فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َزاذ َ
ہبیتق،دبعاہللنباحرث،عنیسة،دمحمنبزاذؿ،اؾدعس،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع ےتہںیہہکاکیرمہبتںیمیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اسےنم اکبت(ےنھکل فاال) اھٹیب وہا اھت افر آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملساس ےس ہہک رےہ آ ےہک ملق وک اکؿ رپ روھک اس ےیل ہکاس ےس ومضمؿ زایدہ ایدآات ےہ۔اس دحثی وک ل  رصػ
ایسدنسےساجےتنںیہافرہیفیعضےہویکہکندمحمنبزاذاؿافرہسبنعنبدبعارلنمحدفونںدحثیںیمفیعضںیہ۔
رافی  :قنینة،دبعاہللنباحرث،عنیسة،دمحمنبزاذؿ،اؾدعس،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسایینزابؿیکمیلعت
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رسایینزابؿیکمیلعت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 611

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ز٧اؼ ،ابوز٧اؼ ،ظارجہ ب ٩زیؽ ب ٩ثابت ،شرضت زیؽ ب ٩ثابت رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ظارٔ َج َة بِ َٔ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َزیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت
َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ َت ٌَ َُّ َٟ ٥َ ٠ط کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
اب یَ ُضو َؼ َٗا َ ٢إنِّٔی َواہللٔ َ٣ا آ َ ٩ُ ٣یَ ُضو َؼ ًَل َی َ ٔ ٛتابٔی
ت َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
ْقأِ ُت
ٕ َط ِضز ٕ َشًَّی َت ٌَ َُّ ٤ِ ٠ت ُط َُ ٟط َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َت ٌَ َُّ ٤ِ ٠ت ُط ک َ َ
َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ََّ ٣ز بٔی ن ِٔؼ ُ
ا ٪إٔذَا ََ ٛت َب إلٔ َی َی ُضو َؼ َٛت َِب ُت إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥وإٔذَا َٛتَبُوا إَِٔ ٟيطٔ َ َ
َُ ٟط َ ٔ ٛتابَ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َر َوا ُظ اْلِ َ ًِ َُ ٤ع
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اَّٟسیَاَّ ٔ ٧ي َة
ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ َت ٌَ َِّ ُّ ٥َ ٠

یلع نب رجح ،دبعارلنمح نب ایب زاند ،اوبزاند ،اخرہج نب زدی نب اثتب ،رضحت زدی نب اثتب ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماےنپےیلوہیدویںیکاتکبےس ھچکاملکت ےنھکیاکمکحدایافررفامایاہللیکمسقےھجموہیدویںرپابلکل
اانیمطؿںیہنہک فہریمے ےیلحیحصےتھکلںیہ۔رضحت زدیرفامےتںیہہکرھپںیمےن فصنےنیہمےکادنرادنر(رسایینزابؿ)ھکیس
یل۔انچہچن بج ںیمھکیسایگ وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ارگوہیدویں وکھچکوھکلاےتوت ںیماتھکل افرارگ اؿیکرطػ ےسوکیئ زیچ
آیت وت اےس یھب زپھ رک انسات۔ ہی دحثینسححیحص ےہ۔ افر یئکدنسفں ےس رضحت زدی نب اثب ےس وقنمؽ ےہ۔ا،شم ،اثتب نب
دیبعےسلقنرکےتںیہہکزدینباثتبےنرفامایہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسایینزابؿ ےنھکیاکمکحدای۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعارلنمحنبایبزاند،اوبزاند،اخرہجنبزدینباثتب،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکےسطخفاتکتبرکےنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رشمنیکےسطخفاتکتبرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 612

راوی  :یوسٕ ب ٩ش٤اؼ بْصیً ،بؽاَّلًلی ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٕ بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ

َّ
ْص َوإلٔ َی اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َوإلٔ َی ک َُ ِّ١جبَّا ٕر یَ ِؽًُوص ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ َوَِ ٟي َص بٔاَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َّأ ٟذی َػلَّی
َو َسَ َٛ ٥َ ٠ت َب َٗ ِب َِ ٣َ ١وتٔطٔ إلٔ َی َ ِ ٔ ٛ
َّسی َوإلٔ َی َٗ ِي َ َ
ًََِ ٠يطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ویفسنبامحدرصبی،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،رضحتاسن نب امکلریضاہلل ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنفافتےسےلہپرسکی ،رصیق،اجنیشافررہاجرب رس شوکوطخطوھکلاےئنجںیماںیہناہللاامیؿالےنیکدوعتدی،ہیاجنیش
فہںیہنسجرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزانجزہزپیھیھت۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ویفسنبامحدرصبی،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکوکسکرطحطخرحتریایکاجےئ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رشمنیکوکسکرطحطخرحتریایکاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 613

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،زہزیً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاہلل بً ٩تبة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض أََّ٧طُ أَ ِظب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِظب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪بِ ٩رح ٕب أَ ِظب َ َر ُظ أَ َّ ٪صٔز ِٗ َ ١أَ ِرس َ ١إَٟٔيطٔ فٔی َن ََفٕ ُْٔ ٩٣قیِ ٕع وکَاُ ٧وا تُح ّ َّ َ
َک ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
ِ َ َ
َ ِ
َ
ُسٔ َِي َ َ َ ِ
َّارا بٔاٟظآَ ٔ ٦أ َت ِو ُظ ٓ ََذ َ َ

َْق َئ َٓإٔذَا ٓ ٔيطٔ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اٟزَّش ٔٔيَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ إلٔ َی
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ُ ٓ ٥َ ٠
َؼ ًَا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اٟزوَّ ٔ ٦
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ ا ُِ ٟض َؽی أَ َّ٣ا َب ٌِ ُؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٪ا ِس ُ٤طُ
يض َوأَبُو ُسٔ َِي َ
ص َٔز ِٗ ًََ ١و ٔٔيُّ ٥
رح ٕب
رخ بِ ُِ َ ٩
َػ ِ ُ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عینة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
اوبایفسؿنبرحبےناںیہناتبایہکرہلقےناںیہنھچکولوگںےکاسھتاجترتےکےیلاشؾاجےنےکومعقرپاغیپؾ اجیھوت ب
اس ےکدرابر ںیماحرض وہےئ ۔ رھپاوبایفسؿ ےندحثیذرکیکافر اہکہکرہلق ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس اکطخوگنماای
ا
ِ
َ
ّللَّارلَّ ْ َ ِ
ّللَّفرئوُ ةإ ََل ِه ْ َ
ْ
ل
ب
َ
ی
ِارلُّ ِ
فؾال َّس َل ُؾ َلَعنَمْا ّ َ َعا ُه َددی
حُمٍ َ ْ د
ِحنِمْ ُ َ َّ د
(ِبا ِ
ْحارلَّ ِ
افرفہزپاھایگاسںیماھکلوہااھت۔ ِ ْ ِ
ع ِا ِ َ َ ل ِ ِ ِ َ َ
ِ
َلْق ِ
ب)ہیرحتریاہللےکدنبےافراسےکروسؽدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےسرہلقیکرطػیجیھبیئگےہوجرفؾاکڑبا
َأ َّم َ ْ ُ د
احمک ےہ۔ السؾ ےہ اس رپ وج دہاتی ےک راےتس یک اابتع رکے اامدعب۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اوبایفسؿ اک انؾ رخص نب رحب
ےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعینة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

طخرپرہماگلےنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
طخرپرہماگلےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 614

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظاٗ ،٦تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َرا َؼ ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ
َاػ َل ََ ٍَ ٨ظا َت ّ٤ا َٗا ََٜ َٓ ٢أنَِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَِٜت َُب إلٔ َی ا َِ ٌَ ٟح ٔٔٗ ٥ي َُ َٟ ١ط إ ٔ َّ ٪ا َِ ٌَ ٟح َََّ ٥ل َي ِ٘ َبَ ُ٠
و ٪إ ٔ ََّّل َ ٔ ٛتابّا ًََِ ٠يطٔ َظا َت ِْ ٓ ٥

يض
أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی بَ َيا ٔؿطٔ فٔی َِّٔ ٛطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااحسؼ نب وصنمر ،اعمذ نب اشہؾ ،اشہؾ ،اتقدة ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن ویمجعں وک وطخط ےنھکل اک ارادہ رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اتبای ایگ ہک ہی ولگ ریغب رہم ےک وکیئ زیچ وبقؽ ںیہن
رکےت۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاوگنیھٹونبایئ۔رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہوگایہکںیمآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیک یلیھتہںیم(اب یھب)اسیکدیفسیوکدھکیراہوہں۔سجںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیک رہم یھت۔ہیدحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾیکتیفیکےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
السؾیکتیفیکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 615

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،س٠امی ٪بِ٣ ٩یرة ،ثابت ب٨انی ،اب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ٘٣ؽاؼ ب ٩اسوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ٩
ارَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِض ٔؽ َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا َن ٌِز ٔ ُق أَ ِن ُٔ َش َ٨ا
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽاؼ ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ َٗا َ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت أََ٧ا َو َػاش َٔبا ٔ ٪لٔی َٗ ِؽ َذ َص َب ِت أَ ِس َ٤اًُ َ٨ا َوأَبِ َؼ ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٠َٓ ٥َ ٠ي َص أَ َش ْؽ َي ِ٘ َب٨َ ُ٠ا َٓأ َ َت ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََی ب ٔ َ٨ا أَ ِص َُ ٠ط َٓإٔذَا
ًَل َی أَ ِػ َص ٔ
ثَ ََلثَ ُة أَ ًُِ٨ز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِش َتٔ٠بُوا َص َذا َّ
َش ُب ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا َٕ ٪ن ٔؼي َب ُط َوِ َ ٧ز َٓ ٍُ
ا٠ٟب َ َن بَ ِي َ٨َ ٨ا َٓ٨َّ ُٜا ِ َ ٧ص َتٔ٠بُ ُط ٓ ََي ِ َ
ُّ
يبطُ ٓ ََيحٔي ُئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
اِ ٠ٟي ُٔ َٓ ١ي َش َِّ ٥ُ ٠ت ِشّ ٔ ٠امی َّلَ یُوٗ ٔ ُى
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٔؼ َ

ِ
ا٨َّ ٟائ ٔ ٥وي ُِش ٍُ ٔ٤ا ِٟي ِ٘وَ َ ِ
َشب ُ ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ََ
َ
ا ٪ث ُ َّ ٥یَأت ٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ َٓ ُي َؼل ِّی ث ُ ََّ ٥یأت ٔی َ َ
َشابَ ُط ٓ ََي ِ َ
وسدی ،دبعاہلل نب ابمرک ،نامیلؿ نب ریغمة ،اثتب انبین ،انب ایب یلیل ،رضحت دقماد نب اوسد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر
ریمے دف اسیھت دمہنی ںیم آےئ۔ امہرے اکؿ افر آںیھکن وھبک یک فہج ےس  روفر وہیئگ ںیھت۔ ل  وخد وک احصہب ےک اسےنم شیپ
رکےتوتوکیئںیمہوبقؽہنرکات۔رھپل روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیمہ ےل رک اےنپ رھگ فیرفی ےل ے فاہں نیت رکبایں ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن ںیمہ اؿ اک دفدھ دفےنہ اک مکح دای۔
انچہچنل اؿاکدفدھدفےتہافررہاکیاےنپےصحاکدفدھیپاتیلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکہصحرھکداتی۔یبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسراتوکفیرفیالےتافراسرطحالسؾرکےتہکوسےنفاالہناجاتگافراجےنگفاالنساتیل۔رھپدجسماجےتافرامنززپےتھ
رھپفاسپآےتافراےنپےصحاکدفدھےتیپ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،نامیلؿنبریغمة،اثتبانبین،انبایبیلیل،رضحتدقمادنباوسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاشیپبرکےنفاےلوکالسؾرکانرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکاشیپبرکےنفاےلوکالسؾرکانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 616

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و نْص بً ٩لی ،ابواش٤ؽ زبیری ،سٔيا ،٪ؿصاک بً ٩ث٤ا٧ ،٪آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َّ
اَّ ٩ِ ًَ ٪
اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟـصَّا ٔک بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظا ٕر َو َن ِ ُ
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َیبُو ُ ٥َِ ٠َٓ ٢یَزُ َّؼ ًََِ ٠يطٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟش ََل ََ ٦ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی
اَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟـصَّا ٔک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ابِ ٔ٩
ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
اِ ٨َّ ٟي َشابُور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ

ئ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔبِ ٕٔ ُٔ ٨ِ ُٗ ٩ذ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ئ َو َجابٔز ٕ َوا ِٟب َ َرا ٔ
ا َِ ِِ َٔ ٟوا ٔ
دمحمنباشبرفرصننبیلع،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکاکیصخشےن
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾایک۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملساشیپبرکرےہآ ے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾ
اکوجابںیہندای۔دمحمنبییحی،دمحمنبویفسےسفہایفسؿےسافرفہاحضکنبامثعؿےساسدنس ےسایسےکلثمرفاتیرکےت
عل
ںیہ۔ اس ابب ںیم رضحت مقمہ نب فعواء ،اجرب ،رباء افر اہمرج نب قیفدد ریض اہلل مہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفرصننبیلع،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکادتباءںیمکیلعاالسلؾانہکرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکادتباءںیمکیلعاالسلؾانہکرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 617

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،ظاٟؽ شذاء ،شرضت ابوت٤ي٤ہ ہحيِم

ِم ًَ َِ ٩ر ُج ِٕ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ َٗا َ ٢كََِ ٠ب ُت أ ٨َّ ٟي َّی
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی َتَ ٔ٤يَ ٤ة ا ُِ ٟض َح ِي ٔ ِّ
ُفَْ َٗ َاُ ٌَ ٣َ ٦ط
َف ص َُو ٓ ٔيض ٔ َِ ٥و ََّل أَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠أَ ِٗؽ ِٔر ًََِ ٠يطٔ َٓ َحَِ ٠ش ُت َٓإٔذَا َن َ ْ
رع ُٓطُ َوص َُو ي ُِؼُ ٔ ٠ض بَ ِي َُ ٨ض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َ َ
ک َّ
ک َّ
ک
اٟش ََل َُ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََِ ٠ي َ
اٟش ََل ُ ٦یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََِ ٠ي َ
ک ُُِٗ ٠ت ًََِ ٠ي َ
َب ٌِ ُـ ُض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیِ ُت ذََ ٔ ٟ
ک َّ
ک َّ
َّ
اٟش ََل َُ ٦ت ٔص َّي ُة ا ِ٤َ ٟيِّتٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا
اٟش ََل َُ ٦ت ٔص َّي ُة ا ِ٤َ ٟيِّتٔ إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ي َ
اٟش ََل ُ ٦یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ي َ
 ١أَ َظا ُظ ا ِِ ٤ُ ٟشَِ ٠َٓ ٥َ ٔ ٠ي ُ٘ َِّ ١
ک
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦يَ ٥ِ ُٜو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ ث ُ ََّ ٥ر َّؼ ًَل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و ًََِ ٠ي َ
َٟق ٔ َی اَّ ٟز ُج ُ

ک َو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽٔی َث أَبُو َُٔٔارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َتَ ٔ٤يَ ٤ة
ک َو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َو ًََِ ٠ي َ
َو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َو ًََِ ٠ي َ

َّ
َّ
َک ا َِ ٟصؽ َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َز ٓ ٕ
ٔیث َوأَبُو َتَ ٔ٤يَ ٤ة
ی َجابٔز ٔبِ ُٔ ٩سَِ ٠ي ٕ ٥ا ُِ ٟض َح ِي ٔ ِّ
ا ُِ ٟض َح ِي ٔ ِّ
ِم َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
یٕ بِ َُ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ
اس ُُ ٤ط َ ٔ
ُط ُ
ِ
ئمی ہخی
م
وسدی،دبعاہلل،اخدل ذحاء ،رضحتاوب مہ یاینپوقؾےکاکی صخشاک وقؽلقن رکےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکالتشرکےن ےکےیل الکنوتآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس وکہن اپرکاکیہگج ھٹیبایگ اےنت ںیم دنچولگآےئ یبن ارکؾ یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یھب ایہن ںیم آ ے۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن اچہپاتن اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک
درایمؿحلصرکارےہآ ے۔بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافرغوہےئوتھچکولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاےھٹافر
ےنہکےگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمےنبجہیداھکیوتںیمیھبےنہکاگلکیلع االسلؾایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
(نیترمہبتایسرطحایک)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیرطػوتمہجوہےئافررفامایبجوکیئصخشاےنپیسکاھبیئےسےلموت
ےہک االسلؾ مکیلع ف رہمة اہلل ف رباکہت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے السؾ اک وجاب دےتی وہےئ نیت رمہبت رفامای کیلع ف
ہخی
بیمی ہخی
م
رہمة اہلل اوبافغری دحثی ا مہ م ےس افر اوبرجی اجرب نب میلس ی ےس لقن رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپسآای۔(ادحلثی)اوبئمیمہاکانؾرظفینباجمدلےہ۔
ئمی ہخی
م
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اخدلذحاء،رضحتاوب مہ ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکادتباءںیمکیلعاالسلؾانہکرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 618

راوی  :شش ٩بً ٩لی ،ابواسا٣ة ،ابؤُار٣ثىی ب ٩سٌيؽ كاِی ،ابوت٤ي٤ة ہحيِم ،شرضت جابز ب ٩س٠ي ٥رضی اہلل ً٨ہ

ک ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی َُٔٔا ٕر ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َّ
اٟلأِ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َتَ ٔ٤يَ ٤ة
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ

ک َّ
ک َّ
اٟش ََل ُ٦
ا ُِ ٟض َح ِي ٔ ِّ
اٟش ََل َُ٘ َٓ ٦ا ََّ ٢لَ َت ُ٘ َِِ ٠ًَ ١ي َ
ِم ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ُٔ ٩سَٕ ٠يَٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ًََِ ٠ي َ
َو َلَّ ١ِ ُٗ ٩ِٔ ٜ
ََک ٗٔؼَّ ّة كَؤی َّ ٠ة َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي َ
ک َوذ َ َ
ئمی ہخی
م
نسحنبیلع،اوبااسةة،اوبافغرینثمنبدیعساطیئ،اوب مة ی،رضحتاجربنبمیلسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اہک کیلع االسلؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کیلع االسلؾ ہن وہک ہکلب االسلؾ
مکیلعوہک۔رفافیےنوپرافاہعقایبؿایک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
ئمی ہخی
م
رافی  :نسحنبیلع،اوبااسةة،اوبافغرینثمنبدیعساطیئ،اوب مة ی،رضحتاجربنبمیلسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکادتباءںیمکیلعاالسلؾانہکرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 619

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارثً ،بؽاہلل ب٣ ٩ثىی ،ث٤ا٣ة بً ٩بؽاہلل ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َ٤ؽٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ

ا ٪إٔذَا َس ََّ ٥َ ٠س َّ ٥َ ٠ثَ ََلثّا َوإٔذَا َتک َ َّ ٥َ ٠بٔکَ٤َ ٔ ٠ةٕ
بِ ٔ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یب
أَ ًَا َؼصَا ث َ ََلثّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ااحسؼنبوصنمر،دبعادمصلنبدبعاولارث،دبعاہللنبینثم،امثةةنبدبعاہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسالسؾرکےتوتنیترمہبترکےتافربجابترکےتوتاےسیھبنیت(یہ)رمہبتدرہاےت۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعادمصلنبدبعاولارث،دبعاہللنبینثم،امثةةنبدبعاہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 620

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،اسصا ٚبً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ك٠صة ،ابو٣زة ،شرضت ابواٗؽ ٟيثی

َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُّ ٣ز َة َِ ٣ول َی ًَ٘ٔي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی
كَأٟبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َواٗ ٔ ٕؽ َّ
اض َُ ٌَ ٣ط إٔذِ أَٗ َِب َ١
اِ ٠ٟيثٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َواُ ٨َّ ٟ
َف َٓأَٗ َِب َ ١اث ِ َ٨ا ٔ ٪إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذَ َص َب َواش ْٔؽ َٓ َ٤َّ ٠ا َو ََٗٔا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ثَ ََلثَ ُة َن َ ٕ
َّ َّ َ َ
َخ َٓأ َ ِؼبَ َز ذَاص ٔ ّبا
َخ َٓ َحََ ٠ص َظ ُِ َٔ ٠ض َِ ٥وأَ َّ٣ا ِاْل َ ُ
ُفأَی ُفُ ِ َج ّة فٔی ا َِ ٟص ِٔ َ٘ ٠ة َٓ َحََ ٠ص ٓ َٔيضا َوأَ َّ٣ا ِاْل َ ُ
َو َسَ ٥َ ٠س٤َ ٠ا َٓأ َّ٣ا أ َش ُؽص َُ٤ا َ َ
َف َّ
اٟث ََلثَ ٔة أَ َّ٣ا أَ َش ُؽص َُِٓ ٥أ َ َوی إلٔ َی اہللٔ َٓأ َ َوا ُظ اہللُ َوأَ َّ٣ا
ُفَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأ َ ٨َّ ٟ
َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
ِاْل ََخ َٓاس َتصيا َٓاس َتصيا اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط وأَ َّ٣ا ِاْل َ َ
يض
رع َق اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ
ُ ِ َِ ِ َِ
ُ
رع َق َٓأ ِ َ
َخ َٓأ ِ َ
َوأَبُو َواٗ ٔ ٕؽ َّ
اس ُُ ٤ط ا َِ ٟصار ُٔث بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اس ُُ ٤ط َیزٔی ُؽ َويُ َ٘ا ُِ ٣َ ٢ول َی ًَ٘ٔي ٔ ١بِ ٔ٩
ٖ َوأَبُو َُّ ٣ز َة َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی كَأٟبٕ َو ِ
اِ ٠ٟيثٔ ُّی ِ
أَبٔی كَأٟبٕ

ااصنری ،نعم ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب طلجة ،اوبرمة ،رضحت اوبادق یثیل رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسولوگںےکاسھتدجسمںیمےھٹیبوہےئآ ےہکنیتآدیمآےئاؿںیمےسدفوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػآ
ے افر اکی الچایگ۔ فہ دفونں بج فہ ڑھکے وہےئ وت اکی ےن ولوگں ےک درایمؿ وھتڑی یس ہگج دیھکی افر فاہں ھٹیب ایگ ہکبج
دفرساولوگںےکےھچیپاھٹیبافررسیتاوتےھٹیپومڑرکالچیہایگاھت۔بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسافرغوہےئوتآپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایایکںیمںیہمتاؿونیتںاکاحؽہناتبؤں۔اؿںیمےساکیےناہللیکرطػاکھٹہنانباناچاہوتاہللےناےسانپہ
دےدی۔دفرسےےنرشؾیک(افرےھچیپھٹیبایگ)وتاہلل اعتیلےن اےس شخبدایافر رسیتےےنارعاضایک وتاہلل ےن یھباسےس
ہنمریھپایل۔ہیدحثینسححیحصےہ۔اوبادقیثیلاکانؾاحرثنبوعػےہافراوبرمہاؾاہینتنبایباطبلےکومیلںیہ۔اؿاکانؾ
سیدیےہ۔ضعب ےتہںیہہکہیلیقعنبایباطبلےکومیلںیہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبطلجة،اوبرمة،رضحتاوبادقیثیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 621

راوی ً :لی ب ٩شحزَ ،شیک ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا أَ َت ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َ ٔ
َش ْ
یک ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

َو َس ََّ ٥َ ٠جََ ٠ص أَ َش ُؽَ٧ا َش ِي ُث َی َِ ٨تهٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُز َصیِرُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
س َٔ٤ا ٕک أَي ِّـا

یلعنبرجح،رشکی،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجل یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک سلجم ںیم احرض وہےت وت اہجں ہگج اپےت فںیہ ھٹیب اجےت۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ اےس زریب نب اعمفہی امسک ےس رفاتی
رکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 622

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،ابواسص ،ٙشرضت بزاء رضی اہلل ً٨ہ

ئ َوَ ٥َِ ٟي ِش َُ ٌِ ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ُ
ُف ُّؼوا َّ
اٟش ََل ََ ٦وأًَ ٔيُ٨وا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ ب ٔ َ٨ا ٕ
اْٟط ٔ
وض فٔی َّ ٔ
ض ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َوص ُُِ ٥جْ ُ٠
یَ٘ َٓ ٙا َ ٢إ ٔ ِ٨ِ ٛ ٪ت ََُِّ ٥ل ب ُ َّؽ َٓأًٔ٠ی َن َ ُ
ا ِ٤َ ٟوِ َ ُ٠وَ ٦واصِ ُؽوا َّ
یب
َشیِ ٕض ا ُِ ٟعزَاعٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اٟشبٔي ََ ١وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی ُ َ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنر یک اکی
امجتعےکاپسےسسگرےفہراےتسںیمےھٹیبوہےئآ ے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاہمترےےیلراےتسںیمانھٹیب
رضفری وہ وت رہ السؾ رکےن فاےل اک وجاب دف ،ولظمؾ یک دمد رکف افر وھبےل ےکٹھب وک راہتس اتبؤ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ افر
اوبرشحیزخایعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اوباقحس،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصم فحےےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصم فحےےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 623

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،ش٨و٠ة بً ٩بيؽہلل ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

١
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظبَرََ٧ا َش ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اَّ ٟز ُج ُ
ٔ٨َّ ٣ا یَ َِ ٠قی أَ َظا ُظ أَ ِو َػؽٔي َ٘ ُط أَ َی َِ ٨صىٔی َُ ٟط َٗا َََّ ٢ل َٗا َ ٢أَٓ ََي َِ ٠تز ٔ ُُ ٣ط َويُ َ٘ ِّبُ ُ٠ط َٗا َََّ ٢ل َٗا َ ٢أَٓ ََيأ ِ ُظ ُذ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َوي َُؼآ ٔ ُص ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

ا
وسدی ،دبع اہلل ،جیظلة نب دیبعہلل ،رضحت اسن نب امکلریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ارگ ل ںیمےسوکیئاےنپیسکاھبیئایدفتسوکےلموتایکاسےکےیل۔ےکھ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ںیہن۔رعضایکوتایکاسےسےلگلمرکاساک وبہس ےل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایںیہن۔اسےنوپاھچایکاساکاہھت
ڑکپےافراصمہحفرکے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںہیدحثینسحےہ۔
ا
رافی  :وسدی،دبعاہلل،جیظلةنبدیبعہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصم فحےےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 624

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،ہ٤ا ،٦شرضت ٗتاؼہ رضی اہلل ً٨ہ

اب
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َص ِ ١ک َاِ َ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؼا َٓ َص ُة فٔی أَ ِػ َص ٔ
يض
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وسدی ،دبع اہلل،امہؾ ،رضحت اتقدہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض اہللہنع ےس وپاھچ ہک ایک احصہب رکاؾ
ریضاہللمہنعںیماصمہحفرکےناکرفاجاھترضحتاسنریضاہللہنعےنرفامایاہںہیدحثینسحےہ۔

رافی  :وسدی،دبعاہلل،امہؾ،رضحتاتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصم فحےےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 625

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيی ،یصٌی ب ٩س٠ي ٥كائفی ،سٔيا٨٣ ،٪ؼور ،ظيث٤ہ ،ایک آؼمی ،شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ي َّٕ ٥
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٩ظ ِي َث ََ ٤ة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ٩
اٟلائٔف ُّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ئ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ت َ٤ا ٔ ٦اَّ ٟت ٔص َّي ٔة اْلِ َ ِظ ُذ بٔا َِ ٟي ٔؽ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اَ ٪سأ َ ُِ ٟت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٩ِ ًَ ١ص َذا
یب َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ یَ ِصٌَی بِ ُٔ ٩سَِ ٠ي ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ ََٓ ٥َِ ٠ي ٌُ َّؽ ُظ َِ ٣صُٔوهّ ا و َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َرا َؼ ً ٔ ِ٨ؽٔی َش ٔؽ َ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٩ظ ِي َث ََ ٤ة ًَ ََّ ٩ِ ٤س ٍَ ٔ٤ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ٩
یث ُسٔ َِي َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َس ََ ٤ز إ ٔ ََّّل َ ٤ُ ٔ ٟؼ ٕ ٓ ١أَ ِو َُ ٣ش ٔاُفٕ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َوإٔ٤َ َّ ٧ا یُ ِز َوی ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔؽ
یؽ أَ ِو َُی ِرٔظ ٔ َٗا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ت َ٤أ ٦اَّ ٟت ٔص َّي ٔة اْلِ َ ِظ ُذ بٔا َِ ٟي ٔؽ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ

ادمح نب دبعة یبض ،ییحی نب میلس اطئ ،ایفسؿ ،وصنمر ،ہمثیخ ،اکی آدیم ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاصمہحفرکان(ینعیاہھتڑکپان)السؾیک لیمکےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اےسرصػییحینب
میلسیکایفسؿےسرفاتیےساجےتنںیہ۔(اامؾرتذمی ےتہںیہ)ںیمےناامؾاخبریےساسدحثیےکقلعتموپاھچوتاوہنںےن
اےسوفحمظااحدثیںیمامشر ںیہنایک۔افرہکاشدیییحیےن ایفسؿیک وصنمرےسرمفی دحثیاکارادہایکوہوجہمیثخاکی اےسیصخش
ےسرفاتیرکےتںیہسجےنانبوعسمدےسافراوہنںےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہ یےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامای امنزیافر اسمرفےک العفہ یسکدفرسے ےکےیلراتوک ابںیترکان درتسںیہن۔اامؾاخبریرفامےتںیہوصنمر
اوبااحسؼےسفہدبعارلنمحاییسکافرےسلقنرکےتںیہہکاصمہحفرکانہیحت(السؾ)وکوپرارکانےہ

رافی  :ادمحنبدبعةیبض،ییحینبمیلساطئ،ایفسؿ،وصنمر،ہمثیخ،اکیآدیم،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصم فحےےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 626

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ،یصٌی ب ٩ایوبً ،بيؽاہلل ب ٩زرحً ،لی ب ٩یزیؽٗ ،اس ٥ابوًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوا٣ا٣ہ
رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَبٔی
وب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ز ِرحٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
یف أَ َِ ٪ي َـ ٍَ
ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َُ ٤أَ ً ٦يا َؼة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
ٕ ص َُو َو َت َُ ٤اَ ٦ت ٔصيَّاتٔ ٥ِ ُٜبَ ِي َ ٥ِ ُٜ٨ا َِ ٤ُ ٟؼا َٓ َص ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا إ ٔ ِس َ٨ا ْؼ
أَ َش ُؽ َُ ٥ِ ٛی َؽ ُظ ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َی َی ٔؽظ ٔٓ ََي ِشأَُ ُٟط َِ ٛي َ
ٔيٕ َوا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤یُِٜى َی أَبَا ًَ ِبؽٔ
َِ ٟي َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َو ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ز ِرحٕ ٔث َ٘ ْة َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ َؿٌ ْ
یؽ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َوص َُو ٔث َ٘ ْة َوا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥طام ٔ ٌّی
اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وص َُو َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ظأٟؽٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ

وسدینبرصن،دبعاہلل،ییحینب اویب،دیبعاہللنبزرح ،یلع نبسیدی،اقمساوبدبعارلنمح ،رضحتاوباامہمریضاہللہنع ےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرمضییکاشیپینایرفامایاسےکاہھترپاہھترانھکافراسےساسیکتیفیکوپانھچ
وپریایعدت ےہ افر اہمترےدرایمؿ اصمہحف وپراہیحت (السؾ) ےہ۔ اس دحثییک دنس وقی ںیہن۔ اامؾ اخبری  ےتہ ںیہ ہک دیبع اہلل
نبزرحہقثےہافریلعنبسیدیفیعضںیہ۔اقمسےسرمادانبدبعارلنمحںیہافراؿیکتینکاوبدبعارلنمحےہ۔ہیہقثںیہافرہی
دبعارلنمحنباخدلنبسیدینباعمفہیےکومیلافراشیمںیہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ییحینباویب،دیبعاہللنبزرح،یلعنبسیدی،اقمساوبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصم فحےےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 627

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ و اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاہلل ب٤٧ ٩یر ،اج٠ض ،ابواسص ،ٙشرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌالی

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َوإ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠ضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔء بِ ٔ٩
َّ
َّ
َّ
َُف َُ ٟض َ٤ا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ي ِٔتَر ٔ َٗا
ًَاز ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش٤َ ٔ ٠ی ِ ٔن َی َِ ٠ت٘ ٔ َيا َٔ َٓ ٪ي َت َؼا َٓ َصا ٔ ٪إَّٔل ُ ٔ َ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔء َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔء َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َو ِجطٕ َواْلِ َ ِجَ٠ضُ ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ُٔ ٩ش َح َّي َة بِ ًَٔ ٩ؽ ٓ ٕ
ٔی ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی

جل
ایفسؿنبفعیکفااحسؼنبوصنمر،دبعاہللنبریمن،ا ،،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایبجدفاملسمؿآسپںیمالماقتےکفتق اصمہحفرکےتںیہوت اہللاعتیل اںیہندجاوہےنےلہپ
شخب داتی ےہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ اس دحثی وک اوبااحسؼ رباء نب اعزب ریض اہللہنع ےس لقنرکےت ںیہ رباء ریض اہلل
ہنعےسیہیئکدنسفںےسوقنمؽےہ۔
جل
رافی  :ایفسؿنبفعیکفااحسؼنبوصنمر،دبعاہللنبریمن،ا ،،اوباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلگےنلمافروبہسدےنیےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ےلگےنلمافروبہسدےنیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 628

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١ابزاہي ٥ب ٩یصٌی ب٣ ٩ص٤ؽ بً ٩باؼ ٣ؽیىی ،ابویصٌی ب٣ ٩ص٤ؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا٣ ،ٚص٤ؽ ب٩
٣ش ٥٠زہزی ،رعوة ب ٩زبیر ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ًَٔ ٩بَّاؼ ٕا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی أَبٔی َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗؽ ََٔ ٦زیِ ُؽ بِ َُ ٩شارٔثَ َة ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َو َر ُسو ُ٢
بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
رع َیاّ٧ا َی ُح ُّز ثَ ِوبَ ُط َواہللٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ِئًی َٓأ َ َتا ُظ ٓ ََ
اب َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟيطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٥َ ٠
َْق ََ ا َِ ٟب َ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
رع َیاّ٧ا َٗ ِب َُ ٠ط َوَّلَ َب ٌِ َؽ ُظ َٓا ًِت َ َُ َ٘ ٨ط َو َٗ َّب َ٠طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َ٣ا َرأَیِ ُتطُ ُ ِ

إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

دمحمنباامسلیع،اربامیہنبییحینبدمحمنبابعددمینی،اوبییحی نبدمحم،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبملسمزرہی،رعفةنبزریب،رضحتاعہشئ
ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب احرہث دمہنی آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریمے رجحہ ںیم فیرفی رفام آ ے۔
رضحت زدی ےن آ رک درفازہ اٹھکٹھکای وت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربہنہ ڑپکے ےتچنیھک وہےئ اؿ یک رطػ ےکپل۔ اہلل یک مسق ںیم
ےنآپیلصاہللہیلعفآہل فملس وکاسےسےلہپ ایدعب یھبک ںیہنداھکی۔رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناںیہن ےلگ اگلایافر اؿاک
وبہسایل۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اےسزرہییکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع ،اربامیہ نب ییحی نب دمحم نب ابعد دمینی ،اوبییحی نب دمحم ،دمحم نب ااحسؼ ،دمحم نب ملسم زرہی ،رعفة نب زریب،
رضحتاعہشئریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھتافراپؤںاکوبہسےنیلےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اہھتافراپؤںاکوبہسےنیلےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 629

راوی  :ابوَکیبً ،بؽاہلل ب ٩اؼریص و ابواسا٣ة ،طٌبة٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بؽاہلل ب ٩س٤٠ة ،شرضت ػٔوا ٪بً ٩شا٢

ٔیص َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِؼر َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اُ َٟ ٪ط
ا ٪بِ َّٔ ًَ ٩شا َٕٗ ٢ا ََٗ ٢ا َ ٢یَ ُضوؼ ٔ ٌّی َ ٔ ٟؼاش ٔبٔطٔ اذِ َص ِب ب ٔ َ٨ا إلٔ َی َص َذا أ ٨َّ ٟي ِّی َٓ َ٘ا ََ ٢ػاشٔبُطُ ََّل َت ُ٘ ِٔ َ ٧ ١ي ٌّی إُٔ َّ ٧ط َِ ٟو َسَ ٌَ ٔ٤
ککَ َ
َػٔ َِو َ
ت بَ ِّي َ٨ا ٕ
أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ًِی ُ ٕن َٓأ َ َت َيا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ََّل ُظ ًَ ِ ٩تٔ ِش ٍٔ آ َیا ٕ
َش ُٛوا بٔاہللٔ َط ِيئّا
ت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ََِّ ٥ل ُت ِ ٔ
ُحوا
َو ََّل َت ِ ٔ
َّسُٗوا َو ََّل َتزُِ ٧وا َو ََّل َت ِ٘ ُت ُ٠وا اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّّل بٔا َِ ٟص َِّ ٙو ََّل َت ُِ ٤ظوا بٔبَرٔی ٕئ إلٔ َی ذٔی ُسَِ ٠لا َٕ ٔ ٟ ٪ي ِ٘ ُت َ٠طُ َو ََّل َت ِش َ ُ
ِ
اػ ّة ا َِ ٟي ُضو َؼ أَ َِّ ٪لَ َت ٌِ َت ُؽوا فٔی َّ
َف َار یَ ِو َ ٦اٟزَّ ِش ٕٔ َو ًََِ ٠يَ ٥ِ ُٜظ َّ
اٟش ِبتٔ َٗا َ٢
َو ََّل َتأکُُ٠وا اِّ ٟزبَا َو ََّل َت ِ٘ ٔذ ُٓوا ُِ ٣ص َؼ َّ ٨ة َوَّلَ تُ َو ُّٟوا ا َِ ٔ ٟ
ک ٔ َ ٧ي ٌّی َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َی ِ ٥ِ ٌُُٜ ٨َ ٤أَ َِ ٪تتَّب ٔ ٌُونٔی َٗا ُٟوا إ ٔ ََّ ٪ؼا ُو َؼ َؼ ًَا َربَّ ُط أَ ََِّ ٪ل َیزَا َ ٢فٔی ذُ ِّر َّیتٔطٔ ٔ َ ٧ي ٌّی
َٓ َ٘ َّب ُ٠وا َی َؽ ُظ َورٔ ِج َُ ٠ط َٓ َ٘اَّلَ َن ِظ َض ُؽ أََ َّ ٧
یؽ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َٔ ٌِ ٛب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َوإَّٔ٧ا َ َ ٧ع ُ
اٖ إ ٔ َِ ٪تب ٔ ٌِ ََ ٨
اک أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت َ٨َ ٠ا ا َِ ٟي ُضوؼُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبرک ب،دبعاہللنبادرسیفاوبااسةة،شعنة،رمعفنبرمة،دبعاہللنبسلمة،رضحتوفصاؿنباسعؽرفامےتںیہہکاکیوہیدی
ےن اےنپ اسیھت ےس اہک ہک ولچ ریمے اسھت اس یبن ےک اپس ولچ۔ اس ےک اسیھت ےن اہک یبن ہن وہک ویکہکن ارگ اوہنں ےن نس ایل وت
وخیش ےس اؿ یک آںیھکن اچر وہ اجںیئ یگ۔ فہ دفونں یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسوناشنوینںےکقلعتموپاھچ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہہیںیہہکاہللاعتیلےکاسھتیسکوکرشکیہن
رہھٹاؤ ،وچریہنرکف،زان ہنرکف،اےسیصخش وکلتق ہنرکف ےسجلتقرکانرحاؾ ےہ،ےب روصرصخشوکاحمکےکاپسہن ےلاجؤاتہکفہ
اےس لتق رکے (ینعی تمہت فہریہ اگل رک) اجدف ہن رکف ،وسد ہن اھکؤ ،اپةکز وعرت رپ زان یک تمہت ہن اگلؤ ،اکرففں ےس اقمہلب رکےت
فتقھٹیپہنریھپفافروصخاصاےوہیدویاہمترےےیلالزیمےہہکےتفہےکدؿدحےساجتفز(ینعیملظفزایدیت)ہنرکف۔رافی ےتہ
ںیہرھپاوہنں(ینعیوہیدویں)ےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتافراپؤںوچےمافرےنہکےگلہکل  وگایہ دےتیںیہہک
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یبنںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایرھپوکؿیسزیچ ںیہمت ریمیاابتعےسرف یتےہ۔رافی
 ےتہ ںیہ اوہنں ےن اہک ہک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےن اےنپ رب ےس داع امیگن یھت ہک یبن ہشیمہ اؿ یک افالد ںیم ےس وہں۔ ںیمہ ڈر
ےہہکارگل آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاابتعرکںیےگوتوہیدیںیمہلتقہنرکدںی۔ذموکرہابالدفونںاوبابیکدحوثیںںیم

وبہس اک ذترکہ آای ےہ ہکبج ذگہتش ابب اصمہحف ںیم رضحت اسن یک دحثی ںیم وبہس یک اممتعن ےہ۔ اممتعن افر یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےک لعف ںیماطمتقبویںوہیگہکفہوبہسونممع ےہوجومبجہنتف وہ ایوہشت اکاس ںیماشہبئوہ افرفہوبہساجزئ
ےہوجوطبرازعازفارکاؾوہ۔اہھتاپؤںوچےنمےکابرےںیمہیےہہکاپؤںاکوچانمابالافتؼرکمفہفہریہہریدرتسےہافراہھتاک
وچانمیھبرکمفہےہنکیلاتمرخنیےناملعءافراحلصءاکاہھتوچےنمیکااجزتدیےہ۔(دراتخمر)
رافی  :اوبرک ب،دبعاہللنبادرسیفاوبااسةة،شعنة،رمعفنبرمة،دبعاہللنبسلمة،رضحتوفصاؿنباسعؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمابحےنہکےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمابحےنہکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 630

٣وسی انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،ابونرض ،ابو٣زة ٣ولی ا ٦ہانی ب ٩ابی كاٟب ،شرضت ا ٦ہانی رضی اہلل تٌالی
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩
ً٨ہ

رض أَ َّ ٪أَبَا َُّ ٣ز َة َِ ٣ول َی أ ُ ِّ ٦صَأ ٔ ٧ئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی كَأٟبٕ
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
َ ١وَٓاك َُٔ ٤ة
أَ ِظب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أُ َّ٦صَإ ٔ ٧ئ َت ُ٘و َُ ٢ذصَ ِب ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتضٔ ٓ ََو َج ِؽتُ ُط َي ِِ َت ٔش ُ

ُ
َّ
َک فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ّة
َت ِشتُرُ ُظ ب ٔ َث ِو ٕب َٗاَِ ٟت ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص ٔذظ ٔ ُُِٗ ٠ت أََ٧ا أ ُ َُّ ٦صإ ٔ ٧ئ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َش ّبا بٔأ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ

يض
كَؤی َّ ٠ة َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،اوبرضن،اوبرمةومیلاؾاہیننبایباطبل،رضحتا ؾاہینریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکحتفہکم
ےکومعقرپںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیماحرضوہیئوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسلسغ رفام رےہآ ےافر
افہمط ریض اہلل ہنع ےن اکی ڑپکے ےس رپدہ رک راھک اھت۔ رضحت اؾاہین رفامیت ںیہ ںیم ےنالسؾ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےنوپاھچ ہکہیوکؿےہ؟ںیم ےنرعضایک ںیماؾاہینوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاؾاہین اکآانابمرک وہ۔افررھپ
رافیےناکیوطلیہصقذرکایک۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،اوبرضن،اوبرمةومیلاؾاہیننبایباطبل،رضحتاؾاہینریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمابحےنہکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 631

٣وسی ب٣ ٩شٌوؼ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشرضت ًرک٣ہ ب ٩ابی جہ١
راوی ً :بؽاہلل ب ٩ش٤يؽ وُیرواشؽٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙؼ ٌَ ٔب بِ ٔ٩
وسی بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕأَبُو ُش َذ ِي َٔ َة ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ ٩أَبٔی َج ِض َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َٔ ٦جئِ ُتطُ َِ ٣ز َش ّبا بٔاٟزَّأ ٔ ٛب ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َوفٔی
َس ٌِ ٕؽ ًَ ِٔ ِ ً ٩

ٔیث َِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ بٔ َؼ ٔص ٕ
ض َوأَبٔی ُج َص ِي َٔ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا إ ٔ ََّّل
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔيٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َر َوی َص َذا
وسی بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
اَ ٪و َُ ٣
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣
وسی بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َؿٌ ْ
ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َو َص َذا أَ َػ ُّض
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َِ ٣ُ ٙز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ٔيٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َٛت َِب ُت َٛثٔی ّرا ًَ ِ٩
َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ ََ ٩ب َّظا ٕر َي ُ٘و َُ ٣ُ ٢
وسی بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َؿٌ ْ
ُ٣و َسی بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕث ُ ََّ ٥ت َز ُِ ٛت ُط
دبعاہللنبدیمحفہریفادح،ومٰیسنبوعسمد،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رضحتمرکہمنبایبلہجےسرفاتیےہہکبجفہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمرجوساراکآانابمرکوہ(ینعیاہمرجوساروک
رمابح)اساببںیمرضحتربدیہ،انبابعسافراوبہفیحجریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔اسدحثییکدنسحیحصل اےسومٰیس
نبوعسمدیکایفسؿےسرفاتیےکالعفہںیہناچہپےتنومٰیسنبوعسمدفیعضںیہ۔رھپدبعارلنمحنبدہمییھبایفسؿےسافرفہ

اوبااحسؼےسرمالسلقنرکےتوہےئبعصمنبدعساکذترکہںیہنرکےت۔ہیزایدہحیحصےہ۔ںیمےندمحمنباشبرےسانسہکومٰیس
نبوعسمددحثی ںیمفیعض ںیہ۔دمحمنباشبر ےتہ ںیہہک ںیمےنومٰیس نبوعسمد ےستہبیسدحںیثییھکلںیھت نکیلرھپاےس
وھچڑدای۔
رافی  :دبعاہللنبدیمحفہریفادح،ومٰیسنبوعسمد،ایفسؿ،اوباقحس،رضحتمرکہمنبایبلہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کنیھچاکوجابدےنیےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
کنیھچاکوجابدےنیےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 632

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾ ،ابواسصا ،ٚشارث ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ِ ٤ُِ ٠ٟٔشًَ ٥ٔ ٔ ٠ل َی ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠س ٌّٔت بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ ي َُش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠يطٔ إٔذَا ََ ٔ ٟ٘ي ُط َویُحٔيبُ ُط إٔذَا َؼ ًَا ُظ َويُظَ ُِّ ٤ت ُط إٔذَا ًَ َل َص َو َي ٌُو ُؼ ُظ إٔذَا َ٣ز ٔ َق

ئ َوأَبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو
وب َوا ِٟب َ َرا ٔ
َو َیت ِ َب ٍُ َج ََ ٨از َت ُط إٔذَا ََ ٣
ات َویُ ٔص ُّب َُ ٟط َ٣ا یُصٔ ُّب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی أَ ُّی َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی ا َِ ٟصار ٔٔث اْلِ َ ًِ َورٔ
انہد ،اوباالوحص ،اوبااحسؼ ،احرث ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اکی
املسمؿ ےک دفرسے املسمؿ رپ ھچ وقحؼ ںیہ۔ ( )3بج الماقت رکے وت السؾ ےہک۔ ( )7ارگ فہ اےس دوعت دے وت فہ وبقؽ
ہ
لْح
ّللَّےہک()3ارگفہامیبروہاجےئوتاسیک
کا ُ
رکے۔()1کنیھچاکوجابدے(ینعیبجےنکنھچفاالا َمْ ُددّللَِّےہکوتوجابںیم َ ْث َمُ َ
ایعدت رکے۔( )3ارگ فہ وفت وہ اجےئ وتاس ےک انجزے ےکاسھت اجےئ۔( )3اس ےک ےیل یھبفیہ دنسپ رکے وج اےنپ ےیل
دنسپ رکات ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ ،اوباویب ،رباء افر اوبوعسمد ریض اہلل مہنع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ۔ ہی دحثی

نسحےہافریئکدنسفںےسیبنارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسوقنمؽےہ۔ضعبدحمنیثےناحرثاوعرےکابرےںیمالکؾایک
ےہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،اوبااحسؼ،احرث،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجکنیھچآےئوتایکےہک
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
بجکنیھچآےئوتایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 633

راوی :

وسی ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟب ُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩
ات َویُحٔيبُ ُط إٔذَا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٤ُِ ٠ٟٔ ٥َ ٠ؤ ًَٔ ٩ٔ ٣ل َا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣س ُّٔت ظ َٔؼا َٕ ٢ي ٌُوؼُ ُظ إٔذَا َ٣ز ٔ َق َو َي ِظ َض ُؽ ُظ إٔذَا ََ ٣

يض َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٩
َاب أَ ِو َطض ٔ َؽ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َؼ ًَا ُظ َوي َُش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠يطٔ إٔذَا ََ ٔ ٟ٘ي ُط َويُظَ ُِّ ٤ت ُط إٔذَا ًَ َل َص َویَ َِ ٨ؼضُ َُ ٟط إٔذَا ُ َ
وسی ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی ٔث َ٘ ْة َر َوى ًَ ُِ ٨ط ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َوابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕٝ
َُ ٣
ہبیتق نب دیعس  ،دمحم نب ومٰیس زخمفیمدمینی  ،دیعس نب ایب دیعس یربقی  ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفامای
ومنم ےک ومنم رپ ھچ وقحؼ ںیہ  )3( ،بج امیبر وہاجےئ وت اس یک ایعدت ےک ( )7ارگ فہ وفت وہ اجےئ وت اس ےک انجزہ ںیم
رشکیوہ()1اسیکدوعتوبقؽرکے()3ارگاسےسالماقتوہوتالسؾرکے()3اےسکنیھچآےئوتوجابدے()3اس
یک وموجدیگ افر ہری وموجدیگ ںیم اس یک ریخ وخایہ رکے ہی دحثی حیحص ےہ افر دمحم نب ومٰیس زخمفیم دمینی ہقث ںیہ ۔ اؿ ےس
دبعازعلسینبدمحمافرانبدفکیرفاتیرکےتںیہ۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
بجکنیھچآےئوتایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 634

راوی  :ش٤يؽ ب٣ ٩شٌؽة ،زیاؼ ب ٩ربيٍ ،شرضمی ٣ولی آ ٢جاروؼ ،شرضت ٧آٍ رضی اہلل ً٨ہ ُف٣اےت ہيں ٛہ شرضت اب٩
ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

اروؼ ٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًَ َل َص إلٔ َی َج ِٔ ٨ب ابِ ٔ٩
رضم ٔ ٌّی َِ ٣ول َی ا َِ ٟح ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُش َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا زٔ َیا ُؼ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َش َّؽثَ َ٨ا َش ِ َ
ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َو َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأََ٧ا أَُٗو ُ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َواَّ ٟش ََل ًَُ ٦ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َوَِ ٟي َص صَ ََ ٜذا

ًَ َّ٨َ ٤َ ٠ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ ٤َ ٠َّ ًَ ٥َ ٠ا أَ َِ ٪ن ُ٘و َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل ًَل َی کَُ ِّ١شا َٕٗ ٢ا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ زٔ َیاؼ ٔبِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ

دیمح نب دعسمة ،زاید نب رعیب ،رضحیم ومیل آؽ اجرفد ،رضحت انعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےک
لْ
ئوُؽاّللَِّ)رضحتانبرمعریضاہللامہنعےنرفامایںیمیھباتہکوہں
اپساکیصخشوککنیھچآیئوتاسےناہک(ا حَمْ ُددّللَِّ َفال َّس َل ُؾ َ َلَع َر ِ
لْ
ئوُؽاّللَِّ)نکیلیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطحںیہناھکسایہکلبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
(ا حَمْ ُددّللَِّ َفال َّس َل ُؾ َ َلَع َر ِ
لْ
َ
ک َح ٍؽ) ینعی رہ احؽ ںیم امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اےس
ںیمہ ہی املکت اھکسےئ (ا حَمْ ُدد ّللَِّ َلَع ُ ّ ِ
رصػزایدنبرعیبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دیمح نب دعسمة ،زاید نب رعیب ،رضحیم ومیل آؽ اجرفد ،رضحت انعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل
امہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکےنکنیھچفاےلےکوجابںیمایکاہکاجےئ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکےنکنیھچفاےلےکوجابںیمایکاہکاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 635

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪شٜي ٥ب ٩ؼی ،٥٠ابوبزؼة ب ٩ابی ٣وسی ،شرضت ابو٣وسی رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
وسی
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪شٔٔ ٜي ٥بِ َٔ ٩ؼیِ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

و ٪أَ َِ ٪ي ُ٘و َُ َٟ ٢ض َِ ٥ی ِز َش ُ ٥ِ ُٜ٤اہللُ ٓ ََي ُ٘و َُ ٢ی ِض ٔؽی ٥ُ ُٜاہللُ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز ُج َ
ا ٪ا َِ ٟي ُضوؼُ یَ َت ٌَاكَ ُش َ
َٗا َ ٢ک َ َ
َف َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
وب َو َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َوي ُِؼٔ ٠ضُ بَا َلَ ٥ِ ُٜوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوأَبٔی أَ ُّی َ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یل
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،میکحنبد م،اوبربدةنبایبومیس،رضحتاوبومیسریضاہللہنعرفامےتںیہہکوہیدی
ہ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےتکنیھچافرادیمرےتھکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس( َ ْث َمُک ْما َّ
ّللُ)ںیہک۔نکیلآپیلصاہلل
َئه ُ ت ُِضل َُک
ّللَّ َف ْ َ ُ،يل ْم) ینعیاہلل ںیہمتدہاتی دےافراہمترا احؽدرتس رکے۔اس ابب ںیمرضحت
ِکيا ُ
ہیلعفآہلفملساںیہن  ےتہ ( ْ دد ُ
یلع،اوباویب،اسملنبدیبع،دبعاہللنبرفعجافراوبرہریہریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
یل
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،میکحنبد م،اوبربدةنبایبومیس،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

اسابرےںیمہکےنکنیھچفاےلےکوجابںیمایکاہکاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 636

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔيا٨٣ ،٪ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،شرضت سا ٥ٟبً ٩بيؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
َف ٓ ٌََ َل َص َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََّ ٢
ک َٓ َٜأ َ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ١
ا ٍَ ٣َ ٪ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦فٔی َس َ ٕ
ک َو ًَل َی أ ُ َِّ ٣
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦يَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ََِ ٠ًَ ٢ي َ
ًُب َ ِي ٕؽ أََّ٧طُ ک َ َ

َو َج َؽ فٔی َن ِٔ ٔشطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ُٗ ِ ١إ ٔ ََّّل َ٣ا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ل َص َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ک إٔذَا ًَ َل َص أَ َش ُؽ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛي ُ٘ ِ ١ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل
ک َو ًَل َی أ ُ َِّ ٣
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦يَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ي َ
َف اہللُ َ٨َ ٟا َو َلَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ ا ِظ َت َُٔ ٠وا فٔی
َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َو َِ ٟي ُ٘ ُِ َٟ ١ط ََ ٩ِ ٣یزُ ُّؼ ًََِ ٠يطٔ َی ِز َش َُ ٤
ک اہللُ َو َِ ٟي ُ٘ َِ ١ي ِِ ٔ ُ
رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َٗ ِؽ أَ ِؼ َظُ٠وا بَی ِ َن ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ َو َساَ ٥ٕ ٔ ٟر ُج َّل

ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح ،ایفسؿ،وصنمر،الہؽ نباسیػ ،رضحتاسملنبدیبعاکی امجتعےکاسھترفس ںیمآ ے ہک اکیآدیموک
ل َس َ عَل َ ْنُک
َ
ل
ع
ْ
ک َف َ َلَع ُأ ّ َِ
ن
ّم (ھجت رپ یھب افر ریتی امں رپ یھب) ہی ابت اس صخش رپ
رفامای
ےن
اسمل
رضحت
م
کنیھچ آیئ وت اس ےن اہک ا ّ ل ُؾ
َ
ْ َ
اشؼسگریوترضحتاسملےنرفامایاجؿولہکںیمےنفیہوجابدایےہوجیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوککنیھچ
لَ
لْ
ل َس َ عَل َ ْنُک
م
ی
ح
ِ
َ
َ
ْ
ْ
م
اْل َن)ےہکافروجابدےنیفاالےہک
ب َ
امررکا ّ ل ُؾ مےنہکرپدایاھت۔رھپرفامایارگمتںیمےسیسکوککنیھچآےئوت(ا ْ ُددّللِّ َر ِّ
َُک
ہ
ّللَّ َ َن َفل ْم ینعی اہلل ریمی افر اہمتری رفغمت رکے۔ اس دحثی یک رفاتی ںیم االتخػ ےہ۔ ضعب
ّللَّ رھپ الہپ ےہک تَع ْف ِ ُر ا ُ
کا ُ
َ ْث َمُ َ
رافیالبؽنبایسػافراسملےکدرایمؿاکیرافیاکااضہفرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،وصنمر،الہؽنباسیػ،رضحتاسملنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

اسابرےںیمہکےنکنیھچفاےلےکوجابںیمایکاہکاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 637

راوی ٣ :ص٤وؼبُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،اب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِظب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ ً َٔيسی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٔؽ
وب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ًَ َل َص أَ َش ُؽ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛي ُ٘ ِ ١ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل ًَل َی کُِّ١
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ک اہللُ َو َِ ٟي ُ٘ ِ ١ص َُو َی ِضؽٔی ٥ُ ُٜاہللُ َوي ُِؼُ ٔ ٠ض بَا َل٥ِ ُٜ
َشا َٕ ٢و َِ ٟي ُ٘ َِّ ١أ ٟذی َیزُ ُّؼ ًََِ ٠يطٔ َی ِز َش َُ ٤

ومحمدنب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعنة ،انب ایب یلیل ،رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامای بجمت ںیم ےس یسک وککنیھچ آےئوت"الْحَمدد َِّ َ
ک َح ٍؽ" ےہک(ینعی رہاحؽ ںیماہلل اکرکش ےہ)اےسوجابدےنیفاال
ُْ
ّلل َلَع ُ ّ ِ
َئه ُ ت ُِضل َُک
َہ
ّللَّ َف ْ َ ُ،يل ْم"ینعیاہللںیہمتدہاتیدےافراہمترااحؽدرتسرکے۔
ِکيا ُ
کاّللَُّ"ےہکافررھپےنکنیھچفاالےہک" ْدد ُ
"ث َمُ َ
ْ
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،انبایبیلیل،رضحتاوباویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکےنکنیھچفاےلےکوجابںیمایکاہکاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 638

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف سے وہ طٌبہ سے وہ اب ٩ابی ٟيلی

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢صَ ََ ٜذا َر َوی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ُط ٌِ َب ُة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ْط ُب فٔی َص َذا
وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ا ٪ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َي ِـ َ ٔ
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َي ُ٘و ُ ٢أَ ِش َياّ٧ا ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ َي ُ٘و ُ ٢أَ ِش َياّ٧ا ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعجےسفہہبعشےسفہانبایبیلیلےساسدنسےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔ہبعشیھباےسانبایب
یلیلفہاوباویبےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔انبایبیلیلوکاسرفاتیںیمارطضابےہ۔اس
ےیلہکانبایبیلیلیھبکاوباویبےسافریھبکرضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعجےسفہہبعشےسفہانبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکامنزںیمکنیھچآاناطیشؿیکرطػےسےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکامنزںیمکنیھچآاناطیشؿیکرطػےسےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 639

ًيسی بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩یصٌی ث٘فی ٣زوزی ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلا ،٪اب ٩ابی ٟيلیٰ ،
ٟيلی

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ٩
أَظٔيطٔ ً َٔيسی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب ییحی یفقث رمفزی ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،انب ایب یلیلٰ ،یسیع نب دبعارلنمح نب ایب یلیل فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
ایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبییحییفقثرمفزی،ییحینبدیعساطقؿ،انبایبیلیلٰ،یسیعنبدبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکارگکنیھچامرےنفاالادمحلہللےہکوتاےسوجابدانیفابجےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکارگکنیھچامرےنفاالادمحلہللےہکوتاےسوجابدانیفابجےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 640

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪س٠امی ٪تيِم ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ی ِ ٔن ًَ َل َشا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ

َخ َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی  ٥َِ ٟيُظَ ِِّ ٤ت ُط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َط ََّّ ٤ت َص َذا َوُ ٥َِ ٟتظَ ِِّ ٤تىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ ََّ ٤ت أَ َش َؽص َُ٤ا َو ٥َِ ٟيُظَ ِِّ ٤ت ِاْل َ َ
ک ََ ٥ِ ٟت ِص َِ ٤ؽ اہللَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط َشَ ٔ٤ؽ اہللَ َوإَٔ َّ ٧

ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،نامیلؿ یمیت ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دف
آدویمںوککنیھچآیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکییککنیھچاکوجابداینکیلدفرسےیککنیھچاکوجابںیہندای۔اس
رپدفرسےےن رعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس آپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےناسیک کنیھچاکوجابدایافرریمی
لْ
کنیھچ اک وجاب ںیہن دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےیل ہک اس ےن ا حَمْ ُدد ّللَِّ اہک افر مت ےن ںیہن اہک۔ ہی دحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،نامیلؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکینتکابرکنیھچاکوجابدایاجےئ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکینتکابرکنیھچاکوجابدایاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 641

راوی  :سویؽً ،بؽاہللً ،رک٣ة ب٤ً ٩ار ،شرضت ایاض ب ٩س٤٠ہ

ض بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ًَ ٢ل َص َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١ؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩إ ٔ َیا ٔ
ک اہللُ ث ُ ََّ ًَ ٥لص َّ
اٟثاَ ٔ ٧ي َة َٓ َ٘ا َ٢
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َطاص ْٔؽ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َش َُ ٤
َ
يض
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َر ُج ْ٣َ ١زِ ُْ ٛوَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

وسدی ،دبع اہلل ،مرکةة نب امعر ،رضحت اایس نب ہملس اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
ہ
کا َُّ
ّللرھپاےسدفابرہکنیھچآیئوت
ریمیوموجدیگںیماکیصخشوککنیھچآیئوتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای َ ْث َمُ َ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسصخشوکزاکؾےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،مرکةةنبامعر،رضحتاایسنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکینتکابرکنیھچاکوجابدایاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 642

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽً ،رک٣ہ ،ایاض ب ٩س٤٠ہ

ض بِ َٔ ٩س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩إٔیَا ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥٠صو ُظ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َُ َٟ ٢ط فٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ أََ ِ ٧ت َ٣زِ ُْ ٛوَٗ ٦ا ََ ٢ص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِ َب ُة
َ َ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ِ َ ٧ص َو رٔ َوا َیةٔ َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ
ًَ ِٔ ِ ً ٩
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،مرکہم،اایسنبہملسل ےسرفاتییکدمحمنباشبرےناوہنںےنییحی نبدیعسےسفہمرکہمےسفہاایس
نبہملسےسفہاےنپفادلہملسےسافرفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہنکیلاسںیمےہہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسیتیرمہبتےنکنیھچرپرفامایہکاےسزاکؾےہ۔افرہیانبابمرکیکدحثیےسزایدہحیحصےہ۔ہبعشیھب
مرکہمنبامعرےسیہیدحثیییحینبدیعسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،مرکہم،اایسنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکینتکابرکنیھچاکوجابدایاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 643

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ش ٥ٜبْصی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار

ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ب ٔ َض َذا َو َر َوی ًَ ِب ُؽ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ک أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ ِ َ ٧صو رٔ َوایَ ٔة ابِ ٔ ٩ا ِ٤ٟب َار ٔک َو َٗا ََٟ ٢طُ فٔی َّ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ک
ٔی ًَ ِٔ ِ ً ٩
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ أََ ِ ٧ت َ٣زِ ُْ ٛوَ ٦ش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َُ
َ
إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی
ادمح نب مکح رصبی ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مرکہم نب امعر ل  ےس ہی دحثی رفاتی یک ادمح نب مکح ےن اوہنں ےن دمحم نب رفعج ےس

اوہنںےنہبعشےسافراوہنںےنمرکہمنبامعرےسہیدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :ادمحنبمکحرصبی،دمحمنبرفعج،ہبعش،مرکہمنبامعر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکینتکابرکنیھچاکوجابدایاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 644

راوی ٗ :اس ٥ب ٩ؼی٨ار ٛوفی ،اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور س٠ولی ٛوفیً ،بؽاٟشَل ٦ب ٩رحب ،یزیؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤ابی ظاٟؽ ؼاَّلنی،
شرضت ً٤زو ب ٩اسصا ٚب ٩ابی ك٠صہ رضی اہلل ً٨ہ

اٟشُ٠ول ٔ ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ َّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َّ
یؽ بِ ٔ٩
رح ٕب ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ِٔ َ ٩
يضا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
يُظَ َُّ ٤ت ا ٌَِ ٟاك ُٔص ثَ ََلثّا َٓإ ٔ َِ ٪زا َؼ َٓإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓظَ ِِّ ٤ت ُط َوإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت ٓ َََل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
و٢
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َوإ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َِ ٣ح ُض ْ

اقمس نب دانیر وکیف ،ااحسؼ نب وصنمر ولسیل وکیف ،دبعاالسلؾ نب رحب ،سیدی نب دبعارلنمح ایب اخدل داالین ،رضحت رمعف نب ااحسؼ
نب ایب ہحلط ریض اہلل ہنع اینپ فادلہ ےس افر فہ اؿ ےک فادل ےس لقن رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےنکنیھچ
فاولں وک نیت رمہبت وجاب دف۔ ارگاس ےس زایدہ رمہبت ےکنیھچ وت ںیہمت اایتخر ےہ اچوہ وت وجابدف اچوہ وت (وجاب) ہن دف۔ ہی دحثی
رغ بےہافراسیکدنسوہجمؽےہ۔
رافی  :اقمسنبدانیروکیف،ااحسؼنبوصنمرولسیلوکیف،دبعاالسلؾنبرحب،سیدینبدبعارلنمحایباخدلداالین،رضحترمعفنب
ااحسؼنبایبہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کنیھچےکفتقآفازتسپرےنھکافررہچہڈاھےنکنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
کنیھچےکفتقآفازتسپرےنھکافررہچہڈاھےنکنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 645

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩وزیز واسلی ،یصٌی ب ٩سٌيؽ٣ ،ص٤ؽ بً ٩حَل ،٪سِم ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩وزٔیز ٕا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ
ا ٪إٔذَا ًَ َل َص ُ ََّلی َو ِج َض ُط ب ٔ َي ٔؽظ ٔ أَ ِو ب ٔ َث ِوبٔطٔ َوُ ََّف ب ٔ َضا َػ ِو َت ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنبفزریفایطس،ییحینبدیعس،دمحمنبالجعؿ،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک بج کنیھچ آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہچہ ابمرک وک اہوھتں ےس ای یسک ڑپکے ےس ڈاھپن ےتیل افر آفاز
تسپرکےت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبفزریفایطس،ییحینبدیعس،دمحمنبالجعؿ،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاہللاعتٰیلکنیھچوکدنسپافرامجیئوکاندنسپرکےتںیہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکاہللاعتٰیلکنیھچوکدنسپافرامجیئوکاندنسپرکےتںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 646

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابً ٩حَل٘٣ ،٪بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
اٟظ ِي َلا َٔٓ ٪إٔذَا َت َثائ َ َب أَ َش ُؽ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛي َـ ٍِ َی َؽ ُظ ًَل َی ٓ ٔيطٔ َوإٔذَا َٗا َ ٢آ ِظ آ ِظ َٓإ ٔ ََّّ ٪
اض ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َواَّ ٟت َثاؤ ُُب َّٔ ٩ِ ٣
ا٪
اٟظ ِي َل َ
ا َِ ٌُ ٟل ُ

 ١آ ِظ آ ِظ إٔذَا َت َثائ َ َب َٓإ ٔ ََّّ ٪
ک فٔی
اَ ٪ي ِـ َص ُ
َي ِـ َص ُ
رک ُظ اَّ ٟت َثاؤ َُب َٓإٔذَا َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
اٟظ ِي َل َ
ک َٔ ٩ِ ٣ج ِوٓٔطٔ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔص ُّب ا َِ ٌُ ٟل َ
اض َو َی ِ َ
َج ِوٓٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،انب الجعؿ ،یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایکنیھچاہللیکرطػےسافرامجیئاطیشؿیکرطػ ےسےہ۔ارگیسکوکامجیئآےئوتاانپاہھتہنمرپرھکےلاسےیلہک بج
امجیئےنیلفاالآہ،آہاتہک ےہوتاطیشؿاسےکہنمےکادنراتسنہےہ۔سپاہللاعتیلکنیھچوکدنسپرکاتافرامجیئوکاندنسپرکاتےہ۔ذہلا
بجوکیئامجیئےتیلفتقآہ،آہاتہکےہوتاطیشؿاسےکہنمےکادنرےساتسنہےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبالجعؿ،یربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکاہللاعتٰیلکنیھچوکدنسپافرامجیئوکاندنسپرکےتںیہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 647

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢یزیؽ ب ٩ہارو ،٪اب ٩ابی ذئب ،سٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ٘٣بری ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَا ُر َ
رک ُظ اَّ ٟت َثاؤ َُب َٓإٔذَا ًَ َل َص أَ َش ُؽ ُ٥ِ ٛ
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔص ُّب ا َِ ٌُ ٟل َ
اض َو َی ِ َ

اس َت َلا ََ
َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َٓ َص ًٌَّ ٙل َی کَُ ٩ِ ٣َ ِّ١سُ ٌَ ٔ٤ط أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢ی ِز َش َُ ٤
ک اہللُ َوأَ َّ٣ا اَّ ٟت َثاؤ ُُب َٓإٔذَا َت َثائ َ َب أَ َش ُؽ ُ٠ِ َٓ ٥ِ ٛیَرُ َّؼ ُظ َ٣ا ِ
ک َّٔ ٩ِ ٣
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ٔیث َػ ٔص ْ
اٟظ ِي َلا َٔ ٪ي ِـ َص ُ
َو ََّل َي ُ٘و َّ٩َٟصَا ِظ َصا ِظ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٪وابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ أَ ِشٔ َُى َ ٔ ٟصؽٔیثٔ َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی َوأَث ِ َب ُت َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت أَبَا بَ ِرکٕ ا َِّ ٌَ ٟل َار
َک ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٪أَ َشاؼٔی ُث َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی َر َوی
ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص َّی َی ِذ ُ ُ

ٔيؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َب ٌِ ُـ َضا ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوا ِظ َتََ ٠م ًَل َ َّی َٓ َح ٌَ ِ٠ت َُضا ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َب ٌِ َـ َضا َسٌ ْ

نسحنبیلعالخؽ،سیدینباہرفؿ،انبایبذبئ،دیعسنبایبدیعسیربقی،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ےب کش اہلل اعتیل کنیھچ وک دنسپ افر امجیئ وک اندنسپ رفامات ےہ۔ ذہلا ارگ وکیئ ےکنیھچ
لْ
وتا حَمْ ُددّللَِّےہک۔اہجںکتامجیئاک قلعےہوتارگیسکوکامجیئآےئوتیتحاولعسرفےنکیکوک شرکےافراہہ،اہہہنرکےویکہکنہی
اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ وج اس رپ اتسنہ ےہ۔ ہی دحثی حیحص ےہ افر انب الجعؿ یک رفاتی ےس زایدہ حیحص ےہ۔ انب ایب زبئ ،دیعس
یربقییکرفاتیوکایھچرطحایدرےتھکںیہفہانبالجعؿےساتبثںیہ۔اوبرکباطعءرصبی،یلعنبدمینیےسفہییحیےسافرفہانب
الجعؿ ےس لقن رکےت ںیہ ہک دیعس یربقی ےن اینپ ضعب رفاتی رباہ راتس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ںیک ہکبج
ضعبرفاایتاکیصخشےکفاہطسےسرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیںیکافرہیرفاںیتیھجمرپطلخطلموہںیئگذہلاںیم
ےن بوکایسرطحرفاتیایکنعدیعسنعایبرھریة
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،سیدینباہرفؿ،انبایبذبئ،دیعسنبایبدیعسیربقی،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکامنزںیمکنیھچآاناطیشؿیکرطػےسےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکامنزںیمکنیھچآاناطیشؿیکرطػےسےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 648

راوی ً :لی ب ٩شحزَ ،شیک ،ابواٟي٘وا ،٪شرضت ًؽی ب ٩ثابت

اض
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ أَ ِظبَرََ٧ا َ ٔ
َش ْ
یک ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟي ِ٘وَ ا ًَٔ ٩ِ ًَ ٪ؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َرٓ ٌََ ُط َٗا َ ٢ا َِ ٌُ ٟل ُ
اٖ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َلا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
اٟز ًَ ُ
ٔیث َ ٔ
َواُ ٌَ ٨ُّ ٟ
َغ ْ
اض َواَّ ٟت َثاؤ ُُب فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َوا َِ ٟص ِي ُف َوا ِِ َ٘ ٟي ُئ َو ُّ
َش ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟي ِ٘وَ ا َٔٗ ٪ا ََ ٢و َسأ َ ُِ ٟت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ًََ ٩ِ ًَ ١ؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َ٣ا
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ ٔ

اس َُ ٥ج ِّؽ ًَؽ ٓ ٕ
َک ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٌٔٔ٣َ ٩ی ٕن َٗا َ ٢ا ِس ُ٤طُ ؼٔی َْ ٨ار
ِ
ٔی َٗا َََّ ٢ل أَ ِؼرٔی َوذُ ٔ َ

ا
یلع نب رجح ،رشکی ،اوبالیْظاؿ ،رضحت دعی نب اثتب اےنپ فادل افر فہ اؿ ےک داد ےس رموفاع لقن رکےت ںیہ ہک امنز ےک دفراؿ
ا
کنیھچ،افھگن،ضیح،ےقافرریسکنوھپانٹاطیشؿیکرطػےسوہاتےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اےسرصػرشکییکاوبقیظاؿ
ےس رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ (اامؾ رتذمی رفامےت ںیہ ہک) ںیم ےن اامؾ اخبری رہمة اہلل ہیلع ےس دعی ےک دادا اک انؾ وپاھچ وت اںیہن
ولعمؾںیہناھت۔ییحینبنیعم ےتہںیہہکاؿاکانؾدانیرےہ۔
ا
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اوبالیْظاؿ،رضحتدعینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکیسکوکااھٹرکاسیکہگجانھٹیبرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکوکااھٹرکاسیکہگجانھٹیبرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 649

راوی ٗ :تيبة ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ ُي٘ ٔ ِ٥
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

يض
أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛأَ َظا ُظ ِٔ ٣َ ٩ِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ ث ُ ََّ ٥ی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق  ،امحد نب زدی ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ
صخشاےنپاھبیئوکاسیکہگجےسااھٹرکفاہںہنےھٹیب۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :قنینة،امحدنبزدی،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکوکااھٹرکاسیکہگجانھٹیبرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 650

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَلً ،٢بؽاٟز رزا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

َ ١ي ُ٘ ُؤَّ ٦لبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ َََل َی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔيطٔ َٗا َ٢
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ُي٘ ٔ ِ ٥أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛأَ َظا ُظ ِٔ ٣َ ٩ِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ ث ُ َّ ٥یَ ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔيطٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
نسحنبیلعالخؽ،دبعارلرزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ یسک اھبیئ وک ااھٹ رک اس یک ہگج ہنےھٹیب۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک ولگ بج انب رمع وک دےتھکی وت اؿ ےک ےیل
ہگجاخیلرکدےتینکیلانبرمعاؿیکہگجہنےتھٹیب۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،دبعارلرزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکوکااھٹرکاسیکہگجانھٹیبرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 651

راوی ٗ :تيبة ،ظاٟؽ بً ٩بؽاہلل واسلی٤ً ،زو ب ٩یصٌی ب ٩شبا ،٪اٛ ٪ے ذرا واسٍ ب ٩شبا ،٪شرضت وہب ب ٩شذئہ رضی
اہلل ً٨ہ

َّا٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪طٔ َوا ٔس ٍٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ی ِصٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩شب َ
َخ َد َ ٔ ٟصا َجتٔطٔ ث ُ ًََّ ٥ا َؼ
َّاَ ٩ِ ًَ ٪وص ِٔب بِ ٔ ٩شُ َذ ِي َٔ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َشب َ
 ١أَ َش ُّ ٙب ٔ َِ ٤حٔ ٔ ٠شطٔ َوإ ٔ َِ َ ٪

َ
َٓ ُض َو أَ َش ُّ ٙب ٔ َِ ٤حٔ ٔ ٠شطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رک َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
یب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

ہبیتق ،اخدل نب دبعاہللفایطس ،رمعف نبییحی نب ابحؿ ،اؿ ےک اچچفاعس نب ابحؿ ،رضحت فبہ نب ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآدیماینپہگجاکزایدہقحتسمےہ۔انچہچنارگفہیسکرضفرتےکےیلاھٹرکاجےئ
افر رھپ فاسپ آےئ وت فہ اینپ ہگج اک زایدہ قحتسم ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ افر اس ابب ںیم رضحت اوبرکبہ ،اوبدیعس افر اوبرہریہ
ریضاہللمہنعےسرفاتیےہ۔
رافی  :قنینة،اخدلنبدبعاہللفایطس،رمعفنبییحینبابحؿ،اؿےکاچچفاعسنبابحؿ،رضحتفبہنبذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمدفآدویمںےکدرایمؿاؿیکااجزتےکریغبانھٹیبرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمدفآدویمںےکدرایمؿاؿیکااجزتےکریغبانھٹیبرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 652

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،اسا٣ة ب ٩زیؽ٤ً ،زو ب ٩طٌيب ،طٌيب ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظبَرََ٧ا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َش َّؽثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَب ٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َی ٔص َُّّ ٔ ٟ ١رل ُج ٔ ١أَ ِ ٪ي َ َُِّف َ ٚبَی ِ َن اث ِ َ٨ی ِ ٔن إ ٔ ََّّل بٔإٔذِٔ٧ض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَا ْٔ ٣ز اْلِ َ ِش َو ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ أَي ِّـا

وسدی ،دبع اہلل ،ااسةة نب زدی ،رمعف نب بیعش ،بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای یسک صخش ےک ےیل الحؽ (ینعی اجزئ) ںیہن ےہ ہک دف آدویمں ےک درایمؿ اؿ یک ااجزت ےک ریغب ھٹیب اجےئ۔ ہی
دحثینسحےہ۔اعرماوحؽےنیھباسدحثیوکرمعفنببیعشےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ااسةةنبزدی،رمعفنببیعش،بیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمدفآدویمںےکدرایمؿاؿیکااجزتےکریغبانھٹیبرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 653

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،طٌبةٗ ،تاؼة ،شرضت ابو٣ح٠ز رضی اہلل ً٨ہ

و٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظبَرََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗ ٌَ َؽ َو ِس َم َش ِٕ َ٘ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢شُ َذ ِي َٔ ُة َْ ٌُ ٠ِ ٣
ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٣ُ ٪ص َّٕ ٤ؽ أَ ِو  ٩َ ٌََ ٟاہللُ ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٣ُ ٪ص َّٕ ٤ؽ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٌَ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ؽ َو ِس َم ا َِ ٟص ِٔ َ٘ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا

َشؽ ْ
يض َوأَبُو ِٔ ٣حَ٠ز ٕا ِس ُ٤طُ ََّلش ُٔ ٙبِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

م
وسدی،دبعاہلل،شعنة،اتقدة،رضحتاوب جلزریضاہللہنع ےتہںیہہکاکیصخشہقلحےکدرایمؿاھٹیبوترضحتذحہفیریضاہللہنع
ےن رفامای ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ ےک اطمقب ےقلح ےک درایمؿ ےنھٹیب فاال وعلمؿ ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔

م
اوب جلزاکانؾالقحنبدیمحےہ۔
م
رافی  :وسدی،دبعاہلل،شعنة،اتقدة،رضحتاوب جلزریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکیکمیظعتںیمڑھکےوہےنیکرکاتہےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
یسکیکمیظعتںیمڑھکےوہےنیکرکاتہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 654

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشًٔ ،٩٤ا ،٪ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ َّٔا ُ ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یَ ٩ِ ُٜط ِع ْؽ أَ َش َّب

ک َٗا َ ٢أَبُو
َکاصٔ َيتٔطٔ َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وکَاُ ٧وا إٔذَا َرأَ ِو ُظ َ ٥َِ ٟي ُ٘و ُ٣وا ٤َ ٔ ٟا َي ٌَِ ٤َُ ٠
وَ َ ٩ِ ٣ٔ ٪
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،افعؿ ،امحد نب سلمة ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ احصہب رکاؾ ریض اہلل مہنع ےک ےیل
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسڑبھ رکوکیئصخش سوبحبںیہناھتنکیلاسےک ابفوجدفہولگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسوک
دھکی رک ڑھکے ںیہن وہےت آ ے ویکہکن فہ اجےتن آ ےہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اےس دنسپ ںیہن رکےت ہی دحثی نسح حیحص
رغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،افعؿ،امحدنبسلمة،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
یسکیکمیظعتںیمڑھکےوہےنیکرکاتہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 655

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلٗ ،٪بيؼة ،سٔيا ،٪شبييب ب ٩طہيؽ ،شرضت ابو٣ح٠ز رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َخ َد ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َٓ َ٘ َا٦
يؼ ُة َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪شب ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
يب بِ ٔ ٩اٟظضٔي ٔؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ َٗا ََ َ ٢
َس ُظ أَ ِ٪
ا ٪ش ٔی َن َرأَ ِو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِجَ ٔ ٠شا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ َ ٩ِ ٣َ ٢
ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َوابِ َُ ٩ػٔ َِو َ
یَ َت ََّ ٤ث ََٟ ١طُ اِّ ٟز َجا َُ ٔ ٗ ٢يا ّ٣ا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ش َّؽثَ َ٨ا
يب بِ َّٔ ٩
اٟظضٔيؽٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط
َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
م
ومحمدنبالیغؿ،قییضة،ایفسؿ،حنبدیہش،رضحتاوب جلزریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتاریماعمفہیریضاہللہنع
فیرفیالےئوتدبعاہللنبزریبافرانبوفصاؿاںیہندھکیرکڑھکےوہے۔رضحتاعمفہیریضاہللہنعےنرفامایھٹیباجؤویکہکن
ںیمےنروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئ انسےہہکےسجہی ابت دنسپوہہکولگاسےکےیل وصتریفں (تب) یک
رطحڑھکےوہںفہمنہج ںیماانپاکھٹہنالتش رکے۔اسابب ںیمرضحتاوباامہم ریضاہللہنعےس یھبرفاتی ےہ۔ہیدحثی
م
نسح ےہ۔ انہد یھب اوبااسہم ےس فہ  بیب ےس فہ اوب جلز ےس فہ اعمفہی ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن
لقنرکےتںیہ۔
م
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،قییضة،ایفسؿ،حنبدیہش،رضحتاوب جلزریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اننخرتاےنشےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

اننخرتاےنشےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 656

راوی  :شش ٩بً ٩لی ش٠وانی و ُیرواشؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ ِ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا ِِْٔ ٟٔطة ٔ ٔاَّل ِستٔ ِص َؽاؼُ َوا ِٟع ٔ َتا َُ ٪و َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب
ْ
َ
ٕ ِاْلٔبِ ٔم َو َت ِ٘ٔ٠ي ُ ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َوِ َ ٧ت ُ

نسحنبیلعولحاینفہریفادح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اپچن زیچںی رطفت ےس ںیہ زری انػ ابؽ اصػ رکان ،ہنتخ رکفاان ،ومںیھچن رتکان،لغب
ےکابؽااھکڑانافراننخرتاانش۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاینفہریفادح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اننخرتاےنشےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 657

راوی ٗ :تيبة وہ٨اؼ ،وٛيٍ ،زَکیا ب ٩ابی زائؽة٣ ،ؼٌب ب ٩طيبة ،ك ٙ٠ب ٩شبيبً ،بؽاہلل ب ٩زبیر ،شرضت ًائظہ رضی
اہلل ً٨ہا

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩ط ِي َب َة ًَ ِ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ َٔ ٩شبٔيبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َو َص َّ٨ا ْؼ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َش ٔ ٩ِ ٣ا ِِْٔ ٟٔطة ٔ َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب َوإ ٔ ًَِٔا ُئ اِ ٠ِّ ٟص َيةٔ َو ِّ
اٟش َوا ُک
بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْ ِ ًَ ٢
َ

َو ٔاَّل ِست ٔ ِ٨ظَ ُ
َکیَّا َٗا َِ ٣ُ ٢ؼ ٌَ ْب
اؾ ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٗا ََ ٢ز َ ٔ
اَ ٚو َٗ ُّؽ اْلِ َهِ َٔارٔ َوُ َِش ُ
 ١ا ِٟب َ َرا ٔج َٔ ٥وِ َ ٧ت ُ
ٕ ِاْلٔبِ ٔم َو َش ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟأ َ ٧ة َواِ٧تٔ َ٘ ُ
ئ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ٩
َو َن ٔش ُ
ئ ٔاَّل ِست ٔ َِ ٨حا ُئ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
اؾ ا ِ٤َ ٟا ٔ
اَش َة إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪تَ ُٜ
و ٪ا ِِ ٤َ ٟـ ََ ٤ـ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی اِ٧ت ٔ َ٘ ُ
يت ا َِ ٔ ٌَ ٟ
اَس َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
یَ ٔ ٕ

ہبیتق فانہد ،فعیک ،زرکای نب ایب زادئة،بعصم نب ہبیش ،قلط نب  بیب ،دبعاہلل نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی
ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایدس زیچںی رطفت ےس ںیہ۔ ومںیھچنرتکان،ڈاڑیھ ڑباھان ،وسماک رکان ،انک ںیم
اپین ڈاانل ،اننخ رتاانش ،اویلگنں ےک تشپ وک دوھان ،لغب ےک ابؽ ااھکڑان ،زری انػ ابؽ ومڈنان ،اپین ےس ااجنتسء رکان۔ زرکای  ےتہ ںیہ ہک
بعصمےنرفامایںیمدوس ںیزیچوھبؽایگوہںنکیلفہیلکرکانیہوہاگ۔اساببںیمرضحتامعرنبایرسافرانبرمعریضاہللمہنع
ص َْ
ےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسحےہ۔اامؾاوبیسیعرتذمیرفامےتںیہ( َف ْ ِ َ
اْلء)ےسرماداپینےسااجنتسءرکانےہ۔
ان ُ
رافی  :قنینةفانہد،فعیک،زرکاینبایبزادئة،بعصمنبسینة،قلطنب بیب،دبعاہللنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اننخرتاےنشافرومںیھچنرتکفاےنیکدمتےسقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اننخرتاےنشافرومںیھچنرتکفاےنیکدمتےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 658

٣وسی ابو٣ص٤ؽ ػاشب اٟؽٗي ،ٙابوً٤زا ٪جونی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاٟؼ٤ؽ ،ػؽٗة بٰ ٩
رضی اہلل ً٨ہ

وسی أَبُو َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َػاش ُٔب َّ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َ٤ؽٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوارٔ ٔ
يٙ
اٟؽٗ ٔ ٔ
ث َش َّؽث َ َ٨ا َػ َؽ َٗ ُة بِ َُ ٣ُ ٩
ي٥
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َو َّٗ َت َُ ٟض ِ ٥فٔی کُ ِّ١أَ ِر َبٌٔی َن َِ ٟي َّ ٠ة َت َِ٘ ٔ ٠

اْلِ َهِ َٔارٔ َوأَ ِظ َذ َّ
اٟظار ٔٔب َو َش َِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ
ااحسؼنبوصنمر،دبعادمصل،دصقةنبومٰیساوبدمحماص بادلقیق،اوبرمعاؿوجین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن امہرے ےیلاننخ رتاےنش ،ومںیھچن رتکےنافر زری انػ ابؽ ومڈنےنیکزایدہ ےس زایدہ
دمتاچسیلدؿرقمریک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعادمصل،دصقةنبومٰیساوبدمحماص بادلقیق،اوبرمعاؿوجین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اننخرتاےنشافرومںیھچنرتکفاےنیکدمتےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 659

راوی ٗ :تيبة ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ابوً٤زا ٪جونی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٢و ِّٗ َت َ٨َ ٟا فٔی َٗ ِّؽ َّ
اٟظار ٔٔب
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َو َت ِ٘ٔ ٔ ٠ي ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َو َش ِٙٔ ٠ا ٌَِ ٟأ َ ٧ة َوِ َ ٧ت ٕٔ ِاْلٔبِ ٔم ََّل یُتِرَ ُک أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣أَ ِر َبٌٔی َن یَ ِو ّ٣ا َٗا َ ٢صَ َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اْلِ َ َّو َٔ ٢و َػ َؽ َٗ ُة
وسی َِ ٟي َص ً ٔ َِ ٨ؽص ُِ ٥بٔا َِ ٟصآ ٔٔى
بِ َُ ٣ُ ٩
ہبیتق،رفعجنبنامیلؿ،اوبرمعاؿوجین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمہاسےیلومںیھچنرتکےن،اننخ
رتاےنش زری انػ ابؽ ومڈنےن افر لغب ےک ابؽ ااھکڑےن ےک قلعتم مکح دای ایگ ہک اچسیل دؿ ےس زایدہ ہن سگرےن اپںیئ۔ ہی دحثی
یلہپدحثیےسزایدہحیحصےہویکہکناسےکرافیدصہقنبومٰیسدحمنیثےکزندکیاحظفںیہنںیہ۔(ینعیفیعضںیہ)
رافی  :قنینة،رفعجنبنامیلؿ،اوبرمعاؿوجین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومںیھچنرتکےنےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ومںیھچنرتکےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 660

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩زب ٩وٟيؽ ٛوفی ٨ٛؽی ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦اَسائي ،١س٤اکً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦إ ٔ ِ َ
 ١اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ئ ٌَُِ ُ٠ط َٗا َ ٢أَبُو
ًَبَّا ٕ
ا ٪إٔبِ َزاصٔي َُ ٥ظٔ٠ي ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘ ُّؽ أَ ِو َیأ ِ ُظ ُذ َٔ ٩ِ ٣طارٔبٔطٔ َوک َ َ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنبرمعنبفدیلوکیفدنکی،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،امسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ومںیھچن اکاٹ رکےت آ ے افر رفامےت ہک اہلل ےک لیلخ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ یھب ااسی یہ ایک رکےت
آ ے۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعنبفدیلوکیفدنکی،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،امسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ومںیھچنرتکےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 661

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يًٍ ،بيؽة ب ٩ش٤ؽی ،یوسٕ ب ٩ػہيب ،شبيب ب ٩يشار ،زیؽب ٩ارٗ ٥رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يب بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَ َّ٪
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ٔ َ
ٕ بِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
يؽةُ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یأ ِ ُظ ِذ َٔ ٩ِ ٣طارٔبٔطٔ ََِٓ ٠ي َص ٔ٨َّ ٣ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٕ بِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ ب ٔ َض َذا
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
ادمح نب عینم،دیبعة نب دمحی ،ویفس نب بیہص ،بیب نب اسیر ،زدینب ارمقریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ومںیھچن ہن وٹکاےئ فہ ل  ںیم ےس ںیہن۔ اس ابب ںیم رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس یھب
رفاتی ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ دمحم نب اشبر یھب ییحی نب دیعس ےس فہ ویفس نب بیہص ےس ایس دنس ےس ایس یک امدنن لقن
رکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،دیبعةنبدمحی،ویفسنببیہص ،بیبنباسیر،زدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داڑیھیکارطاػےسھچکابؽاکےنٹےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
داڑیھیکارطاػےسھچکابؽاکےنٹےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 662

راوی  :ہ٨اؼ٤ً ،ز ب ٩ہارو ،٪اسا٣ة ب ٩زیؽ ،شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

و ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ًََ٠يطٔ وس َّ ٥٠ک َ َ ِ
رعؿ َٔضا َوكُوَ ٔ ٟضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ِ َ َ َ
اَ ٪یأ ُظ ُذ ِٔ ٔ ٟ ٩ِ ٣ص َيتٔطٔ ِٔ َ ٩ِ ٣

َف ُؼ بٔطٔ إ ٔ ََّّل َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
رع ُٖ َُ ٟط َشؽٔی ّثا َِ ٟي َص َُ ٟط أَ ِػ ْ ١أَ ِو َٗا ََ ٢ی ِٔ َ ٨
َي ُ٘و ُ٤َ ًُ ٢زُ بِ َُ ٩ص ُ
وَ٘ ٣ُ ٪ار ُٔب ا َِ ٟصؽٔیثٔ ََّل أَ ِ ٔ
ٔیث ک َ َ
ار َ
ِ
وَ ٪و َرأَیِ ُتطُ َش َش َ٩
رعؿ َٔضا َوكُوَ ٔ ٟضا ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ َٔ ٩ص ُ
ار َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ُظ ُذ ِٔ ٔ ٟ ٩ِ ٣ص َيتٔطٔ َِٔ ٩ِ ٣

اَ ٪ػاش َٔب َشؽ ٕ
اَ ٪ي ُ٘و ُِ ٢اْل ٔ َی٤ا ُِ َٗ ٪و َْ ٢و ًَ َ١ْ ٤
اَّ ٟزأِ ٔ
ی فٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی و َسٌِ ٔ٤ت ُٗت َ ِي َب َة َي ُ٘و ُ٤َ ًُ ٢زُ بِ َُ ٩ص ُ
ٔیث َوک َ َ
و ٪ک َ َ
ار َ
يًَ ٙل َی
یؽ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن َؼ َب ا َِ ٨ِ ٤َ ٟحَ ٔ ٨
َٗا َُٗ ٢ت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَصِ َّٔ ١
اٟلائ ٕٔٔ َٗا َُٗ ٢ت َ ِي َب ُة ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟوٕ ٔ ٛ
و٪
يٍ ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗا ََ ٢ػاشٔبُ٤َ ًُ ٥ِ ُٜزُ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

انہد،رمعنباہرفؿ،ااسةةنبزدی،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلافرفہاؿےکداداےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساینپداڑیھابمرک ابملیئ افروچڑایئدفونںاجبن ےسرتااش رکےتآ ے۔ ہیدحثیرغ ب ےہ۔ ںیمےن دمحم نباامسلیع
اخبریےسانسفہرفامےتںیہہکرمعنباہرفؿاقمربادحلثیےہ۔فہ ےتہںیہہکےھجماؿیکایسییسکدحثیاکملعںیہنسجیکوکیئ
الصہنوہایاسدحثیےکالعفہیسکافردحثیںیمفہدرفتدوہں۔دحثیذموکرہوکل رصػرمعنباہرفؿیکرفاتیےساچہپےتن
ںیہ۔اامؾرتذمیرفامےتںیہہکںیمےناؿےکابرےںیماامؾاخبرییکایھچراےئاپیئ۔ہبیتقرفامےتںیہہکرمعنباہرفؿاص ب
دحثیآ ے۔فہ ےتہںیہہکاؿاکدیقعہاھتہکاامیؿوقؽافرلمعاکانؾےہ۔ہبیتقرفامےتںیہہکل ےسفعیکوباہطساکیآدیمےک
وثر نب سیدی ےس رفاتی ایکہکیبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےنالہ اطفئ رپقینجنم بصن یک۔ ہبیتق  ےتہ ںیہ ںیم ےنفعیک ےس
اسصخشےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایفہرمعنباہرفؿںیہ۔
رافی  :انہد،رمعنباہرفؿ،ااسةةنبزدی،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داڑیھڑباھےنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
داڑیھڑباھےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 663

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَلً ،٢بؽاہلل ب٤٧ ٩یرً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِش ُٔوا َّ
اٟظ َوار َٔب َوأَ ًِ ُٔوا اَ ٠ِّ ٟهی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
نسحنبیلعالخؽ،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایومںیھچنوٹکاؤافرداڑیھڑباھؤ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
داڑیھڑباھےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 664

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،ابوبرکب٧ ٩آٍ٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

رک بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ک ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ئ َّ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ص َُو َِ ٣ول َی ابِ ٔ٩
ئ اَ ٠ِّ ٟهی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟظ َوار ٔٔب َوإ ٔ ًَِٔا ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣زَ٧ا بٔإ ٔ ِشَٔا ٔ
يض َوأَبُو بَ ِ ٔ
َّٕ
ًُ ََ ٤ز ٔث َ٘ ْة َوًُ َ٤زُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ٔث َ٘ ْة َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َِ ٣ول َی ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ي َُـٌ ُ

ااصنری ،نعم ،امکل ،اوبرکبنب انعف ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وم ںیھچنوٹکاےنافرداڑیھڑباھےناکمکحدای۔ہیدحثینسححیحصےہ۔انبرمعریضاہللامہنعےکومیلاوبرکبنبانعفہقثںیہہکبج
رضحتانبرمعریضاہللامہنعےکالغؾدبعاہللنبانعفدحثیںیمفیعضںیہ۔

رافی  :ااصنری،نعم،امکل،اوبرکبنبانعف،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اٹگنرپاٹگنرھکرکانٹیل
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اٹگنرپاٹگنرھکرکانٹیل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 665

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی و ُیرواشؽ ،سٔيا ،٪زہزی ،شرضت ًباؼ ب ٩ت٤ي٥

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ي٩ِ ًَ ٥
َخی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ًَ ِّ٤طٔ أََّ٧طُ َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ش َت ِّ ٔ ٘٠يا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َوا ٔؿ ٌّا إ ٔ ِش َؽی رٔ ِجَِ ٠يطٔ ًَل َی اْلِ ُ ِ َ
َشؽ ْ
اػ ٕ ٥ا ِ٤َ ٟازٔن ٔ ُّی
يض َو ًَ ًَُّ ٥بَّاؼ ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ي ٥ص َُو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دیعسنبدبعارلنمحزخمفیمفہریفادح،ایفسؿ،زرہی،رضحتابعدنب میمتاےنپاچچےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنیبنارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسوک دجسم ںیم(تچ)ےٹیلوہےئ داھکی۔ آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن اانپاکیاپؤںدفرسےرپ راھکوہااھت۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔ابعدنبمیمتےکاچچدبعاہللنبزدینباعمصامزینںیہ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیمفہریفادح،ایفسؿ،زرہی،رضحتابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسیکرکاتہےکابرےںیم

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسیکرکاتہےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 666

راوی ً :بيؽ ب ٩اسبان ب٣ ٩ص٤ؽ ْقشی٣ ،ص٤ؽ ْقشی ،س٠امی ٪تيِم ،ظؽاغ ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َّ َ َ َّ َ
غ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٢
ِم ًَ ِ ٩ظ َٔؽا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ بِ ُ ٩أَ ِس َبا ٔن بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ُ ٟ
ْقش ُّٔی َشؽث َ٨ا أبٔی َشؽث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِي ٔ ُّ
َخی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ِ
اس َت َِ ٠قی أَ َش ُؽ ًَُ ٥ِ ٛل َی هَ ِضزٔظ ٔٓ َََل َي َـ ٍِ إ ٔ ِش َؽی رٔ ِج َِ ٠يطٔ ًَل َی اْلِ ُ ِ َ

َّ
ِم َُی ِ َر َشؽ ٕ
ٔیث
َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ ظ َٔؽ ْاغ صَ َذا َ ٩ِ ٣ص َُو َو َٗ ِؽ َر َوی َُ ٟط ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِي ٔ ُّ

دیبع نب اابسط نب دمحم رقیش ،دمحم رقیش ،نامیلؿ یمیت ،دخاش ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہل فملسےناکییہڑپکےںیماہوھتںافر مسوکےنٹیپلافراکییہڑپکےںیماڑکفںےنھٹیبےسعنمرفامایافرتچٹیلرک
اپؤںرپاپؤںرےنھکےسیھبعنمرفامای۔اسدحثیوکیئکولوگںےننامیلؿیمیتےسرفاتیایکےہ۔ل دخاشوکںیہناجےتنہکفہ
وکؿےہ۔نامیلؿیمیتاؿےسیئکااحدثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دیبعنباابسطنبدمحمرقیش،دمحمرقیش،نامیلؿیمیت،دخاش،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسیکرکاتہےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 667

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ ٩
ئ
اطت َٔ٤ا ٔ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ

َخی َوص َُو ُِ ٣ش َتًَ ِٕٙ ٠ل َی هَ ِضزٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َو ٔاَّل ِشت َٔبا ٔ
ئ فٔی ث َ ِو ٕب َواش ٔ ٕؽ َوأَ َِ ٪ی ِز َٓ ٍَ اَّ ٟز ُج ُ
 ١إ ٔ ِش َؽی رٔ ِجَِ ٠يطٔ ًَل َی اْلِ ُ ِ َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق ،ثیل ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اچدرفہریہ ابلکل ےنٹیپل(ہک
اعضاء ابرہ ہن لکن ںیکس) ڈنپویلں وک راونں ےس الم رک ابدنےنھ افر تچ ٹیل رک اپؤں رپ اپؤں رےنھک ےس عنم رفامای۔ ہی دحثی نسح
ےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیپےکلبےنٹیلیکرکاتہےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ٹیپےکلبےنٹیلیکرکاتہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 668

راوی  :ابوَکیبً ،بؽة ب ٩س٠امی ٪و ًبؽاٟزشي٣ ،٥ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و ًَ ِب ُؽ اَّ ٟزش ٔٔيَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَ َ٨ا أَب ُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢رأَی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ُِ ٣ـ َلح ٔ ٌّا ًَل َی بَ ِلٔ٨طٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َؿ ِح ٌَ ْة َّلَ یُ ٔص ُّب َضا اہللُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩كٔ ِض َٔ َة
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩يٌ َ
َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َر َوی َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕصَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔيع بِ ٔ ٩كٔ ِض َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو ُي َ٘ا ُ٢
كٔ ِع َٔ ُة َواٟؼَّ ٔصيضُ كٔ ِض َٔ ُة َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ُِ ٟص َّٔائ اٟؼَّ ٔصي ُض كٔ ِع َٔ ُة َو ُي َ٘ا ُ ٢كٔ ِِ َٔ ُة َيٌ ُ
ٔيع ص َُو ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َصابَةٔ

اوبرک ب،دبعةنبنامیلؿفدبعارلمیح،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکٹیپےکلبےٹیلوہےئداھکیوترفامایہکاہللاعتیلاسرطحےنٹیلوکدنسپںیہنرکات۔اساببںیمطنفہ

افرانبرمعریضاہللامہنعےس یھبرفاتیےہ۔ییحینبایبریثکہیدحثیاوبہملسےسفہ شیعینبطنفہےسافر فہاےنپ فادلےسلقن
رکےتںیہ۔اںیہنطخفہیھب ےتہںیہہکبجحیحصطنفہیہےہ۔ضعبطعفہیھب ےتہافرافحظےنطخفہوکحیحصاہکےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دبعةنبنامیلؿفدبعارلمیح،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتسیکافحظےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رتسیکافحظےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 669

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،بہز ب ٩شٜي٥

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ َُ ٩شٕٔ ٜيَ ٥ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّؽی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
 ١یَُٜو ُ ٍَ ٣َ ٪اَّ ٟز ُج ٔ١
ک أَ ِو َ٣ا َِ َٜ٠َ ٣ت َیٔ٤يَ ُ٨
ک إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ز ِو َجتٔ َ
ًَ ِو َراتُ َ٨ا َ٣ا َ٧أتِ ٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا َ َ ٧ذ ُر َٗا َ ٢ا ِشٔ َِى ًَ ِو َر َت َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ ١یُٜو َُ ٪ظاّ ٔ ٟيا َٗا ََٓ ٢اہللُ أَ َش ُّ ٙأَ ُِ ٪ي ِش َت ِص َيا ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
اس َت َل ٌِ َت أَ ََِّ ٪ل َی َزا َصا أَ َش ْؽ َٓآ ٌَِ ُِِ ٠ُٗ ١ت َواَّ ٟز ُج ُ
َٗا َ ٢إ ٔ ِِ ٪
َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ش ِي َؽ َة ا ُِ٘ ٟظَ ی ِر ُّٔی َو َٗ ِؽ َر َوی ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩شٔٔ ٜي ٥بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة َوص َُو َواُ ٔ ٟؽ بَ ِضز ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩و َج ُّؽ بَ ِضز ٕ ِ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،زہب نب میکح اےنپ فادل افر فہ اؿ ےک دادا ےس لقن رکےت ںیہ ہک ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ل اانپرتسسکےساپھچںیئافرسکےسہناپھچںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاینپویبیافرولڈنیےکالعفہرہ
اکیےساپھچؤ۔اوہنںےن رعضایکارگوکیئیسکرمد ےکاسھتوہوت آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہجںکتوہےکساےنپ
رتس(ینعیرشاگمہ)یکافحتظرکفہکوکیئہندھکیاپےئ۔رعضایکضعبافاقتآدیماالیکیہوہاتےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای وت اہلل اعتیل اس اک زایدہ قحتسم ےہ ہک اس ےس رشؾ یک اجےئ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ اوبزہب ےک دادا اک انؾ اعمفہی نب دیحة

ریشقیےہ۔اسدحثیوکرجریییھبزہبےکفادلمیکحنباعمفہیےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،زہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیکتاگلےنےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ہیکتاگلےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 670

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوری بِؽاؼی ،اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اَسائي ،١س٤اک ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب
َسائ ٔي ُ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ُ
 ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اٟؽور ُّٔی ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ا ِلُٜوف ٔ ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣ُ ٥َ ٠ت ّٔ ٜئا ًَل َی و ٔ َسا َؼة ٕ ًَل َی َي َشارٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
یب َو َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ٔیث ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َک ًَل َی َي َشارٔظ ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣ُ ٥َ ٠ت ٜٔئّا ًَل َی و ٔ َسا َؼة ٕ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ابعسنبدمحمدفریدغبادی ،ااحسؼنبوصنمر،ارسالیئ،امسک،رضحتاجرب نبرمسہریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکںیم ےن یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک اینپ ابںیئ اجبن ےیکت رپ کیٹ اگلےئ وہےئ داھکی۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ دعتمد ولوگں ےن اس
دحثیوکارسالیئافرامسکافراجربنبرمسہےسرفاتیایکفہرفامےتںیہہکںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےیکترپکیٹ
اگلےئوہےئداھکی۔نکیلاسںیمابںیئاجبناکذرکںیہنایک۔
رافی  :ابعسنبدمحمدفریدغبادی،ااحسؼنبوصنمر،ارسالیئ،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ہیکتاگلےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 671

راوی  :یوسٕ بً ٩يسی ،وٛيٍ ،اَسائي ،١س٤اک ب ٩رحب ،جابزب ٩س٤زہ

رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ٕ بِ َُٔ ً ٩يسی َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

يض
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣ُ ٥َ ٠ت ٜٔئّا ًَل َی و ٔ َسا َؼة ٕ َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ

ویفس نب یسیع،فعیک ،ارسالیئ ،امسک نب رحب ،اجربنبرمسہ یھب اےس فعیک ےس فہ ارسالیئ ےس فہ امسک نب رحب ےس افر فہ
اجبےسایسیکامدننرموفاعلقنرکےتںیہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :ویفسنبیسیع،فعیک،ارسالیئ،امسکنبرحب،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 672

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،اس٤اًي ١ب ٩رجاء ،اوض ب ٩ؿٌ٤خ ،شرضت ابو٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

ض بِ َٔ ٩ؿ ِٕ ٌَ ٤خ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩ر َجا ٕ
ئ ًَ ِ ٩أَ ِو ٔ

رک َ٣تٔطٔ فٔی بَ ِيتٔطٔ إ ٔ ََّّل ب ٔإٔذِٔ٧طٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
 ١فٔی ُسَِ ٠لأ٧طٔ َو ََّل یُ ِحَُ ٠ص ًَل َی َت ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یُ َؤ ُّ ٦اَّ ٟز ُج ُ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ضمع

انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اامسلیعنبراجء ،افسنب  ،،رضحتاوبوعسمدریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای یسک صخش وک اس یک وکحتم ںیم یدتقی ہن انبای اجےئ افر یسک وک اس ےک رھگ ںیم اس یک ااجزت ےک ریغب اس یک
دنسمرپہناھٹبایاجےئہیدحثینسحےہ۔
ضمع
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اامسلیعنبراجء،افسنب ،،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکوساریاکامکلاسرپآےگےنھٹیباکزایدہقحتسمےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوساریاکامکلاسرپآےگےنھٹیباکزایدہقحتسمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 673

راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیثً ،لی ب ٩ششین ب ٩واٗؽً ،بؽاہلل ب ٩بزیؽہ ،شرضت بزیؽہ رضی اہلل ً٨ہ

رحیِ ٕث َش َّؽث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ َش َّؽثَىٔی أَبٔی َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی ب ُ َزیِ َؽ َة َي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ٤شٔی إ ٔذِ َجا َء ُظ َر ُج َْ ١و َُ ٌَ ٣ط ش َْٔ ٤ار َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِار َِ ٛب
َ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لََ ِ ٧ت أَ َش ُّ ٙبٔ َؼ ِؽرٔ َؼابَّت ٔ َٝإ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َ٠طُ لٔی َٗا َِ َٗ ٢ؽ َج ٌَ ُِ ٠ت ُط ََٟٝ
َخ اَّ ٟز ُج ُ
َو َتأ َّ َ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ َٔ ًُ ٩با َؼ َة
ُفَ ٔ ٛب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َٗا ََ َ ٢

اوبامعرنیسحنبرحثی،یلع نبنیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہریض اہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہل فملس ا کی رمہبت دیپؽ لچ رےہ آ ے ہک اکی صخش آای ،اس ےک اپس اکی دگاھ اھت۔ اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس وساروہاجےیئافروخدےھچیپٹہایگ۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتآےگےنھٹیبےکزایدہدقحاروہرگمہی
ہک مت اانپ قح ےھجمد ے دف۔اس ےن رعض ایک ںیم ےن آپ وک اانپ قحدے دای۔ رافی  ےتہ ںیہ رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وسار
وہےئ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،یلعنبنیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامنط(ینعیاقنیل)ےکاامعتسؽیکااجزت
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اامنط(ینعیاقنیل)ےکاامعتسؽیکااجزت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 674

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا٣ ،٪ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ل ٥ِ ُٜأَْ ٤َ ِ ٧ان ُُِٗ ٠ت َوأَنَّی َتُٜو ُ٨َ َٟ ٪ا أَْ ٤َ ِ ٧ان َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو َُ ٪ل ٥ِ ُٜأَْ ٤َ ِ ٧ان َٗا ََٓ ٢أََ٧ا
َخی ًَىِّی أَ٤َ ِ ٧اكَ ٔک َٓ َت ُ٘و ُ ٢أََ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو َُ ٪ل ٥ِ ُٜأَْ ٤َ ِ ٧ان َٗا ََٓ ٢أ َ َؼًُ َضا َٗا َ٢
أَُٗو َُّٔ ٢ل َِ ٣زأَت ٔی أَ ِّ ٔ

يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ایک اہمترے اپس اامنط (اقنیل) ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک امہرے اپس اامنط اہکں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایرقنع بمتولوگںےکاپساامنط(اقنیل)وہںےگ۔رضحتاجربریضاہللہنعرفامےتںیہںیمویبیےساتہکہکاےنپاامنطھجم
ےسدفررکفوتفہیتہکایکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیںیہنرفامایہکرقنع باہمترےاپساامنطوہںےگ۔رھپںیماےس

وھچڑداتیافرھچکہناتہک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاجونررپنیتآدویمںےکوساروہےنےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اکیاجونررپنیتآدویمںےکوساروہےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 675

راوی ً :باض بً ٩بؽاٌٟوي٨ً ٥بری ،نرضب٣ ٩ص٤ؽً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،شرضت ایاض ب ٩س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ

ض بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
رض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ص َُو ا ُِ ٟح َزش ُّٔی ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩إٔیَا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
أَبٔيطٔ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ ٗ ُِؽ ُت ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِ ٟص َش ََ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ َن ًَل َی َب ِِ َ٠تٔطٔ َّ
ئ َشًَّی أَ ِؼ َظ ُِ ٠ت ُط ُش ِح َز َة
اٟظ ِض َبا ٔ
َف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ض َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا ٗ َُّؽا ُُ ٣ط َو َص َذا َظ ُِٔ ٠طُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ابعسنبدبعامیظعلربنعی،رضننبدمحم،مرکہمنبامعر،رضحتاایسنبہملسریضاہللہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکںیم
ےنر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرچخابہشءوکاچنیھک۔اسرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرنسحفنیسحریضاہللامہنع
وسارآ ے۔اہیںکتہکاےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرجحہابمرکںیمےلایگ۔اکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآےگ
ےھٹیب وہےئ افر دفرسے ےھچیپ (ینعی رضحت نسح فنیسح) اس ابب ںیم رضحت انب ابعس افر دبعاہلل نب رفعج ےس یھب رفاتی
ےہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،رضننبدمحم،مرکہمنبامعر،رضحتاایسنبہملسریضاہللہنع

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

ااچکنرظنزپاجےنےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ااچکنرظنزپاجےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 676

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥یو٧ص بً ٩بيؽ٤ً ،زو ب ٩سٌيؽ ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،شرضت جزیز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ُز ِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ٩
ْصی َٗا َ ٢أَبُو
َجزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠وِ َزة ٔ ا َِ ُٔ ٟحائ َ ٔة َٓأ َ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أَ ِ ٔ
ُص َٖ َب َ ٔ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط َصز ٔ ْ٦
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوأَبُو ز ُِر ًَ َة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ِ

ادمحنبعینم ،میش،ویسننبدیبع،رمعفنبدیعس،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رضحترجرینبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیسک(وعرت)رپااچکنرظنزپاجےناکمکحوپاھچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکاینپاگنہریھپول۔ہیدحثینسححیحصےہ۔،افراوبزرہعاکانؾرہؾےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،ویسننبدیبع،رمعفنبدیعس،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رضحترجرینبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ااچکنرظنزپاجےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 677

راوی ً :لی ب ٩شحزَ ،شیک ،ابوربيٌة ،شرضت اب ٩بزیؽہ

يٌ َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرٓ ٌََ ُط َٗا َ ٢یَا ًَل ٔ ُّی ََّل تُتِب ٔ ٍِ ا٨َّ ٟوِ َز َة ا٨َّ ٟوِ َز َة َٓإ ٔ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َ ٔ
َش ْ
یک ًَ ِ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
َش ٕ
َخةُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یک
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ ٔ
َک اْلِ ُول َی َوَِ ٟي َش ِت ََ ٟ
َ ٟ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ک ِاْل ٔ َ
یلع نب رجح ،رشکی ،اوبربیعة ،رضحت انب ربدیہ اےنپ فادل ےس رموفاع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای اے یلع اکی رمہبت اگنہ زپےن ےک دعب دفابرہ اس رپ اگنہ تم ڈاول ویکہکن یلہپ رظن ااچکن زپ اجےن یک فہج ےس اقلب اعمیف ےہ
ہکبجدفرسیاقلبوماذخہےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اےسرصػرشکییکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اوبربیعة،رضحتانبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکرمدفںےسرپدہرکان
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
وعروتںاکرمدفںےسرپدہرکان

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 678

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،یو٧ص ب ٩یزیؽ ،اب ٩طہاب٧ ،بہا٣ ٪ولی ا ٦س٤٠ة ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

اِ ٣َ ٪ول َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َش َّؽثَ ُط أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة
یؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
اب ًَ ِِ َ ٧ ٩ب َض َ

َش َّؽثَ ِت ُط أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت َٓب َ ِي َ٨ا ِ َ ٧ص َُ ٨ِ ٔ ً ٩ؽ ُظ أَٗ َِب َ ١ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦

اب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِش َتح ٔ َبا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک َب ٌِ َؽ َ٣ا أ ُ ٔ٣زَِ٧ا بٔا ِٔ ٟص َح ٔ
ٓ ََؽ َظ ََِ ٠ًَ ١يطٔ َوذََ ٔ ٟ

َّ
َّ
ْصأ٧طٔ َٗا َ ٢أَبُو
أََِ ٟي َص ص َُو أَ ًِ َِم َّلَ یُ ِب ٔ ُ
ْصَ٧ا َو ََّل َي ٌِز ٔ ُٓ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَٓ ٌََ َِ ٤يا َوا ٔ ٪أَِ٧ت َُ٤ا أََِ ٟشت َُ٤ا تُ ِب ٔ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

وسدی ،دبع اہلل ،ویسن نب سیدی ،انباہشب ،اہبنؿ ومیل اؾ سلمة ،رضحت اؾہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم افر ومیمہن ریض اہلل
اہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یھٹیب ںیھت ہک انب اؾ وتکمؾ (انانیب احصیب) دالخ وہےئ افر ہی فاہعق رپدے اک مکح انزؽ
وہےنےکدعباکےہ۔انچہچنروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایہکاؿےسرپدہرکف۔ںیمرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ایکہیانانیبںیہنںیہ؟ہنںیمہدھکیےتکسںیہافرہن ہیاچہپےتنںیہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ایکمتدفونں
یھبانانیبوہ؟ایکمتیھباےسںیہندھکیںیتکس۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویسننبسیدی،انباہشب،اہبنؿومیلاؾسلمة،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکوعروتںےکاہںاؿےکاخفدنفںیکااجزتےکریغباجانعنمےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوعروتںےکاہںاؿےکاخفدنفںیکااجزتےکریغباجانعنمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 679

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،طٌبة ،ش ،٥ٜذٛوا٤ً ،٪زو بً ٩اؾ

اؾ
اؾ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜذ ََِ ٛو َ
ُ
ِ
َّ
َ
َ
اؾ ًَ ِ٩
ُفَْ َٔ ٩ِ ٣شا َجتٔطٔ َسأ َ َ ٢ا ِِ ٤َ ٟول َی ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
أ ِر َس َُ ٠ط إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َي ِش َتأذُٔ ُ ٧ط ًَل َی أ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ ًُ َِ ٤ي ٕص َٓأذ ٔ َُ َٟ ٪ط َشًی إٔذَا َ َ
ئ بٔ َِی ِر ٔإٔذِ ٔ ٪أَ ِز َوا ٔجضَٔ َّ٩وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ک َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ ِو َ َ ٧هی أَ ِِ َ ٧ ٪ؽ ُظ ًََ ١ل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ذََ ٔ ٟ
يض
ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،شعنة،مکح،ذوکاؿ،رمعفنباعصےکومیلےسلقنرکےتںیہہکرمعفےناںیہنیلعےکاپس اجیھ
ہکرمعفےکےیلاامسءتنب سیمعےکاپساجےنیکااجزتےلرکآںیئ۔اوہنںےن ااجزتدےدی۔بجرضحترمعفنباعص
اینپ رضفرت ےس افرغوہےئ وت اؿ ےک الغؾ ےناسیکفہج وپیھچ۔ اوہنں ےنرفامایہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ںیمہ
وشرہفںیکااجزتےک ریغب اؿیک ویبویںےکاہںاجےنےسعنمرفامای۔اساببںیمرضحتہبقعنباعرم،دبعاہللنبرمعافراجرب
ےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،شعنة،مکح،ذوکاؿ،رمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکےنتفےسےنچبےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
وعروتںےکےنتفےسےنچبےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 680

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ػٌ٨انیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ،٪ابوًث٤ا ،٪شرضت اسا٣ہ ب ٩زیؽ رضی اہلل ً٨ہ اور ب٩
زیؽ ب٤ً ٩زو ب ٩نٔي ١رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ًُ ِث ََ ٤
ُض ًَل َی
ض ٓٔت ِ َّ ٨ة أَ َ َّ
َو َسٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِي ٕ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َت َز ُِ ٛت َب ٌِؽٔی فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
يض َو َٗ ِؽ َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟث َ٘ا ٔ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
ت ًَ ِ٩
یث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ َٔ ٩زیِ ٔؽ
ُسََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِي َٕ ١و ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َو َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َُیِرُ ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
دمحمنبدبعاالیلعاعنصین ،رمتعنبنامیلؿ،نامیلؿ،اوبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنعافرنبزدینبرمعفنبلیفنریض
اہللہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنوعروتںےکےنتفےس
ڑبھ رک ناصقؿ اچنہپےن فاال وکیئ ہنتف ںیہن وھچڑا۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ اےس یئک ہقث رافی نامیلؿ یمیت ےس فہ اوبامثعؿ ےس فہ
ااسہمنبزدیےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسلقنرکےتںیہ۔اسدنسںیمدیعسنبزدیاکذرکںیہن۔ںیمہ رمتعےک
العفہیسکرافیےکااسہمنبزدیریضاہللےسرفاتیرکےناکملعںیہن۔اساببںیماوبدیعسریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاالیلع اعنصین  ،رمتع نب نامیلؿ ،نامیلؿ ،اوبامثعؿ ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع افر نب زدی نب رمعف نب
لیفنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںاکاھچگانبےنیکاممتعن
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابولںاکاھچگانبےنیکاممتعن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 681

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ،یو٧ص ،زہزی ،ش٤يؽ بً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤ہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن شرضت ٌ٣اویہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِظب َ َرَ٧ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أََّ٧طُ َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤اؤیَ َة بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة

َی ِع ُل ُب َي ُ٘و ُ ٢أَیِ َ٤ََ ٠ًُ ٩ا ُؤ َُ ٥ِ ٛیا أَ ِص َ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هی ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔا ُِ٘ ٟؼَّ ٔة َو َي ُ٘و ُ٢
َسائ ٔي َ ١ش ٔی َن َّات َع َذ َصا ن َٔشا ُؤص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
إٔ٤َ َّ ٧ا َص َِ َٜ٠ت بَُ٨و إ ٔ ِ َ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة

وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح ےتہںیہہکںیمےنرضحتاعمفہیریضاہللہنعوکدمہنیںیماطخبرکےتوہےئ
انسرفامایاےدمہنیفاولاہمترےاملعءاہکںںیہ؟ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکابولںےکاسرطحےھچگانبےنےسعنم
رفامےت وہےئ انس۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ونبارسالیئ یھب ایس فتقالہک وہےئ بج اؿیک وعروتں ےن اس رطح
ابؽانبےنرشفع ےئ۔ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسرضحتاعمفہیےسوقنمؽےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح ےتہںیہہکںیمےنرضحتاعمفہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابؽوگدےنفایل،دگفاےنفایلافرابولںوکوجڑےنفاویلںےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابؽوگدےنفایل،دگفاےنفایلافرابولںوکوجڑےنفاویلںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 682

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يًٍ ،بيؽة ب ٩ش٤يؽ٨٣ ،ؼور ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

يؽةُ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ٔ َ

ت ُ ٠ِ ٔ ٟص ِش َِٔ ٣ُ ٩ی ِّ َرا ٕ
ت ُ٣ب ِ َتِ َٔيا ٕ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت َظ َِٙ ٠اہللٔ َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبعینم،دیبعةنب دیمح ،وصنمر،اربامیہ،علقمة،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملس
ےنوگدےنفایل،دگفاےنفایلافر(وکلپںےک)ابولںوکاڑیھکرکزتنیفنسحاحلصرکےنفاویلںرپتنعلیجیھبےہہکہیاہللاعتیل
یکدیپایکوہیئزیچوکدبیتلںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،دیبعةنبدیمح،وصنمر،اربامیہ،علقمة،رضحتدبعاہللریضاہللہنع

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

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابؽوگدےنفایل،دگفاےنفایلافرابولںوکوجڑےنفاویلںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 683

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارکً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ ا َِ ٟو ِط ُ ٥فٔی اَ ٠ِّ ٟث ٔة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟو ٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ض
َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َوأَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

وسدی،دبعاہللنبابمرک،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہلل امہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاہللاعتیلےنابولںوکوجڑےنفایل،ڑجفاےنفایل،وگدےنفایلافردگفاےنفاویلںرپتنعلیجیھبےہ۔انعف ےتہںیہہکوگدان
وسمڑوھں ںیم وہات ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ،لقعم نب اسیر ،اامسء تنب اوبرکب افر انب ابعس
ریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابؽوگدےنفایل،دگفاےنفایلافرابولںوکوجڑےنفاویلںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 684

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
يض
َک ٓ ٔيطٔ َی ِصٌَی َٗ ِو ََ٧ ٢آ ٍٕٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ریض اہلل امہنع ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اشبر ےن اوہنں ےن ییحی نب دعسی
ےسفہدیبعاہللنبرمعےسفہانعفےسفہانبرمعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہنکیلاس
ںیمانعفاکوقؽںیہنےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکاشمہبےننبفایلوعروتںےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںےکاشمہبےننبفایلوعروتںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 685

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،كياٟسی ،طٌبؽہ وہ٤اٗ ،٦تاؼةً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
ض َٗا َ٢
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َو َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ََ ٩َ ٌَ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟتظَ ب َِّضا ٔ
ئ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢ا َ٢
ئ َوا َِ ٤ُ ٟتظَ بِّضٔی َن بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ت بٔاِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ایطیسل،تعشہفامہؾ،اتقدة،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رمدفں یک اشمتہب اایتخر رکےن فایل وعروتں افر وعروتں یک اشمتہب اایتخر رکےن فاےل رمدفں رپ تنعل یک

ےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ایطیسل،تعشہفامہؾ،اتقدة،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںےکاشمہبےننبفایلوعروتںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 686

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَلً ،٢بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،یصٌی بٛ ٩ثیر و ایوبً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛث ٔیر ٕ َوأَ ُّی ُ
ض َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟع َّ٨ثٔی َن ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢وا ِ٤ُ ٟت َ َر ِّج ََل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ
ت ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ًَبَّا ٕ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
نسحنبیلعالخؽ،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبریثکفاویب،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنوعروتںیکفعضعطقاایتخررکےنفاےلرمدفںرپافررمدفںیکفعضعطقاایتخررکےنفایلوعروتںرپتنعل
رفامیئےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔افراساببںیمرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسیھبرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبریثکفاویب،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکوعرتاکوخوبشاگلرکانلکنعنمےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

اسابرےںیمہکوعرتاکوخوبشاگلرکانلکنعنمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 687

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلا ،٪ثابت ب٤ً ٩ارة ش٨فی٨ُ ،ي ٥بٗ ٩يص ،شرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪ثَابٔتٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة ا َِ ٟص َ٨ف ٔ ِّی ًَ ِِ ٨َ ُُ ٩ي ٔ ٥بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی
ْط ِت ٓ ََ٤ز َِّت ب ٔا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص َٓه ٔ َی ََ ٛذا َو ََ ٛذا
َُ ٣
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ًَُّ ١ی ِ ٕن َزاَ ٔ ٧ي ْة َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إٔذَا ِ
اس َت ٌِ َ َ
َي ٌِىٔی َزاَ ٔ ٧ي ّة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعساطقؿ،اثتبنبامعرةیفنح،مینغنبسیق،رضحتاوبومیسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہآھکنزانرکیتےہافرفہوعرتوجوخوبشاگلرکیسک(رمدفںیک)سلجمےکاپسےسسگرےفہایسیافر
ایسیےہینعیزاہینےہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعساطقؿ،اثتبنبامعرةیفنح،مینغنبسیق،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںافروعروتںیکوخوبشےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںافروعروتںیکوخوبشےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 688

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ شَفی ،سٔيا ،٪جزیزی ،ابونرضة ،ایک آؼمی شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رض َة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
َف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ئ َ٣ا هَ َض َز َِ ٟوُ ُ ٧ط َو َظف َٔی رٔی ُص ُط
ٔيب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ٔيب اِّ ٟز َجا ٔ٣َ ٢ا هَ َض َز رٔی ُص ُط َو َظف َٔی َِ ٟوُ ُ ٧ط َوك ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك ُ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد رفحی ،ایفسؿ ،رجریی ،اوبرضنة ،اکی آدیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمدفں یک وخوبش فہ ےہ سج یک وخوبش زایدہ افر رتگن یکلہ وہ۔ افر وعروتں ےک ےیل فہ وخوبش ےہ
سجیکرگنزیتافروخوبشمکوہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،رجریی،اوبرضنة،اکیآدیمرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںافروعروتںیکوخوبشےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 689

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥جزیزی ،ابی نرضہ ،كٔاوی ،ابوہزیزہ

اٟل َٔاو ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
رض َة ًَ ُِّ ٩
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟلَٔاو ٔ َّی ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ف ٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ
ٔیث َش َش ْ ٩إ ٔ ََّّل أَ َُّّ ٪
اس َُ ٤ط َو َشؽ ُ
ٔیث إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ َت َُّ ٥وأَك ِ َو ُ٢
ِ
یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،رجریی،ایبرضنہ،افطفی،اوبرہریہل ےسرفاتییکیلعنبرجحےناوہنںےناامسلیعےساوہنں
ےن رجریی ےس فہ اوبرضنہ ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ اہتبل
افطفیوکل اسدحثیےکالعفہںیہکںیہناجےتن۔ںیمہاساکانؾولعمؾںیہن۔اامسلیعنباربامیہیکدحثیزایدہلمکمافروطلی
ےہ۔اساببںیمرمعاؿنبنیصحےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،رجریی،ایبرضنہ،افطفی،اوبرہریہ

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

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںافروعروتںیکوخوبشےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 690

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوبرک ش٨فی ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،شش ،٩شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟص َ٨ف ُّٔی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
ٔيب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ٔيب اَّ ٟز ُج ٔ٣َ ١ا هَ َض َز رٔی ُص ُط َو َظف َٔی َِ ٟوُ ُ ٧ط َو َظی ِ َر ك ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ظی ِ َر ك ٔ
ئ َ٣ا هَ َض َز َِ ٟوُ ُ ٧ط َو َظف َٔی رٔی ُصطُ
َوَ َ ٧هی ًَ ِ٣ٔ ٩يث َ َرة ٔاْلِ ُ ِر ُج َوا َٔ ٪ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنباشبر ،اوبرکب یفنح ،دیعس،اتق دة،نسح،رضحت رمعاؿ نبنیصحریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای رمدفں ےک ےیل رتہبنی وخوبش فہ ےہ سج اک رگن وپدیشہ افر وخوبش زیت وہ افر وعروتں ےک ےیل رتہبنی وخوبش فہ ےہ
سج یک وخوبش یکلہ افر رگن اظرہ وہ۔ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمشی یک رسخ اچدر ےس عنم رفامای۔ ہی دحثی اس دنس ےس
نسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبیفنح،دیعس،اتقدة،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکوخوبشےسااکنررکانرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوخوبشےسااکنررکانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 691

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽیً ،زرة ب ٩ثابت ،شرضت ث٤ا٣ہ بً ٩بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا ٪أَْ َ ٧ص
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَز ِ َرةُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
يب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
يب َو َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اََّ ٪ل یَزُ ُّؼ اِّ ٟل َ
ََّل یَزُ ُّؼ اِّ ٟل َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،زعرة نب اثتب ،رضحت امثہم نب دبعاہلل  ےتہ ںیہ ہک اسن ریض اہلل ہنع یھبک وخوبش ااکنر ںیہن
رکےت آ ے افر رفامےت آ ے ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب یھبک وخوبش (اکہیطع) فاسپ ںیہن رکےت آ ے۔ اس ابب ںیم
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،زعرةنباثتب،رضحتامثہمنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوخوبشےسااکنررکانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 692

راوی ٗ :تيبة ،اب ٩ابی ٓؽیکً ،بؽاہلل ب٣ ٩ش٣ ،٥٠ش ،٥٠شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕک ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

اٟؽ ِص َُ ٩و َّ
یب َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ ص َُو
يب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
ا٠ٟب َ ُن ُّ
َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََل ْث ََّل تُ َز ُّؼ ا َِ ٟو َسائ ٔ ُؽ َو ُّ
اٟؽ ِص َُ ٩ي ٌِىٔی بٔطٔ اِّ ٟل َ
َغ ْ
ابِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨ؽ ٕب َوص َُو ََ ٣ؽن ٔ ٌّی

ہبیتق  ،انب ایب دفکی ،دبعاہلل نب ملسم ،ملسم ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےنرفاماینیتزیچفںےسااکنرںیہنایکاجاتہیکت،وخوبشافردفدھ۔ہیدحثیرغ بےہافردبعاہللنبملسمےکےٹیبدنجبےکےٹیب
افردمینیںیہ۔
رافی  :قنینة،انبایبدفکی،دبعاہللنبملسم،ملسم،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکوخوبشےسااکنررکانرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 693

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ظ٠ئة ابوًبؽاہلل بْصی٤ً ،زو بً ٩لی ،یزیؽب ٩زریٍ ،شحاد ػواٖ ،ش٨ا ،٪شرضت ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی
رضی اہلل ً٨ہ

ْص ٌّی َو ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩شحَّا ٕد اٟؼَّ َّو ٔ
اٖ ًَ َِ ٩ش َ٨ا ٕ٪
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ظٔ٠ي َٔ َة أَبُو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بَ ِ ٔ

َخ َد ٔ٩ِ ٣
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أ ُ ًِ ٔل َی أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛاَّ ٟزیِ َص َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
اَََ ٓ ٪ل یَزُ َّؼ ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط َ َ
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ُّٔی
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َش َ٨اّ٧ا إ ٔ ََّّل فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوأَبُو ًُ ِث ََ ٤
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ١ٓ ٕ ٣ُ ٩و َٗ ِؽ أَ ِؼ َر َک َز َ ٩َ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی َز ُظ َوَ ٥َِ ٟي ِش َ٨ِ ٣ٔ ٍِ ٤طُ
ِ

دمحم نب جلیفة اوبدبع اہلل رصبی ،رمعف نب یلع ،سیدینب زرعی ،اجحج وصاػ ،انحؿ ،رضحت اوبامثعؿ دہنی ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ یسک وک وخوبش دی اجےئ وت ااکنر ہن رکے ویکہکن ہی تنج ےس (یلکن) ےہ۔ ہی دحثی
رغ ب نسح ےہ۔ ل  انحؿ یک اس ےک العفہ وکیئ رفاتی ںیہن اجےتن۔ اوبامثعؿ دہنی انؾ دبعارلنمح نب لم ےہ۔ اوہنں ےن یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکزامہناپاینکیلہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداھکیافرہنیہھچکانس۔
رافی  :دمحمنبجلیفةاوبدبعاہللرصبی،رمعفنبیلع،سیدینبزرعی،اجحجوصاػ،انحؿ،رضحتاوبامثعؿدہنیریضاہللہنع

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

ابمرشتونممہعےسقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابمرشتونممہعےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 694

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ط٘ي ٙب ٩س٤٠ة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

ي ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
يض
اَش ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َشًَّی َت ٔؼٔ ََضا ٟٔزَ ِو ٔج َضا َٛأَ٤َ َّ ٧ا یَ ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟي َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُ َب ٔ ُ
انہد،اوباعمفیة،ا،شم،قیقشنبسلمة،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہفہ ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایوکیئوعرتیسکوعرتےسالماقتوکاےنپوشرہ ےساسرطحایبؿہنرکے وگایہکفہاےسدھکیراہےہ۔ہیدحثینسح
حیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،قیقشنبسلمة،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابمرشتونممہعےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 695

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،زیؽ ب ٩شباب ،ؿصاک بً ٩ث٤ا ،٪زیؽ ب ٩اس ،٥٠شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی سٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

اب أَ ِظب َ َرنٔی َّ
ا ٪أَ ِظب َ َرن ٔی َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
اٟـصَّا ُک بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی ُِ ٨وزُ اٟزَّ ُج ُ
 ١إلٔ َی ًَ ِو َرة ٔ اٟزَّ ُج َٔ ١و ََّل َت ُِ ٨وزُ

اٟثو ٔب ا ِٟواش ٔ ٔؽ َو ََّل ُت ِٔ ٔضی ا ِِ ٤ٟزأَةُ إلٔ َی ا ِِ ٤ٟزأَة ٔفٔی َّ
َّ
اٟث ِو ٔب ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ َٗا َ ٢أَبُو
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إلٔ َی ًَ ِو َرة ٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ََّل ُي ِٔ ٔضی اَّ ٟز ُج ُ
 ١إلٔ َی اَّ ٟز ُج ٔ ١فٔی ِ َ
َ
َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبع اہلل نب ایب زاید ،زدی نب ابحب ،احضک نب امثعؿ ،زدی نب املس ،رضحت دبعارلنمح نب ایب دیعس ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس
رفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئرمدیسکدفرسےرمدیکرشاگمہوکافروکیئوعرتیسکوعرت
یکرشاگمہوکہندےھکیافراکیرمددفرسےرمدےکاسھتافروعرتدفرسیوعرتےکاسھت(ربہنہوہرک)اکیڑپکےںیماےھٹک
ہنوہں۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،زدینبابحب،احضکنبامثعؿ،زدینباملس،رضحتدبعارلنمحنبایبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتسیکافحتظےسقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رتسیکافحتظےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 696

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٌٍ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ویزیؽ ب ٩ہارو ،٪شرضت بہز ب ٩شٜي٥

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
وَ َٗ ٪اَّل َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِضز ُبِ َُ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َو َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ک ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک أَ ِو َ٣ا َِ َٜ٠َ ٣ت َیٔ٤يَ ُ٨
ک إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ز ِو َجتٔ َ
َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ًَ ِو َراتُ َ٨ا َ٣ا َ٧أتِ ٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا َ َ ٧ذ ُر َٗا َ ٢ا ِشٔ َِى ًَ ِو َر َت َ

ا ٪أَ َش ُؽَ٧ا َظاّ ٔ ٟيا
ا ٪ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی َب ٌِ ٕف َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪ا ِس َت َل ٌِ َت أَ ََِّ ٪ل َی َزا َصا أَ َش ْؽ ٓ َََل َی َزا َصا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إٔذَا ک َ َ
إٔذَا ک َ َ

ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َٗا ََٓ ٢اہللُ أَ َش ُّ ٙأَ ِ ٪ي ُِش َت ِص َيا ٔ٨ِ ٣طُ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

ادمحنبعینم،اعمذنباعمذفسیدینباہرفؿ،رضحت زہبنبمیکحاےنپفادلافرفہاؿےکداداےسلقنرکےتںیہہکںیمےنرعض
ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ل  اانپ سک ےس رتس وک اپھچںیئ افر سک ےس ہن اپھچںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای اےنپ رتس وک اینپ ویبی افر ولڈنی ےک العفہ رہ اکی ےس اپھچؤ۔ ںیم ےن رعض ایک ارگ ولگ آسپ ںیم ابمرشت ںیم ابل  رشکی
وہںوت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوہےکسہک اہمتریرشاگمہوکوکیئہن دےھکیوترضفرااسییہرکف۔ںیم ےنرعضایکای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ وکیئ االیک وہ وت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ولوگں ےس زایدہ اس اک دقحار
ےہہکاسےسایحیکاجےئ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اعمذنباعمذفسیدینباہرفؿ،رضحتزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکراؿرتسںیمدالخےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکراؿرتسںیمدالخےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 697

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابونرض ٣ولی ً٤ز بً ٩بيؽاہلل ،زرًة ب٣ ٩ش ٥٠ب ٩جزہؽ اسِ٠م ،شرضت جزیؽ رضی اہلل ً٨ہ

َِم ًَ ِ٩
رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ز ُِر ًَ َة بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ج ِز َص ٕؽ اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
ٕ َٓع ٔ ُذ ُظ َٓ َ٘ا ٢إ ٔ َّ ٪ا َِٔ ٟع ٔ َذ ًَ ِو َر ْة َٗا َ ٢أَبُو
َج ِّؽظ ٔ َج ِز َص ٕؽ َٗا ََّ ٣َ ٢ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح ِزصَ ٕؽ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َو َٗ ِؽ اَٜ ِ ٧ظَ َ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٣َ ٩ا أَ َری إ ٔ ِس َ٨ا َؼ ُظ ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ ٕ١

انبایب رمع ،ایفسؿ،اوبرضنومیل رمعنب دیبعاہلل،زرعةنب ملسمنبرجدہایملس،رضحت رجدیریضاہلل ہنع  ےتہںیہ ہک یبنارکؾ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم اؿ ےک اپس ےس سگرے وت اؿ یک راؿ یگنن یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راؿ رتس ںیم
دالخےہ۔ہیدحثینسحےہافراسیکدنسلصتمںیہن۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوبرضنومیلرمعنبدیبعاہلل،زرعةنبملسمنبرجدہایملس،رضحترجدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکراؿرتسںیمدالخےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 698

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَلً ،٢بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابوز٧اؼ ،شرضت جزہؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی ابِ َُ ٩ج ِز َص ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ٪

ٕ ًَ َِٓ ٩ع ٔ ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّّ ُ ٥َ ٠م َٓع ٔ َذ َک َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔ٩ِ ٣
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔطٔ َوص َُو کَا ٔط ْ
ا ِِ ٌَ ٟو َرة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
نسحنبیلعالخؽ،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبزاند،رضحترجدہریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپس
ےسسگرےوتاسفتقاؿیکراؿیگننیھت۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسےسسگرےوتاسفتقاؿیکراؿ یگنن
یھت۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاینپراؿوکڈاھپنولہییھبرتسںیمدالخےہہیدحثینسحےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبزاند،رضحترجدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

اسابرےںیمہکراؿرتسںیمدالخےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 699

راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّل اًلی ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦شش ٩ب ٩ػاٟضً ،بؽاہلل ب٣ ٩ص٤ؽ بً٘ ٩يً ،١بؽاہلل ب ٩جزہؽ اسِ٠م،
شرضت جزہؽ اسِ٠م رضی اہلل ً٨ہ

يِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
اػ ُ
َِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِٔ ٟع ٔ ُذ ًَ ِو َر ْة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب ٔ٩ِ ٣
اہللٔ بِ َٔ ٩ج ِز َص ٕؽ اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
فالص نب دبعاال ایلع،ییحی نب آدؾ ،نسح نب اصحل ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،دبعاہلل نب رجدہ ایملس ،رضحت رجدہ ایملس ریض اہلل
ہنعےسرفاتیےہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکراؿرتسںیمدالخےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ ب
ےہ۔
رافی  :فالص نب دبعاال ایلع ،ییحی نب آدؾ ،نسح نب اصحل ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،دبعاہلل نب رجدہ ایملس ،رضحت رجدہ ایملس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکراؿرتسںیمدالخےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 700

راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّلًلی ٛوفی ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦اَسائي ،١ابویصٌی٣ ،حاہؽ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی یَ ِصٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦إ ٔ ِ َ

أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِٔ ٟع ٔ ُذ ًَ ِو َر ْة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ِص ٕع َوِ ٌَ ٔ ٟب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َج ِص ٕع ُػ ِص َب ْة َو َّٔلبِٔ٨طٔ َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ُػ ِص َب ْة
فالص نب دبعاالیلع وکیف ،ییحی نب آدؾ ،ارسالیئ ،اوبییحی ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایہک راؿ یھب رتس ںیمدالخ ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع افر دمحم نب دبعاہلل
شحجریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔دبعاہللنبشحجافراؿےکےٹیباحصیبںیہ۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلعوکیف،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اوبییحی،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپزیکیگےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اپزیکیگےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 701

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ،ظاٟؽ ب ٩اٟياض ،شرضت ػاٟض ب ٩ابی ششا ،٪شرضت سٌيؽ ب٣ ٩شيب

اَٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اض ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َش َّش َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩إ ٔ َِ ٟي َ
ٔيؽ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّي ٔب َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ كَي ِّْب یُ ٔص ُّب َّ
ِرک ََ ٦ج َوا ْؼ یُ ٔص ُّب ا ُِ ٟحو َؼ َٓ َِّ ٨و ُٔوا
َسٌ َ
ٔيٕ یُ ٔص ُّب ا٨َّ ٟوَ ا َٓ َة َ ٔ
اٟلي َِّب َ٧و ْ
َک ْی ٥یُ ٔص ُّب ال َ َ

ک َ ٤ُ ٔ ٟضا ٔجز ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ا ٕر َٓ َ٘ا ََ ٢ش َّؽثَٔ٨يطٔ ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی
َک ُت ذََ ٔ ٟ
أ ُ َرا ُظ َٗا َ ٢أَ َِٓ ٔ ٨ي َتَ ٥ِ ُٜو ََّل َتظَ َّب ُضوا بٔا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ َٗا َِّ َ ٧ ٢و ُٔوا أَ َِٓ ٔ ٨ي َتَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ض
َّٕ َو ُي َ٘ا ُ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ َیا ٕ
اض ي َُـٌ ُ
َو َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩إ ٔ َِ ٟي َ
دمحمنباشبر،اوباعرم،اخدلنباایلس،رضحتاصحلنبایباسحؿ،رضحتدیعسنببیسمےسلقنرکےتںیہہکاہللاعتیلاپکںیہ

افراپزیکیگدنسپرفامےتںیہ،فہاصػںیہافرافصیئوکدنسپرکےتںیہ،فہرکمیںیہافررکؾوکدنسپرکےتںیہ۔فہیخسںیہافراخسفتوک
دنسپ رکےت ںیہ ذہلا مت ولگ اپک اصػ راہ رکف۔ رافی  ےتہ ںیہ ریمے ایخؽ ںیم رضحت دیعس ےن ہی یھب رفامای ہک اےنپ ونحصں وک
اصػ رھتسا روھک افر وہیدویں یکاشمتہب اایتخر ہنرکف۔ اصحل نب ایب اسحؿ  ےتہ ںیہ۔ ںیم ےن ہی دحثی اہمرج نب امسمر ےکاسےنم
ایبؿیکوت اوہنںےنرفامایہکےھجمہیدحثیاعرمنبدعسےنوباہطساےنپفادل،یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسیکلثمایبؿ
یکاہتبلہیرفامایہکونحصںوکاصػراھکرکف۔ہیدحثیرغ بےہافراخدلاایلسفیعضںیہاںیہنانباایسیھب ےتہںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،اخدلنباایلس،رضحتاصحلنبایباسحؿ،رضحتدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجعےکفتقرپدہرکےنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
امجعےکفتقرپدہرکےنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 702

راوی  :اش٤ؽ ب٣ ٩ص٤ؽ ب٧ ٩يزک بِؽاؼی ،اسوؼ بً ٩ا٣ز ،ابو٣صياةٟ ،يث٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ِٔ ٔ ٧ ٩يزَ َک ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوؼُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣صيَّا َة ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛواَّ ٟت ٌَز َِّی َٓإ ٔ َََّّ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ٪ل ُئَارٔ ُٗ ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل ً ٔ َِ ٨ؽ ا َِِ ٟائ ٔٔم َوش ٔی َن ُي ِٔ ٔضی

َک ُ٣وص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َُ ٣صيَّا َة
َاس َت ِص ُيوص َُِ ٥وأَ ِ ٔ
اَّ ٟز ُج ُ
ٔیث َ ٔ
 ١إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ ٓ ِ
َغ ْ
اس ُُ ٤ط َی ِصٌَی بِ َُ ٩ي ٌِل َی
ِ
ادمح نب دمحم نب زینک دغبادی ،اوسد نب اعرم ،اوبحمة ،ثیل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایربہنہوہےنےسرپزیہرکفویکہکناہمترےاسھتفہولگ(ینعیرفےتش)یھبںیہوجمتےسءاضےئاحتج
افراہمترےاینپویبویںےسامجعرکےنےکافاقتےکالعفہدجاںیہنوہےت۔ذہلااؿےسایحرکفافراؿیکزعترکف۔ہیدحثی

رغ بےہل اسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔اوبحمہاکانؾییحینبیلعیےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبزینکدغبادی،اوسدنباعرم،اوبحمة،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امحؾںیماجےنےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
امحؾںیماجےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 703

راوی ٗ :اس ٥ب ٩ؼی٨ار ٛوفی٣ ،ؼٌب ب٘٣ ٩ؽا ،٦شش ٩ب ٩ػاٟضٟ ،يث ب ٩ابی س٠ي ،٥كاؤض ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

ض
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ٩ِ ًَ ٔ ٦ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِِ ٟ ٩يثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥كَا ُو ٕ
َخ ٓ َََل َی ِؽ ُظ ِ ١ا َِ ٟص ََّ ٤ا ٦بٔ َِی ِر ٔإ ٔ َزارٕ َو َ٩ِ ٣
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
َخ ٓ َََل َی ِحِ ٔ ٠ص ًَل َی َ٣ائ َٔؽة ٕ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َخ ٓ َََل یُ ِؽظٔ َِ ١شٔ٠ي ََ ٠تطُ ا َِ ٟص ََّ ٤اَ ٦و َ ٩ِ ٣ک َ َ
کَ َ
یُ َؽ ُار ًََِ ٠ي َضا بٔا َِ ٟع ِ٤ز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض ًَ َِ ٩جاب ٔز ٕإ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ كَا ُوو ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

وَ ٚو ُربَّ٤ا یَض ٔ ُ ٥فٔی َّ
اٟظ ِي ٔئ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١و َٗا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ٩
َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََِ ٟ ١ي ُث بِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي َٕ ٥ػ ُؽ ْ
َ
ک َؿ ٌَّ ُٔو ُظ
اَِ ٟ ٪ي ْث َی ِز َٓ ٍُ أَ ِط َيا َئ ََّل یَ ِز َٓ ٌُ َضا َُیِرُ ُظ ََٓ ٔ ٠ذَ ٔ ٟ
َُف ُط ب ٔ َصؽٔیثٔطٔ ک َ َ
َش َِ ٨ب َِٕ ٟ ١ي ْث ََّل ي ِ َ

اقمس نبدانیروکیف،بعصم نبدقماؾ،نسح نباصحل،ثیل نبایبمیلس،اطؤس،رضحتاجربریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاہللافرآرختےکدؿرپاامیؿراتھکوہفہاینپویبیوکامحؾںیمہنےجیھبافروجصخشاہلل
افرایقتم ےکدؿرپاامیؿراتھکوہفہربہنہوہرکامحؾںیمدالخہنوہزیناہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿالےنفاالاےسیدرتسوخاؿ
رپہنےھٹیبسجرپرشاباکدفرلچراہوہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػاطؤسیکرفاتیےسرصػایسدنس

ےساجےتنںیہ۔اامؾاخبریرفامےتںیہہکثیلنبایبمیلسدصفؼ(ینعیےچس)ںیہنکیلارثکفل ںیمالتبموہاجےتںیہ۔اؿاکانہکےہ
ہکاامؾادمحنبلبنحرفامےتںیہہکاؿیکیسکرفاتیےسدؽوخشںیہنوہات۔
رافی  :اقمسنبدانیروکیف،بعصمنبدقماؾ،نسحنباصحل،ثیلنبایبمیلس،اطؤس،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
امحؾںیماجےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 704

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ةً ،بؽاہلل ب ٩طؽاؼارعد ،ابوًذرة ،شرضت ًائظہ رضی
اہلل ً٨ہ٤ا

َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕاْلِ ِ َ
اِ َٗ ٪ؽ أَ ِؼ َر َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ائ ٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی اِّ ٟز َجا ََ ٢واَ ٨ِّ ٟشا َئ
ًُ ِذ َر َة َوک َ َ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َّ٤ا َ٣ا ٔ
ت ث ُ ََّ ٥ر َّظ َؽ ٔ ٟرلِّ َجا ٔ ٢فٔی ا َِ ٤َ ٟيازٔ ٔر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة

اک ا َِ٘ ٟائ ٔٔ٥
َوإ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َِ ٟي َص ب ٔ َذ َ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح نب دہمی،امحد نب سلمة،دبعاہلل نبدشادارعج،اوبذعرة ،رضحتاعہشئریضاہلل امہنع ےسرفاتیےہ فہ
رفامیت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمدفں افر وعروتں وک امحؾ ںیم اجےن ےس عنم رفامای نکیل دعب ںیم رمدفں وک ئنن دد
ابدنھرکاجےنیکااجزتدےدی۔اسدحثیوکل رصػامحدنبہملسیکرفاتیےساجےتنںیہافراسیکدنسوقیںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبسلمة،دبعاہللنبدشادارعج،اوبذعرة،رضحتاعہشئریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
امحؾںیماجےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 705

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌببة٨٣ ،ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌؽ ،شرضت ابو٠٣يض ہذلی

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسا ٥َ ٔ ٟبِ َ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟظاَ ٔ ٦ؼ َظًَ ٩َِ ٠ل َی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت أَِ٧ت ُ َّن َّ
ائ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ش َِٔ ٤ؽ أَ ِو ٔ ٩ِ ٣أَصِ َّٔ ١
ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ا ُِ ٟض َذل ٔ ِّی أَ َّ ٪ن َٔش ّ
اَٟلت ٔی َی ِؽ ُظ ٩َِ ٠ن َٔشا ُؤ َُّ٩ٛ

ا َِ ٟص َّ٤ا َ٣ا ٔ
ت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ َت َـ ٍُ ث َٔيابَ َضا فٔی َُی ِر ٔبَ ِيتٔ َز ِو ٔج َضا إ ٔ ََّّل َص َت َِ ٜت
ِّ
اٟشت ِ َر بَ ِي ََ ٨ضا َوبَی ِ َن َرب َِّضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شعینة ،وصنمر ،اسمل نب ایب ادعجل ،رضحت اوبحیلم ذہیل رفامےت ںیہ ہک صمح ای اشؾ یک ھچک وعرںیت رضحت
اعہشئریضاہللاہنعیکدختمںیماحرضوہںیئ۔رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےنرفامایمتفیہوعرںیتوہوجامحومںںیمدالخوہیت
ںیہ۔ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکوجوعرتاےنپڑپکےاخفدنےکرھگےکالعفہںیہکافرااتریت
ےہفہاسرپدےوکاھپڑدیتیےہوجاس(وعرتےک)افراسےکربےکدرایمؿےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعینة،وصنمر،اسملنبایبادعجل،رضحتاوبحیلمذہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیموکیئوصتریایاتکوہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکرفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیموکیئوصتریایاتکوہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 706

راوی  :س٤٠ة ب ٩طبيب وششً ٩لی ؼَّل ٢و ًبؽ ب ٩ش٤يؽ وُیرواشؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بيؽاہلل بً ٩تبة ،شرضت
ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا ،ابوك٠صہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َوا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢و ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٠ِ ٔ ٟص َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا
ٓ

ض َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا كَ َِ ٠ص َة
ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِي ّتا ٓ ٔيطٔ کَِْ ٠ب َو ََّل ُػ َورةُ َت َ٤اث ٔي ََٗ ١ا َ ٢أَبُو
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َت ِؽ ُظ ُ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
سلمة نب بیبش فنسح یلع دالؽ ف دبع نب دیمح فہریفادح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبع اہلل نب عینة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
امہنع،اوبہحلطریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای(رتمحےک)رفےتشاسرھگںیم
دالخںیہنوہےتسجںیماتکاییسکاجدناریکوصتریوہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :سلمة نب بیبش فنسح یلع دالؽ ف دبع نب دیمح فہریفادح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبعاہلل نب عینة ،رضحت انب ابعس
ریضاہللامہنع،اوبہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکرفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیموکیئوصتریایاتکوہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 707

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،روط بً ٩باؼة٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسصا ٚبً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ك٠صة ،رآٍ ب ٩اسصا ،ٚشرضت
ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ

بِ َ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙأَ ِظب َ َر ُظ َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت أََ٧ا َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَل َی أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َن ٌُو ُؼ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َسٌٔي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا
 ١أَ ِو ُػ َور ْة َط َّ
ک إ ٔ ِس َص ََُّ ٙل یَ ِؽرٔی أَ ُّی ُض َ٤ا َٗا َ٢
 ١بَ ِي ّتا ٓ ٔيطٔ َت َ٤اث ٔي ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََّل َت ِؽ ُظ ُ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبعینم،رفحنبابعدة،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبطلجة،راعفنبااحسؼ،رضحتاوبدیعسریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتبای ہک سج رھگ ںیم ہمسجم ای وصتریںی (رافی وک کش ےہ) وہں فاہں (رتمح ےک)
رفےتشدالخںیہنوہےت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رفحنبابعدة،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبطلجة،راعفنبااحسؼ،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکرفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیموکیئوصتریایاتکوہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 708

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩ابواسصا٣ ،ٚحاہؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٙش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣حاص ْٔؽ َٗا ََ ٢ش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ک
وَ ٪ؼ َظُِ ٠ت ًََِ ٠ي َ
َ٘ َٓ ١ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أَ َت ِي ُت َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتانٔی ٔجبِرٔی ُ
ک ا َِ ٟبارٔ َش َة َٓ ٥َِ ٠یَ ٌِِ ٨َ ٤ىٔی أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
ا ٪فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ
ا ٪فٔی بَ ٔ
ْق ُأ ٦ستِر ٕٓ ٔيطٔ َت َ٤اث ٔي ُ
َ ١وک َ َ
اب ا ِٟب َ ِيتٔ ت َِٔ ٤ثا ُ ٢اِّ ٟز َجا َٔ ٢وک َ َ
ا ِٟب َ ِي َت َّأ ٟذی َُ ٨ِ ٛت ٓ ٔيطٔ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ا ٪فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ ٔ َ
اب َٓ ُِ ٠ي ِ٘ َل ٍِ َٓ ُِ ٠ي َؼی َّ ِر ََ ٛض ِيئَ ٔة َّ
اٟظ َح َزة ٔ َو ُ٣زِ ب ٔ ِّ
اٟشتِر ٔ َٓ ُِ ٠ي ِ٘ َل ٍِ َویُ ِح ٌَ ِ٨ِ ٣ٔ ١طُ و ٔ َسا َؼ َتی ِ ٔن
ض اِّ ٟت َِ ٤ثا َّٔ ٢أ ٟذی بٔا َِ ٟب ٔ
کَِْ ٠ب ٓ َُ٤زِ ب ٔ َزأِ ٔ

َ
ک ا ِٟکَُِ ٠ب َج ِز ّوا َ ٠ِ ٔ ٟص َش ٔ ٩أَ ِو
ا ٪ذََ ٔ ٟ
رخ ِد َٓٔ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ُ٨ِ ٣ت ََب َذ َتی ِ ٔن یُوكَآ َٔ ٪و ُ٣زِ بٔا ِٟکَِٔ ٠ب َٓ ُي ِ َ

يض َوف ٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوأَبٔی كَ َِ ٠ص َة
َخ َد َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن َت ِص َت َن َـ ٕؽ َُ ٟط َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
وسدی،دبعاہللنبابمرک،ویسننباوبااحسؼ،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایربجالیئریمےاپسآےئافراہکہکںیملکراتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایاھت۔ےھجمآپےکاپسدالخوہےن
ےس اسرھگ ےکدرفازے رپ وموجدرمدفں یک وصتریفں ےن رفک دای۔ سجرھگ ںیم آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس آ ے اسرھگ ںیم
اکیرپدہاھتسجرپوصتریںی ینبوہیئںیھترھپفاہں اکی اتکیھباھت۔سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمکح دےئجیہک اسوصتریاکرس
اکٹدایاجےئاتہکفہدرتخیکرطحوہاجےئ۔رپدےےکقلعتممکحدےئجیہکاےساکٹرکدفےیکتانبےئاجںیئوجزپےرںیہافر
(ریپفں)ںیمرفدنےاجںیئ۔رھپےتکوکاکنؽدےنیاکمکحدےئجی۔انچہچنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسییہایکافرفہاتکاکی
ےتک اک ہچب اھت وج نسح ای نیسح ریض اہلل امہنع اک اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ک گن ےک ےچین اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکمکحےساےساکنؽدایایگ۔ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمرضحتاعہشئافراوبہحلطریضاہللامہنعےسیھبرفاتی
ےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،ویسننباوبااحسؼ،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسکےکرےگنوہےئڑپکےیکرمدفںےکےلاممتعن
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
مسکےکرےگنوہےئڑپکےیکرمدفںےکےلاممتعن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 709

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ بِؽاؼی ،اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اَسائي ،١ابویصٌی٣ ،حاہؽ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

 ٩ِ ًَ ١أَبٔی یَ ِصٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
َسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ُ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ

بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٣َ ٢زَّ َر ُج َْ ١و ًََِ ٠يطٔ ثَ ِوبَا ٔ ٪أَ ِش ََ ٤زا ََٔ ٓ ٪ش ًََّ ٥َ ٠ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یزُ َّؼ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َکصُوا
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَُ َّ ٧ض ِٔ َ ٥
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ک ٓ َََل بَأ ِ َض بٔطٔ إٔذَا َ ٥َِ ٟیِ ٌَ ٣ُ ٩ِ ُٜؼ َ َّفا
ِ ُٟب َص ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
َف َو َرأَ ِوا أَ َّ٣َ ٪ا ُػب ٔ َّ بٔا ُِ ٟص َِ ٤زة ٔبٔا َِ ٤َ ٟؽرٔ أَ ِو َُی ِر ٔذََ ٔ ٟ
ابعس نب دمحم دغبادی ،ااحسؼ نب وصنمر ،ارسالیئ ،اوبییحی ،اجمدہ ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش
رسخ رگن ےک دف ڑپکے ےنہپ وہےئ سگرا افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب
ںیہندای۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہالہملعےکزندکیاسدحثیاک بلطہیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنزرفعاؿےسرےگنوہےئابلسوکاندنسپرفامای۔الہملعےکزندکیارگڑپکادمرفہریہےسراگنایگوہوتاسےکےننہپںیموکیئرحج
ںیہن۔رشبہکیطفہمسکہنوہ۔
رافی  :ابعسنبدمحمدغبادی،ااحسؼنبوصنمر،ارسالیئ،اوبییحی،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
مسکےکرےگنوہےئڑپکےیکرمدفںےکےلاممتعن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 710

راوی ٗ :تيبة ،ابواَّلشوؾ ،ابواسص ،ٙہبیرة ب ٩یزی ،٥شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙص َُبی ِ َر َة بِ َٔ ٩یز ٔ َیَٗ ٥ا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ًَ َِ ٩ظا َت َّٔ ٥
اب یُ َّت َع ُذ بِْٔ ٔ٤ص َّٔ ٩ِ ٣
اٟظٌٔیر ٔ َٗا ََ ٢ص َذا
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ًَ ِ ٩ا ِٔ٤ٟيث َ َرة ٔ َو ًَ ِ ٩ا ِٟح ٔ ٌَ ٔة َٗا َ ٢أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ َوص َُو َ َ
َش ْ
َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق،اوباالوحص،اوبااحسؼ ،ةریبةنبریمی،رضحتیلع نبایباطبلریضاہللہنعرفامےتںیہہک یبنارکؾیلصاہلل ہیلع فآہلفملس
ےنوسےنیکاوگنیھٹےننہپ،ریمشیڑپکاےننہپ،ریمشیزنیوپشافرہعجےسعنمرفامای۔اوباالوحصریضاہللہنع ےتہںیہہکہعجرصمیک

اکیرشابوجوجےسیتنبےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :قنینة،اوباالوحص،اوباقحس،ةریبةنبریمی،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
مسکےکرےگنوہےئڑپکےیکرمدفںےکےلاممتعن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 711

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف وًبؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،طٌبة ،اطٌث ب ٩س٠يٌ٣ ،٥اویة ب ٩سویؽ بْ٣ ٩ق،٪
شرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َو ًَ ِب ُؽ اٟزٓ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ي ٕ٥
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ ِ٩
ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ُٔ ٩س َویِؽٔ بِ ِّْٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َرا ٔ

یف َو َت ِظٔ٤يتٔ ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوإ ٔ َجابَ ٔة َّ
ْص ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦وإٔبِ َزارٔ ا َِ َ٘ ٟش َٔ ٥و َر ِّؼ
َس ِب ٍٕ أَ ََ ٣زَ٧ا بٔا ِّت َبا َٔ ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َوً َٔيا َؼة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
اٟؽاعٔی َو َن ِ ٔ
اٟذصَ ٔب أَ ِو َش ِٔ َ٘ ٠ة َّ
اٟش ََلَ ٔ ٦وَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ ًَ َِ ٩ظا َت َّٔ ٥
ُحیز ٔ َوا ِّ
َّ
ٟؽ َیبا ٔد َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َر َٔ ٚوا َِ٘ ٟسِّ ِّی
اٟذ َص ٔب َوآَ ٔ ٧ي ٔة ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َوِ ُٟب ٔص ا ِٔ َ ٟ

يض َوأَ ِط ٌَ ُث بِ ُُ ٩سَِ ٠ي ٕ ٥ص َُو أَ ِط ٌَ ُث بِ ُ ٩أَبٔی َّ
اس ُ٤طُ ُسَِ ٠ي ُ ٥بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
ئ ِ

دمحمنباشبر ،دمحمنب رفعجفدبعارلنمح نبدہمی ،شعنة ،اثعش نبمیلس ،اعمفیةنب وسدی نبرقمؿ،رضحترباء نب اعزبریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ است زیچفں اک مکح دای افر است زیچفں ےس عنم رفامای
انجزےےکےھچیپےنلچ،رمضییکایعدترکےن،ےنکنیھچفاےلوکوجابدےنی،دوعترکےنفاےلیکدوعتوبقؽرکےن،ولظمؾیک
دمدرکےنافرمسق اھکےنفاےلیکمسقوپریرکےنافرالسؾاکوجابدےنیمکحدای۔افرنجزیچفںےسعنمرفامایفہہیںیہوسےنیک
اوگنیھٹایوسےناکہلھچ،اچدنیےکربنت رحری،دابیج ،اربتسؼافرقشی(ینعیریمشی) ڑپکے۔ہیدحثینسححیحص ےہ۔اثعش نب
میلسےسرماد،اثعشنبایباثعشءےہ۔اوباثعشءاکانؾمیلسنباوسدےہ۔

رافی  :دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج فدبعارلنمح نب دہمی ،شعنة ،اثعش نب میلس ،اعمفیة نب وسدی نب رقمؿ ،رضحت رباء نب
اعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسڑپکےےننہپےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دیفسڑپکےےننہپےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 712

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪شبيب ب ٩ابی ثابت٣ ،ي٤و ٪ب ٩ابی طبيب ،شرضت س٤زہ ب٩
ج٨ؽب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪شب ٔ ٔ
َطبٔيبٕ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟب ُشوا ا ِٟب َ َي َ
اق َٓإَٔ َّ ٧ضا أَك ِ َضزُ َوأَك ِ َي ُب َو َُ٨ِّٔ ٛوا

ض َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ٓ َٔيضا َِ ٣و َتا َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ  ،بیب نب ایب اثتب ،ومیمؿ نب ایب بیبش ،رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدیفسڑپکےانہپرکفاسےیلہکہیاپزیکہافردمعہرتنی ںیہافرایسںیم
اےنپرمدفںوکنفکدایرکف۔ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمرضحتانبابعسریضاہللامہنعافرانبرمعریضاہللامہنعےس
یھبرفاایتوقنمؽںیہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ  ،بیب نب ایب اثتب ،ومیمؿ نب ایب بیبش ،رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل
ہنع

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

رمدفںےکےیلرسخڑپکےےننہپیکااجزتےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںےکےیلرسخڑپکےےننہپیکااجزتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 713

راوی  :ہ٨اؼً ،بثر بٗ ٩اس ،٥اطٌث ب ٩سوار ،ابواسص ،ٙشرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِبثَرُ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِط ٌَثٔ َوص َُو ابِ َُ ٩س َّوارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َِ ٟي َٕ ٠ة إ ٔ ِؿ ٔص َيا َٕ َٓ ٪ح ٌَُِ ٠ت أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإلٔ َی ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َو ًََِ ٠يطٔ شُ َّْ ٠ة

َش َِ ٤زا ُئ َٓإٔذَا ص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی أَ ِش َش ُ ٩ِ ٣ٔ ٩ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اْلِ َ ِط ٌَثٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

انہد ،عنير نب اقمس ،اثعش نب وسار ،اوب ااحسؼ  ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس وک اچ دنین رات ںیمداھکی وت یھبک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک رطػد اتھک افر یھبک اچدنین یک رطػ۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رسخ رگن اک وجڑا انہپ وہا اھت۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ریمے زندکی اچدن ےس زایدہ نیسح آ ے۔ ہی دحثی
نسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػاثعشیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :انہد،عنيرنباقمس،اثعشنبوسار،اوباقحس،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںےکےیلرسخڑپکےےننہپیکااجزتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 714

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔای٨ا ،ابی اسصا٣ ،ٚص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ابی اسصاٚ

َو َر َوی ُط ٌِب ُة َو َّ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠شُ َّّ ٠ة
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َ
ک َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٙو َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا
َش َِ ٤زا َئ َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٙب ٔ َض َذا َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َ َلَک ْ ٦أَ ِٛثَرُ َٔ ٩ِ ٣ص َذا َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا ُُِٗ ٠ت َُ ٟط
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ئ أَ َػ ُّض أَ ِو َشؽ ُ
َشؽ ُ
ئ َوأَبٔی
ُفأَی ٔ َلَک ا َِ ٟصؽٔی َثی ِ ٔن َػ ٔصي ّصا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ٔیث أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ٔیث َجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َ َ
ُج َص ِي َٔ َة
ہبعشافروثریاایسوبااحسؼےسافرفہرباءنباعزبےسلقنرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللوکرسخوجڑاےنہپوہےئداھکی۔(ینعی
ا سرپرسخریکلںیںیھتہنہکوپرارسخاھت)۔ومحمدنبالیغؿ،فعیک،افسانی،ایبااحسؼ،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبااحسؼ
ل  ےس رفاتی یک ومحمد نب الیغؿ ےن اوہنں ےن فعیک ےس اوہنں ےن ایفسؿ ےس اوہنں ےن ایب ااحسؼ ےس رھپ دمحم نب اشبر دمحم نب
رفعجےسفہہبعش ےسافرفہاوبااحسؼےسیہیدحثیلقنرکےتںیہ۔اسدحثیںیماسےسزایدہالکؾےہ۔ںیماامؾاخبریےس
وپاھچہکرباءیکدحثیزایدہحیحصےہایاجربنبرمسہیکوتاوہنںےنرفامایہکدفونںدحںیثیحیحصںیہ۔اساببںیمرضحترباءافر
اوبہفیحجےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،افسانی،ایبااحسؼ،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زبسڑپکاےننہپےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
زبسڑپکاےننہپےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 715

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽیً ،بيؽاہلل ب ٩ایاؼ بٟ٘ ٩يم ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابور٣ثہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ َیاؼ ٔ بِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩يم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی رٔ َِ ٣ث َة

َّ
َّ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط
رضا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ًََِ ٠يطٔ ب ُ ِز َؼا ٔ ٪أَ ِظ َ َ
َّ
َّ
َ
اس ُُ ٤ط رَٔٓا ًَ ُة بِ ُ ٩یَثِرب ٔ ٔ ٕٓی
يب بِ َُ ٩شي َ
اس ُُ ٤ط َشب ٔ ُ
َّاَ ٪و ُي َ٘ا ُِ ٢
ِم يُ َ٘ا ُِ ٢
إَّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩إ ٔ َیاؼ ٕ َوأبُو رٔ َِ ٣ث َة اٟت ِي ٔ ُّ
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،دیبعاہللنباایدنبطیقل،اؿےکفادل،رضحتاوبرہثمریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفزبسڑپکفںںیمداھکی۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اےسرصػدیبعاہللنباایدیکرفاتی
ےساجےتنںیہ۔اوبرہثمیمیتاکانؾ بیبنبایحؿےہ۔اہکاجاتےہہکاؿاکانؾرافہعنبرثییبےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،دیبعاہللنباایدنبطیقل،اؿےکفادل،رضحتاوبرہثمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہابلسےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ایسہابلسےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 716

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یصٌی ب ٩زَکیا ب ٩ابی زائؽة٣ ،ؼٌب ب ٩طيبة ،ػٔية اب٨ة طيبة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة أَ ِظب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩ط ِي َب َة ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِي َب َة
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ

َات ُ ََؽاة ٕ َو ًََِ ٠يطٔ ِٔ ٣ز ْن َٔ ٩ِ ٣ط ٌَز ٕأَ ِس َو َؼ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ

يض
یب َػ ٔص ْ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمحنبعینم،ییحینبزرکاینب ایبزادئة،بعصمنب ہبیش،ہیفصابنة ہبیش،رضحتاعہشئ ریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاکی حبص
یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ابرہےلکن وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک مس رپ اکیایسہابولں فایل اچدر یھت ہی دحثی نسح حیحص
رغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،ییحینبزرکاینبایبزادئة،بعصمنبسینة،طفنةابنةسینة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زردرگنےکڑپکےےننہپےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
زردرگنےکڑپکےےننہپےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 717

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ٥٠ػٔار ،ابوًث٤اً ،٪بؽاہلل ب ٩ششا ،٪ػٔية ب٨ت ً٠يبة ؼشية ب٠ً ٩يبة ،شرضت
ٗي٠ہ ب٨ت ٣رخ٣ہ رضی اہلل ً٨ہا

اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ش َّشا َ ٪أَُ َّ ٧ط َش َّؽثَ ِت ُط َج َّؽ َتا ُظ َػ ٔٔ َّي ُة
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠اٟؼَّ َّٔ ُ
ار أَبُو ًُ ِث ََ ٤

رخ ََ ٣ة َوکَاَ َ ٧تا َربٔيبَت َِي َضا َو َٗ ِي َُ ٠ة َج َّؽةُ أَبٔيض ٔ َ٤ا أ ُ ُّ ٦أ ُ ِّ٣طٔ أََ َّ ٧ضا
ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٠ي َب َة َو ُؼ َش ِي َب ُة ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٠ي َب َة َش َّؽثَ َتا ُظ ًَ ِِ َٗ ٩ي ََ ٠ة ب ٔ ِ٨تٔ ََ ِ ٣
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ َشًَّی َجا َئ َر ُج َْ ١و َٗ ِؽ ِار َتٔ ٌََ ِت َّ
َّ
َّ
َک ِت ا َِ ٟصؽ َ
اٟظ ُِ ٤ص
َٗاَِ ٟت َٗ ٔؽ ِ٨َ ٣ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ک َّ
َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ََل َُ ٦و َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َو ًََِ ٠يطٔ َت ٌِىٔی
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠ي َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي َ
َّ
َّ
يب
َفا َٕ ٪و َٗ ِؽ َنٔ ََـ َتا َو َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ًَ ٥َ ٠ش ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِس َ٤ا َُّ ٠َ ٣ُ ٢ي َتی ِ ٔن کَاَ َ ٧تا بٔزَ ًِ َ َ
ِ َ ٧ع َٕ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ا٪
ٔیث َٗ ِي ََ ٠ة ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ش َّش َ

دبع نب دیمح ،افعؿ نب ملسم افصر ،اوبامثعؿ ،دبعاہلل نب اسحؿ ،ہیفص تنب علینة دجنة نب علینة ،رضحت ہلیق تنب رخمہم ریض اہلل
اہنعرفامیتںیہہکل یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئرھپوطلیدحثیایبؿرکیتںیہاہیںکتہکرفامیت
ںیہ اکی صخش وسرج دنلب وہےن ےک دعب آای افر رعض ایک االسلؾ مکیلع ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای فکیلع االسلؾ فرہمة اہلل۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  مس ابمرک رپ اس فتق دف رپاےن ریغب ےلس وہےئ
ڑپکے آ ے وج زرفعاؿ ےس رےگن وہےئ آ ے افر اؿ اک رگن اکلہ زپ ایگ اھت۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وجھکر یک
اشخیھبیھت۔ہلیقیکدحثیوکل رصػدبعاہللنباسحؿیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبع نب دیمح ،افعؿ نب ملسم افصر ،اوبامثعؿ ،دبعاہلل نب اسحؿ ،طفنة تنب علینة دجنة نب علینة ،رضحت ہلیق تنب رخمہم
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرمدفںوکزرفعاؿافرولخؼعنمےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکرمدفںوکزرفعاؿافرولخؼعنمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 718

راوی ٗ :تيبة ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ( ،ؼوَسا ُطی )ٙاسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽً ،بؽاٌٟزیز ب٩
ػہيب ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َٗا َ ٢ط و َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ ٔ٩
َف ٔ ٟرلِّ َجا ٔ٢
َزیِ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟتزَ ًِ ُ ٔ

يض َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َف
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اَّ ٟتزَ ًِ ُ ٔ

ہبیتق  ،امحد نب زدی( ،دفرسا رطقی) ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب زدی ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن نب
امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رمدفںوکزرفعاؿ(وطبروخوبش)اگےنےسعنمرفامای۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔ہبعشاےساامسلیعنبہیلعےسفہدبعازعلسینببیہصےسافرفہاسنریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہ
ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(رمدفںوک)زرفعاؿاگلےنےسعنمرفامای۔
رافی  :قنینة ،امحد نب زدی( ،دفرسارطقی) ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب زدی ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت
اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکرمدفںوکزرفعاؿافرولخؼعنمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 719

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤آؼ ،٦طٌبہ

َف ِّ ٔ ٟرل َجا ٔ ٢أَ ِ٪
َکاص َٔيةٔ اَّ ٟتزَ ًِ ُ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا آ َؼ ُُ ٩ِ ًَ ٦ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو ٌَِ ٣ى َی َ َ
َ ١ي ٌِىٔی أَ ِ ٪یَ َت َلي ََّب بٔطٔ
َف اَّ ٟز ُج ُ
یَ َتزَ ًِ َ َ
دبعاہللنبدبعارلنمح،آدؾ ،ہبعشل ہیدحثیدبعاہللنبدبعارلنمح،آدؾےکوحاےلےسافرفہہبعشےس لقن رکےتںیہہبعش
 ےتہںیہہکزترفعےسرمادزرفعاؿوکوخوبشےکوطررپاامعتسؽرکانےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،آدؾ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

اسابرےںیمہکرمدفںوکزرفعاؿافرولخؼعنمےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 720

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ كياٟسی ،طٌبةً ،لاء ب ٩سائب ،ابوشٔؽ ب٤ً ٩ز ،شرضت يٌلی ب٣ ٩زہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
ئ بِ َّٔ ٩
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟشائ ٔٔب َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َشٔ ِٔؽ بِ َ٤َ ًُ ٩زَ
َّ
َّ
ْص َر ُج َّل َُ ٣ت َع ِّّ٘ ٠ا َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓاُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ ٥اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ ََّّ ٥لَ
یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَبِ َ َ

ئ بِ َّٔ ٩
َت ٌُ ِؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟشائ ٔٔب َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٗا َ٢
َٕ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ا ِظ َتَ ٠
ئ بِ َّٔ ٩
ئ بِ ٔ٩
اٟشائ ٔٔب َٗؽ ّٔی٤ا ٓ ََش َ٤اًُطُ َػ ٔص ْ
اَ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٪لا ٔ
َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ََ ٩ِ ٣سَ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤لا ٔ
يض َو َس َ٤ا َُ ُط ٌِ َب َة َو ُسٔ َِي َ
ئ بِ َّٔ ٩
َّ
آَخة ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی يُ َ٘ا ُ٢
اٟشائ ٔٔب َػ ٔص ْ
يض إ ٔ ََّّل َشؽٔی َثی ِ ٔن ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩زاذ َ
َاَٗ ٪ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت ُض َ٤ا ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ ٔ َ
إ ٔ ََّ ًَ ٪لا َئ بِ ََّ ٩
وسی َوإَٔ َ ٧ص َوأَبُو َشٔ ِٕؽ ص َُو أَبُو َشٔ ِٔؽ
ا ٪فٔی ٔ ٔ
اٟشائ ٔٔب ک َ َ
آَخ أَ ِ٣زٔظ ٔ َٗ ِؽ َسا َئ ش ٔ ِٔ ُو ُط َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َوأَبٔی َُ ٣

بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،شعنة،اطعءنباسبئ،اوبصفحنبرمع،رضحتیلعینبرمہ  ےتہںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناکیصخشوکولخؼاگلےئوہےئداھکیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجؤافراےسدوھؤرھپدفابرہدوھؤافرآدنئہ
ےک ےیل ہن اگلان۔ ہی دحثینسح ےہ۔ ضعب دحمنیث ےن اس یک دنس ںیم االتخػ ایک ےہ وج اطعء نب اسبئ ےس رمفی ےہ۔ ییحی نب
دیعس  ےتہ ںیہ ہک سج ےن اطعء نب اسبئ ےس رشفع رمع ںیم ااحدثی ںینس فہ حیحص ںیہ۔ ہبعش افر ایفسؿ اک یھب اؿ ےس امسع حیحص
ےہ۔ اہتبل دف دحںیثی وج اطعء زازاؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ حیحص ںیہن۔ ویکہکن ہبعش  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحںیثی اؿ یک رمع ےک
آرخی اایؾںیمہ یںیھت۔اہکاجاتےہہکآرخرمعںیماؿاکاحہظفکیھٹںیہنراہاھت۔اساببںیمںیمرضحتامعر،اوبومیسافراسن
ریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،شعنة،اطعءنباسبئ،اوبصفحنبرمع،رضحتیلعینبرمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحریافردابیجےننہپیکاممتعنےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رحریافردابیجےننہپیکاممتعنےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 721

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اسصا ٚب ٩یوسٕ ازرً ،ٚبؽا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی٣ ،٪ولی اس٤اء ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ٕ اْلِ َ ِز َر َُ ٚش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَىٔی َِ ٣ول َی أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
َخة ٔ َوفٔی
َک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٩ِ ٣َ ٢ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
ُح َیز فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َ ٥َِ ٟیَِ ٠ب ِشطُ فٔی ِاْل ٔ َ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز یَ ِذ ُ ُ
ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ََکَ٧ا ُظ فٔی َ ٔ ٛت ٔ
اب اَ ٠ِّ ٟبا ٔ
ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوشُ َذ ِي َٔ َة َوإَٔ َ ٧ص َوَُی ِر ٔ َواش ٔ ٕؽ َو َٗ ِؽ ذ َ ِ

َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َِ ٣ول َی أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ َویُِٜى َی أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط
اٟؼ ِّؽ ٔ
یَ ٙو ِ
ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َربَا ٕط َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ
ادمح نب عینم ،ااحسؼ نب ویفس ازرؼ ،دبعاکلمل نب ایب نامیلؿ ،ومیل اامسء ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس انس ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای سج ےن داین ںیم ریمشی ڑپکا انہپ۔ فہ آرخت ںیم اےس
ںیہنےنہپاگ۔اساببںیمرضحتیلع،ذحہفیافریئکرضحاتریضاہللمہنعےسرفاتیےہنجاکذرکل ےناتکباابللسںیمایک
ےہ۔ہیدحثینسححیحص ےہ۔افررضحترمعریضاہللہنع ےسیئکدنسفںےسوقنمؽ ےہ۔رضحتاامسءتنبایبرکب دصقیریض
اہللامہنعےکومیلاکانؾدبعاہللافرتینکاوبرمعےہ۔اؿےساطعءنبایبرابحافررمعفنبدانیررفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،ااحسؼنبویفسازرؼ،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،ومیلاامسء،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 722

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ابی ٠٣يٜة ،شرضت ٣شور ب٣ ٩رخ٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
رخ ََ ٣ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ش َ٥
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣يَ َٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
رخ َُ ٣ة َیا بُى َ َّی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط َٗا َ٢
رخ ََ ٣ة َط ِيئّا َٓ َ٘ا ََ ِ ٣َ ٢
أَ ِٗب ٔ َي ّة َو ٥َِ ٟي ٌُِ ٔم ََ ِ ٣
ک َص َذا َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ ز إَِٔ ٟيطٔ
َرخد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠يطٔ َٗ َبائْ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ظ َبأ ِ ُت ََ ٟ
ا ِؼ ُظ َِٓ ١ا ِؼًُطُ لٔی ٓ ََؽ ًَ ِوتُ ُط َُ ٟط ٓ َ َ
رخ َُ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٓ َ٘اَ ٢رض َٔی ََ ِ ٣

َُِ ٠٣ي ََ ٜة

ہبیتق  ،ثیل ،ایب ةلنکة ،رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ابقںیئ میسقت رفامیئ افر
رخمہموکھچکںیہندای۔رخمہمےنھجماہکہکےٹیبولچروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےتلچںیہ۔انچہچنںیماؿےکاسھتایگ۔
فاہںےچنہپوتےھجماہکہکادنراجؤافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالبالؤ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلکنوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکدبؿابمرکرپاؿںیمےساکیابقیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(اےرخمہم )ںیمےنہیاہمترےےیلؤاچ
رکریھکوہیئیھت۔رافی ےتہ ںیہہک رھپآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرخمہم یک رطػداھکیافررفامایرخمہمرایضوہے۔
ہیدحثینسححیحصےہافرانبایبةلنکہاکانؾدبعاہللنبدیبعاہللنبایبةلنکہےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،ایبةلنکة،رضحتوسمرنبرخمہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکدنبےرپوتمعنںاکارثاہللاعتٰیلوکدنسپےہ

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکدنبےرپوتمعنںاکارثاہللاعتٰیلوکدنسپےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 723

راوی  :شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ زًَفانیًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ہ٤اٗ ،٦تاؼة ،شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

َفان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزَّ ًِ َ َ
ؾ
َج ِّؽظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔص َّب أَ َِ ٪ی َزی أَثَ َز ن ٌِٔ َ٤تٔطٔ ًَل َی ًَ ِب ٔؽظ ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َوً َِٔ ٤ز َ

نسح نب دمحم زرفعاین ،افعؿ نب ملسم ،امہؾ ،اتقدة ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپفادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس لقن رکےت ںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاہللاعتیلاےنپدنبےرپاینپتمعناکااہظردنسپرکاتےہ۔اساببںیماوباالوحصوباہطس
فادل،رمعاؿنبنیصحافرانبوعسمدریضاہللمہنعےسیھبرفاایتوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،افعؿنبملسم،امہؾ،اتقدة،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہومزفںےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ایسہومزفںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 724

راوی  :ہ٨اؼ ،وٛيٍ ،ؼٟہ ٥ب ٩ػاٟض ،شحیر بً ٩بؽاہلل ،شرضت بزیؽہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٩ؼ َِ ٟض ٔ ٥بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩شُ َحی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی أَص َِؽی إلٔ َی
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ظ َّٔی ِ ٔن أَ ِس َو َؼیِ َٔ ٩سا َذ َجی ِ ٔن ََٓ٠ب ٔ َش ُض َ٤ا ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شضَ ًََِ ٠يض ٔ َ٤ا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا
يٌ َة ًَ َِ ٩ؼ َِ ٟض ٕ٥
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َؼ َِ ٟض َٕ ٥و َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رب ٔ َ
انہد،فعیک،دمہلنباصحل،ریجحنبدبعاہلل،رضحتربدیہریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
اجنیشےنومزفںاکاکیایسہوجڑاانہپوہا اجیھوجہریوقنمشاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسانہپافرفوض رکےتوہےئاؿ
رپحسمایک۔ہیدحثینسحےہ۔ل اےسرصػدمہلیکرفاتیےساجےتنںیہ۔دمحمنبرہعیبیھباےسدمہلےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،فعیک،دمہلنباصحل،ریجحنبدبعاہلل،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسابؽاکنےنلیکاممتعن
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دیفسابؽاکنےنلیکاممتعن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 725

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانیً ،بؽة٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚشرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ أَ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا َص ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ َ ٧ ٩ت ٕٔ َّ
اٟظ ِي ٔب َو َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ُُ ٧ور ا ِِ ٤ُ ٟشَٗ ٥ٔ ٔ ٠ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ِْ َٗ ٩ؽ ُرو ٔ َی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َوَُی ِر ٔ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ
اہرفؿ نب ااحسؼ ہداین ،دبعة ،دمحم نب ااحسؼ ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس لقن رکےت ںیہ ہک یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیفس ابؽ اکنےنل ےس عنم رفامای افر رفامای ہک ہی املسمؿ اک ونر ںیہ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ اےس

دبعارلنمحنباحرثافریئکرافیرمعفنببیعشےسفہاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعة،دمحمنبااحسؼ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکاامتندےنیفاالاامتنداروہاتےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکاامتندےنیفاالاامتنداروہاتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 726

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،ؼاؤؼ ب ٩ابی ًبؽاہلل ،اب ٩جؽًا ،٪شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

اَ ٩ِ ًَ ٪ج َّؽتٔطٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج ِؽ ًَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ار ُِ ٣ؤ َت ََ ٩ْ ٤وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟش َتظَ ُ

َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

اوبرک ب ،فعیک،داؤد نب ایب دبع اہلل ،انب دجاعؿ ،رضحت اؾہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای سج ےس  ہررہ ایل اجےئ فہ انیم ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت انب وعسمد ،اوبرہریہ افر انب رمع ریض اہلل امہنع ےس یھب
رفاتیےہ۔ہیدحثیاؾہملسیکرفاتیےسرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،فعیک،داؤدنبایبدبعاہلل،انبدجاعؿ،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

اسابرےںیمہکاامتندےنیفاالاامتنداروہاتےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 727

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،شش ٩ب٣ ٩وسی ،طيباً ،٪بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،ابوس٤٠ة ب٤ً ٩یر ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ

وسی َش َّؽثَ َ٨ا َط ِي َبا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
ار ُِ ٣ؤ َت ََٗ ٩ْ ٤ا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی
اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟش َتظَ ُ

اب َوص َُو َػ ٔصيضُ ا َِ ٟصؽٔیثٔ َویُِٜى َی أَبَا ٌَُ ٣او ٔ َی َة
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اِ ٨َّ ٟصو ٔ ِّی َو َط ِي َبا ُ ٪ص َُو َػاش ُٔب َ ٔ ٛت ٕ
َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩ط ِي َب َ
ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕإنِّٔی َْل ُ َش ِّؽ ُث ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ٓ ََ٤ا
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ار ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

رحّٓا
أَ ِ ٔ
َخ ُُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط َ ِ

ادمح نب عینم ،نسح نب ومیس ،ابیشؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،اوبسلمة نب ریمع ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےس  ہررہ ایل اجےئ اےس اامدتناری اک دانم اہھت ےس ںیہن وھچڑان اچوا ۔ اس
دحثی وک یئک رافی ابیشؿ نب دبعارلنمح وحنی ےس لقن رکےت ںیہ۔ ابیشؿ اص ب اتکب افر حیحص ادحلثی ںیہ۔ اؿ یک تینک
اوباعمفہیےہ۔رھپ دبعاابجلرنبالعءاطعرےنہیدحثیایفسؿنب،ہنییےکوحاےلےسلقنیکےہ۔ایفسؿ،دبعاکلملاکوقؽلقن
رکےتںیہہکںیموجدحثیایبؿرکاتوہںاےسرحػہبرحػایبؿرکاتوہں۔
رافی  :ادمحنبعینم،نسحنبومیس،ابیشؿ،دبعاکلملنبریمع،اوبسلمةنبریمع،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحنتسےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ

وحنتسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 728

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہزی ،سا ٥ٟو ش٤زة ابىی ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟو َش ِ٤زَ َة ابِى َِی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی ث َ ََلثَ ٕة فٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا ِِ ٤َ ٟش ََ ٩ٔ ٜو َّ
اب
اٟؽابَّةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢
يض َو َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
وَ ٩ِ ًَ ٪سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصَ ََ ٜذا َر َوی َ٨َ ٟا ابِ ُ٩
ؤ ٓ ٪يطٔ ًَ َِ ٩ش ِ٤زَ َة إٔ٤َ َّ ٧ا َي ُ٘وَ ُٟ
َک َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ََّل یَ ِذ ُ ُ

أَبٔی ًُ ََ ٤ز َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟو َش ِ٤زَ َة ابِى َِی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ٔیث ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،اسملفزمحةاینبدبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای وحنتس نیت زیچفں ںیم ےہ وعرت رھگ افر اجونر ںیم۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ ضعب زرہی ےک اسھت
اس دحثی یک دنس ںیم زمحہ اک ذرک ںیہن رکےت۔ فہ اسمل ےک فاہطس ےس انب رمع ریض اہلل اعتیل امہنع ےس رموفاع رفاتی رکےت ںیہ۔
دفونںیکرفاتیل ےسےسانبرمعریضاہللامہنعےنوباہطسایفسؿنب،ہنییزرہیےسایبؿیکےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،اسملفزمحةاینبدبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
وحنتسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 729

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی ،سٔيا ،٪زہزی ،سا٥ٟ

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨صؤظ ٔ

َک ٓ ٔيطٔ َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ش ِ٤زَ َة َورٔ َوا َی ُة َسٌٔي ٕؽ أَ َػ ُّض ْٔلَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َوا ُِ ٟص َِ ٤يؽ َّٔی َر َو َیا ًَ ِ٩
َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اَٗ ٪ا َ ٥َِ ٟ ٢یَ ِزو ٔ َ٨َ ٟا اٟزُّصِز ٔ ُّی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث إ ٔ ََّّل ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ ٔ٩
ََکا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ُسٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ َوذ َ َ

ک َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢ساَ ٥ٕ ٔ ٟو َش ِ٤زَ َة ابِى َِی ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ًُ ََ ٤ز َو َر َوی َ٣اْ ٔ ٟ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی َط ِي ٕئ َٓف ٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
اُّ ٪
َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَائٔظَ َة َوإَٔ َ ٧ص َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ

َو َّ
اٟؽابَّ ٔة َوا ِِ ٤َ ٟش َ٩ٔ ٜ

دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ےس فہ زرہی ےس فہ اسمل ےس فہ اےنپ فادل ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسایس یکامدنندحثیلقنرکےتںیہافراسںیمہیذترکہںیہنہکدیعسنبدبعارلنمح،زمحہےسرفاتیرکےتںیہافردیعس
یک رفاتی زایدہ حیحص ےہ اس ےیل ہک یلع نب دمینی افر دیمحی دفونں ایفسؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہکبج زرہی ےن ہی دحثی رصػ
اسملےسرفاتییکےہ۔رھپامکلنباسن ریضاہللہنعیھبہیدحثیزرہیےسلقنرکےتوہےئ ےتہںیہہکزرہی،اسملافرزمحہ
ےسافرفہاےنپفادلےسلقنرکےتںیہ۔اساببںیمرضحتلہسنبدعس،اعہشئافراسنےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔یبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسہییھبوقنمؽےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگیسکزیچںیموحنتسوہیتوتوعرترھگافر
اجونرںیموہیت۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
وحنتسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
راوی  :شٜي ٥بٌ٣ ٩اویہ

شؽیث 730

َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩شٔٔ ٜي ٥بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل ُط ِؤ ََ ٦و َٗ ِؽ َیُٜو ُ ٪ا ُِ ٟي ِ ٩ُ ٤فٔی َّ
اٟؽارٔ

غ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ي َٕ ٩ِ ًَ ٥ی ِصٌَی بِ َٔ ٩جابٔز ٕ
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
ض َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َف ٔ
َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا َِ َ ٟ
َّ
اٟلأِ ِّی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ َٔ ٩شٕٔ ٜي٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥طٔ َشٔٔ ٜي ٥بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا
میکح نباعمفہی  ےتہ ںیہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وحنتس یسک زیچ
ںیمںیہنوہیتاہںیھبک،وعرتافروھگڑےںیمربتکرضفروہیتےہ۔ہیدحثییلعنبرجح،اامسلیعنبایعشےسفہنامیلؿےس
فہییحینباجربےسفہاعمفہیےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :میکحنباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکرسیتےآدیم یکوموجدیگںیمدفآدیمرسوگیشہنرکںی
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکرسیتےآدیمیکوموجدیگںیمدفآدیمرسوگیشہنرکںی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع( ،ؼوَسا ُطی )ٙاب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اً٤ع ،شرضت ط٘ي ٙبً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

يٙ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا َ ٢ط و َش َّؽثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
وَ ٪ػاش ٔبٔض ٔ َ٤ا و َٗا َُ ٢سٔ َِيا ُ٪
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُُ ٨ِ ٛت ِ ٥ثَ ََلثَ ّة ٓ َََل َیت َ َ٨اظَی اث ِ َ٨ا ٔ ٪ؼُ َ

وَّ ٪
ک یُ ِصزُٔ ُ ٧ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟثأٟثٔ َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
فٔی َشؽٔیثٔطٔ ََّل یَت َ َ٨اظَی اث ِ َ٨ا ٔ ٪ؼُ َ
رک ُظ أَذَی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
وَ ٪واش ٔ ٕؽ َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َََّ ٢ل َیت َ َ٨اظَی اث ِ َ٨ا ُٔ ٪ؼ َ
ک یُ ِؤذٔی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩َ ٣واہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَ ِ َ
ض
َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

انہد،اوباعمفیة،ا،شم(،دفرسارطقی) انبایبرمع،ایفسؿ،ا،شم،رضحتقیقشنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت نیت آدیم وہ وت دف آدیم رسیتے وک وھچڑ رک آسپ ںیم رسوگیش ہن رکںی ایفسؿ ےن اینپ
رفاتی ںیم اہک ہک رسیتے وک وھچڑ رک دف آدیم آسپ ںیم رسوگیش ہن رکںی ویکہکن اس ےس فہ (رسیتا آدیم) نیگمغ وہاگ۔ ہی دحثی
نسححیحصےہ۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہییھبرمفیےہہکاکیوکوھچڑرکدفآدیمرسوگیشہنرکںیویکہکناسؤمنم
وکفیلکتوہیتےہافرؤمنموکفیلکتدانیاہللوکدنسپںیہن۔اساببںیمرضحتانبرمع،اوبرہریہافرانبابعسریضاہللمہنعےس
یھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم(،دفرسارطقی)انبایبرمع،ایفسؿ،ا،شم،رضحتقیقشنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فدعےےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
فدعےےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّلًلی ٛوفی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ ،شرضت ابوجصئہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َص ِي َٔ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
وػا ٓ ََذ َصب ِ َ٨ا
اب َوک َ َ
َش َّٗ ُ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ َي َف َٗ ِؽ َط َ
ا ٪ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ي ُِظب ٔ ُض ُط َوأَ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َث ََلثَ َة ًَ َ َ

َن ِ٘ب ٔ ُـ َضا َٓأ َ َتاَ٧ا َِ ٣وتُ ُط َٓ ٥َِ ٠ي ٌُِ ُلوَ٧ا َط ِيئّا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َا ٦أَبُو بَ ِرکٕ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢کَاِ َ ٧ت َُ ٟط ً ٔ َِ ٨ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ ً ٥َ ٠ؽ ْة
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ََِٓ ٠يحٔ ِئ َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إَِٔ ٟيطٔ َٓأ َ ِظبَرِتُ ُط َٓأ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
بٔإ ٔ ِس َ٨اؼ ٕ َُ ٟط ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َص ِي َٔ َة ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َص ِي َٔ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی

ا ٪ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ي ُِظب ٔ ُض ُط َوَ ٥َِ ٟیزٔی ُؽوا ًَل َی َص َذا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
فالصنبدبعاالیلعوکیف،دمحم نبلیضف،اامسلیع نبایب اخدل،رضحتاوبہفیحجریضاہللہنع رفامےتںیہہک ںیمےن روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک رگندیفسےہافرآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرپڑباھاپآایگےہ۔ نسح
نبیلعریضاہللہنعآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےساشمتہبرےتھکآ ے۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن امہرے ےیلریتہوجاؿ
افاینٹنںالےناکمکحدایاھت۔ل اںیہنےنیلےکےیلےوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتیکربخچنہپیئگ۔انچہچناؿولوگںےن
ںیمہ ھچک ںیہن دای۔ رھپ بج رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن الختف اھبنسیل وت رفامای ارگ یسک اک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتوکیئفدعہوہوتفہآےئ۔اوبہفیحجرفامےتںیہ ںیمڑھکا وہاافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکفدعے ےکقلعتم اتبایوتاوہنں
ےن ںیمہ افاینٹنں دےنی اک مکح دای۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ رمفاؿ نب اعمفہی اےس اینپ دنس ےس اوبہفیحج ےس ایس یک امدنن لقن رکےت
ںیہ۔ یئک رافی اوبہفیحج ےس لقن رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ افر نسح نب یلع
ریضاہللہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکل لکشآ ے۔اسےسزادئذموکرںیہن۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلعوکیف،دمحمنبلیضف،اامسلیعنبایباخدل،رضحتاوبہفیحجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
فدعےےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 733

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ ،ابوجصئہ سے وہ اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ُج َص ِي َٔ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

ا ٪ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ي ُِظب ٔ ُض ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوصَ ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ِ َ ٧ص َو
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
اٟش َواِ ُّٔی
َص َذا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوأَبُو ُج َص ِي َٔ َة ا ِس ُ٤طُ َوص ِْب ُّ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،اوبہفیحجےسفہاامسلیعنبایباخدلےسلقنرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکداھکیافررضحتنسحنبیلعریضاہللہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساشمتہبرےتھکآ ے۔یئکرافیاامسلیع
ےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔اساببںیمرضحتاجربےسیھبرفاتیےہ۔اوبہفیحجاکانؾفبہوسایئےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،اوبہفیحجےسفہاامسلیعنبایباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاکایبفایمانہک
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دفاکایبفایمانہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 734

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ة ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
َٗا َ٣َ ٢ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َ ٍَ ٤أَبَ َویِطٔ ْٔلَ َش ٕؽ َُی ِ َر َس ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ
اربامیہ نبدیعسوجرہی ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،ییحینبدیعس،دیعس نببیسم،رضحتیلع ریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رضحت دعس نب ایب فاقص ےک العفہ یسک ےک ےیل ہی  ےتہ وہےئ ںیہن انس ہک ریمے امں ابپ مت رپ
رقابؿوہں۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،ایفسؿنبعنینة،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دفاکایبفایمانہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 735

راوی  :شش ٩ب ٩ػباط بزار ،سٔيا ،٪اب ٩جؽًا ٪و یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شرضت سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

ٔيؽ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َي ُ٘و ُ٢
اَ ٪و َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َسٌَ ٔ٤ا َسٌ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ ا َِ ٟبزَّا ُر َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج ِؽ ًَ َ
َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َ٣ا َج ََ ٍَ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا ُظ َوأ ُ َّ٣طُ ْٔلَ َش ٕؽ إ ٔ ََّّل َ ٔ ٟش ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا َُ َٟ ٢ط یَ ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ ِارَٔ ٓٔ ٦ؽا َک
أَبٔی َوأُم ِّی َو َٗا َُ َٟ ٢ط ِار ٔ ٦أَ ُّی َضا ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦ا َِ ٟصزَ َّو ُر َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َو َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
نسحنبابصحزبار،ایفسؿ،انبدجاعؿفییحینبدیعس،رضحتدیعسنببیسم،رضحتیلعریضاہللہنعاکوقؽلقنرکےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندعسنبایبفاقصےکالعفہیسکوکاسرطحںیہناہکہکریمےامںابپھجترپرقابؿ۔انچہچن
گنجادحےکومعقرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایریتالچؤمترپریمےامںابپرقابؿوہں۔رھپہییھبرفامایاے
اہبدر وجاؿ ریت الچؤ۔ اس ابب ںیم رضحت زریب افر رضحت اجرب ریض اہلل امہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص افر یئک
دنسفںےسرضحتیلعریضاہللہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :نسحنبابصحزبار،ایفسؿ،انبدجاعؿفییحینبدیعس،رضحتدیعسنببیسم،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دفاکایبفایمانہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 736

راوی :

َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََ ٢ج َ ٍَ ٤لٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ َویِطٔ یَ ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ٩

َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََ ٢ج َ ٍَ ٤لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ َویِطٔ

يض
یَ ِو َ ٦أُشُ ٕؽ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

یئکرافیاےسییحینبدیعسنببیسمےسافردعسنبایبفاقصےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفاماییبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےنوزفہادحےکومعق رپھجم ےسرفامایریمےامں ابپھجترپرقابؿوہں۔ ہبیتق نبدیعس ،ثیلنب دعس،دبعازعلسینبدمحم ،
ییحینبدیعس،دیعسنببیسمےسرفاتیےہہکرضحتدعسنبایبفاقصےنرفامایہکیبنارکؾےنوزفہادحےکدؿریمےےئل
اےنپفادلنیرکنیمیوکعمجرفامای(ینعیدفاکایمفایبرفامای)ہیدحثینسححیحصےہافرذموکرہابالدفونںدحںیثییھبحیحصںیہ۔
رافی :
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکاٹیبہہکرکاکپران
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
یسکوکاٹیبہہکرکاکپران

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 737

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی اٟظوارب ،ابوًوا٧ة ،ابوًث٤ا ،٪شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اَ ٪ط ِي ْغ َٟطُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
اٟظ َوار ٔٔب َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َ

يض
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط یَا بُى َ َّی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َو ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ا٪
ا ٪صَ َذا َط ِي ْغ ٔث َ٘ ْة َوصُ َو ا َِ ٟح ٌِ ُؽ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوأَبُو ًُ ِث ََ ٤
َٔ
َغ ْ
ْص ٌّی َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َو ُط ٌِ َب ُة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ
َو ُي َ٘ا ُ ٢ابِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ َوص َُو َب ِ ٔ
دمحم نب دبعاکلمل نب ایب اوشلارب ،اوبوعایة ،اوبامثعؿ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنےھجماٹیب(ینعیاےےٹیب)ہہکرک اکپرا۔اساببںیمرضحتریغمہافررمعفنبایبہملسریضاہللامہنعےسیھبااحدثیوقنمؽ
ںیہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہافردفرسیدنسےسیھبرضحتاسنیہےسوقنمؽےہ۔اوبامثعؿخیشاکانؾدعجنب
امثعؿ ےہ۔ ہی ہقث ںیہ۔ اںیہن انب دانیر یھب  ےتہ ںیہ ہی رصبی ںیہ اؿ ےس ویسن نب دیبع ،ہبعش افر یئک آہمئ دحثی ااحدثی لقن
رکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایباوشلارب،اوبوعایة،اوبامثعؿ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچباکانؾدلجیرےنھکےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
ےچباکانؾدلجیرےنھکےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 738

راوی ً :بيؽاہلل ب ٩سٌؽ ب ٩ابزاہي ٥بً ٩بؽاٟزش ٩٤بً ٩وٖ ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌؽَ ،شیک٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا،ٚ
شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبَ َزاص َٔي٥
ٖ َش َّؽثَىٔی ًَ ِِّم َي ٌِ ُ٘ ُ
یک ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز
َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ

یب
ب ٔ َت ِشَ ٔ٤يةٔ ا ِِ ٤َ ٟوُٟوؼ ٔ َی ِو ََ ٦سابٔ ٌٔطٔ َو َو ِؿ ٍٔ اْلِ َذَی ًَ ُِ ٨ط َوا َِٗ ِّٙ ٌَ ٟا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،رشکی ،دمحم نب ااحسؼ ،رضحت رمعف نب بیعش
اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس لقن رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونومولد اک انؾ دیپاش ےک اسوتںیدؿ
رےنھک،فیلکتدہزیچںیدفررکےن(ینعیابؽومڈننه)افرہقیقعرکےناکمکحدای۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس نباربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،رشکی ،دمحم نب ااحسؼ ،رضحترمعف نب
بیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بحتسمانومںےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
بحتسمانومںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 739

راوی ً :بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسوؼ ابوً٤زو ورا ٚبْصی٤ٌ٣ ،ز ب ٩س٠امی ٪رقیً ،لی ب ٩ػاٟض ز٧طیً ،بؽاہلل بً ٩ث٤ا٧ ،٪آٍ،
شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُ٤َّ ٌَ ٣زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اَّ ٟزق ُِّّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔأَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ا َِ ٟو َّر ُا ٚا َِ ٟب ِ ٔ
ئ إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َِّ ًَ ١ب ُؽ اہللٔ
اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َش ُّب اْلِ َ ِس َ٤ا ٔ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبعارلنمحنباوسداوبرمعففراؼرصبی،رمعمنبنامیلؿریق،یلعنباصحلزیجن،دبعاہللنبامثعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہلل
امہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےک زندکی سوبحب رتنی انؾ دبعاہلل افر دبعارلنمح ںیہ۔ ہی
دحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔

رافی  :دبعارلنمحنباوسد اوبرمعففراؼ رصبی ،رمعمنب نامیلؿریق،یلع نباصحلزیجن،دبعاہللنب امثعؿ،انعف ،رضحتانب رمع
ریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکمفہانومںےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رکمفہانومںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 740

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪ابوزبیر ،شرضت جابز ،شرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
یب َص ََ ٜذا َر َوا ُظ أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لََ ِ ٧ضی َ َّن أَ ِ ٪ي َُش َِّم َرآ ٔ ٍْ َوبَ َز َُ ٛة َو َي َش ْار َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو َر َوا ُظ َُیِرُ ُظ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ض َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟي َص ٓ ٔيطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ ٔث َ٘ ْة َشآ ْٔى َوا ِِ ٤َ ٟظ ُضو ُر ً ٔ َِ ٨ؽ ا٨َّ ٟا ٔ

ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز
دمحم نب اشبر ،اوبادمح ،ایفسؿ ،اوبزریب ،رضحت اجرب ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایںیممتولوگںوکراعف،ربتکافراسیرےسیجانؾرےنھکےسعنمرکاتوہں۔ہیدحثیرغ بےہ۔اوبادمحیھب ایفسؿےسفہاوبریب
ےس فہ اجرب ےس افر فہ رمع ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی لقن رکےت ںیہ۔ اوبادمح ہقث افر احظف ںیہ ولوگں ےک زندکی ہی دحثی
رضحتاجربےسرموفاعوہشمرےہافرںیمرضحترمعریضاہللامہنعاکفاہطسذموکرںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبادمح،ایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجرب،رضحترمعریضاہللہنع

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

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رکمفہانومںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 741

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،ربيٍ ب٤ً ٩ي٠ة ٓزاری ،شرضت س٤زہ ب ٩ج٨ؽب رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ ِٔ ٤َ ًُ ٩ي ََ ٠ة ا َِٔ ٟزَار ِّٔی

يض
ک َربَ ْاط َو ََّل أَ ِٓ َُ ٠ض َو ََّل َي َش ْار َو ََّل َ٧حٔ ْ
ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ُت َش ََُِّ ُ ٥ل ََ ٣
يض
ُي َ٘ا ُ ٢أَثَ َّ ٥ص َُو َٓ ُي َ٘ا ََُّ ٢ل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،وصنمر،الہؽنباسیػ،رعیبنبعمنلةزفاری،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےنپےچباکرابح،اسیر،احلفافرحیجنہنرھکویکہکنولگوپںیھچالفںےہوجاباجےئاگ
ںیہنےہ۔(ینعیاسرطحالفحفربتکفہریہیکیفنوہیگ)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،وصنمر،الہؽنباسیػ،رعیبنبعمنلةزفاری،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رکمفہانومںےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 742

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ي٤و٣ ٪کی ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ة ،ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٪ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

اَ ٪طا ِظ َوأَ ِظ ََ ٍُ ٨ي ٌِىٔی
اس َٕ ٨ِ ٔ ً ٥ؽ اہللٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َر ُج َْ ١ت َش َِّم ب ٔ َٔ ٔ ٠٤ک اْلِ َ ََِ ٣ل ٔک َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ ٪طاصَ ِ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِظ َِ ٍُ ٨

َوأَٗ َِبضُ َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب ومیمؿ یکم ،ایفسؿ نب ،ہنیی  ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامایایق تم ےک دؿ اہلل اعتیل ےک زندکی  ب ربے انؾفاال فہ صخش وہاگ سج اک انؾ کلم االالمک وہاگ۔ ایفسؿ  ےتہ ںیہ
ینعیاشنہشہ۔ہیدحثینسححیحصےہافراجیعےکینعم بےسزایدہربےےکںیہ۔
رافی  :دمحمنبومیمؿیکم،ایفسؿنبعنینة،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انؾدبےنلےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
انؾدبےنلےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 743

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی و ابوبرک ب٨ؽار و ُیرواشؽ ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلاً ،٪بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل ً٨ہ٤ا

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِرکٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ٩ِ ًَ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اػ َي َة َو َٗا َ ٢أَِ٧تٔ َجٔ٤ي َُ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو
اس َٔ ًَ ٥
ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ی َّ َر ِ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوإٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِس ََ ٨ؽ ُظ یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َر َوی
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز ُِ ٣ز َس َّل َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَ ٕ ٦و ًَ ِب ٔؽ اہللٔ
بِ ٔٔ ٣ُ ٩ل ٕ
يٍ َو ًَائٔظَ َة َوا َِ ٟص ٥ٔ َٜبِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َو ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠وأ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩أَ ِظ َؽر ٓ ٕ
َشیِضٔ بِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو َظ ِي َث ََ ٤ة بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ
ٔی َو ُ َ
اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ

وقعیب نب اربامیہ دفریق ف اوبرکب دنبار ف ہریفادح ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت
ںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناعہیصاکانؾدب ؽدایافررفامایمت ہلیموہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ییحینبدیعساطقؿ
اےس دیبع اہلل ےس فہ انعف ےس افر فہ انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رموفاع رفاتی رکےت ںیہ۔ ضعب رضحات اس دنس ےس رمالس لقن
رکےتںیہ۔اساببںیمدبعارلنمحنبوعػ،دبعاہللنبالسؾ،دبعاہللنبعیطم،اعہشئ،مکحنبدیعس،ملسم،ااسہمنبادخریافر
رشحینباہینریضاہللمہنع ےسیھبرفاتیےہ۔فہاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ۔ہمثیخیھباےنپفادل ےسدحثیلقنرکےت
ںیہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریقفاوبرکبدنبارفہریفادح،ییحینبدیعساطقؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
انؾدبےنلےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 744

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ بْصی٤ً ،ز بً ٩لی ٘٣ؽمی ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟؽم ٔ ُّی ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٪ي َِیِّرُ ٔاَّل ِس َ ٥ا َِ٘ ٟبٔيضَ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی فٔی صَ َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکب نب انعف رصبی ،رمع نب یلع دقمیم ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ربے انومں وک دبؽ دای رکےت آ ے۔ اوبرکب نب انعف  ےتہ ںیہ ہک رمع نب یلع یھبک اس رفاتی وک اشہؾ نب رعفہ ےس فہ اےنپ
ےسافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمالسرفاتیرکےتںیہافراسںیمرضحتاعہشئریضاہللاہنعاکذرکںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبانعفرصبی،رمعنبیلعدقمیم،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاامسءےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاامسءےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 745

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی ،سٔيا ،٪زہزی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جبیر ب٣ ٩لٌ ،٥شرضت جبیر ب٣ ٩لٌ٥

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َّ
َّ
َّ
اَش
َف َوأََ٧ا ا َِ ٟص ٔ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪لٔی أَ ِس َ٤ا ّء أََ٧ا َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َوأََ٧ا أَ ِش َُ ٤ؽ َوأََ٧ا ا ِ٤َ ٟاؤی أ ٟذی یَ ُِ ٤صو اہللُ ب ٔ َی ا ِلَ ِ ُٜ
اض ًَل َا َٗ َؽمٔی َوأََ٧ا ا ٌَِ ٟاٗ ٔ ُب َّأ ٟذی َِ ٟي َص َب ٌِؽٔی ٔ َ ٧ي ٌّی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
َش اُ ٨َّ ٟ
َّأ ٟذی یُ ِص َ ُ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم ،ایفسؿ ،زرہی ،دمحم نب ریبج نب معطم ،رضحت ریبج نب معطم  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایریمےتہبےسانؾںیہ۔ںیمدمحموہں،ںیمادمحوہں،ںیمامیحوہںینعیسجےساہللاعتیلرفکوکاٹماتےہ،ںیماحرش
وہں ایقتم ےک دؿ ولگ ریمے دقومں رپ ااھٹےئ اجںیئ ےگ (ینعی ریمے ےھچیپ وہں ےگ) افر ںیم اعبق وہں (ینعی ےھچیپ رہ
اجےنفاال)افرریمےدعبوکیئیبنںیہن۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتریبجنبمعطم

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

دفاکایبفایمانہک
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
دفاکایبفایمانہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 746

راوی ٗ :تيبة ب ٩سٌيؽٟ ،يث ب ٩سٌؽ وًبؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شرضت سٌيؽ ب٣ ٩شيب

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ها أَ َِ ٪ی ِح َ ٍَ ٤أَ َش ْؽ
ُ
ِم َُ ٣ص َّّ ٤ؽا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
بَی ِ َن ا ِسٔ٤طٔ َوَ ٨ِ ٛيتٔطٔ َوي َُش ِّ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل نب دعس فدبعازعلسی نب دمحم ،ییحی نب دیعس ،رضحت دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ایب
فاقص ےنرفامایہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوزفہادحےکدؿریمےےیلاےنپفادلنیرکنیمیوکعمجرفامای(ینعیدفاک
ایبفایمرفامای)ہیدحثینسححیحصےہافرذموکرہابالدفونںدحںیثییھبحیحصںیہ۔
رافی  :قنینةنبدیعس،ثیلنبدعسفدبعازعلسینبدمحم،ییحینبدیعس،رضحتدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکیسکےکےیلیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکانؾافرتینکعمجرکےکرانھکرکمفہےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکےکےیلیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکانؾافرتینکعمجرکےکرانھکرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 747

٣وسی ششین ب ٩واٗؽ ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١بٰ ٩

وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َس َِّ ٤يت ُِ ٥بٔی ٓ َََل َتِٜتَُ٨وا بٔی َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽ ْ
َک َظ َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ ِ٪
یب َو َٗ ِؽ َ ٔ
یث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اس ٔ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٨ِ ٛيتٔطٔ َو َٗ ِؽ ٓ ٌََ َ ١ذََ َٟٝٔب ٌِ ُـ ُض ُِ ٥رو ٔ َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َی ِح َ ٍَ ٤اَّ ٟز ُج ُ
 ١بَی ِ َن ِ

اٟشو ٔ ٚیُ َ٨اؼٔی یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔٓ ٥ا َِ ٟتٔ ََت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٥َِ ٟ ٢أَ ًَِ٘ َٓ َٝٔ ٨ا ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل فٔی ُّ
َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜئًی

نیسحنبرحثی،لضفنبومٰیسنیسحنبفادقاوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ارگ ریمے انؾ رپ یسک اک انؾ روھک وت ریمی تینک ہن روھک۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ الہ ملع یک اکی امجتع ےک
زندکی آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک انؾ افر تینک وکعمج رکان رکمفہ ےہ۔ ضعب رضحات ےن ااسی ایک ےہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےس رمفی ےہہک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ابزار ںیم اکیصخش وک اوبااقلمساکپرےت وہےئ انس وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس اس یک رطػ وتمہج وہےئ۔ اس ےن رعض ایک۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن اکپرا یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایریمیتینکرپیسکیکتینکہنروھک۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومٰیسنیسحنبفادقاوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکےکےیلیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکانؾافرتینکعمجرکےکرانھکرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 748

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ش٤يؽ ،انشيہ شؽیث شش ٩بً ٩لی ب ٩ظَل ،٢یزیؽ ب ٩ہارو٪

و ٩ِ ًَ ٪شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ار َ
َکاص َٔي ٔة أَ ِ ٪یُ َٜىَّی أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
ب ٔ َض َذا َوفٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َ٣ا یَ ُؽ ًَُّ ٢ل َی َ َ
نسح نبیلعالخؽ،سیدی نب اہرفؿ،دیمح،اہیسندحثینسح نبیلع نبالخؽ،سیدی نباہرفؿ ےسفہدیمح ےسفہاسنافرفہ یبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔اسدحثیےساوباقمستینکرےنھکیکرکاتہولعمؾوہیتےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،سیدینباہرفؿ،دیمح،اہیسندحثینسحنبیلعنبالخؽ،سیدینباہرفؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکےکےیلیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکانؾافرتینکعمجرکےکرانھکرکمفہےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 749

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلآْ ،٪ط ب ٩ظ٠ئط٨٣ ،ذر ثزی٣ ،ص٤ؽ ب ٩شٔ٨يط ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ٓ ِْٔط بِ َُ ٩ظٔ٠ي َٔ َة َش َّؽثَىٔی ُٔ ٨ِ ٣ذ ْر َوصُو َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ
َ
ُ
ابِ ٔ ٩ا َِ ٟص ََّ ٔٔ ٨يةٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِ ٪وَ ٔ ٟؽ لٔی َب ٌِ َؽ َک أ ُ َس ِّ٤يطٔ َُ ٣ص َّّ ٤ؽا َوأ ُ َ٨ِّ ٛيطٔ بَٔ ٨ِ ُٜيت َٔک

َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢کَاِ َ ٧ت ُر ِظ َؼ ّة لٔی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعساطقؿ،رطفنبجلیفة،ذنمررثی ،دمحمنبجیفنة،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہک
اوہنںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبریمےاہںوکیئاٹیبدیپاوہاوتاساک
انؾافرتینکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکانؾفتینکرپرھکولں۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں رضحتیلعریض

اہللہنعرفامےتںیہہکریمےےیلاسیکااجزتیھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعساطقؿ،رطفنبجلیفة،ذنمررثی،دمحمنبجیفنة،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقلعتمہکضعبااعشرتمکحےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسقلعتمہکضعبااعشرتمکحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 750

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،یصٌی بً ٩بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی ُ٨يط ،ابوُ٨يطً ،اػ ،٥زر ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی ََُّ ٔ ٨ي َة َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِٔ ًَ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟظ ٌِز ٔشّٔ ٤َ ِٜة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َرٓ ٌََ ُط أَبُو
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ٔیث َِ ٣وُٗوّٓا َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ََُّ ٔ ٨ي َة َو َر َوی َُیِرُ ُظ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ََُّ ٔ ٨ي َة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ

ض َو ًَائٔظَ َة
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َوب ُ َزیِ َؽ َة َو َٛثٔیر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ

اوبدیعساجش،ییحینبدبعاکلملنبایبعینة،اوبعینة،اعمص،زر،رضحتدبعاہللریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ضعب ااعشر تمکح ںیہ۔ ہی دحثی اس دنس ےس رغ ب ےہ۔ اےس رصػ اوبدیعس اجش ےن انب ،ہنیی یک رفاتی ےس
رموفع ایک ےہ۔ دفرسے رافی اےس وموقاف رفاتی رکےت ںیہ۔ رھپ ہی دحثی یئک دنسفں ےس دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس
رموفاع وقنمؽ ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع ،انب ابعس ریض اہلل امہنع ،اعہشئ ریض اہلل اہنع ،ربدیہ ریثک نب
دبعاہللریضاہللہنعوباہطسفادلاؿےکداداےسیھبرفاتیےہ۔

رافی  :اوبدیعساجش،ییحینبدبعاکلملنبایبعینة،اوبعینة،اعمص،زر،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسقلعتمہکضعبااعشرتمکحےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 751

راوی ٗ :تيبة ،ابوًوا٧ط ،س٤اک ب ٩رحبً ،رک٣ط ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح ٕب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟظ ٌِز ٔش ٔ َ٤ّ ٜا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق ،اوبوعایة ،امسک نب رحب ،مرکةة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامایضعبرعشفںںیمتمکحوہیتےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :قنینة،اوبوعایة،امسکنبرحب،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعشزپےنھےکابرےںیم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رعشزپےنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 752

٣وسی ٓزاری وًلی ب ٩شحز ،اب ٩ابی ز٧اؼ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا
راوی  :اس٤اًي ١بٰ ٩

رع َو َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َخ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي َـ ٍُ َ ٔ ٟص َّش َ
أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا٨ِ ٣ٔ ٪ب َ ّرا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َي ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦يطٔ َٗائ ّٔ٤ا ُئَا ٔ ُ

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗا َ ٢یُ َ٨آ ٔ ُض ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َي ُ٘و َُ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َخ أَ ِو یُ َ٨آ ٔ ُض ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ َؤیِّ ُؽ َش َّش َ
ا ٪بٔزُوطٔ ا ُِ ُ٘ ٟؽ ٔ
ض َ٣ا ُئَا ٔ ُ

اامسلیعنبومٰیسزفاریفیلع نبرجح،انبایبزاند،اشہؾنب رعفة ،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےسرفاتی ےہ ہک یبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملس (دجسم وبنی)ںیمرضحتاسحؿ ریضاہللہنع ےکےیلربنمراھک رکےتآ ےسجرپڑھکےوہرکاسحؿآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےسرخفہیااعشر ےتہآ ےایرفامایسجرپڑھکےوہرکرضحتاسحؿریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس ارتعااضت اک وجاب دای رکےت آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ہک بج اسحؿ رخف رکےت ای
ارتعااضتاکردرکےتںیہوتاہللاعتیلربجالیئےکذرےعیاؿیکدمدرفاماتےہ۔
رافی  :اامسلیعنبومٰیسزفاریفیلعنبرجح،انبایبزاند،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رعشزپےنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 753

راوی  :اس٤اًي ١ب٣ ٩وسیً ،لی ب ٩شحز اب ٩ابی ز٧اؼ ،رعوہً ،ائظہ سے وہ اپ٨ے واٟؽ سے وہ رعوہ سے وہ شرضت ًائظہ رضی
اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز َٕٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ُ ٩

یب َوص َُو َشؽ ُ
ٔیث ابِ ٔ ٩أَبٔی
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوا ِٟب َ َرا ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ

اٟزَِّ٧اؼ ٔ
اامسلیع نب ومیس ،یلع نب رجحانب ایب زاند ،رعفہ ،اعہشئ ےس ف ہ اےنپفادل ےس فہ رعفہ ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس افر فہ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہافررباءریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہی
دحثیینعیانبایبزاندیکرفاتیےسنسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :اامسلیعنبوم یس،یلعنبرجحانبایبزاند،رعفہ،اعہشئےسفہاےنپفادلےسفہرعفہےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رعشزپےنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 754

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاٟززا ،ٚجٌَف ب ٩س٠امی ،٪ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
ئ َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َش َة بَی ِ َن یَ َؽیِطٔ یَ ِ٤شٔی َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢ظ ُّ٠وا بَىٔی ا ِلَّٔ ُٜارٔ ًَ َِ ٩سبٔئ٠طٔ ا َِ ٟي ِو َ٦
َو َس ََّ ٥َ ٠ؼ َظ ََ َّٜ ٣َ ١ة فٔی ًُ َِ ٤زة ٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
 ١ا َِ ٟعٔ٠ي ََ ٩ِ ًَ ١ظٔ٠ئ٠طٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ َیا ابِ ََ ٩ر َوا َش َة بَی ِ َن َی َؽ ِی
َن ِ ٔ
 ١ا َِ ٟض َأ٘٣َ ٩ِ ًَ ٦ئ٠طٔ َویُ ِذصٔ ُ
ُض ّبا یُزٔی ُ
رضبًَِ ٥ِ ُٜل َی َت ِ٨زٔیٔ٠طٔ َ ِ
رحٔ ٦اہللٔ َت ُ٘و ُِّ ٢
اٟظ ٌِ َز َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ٨ِ ًَ ِّ١طُ یَا ًُ َ٤زُ َٓ َ٠ه ٔ َی
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َ َ
َس َُ ٓ ٔيض ٔ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ن ِـضٔ اِ ٨َّ ٟب َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔٚ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
أَ ِ َ
َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث أَي ِّـا ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ص َو َص َذا َو ُرو ٔ َی فٔی َُی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ َو َُ ٌِ ٛب بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک بَی ِ َن َی َؽیِطٔ َو َص َذا أَ َػ ُّض ً ٔ َِ ٨ؽ بَ ٌِ ٔف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ْٔلَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ ََ ٩ر َوا َش َة
َؼ َظ ََ َّٜ ٣َ ١ة ف ٔی ًُ َِ ٤زة ٔ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ

ک
ُٗتٔ َ ١یَ ِو َِ ٣ُ ٦ؤ َت َة َوإٔ٤َ َّ ٧ا کَاِ َ ٧ت ًُ َِ ٤زةُ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ َب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،رفعج نب نامیلؿ ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس رمعے یک ءاضء ادا رکےن ےک ےیل ہکم دالخ وہےئ وت دبعاہلل نب رفاہح ریض اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ ہی
ااعشر زپےتھ اج رےہ آ ے۔ (اے افالد افکر ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک راہتس اخیل رک دف آج ےک دؿ اؿ ےک آےن رپ ل  ںیہمت
ایسیامرامرںیےگوجدامغوکاسیکہگجےسالہرکرھکدےیگافردفتسوکدفتسےساغلفرکدےیگ)رضحترمعریضاہللہنع
ےنرفامایاےانبرفاہح روسؽاہللےکاسےنمافراہللےکرحؾںیممترعشزپھرےہوہ۔سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای اےرمع اےس وھچڑ دف ہی اکرففں ےک ےیل ریتفں ےس یھب زایدہ ارث ادناز وہاگ۔ ہی دحثیاس دنس ےس نسح حیحص رغ ب ےہ۔
دبعارلزاؼ اس دحثی وک رمعم ےس فہ زرہی ےس افر فہ اسن ریض اہلل ہنع ےس ایس رطح لقن رکےت ںیہ۔ اس دحثی ےک العفہ
رمفیےہ ہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس بجہکم ںیمدالخوہےئوت بعک نب امکل ریضاہللہنعآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےک
آےگآ ےافرضعبدحمنیثےکزندکیزایدہحیحصےہویکہکندبعاہللنبرفاہحریضاہللہنعوزفہومہتےکومعقرپدیہشوہےآ ے
افررمعہءاضءاسےکدعبوہا۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،رفعجنبنامیلؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رعشزپےنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 755

راوی ً :لی ب ٩شحزَ ،شیک ،شرضت ٘٣ؽا ٦بَ ٩شیض اپ٨ے باپ سے روایت َکےت ہيں ٛہ شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َ ٔ
َشیِ ٕض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗا َٔٗ ٢ي َََ ٟ ١ضا َص ِ ١ک َ َ
َش ْ
یک ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
 ١بٔظَ ِي ٕئ ِّٔ ٩ِ ٣
ک بٔاْلِ َ ِظ َبارٔ َ٥َِ ٟ ٩ِ ٣
َ ١و َي ُ٘و َُ ٢و َیأِت ٔي َ
 ١بٔ ٔظ ٌِز ٔابِ َٔ ٩ر َوا َش َة َویَ َت ََّ ٤ث ُ
ا ٪یَ َت ََّ ٤ث ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت ََّ ٤ث ُ
اٟظ ٌِز ٔ َٗاَِ ٟت ک َ َ
ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
تُزَ ِّوؼ ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

یلع نب رجح ،رشکی ،رضحت دقماؾ نب رشحی اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ایگ ایک یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعش یھب زپاھ رکےت آ ے۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای اہں یھبک یھبک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسانبرفاہحاکہی رعشزپاھرکےتآ ے(ینعیاہمترےاپسفہولگربخںیالںیئےگنجوکمتےنزادراہرفال ںیہنایک۔اسابب
ںیمرضحتانبابعسریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،رضحتدقماؾنبرشحیاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رعشزپےنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 756

راوی ً :لی ب ٩شحزَ ،شیکً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩زی ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یک ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ََش ْ
َٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٗا َ ٢أَ ِط ٌَزُ کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َتک َ َِّ ٤َ ٠ت ب ٔ َضا ا َِ ٌَ ٟز ُب کَُ ٤َ ٔ ٠ة َٟبٔي ٕؽ أَ ََّل ک ُ َُّ ١ط ِي ٕئ َ٣ا َظ ََل اہللَ بَاكٔ ُ
َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َّ
اٟث ِور ُّٔی َوَُیِرُ ُظ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ

یلعنبرجح،رشکی،دبعاکلملنبرمعی،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای رعب رعشاء ےک رتہبنی الکؾ ںیم ےس دیبل اک ہی وقؽ ےہ ہک اال۔ اخل (ینعی اجؿ ول ہک اہلل ےک وسا رہ زیچ ابلط ےہ ینعی انف
وہےنفایلےہ)ہیدحثینسححیحصےہافراےسوثری،دبعاکلملنبریمعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،دبعاکلملنبرمعی،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
رعشزپےنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 757

راوی ً :لی ب ٩شحزَ ،شیک ،س٤اک ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

یک ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢جاَِ ٟش ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛث َ َر ٔ٩ِ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َ ٔ
َش ْ
وِّ ٪
ا ٪أَ ِػ َصابُطُ یَت َ ََ ٨
ُفبَّ َ٤ا َت َب َّش َُ ٌَ ٣َ ٥ض ِ٥
اَک َ
اط ُؽ َ
ٔ٣ائ َ ٔة ََّ ٣زة ٕ َٓک َ َ
اٟظ ٌِ َز َو َی َت َذ َ ُ
و ٪أَ ِط َيا َئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َوص َُو َساْ ٔ ٛت َ ُ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُزصَی ِ ْر ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک أَي ِّـا
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

یلعنبرجح،رشکی،امسک ،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمیبنارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاسھت وس
ےسزایدہرمہبتاھٹیب۔انچہچناحصہبرکاؾریضاہللمہنعااعشرزپےتھافرزامہناجتیلہیکایدںیاتزہایکرکےتآ ےنکیلآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اخومش رےتہ افر ضعب افاقت اؿ ےک اسھت مسبت رفامےت۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ زرہی اےس امسک ےس لقن
رکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابرےںیمہکیسکاکاےنپٹیپوکپیپےسرھبانیل،رعشفںےسرھبےنیلےسرتہبےہ
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکاکاےنپٹیپوکپیپےسرھبانیل،رعشفںےسرھبےنیلےسرتہبےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 758

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،طٌبةٗ ،تاؼة ،یو٧ص ب ٩جبیر٣ ،ص٤ؽ ب ٩سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ ،شرضت سٌؽ ب٩

ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی
َوَٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ أَ َش ٔؽ ُِ َٗ ٥ِ ٛي ّصا َظی ِ ْر َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا
يض
َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،شعنة،اتقدة،ویسننبریبج،دمحمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتیلہنع ےتہ
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئاےنپٹیپوکپیپےسرھبےلہیاسےسرتہبےہہکرعشفںےس
رھبے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،شعنة،اتقدة،ویسننبریبج،دمحمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اسابرےںیمہکیسکاکاےنپٹیپوکپیپےسرھبانیل،رعشفںےسرھبےنیلےسرتہبےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 759

ًيسی بً ٩بؽاٟزش ٩٤ر٣لی ،یصٌی بً ٩يسی ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ً :يسی بً ٩ث٤ا ٪بٰ ٩

ا ٪بِ َٔٔ ً ٩يسی اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِِّم َی ِصٌَی بِ َُٔ ً ٩يسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ أَ َش ٔؽ ُِ َٗ ٥ِ ٛي ّصا َیز ٔ َی ُط َظی ِ ْر َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
َس ٌِ ٕؽ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبٔی َّ
يض
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟؽ ِر َؼا ٔ

یسیعنبامثعؿنبٰیسیعنبدبعارلنمحریلم،ییحینبیسیع،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسیسکےکٹیپاکایسیپیپےسرھباجانوجاسےکٹیپوکاھکریہےہاسےسرتہبےہ
ہک فہ اےس رعشفں ےس رھبے۔اس ابب ںیم رضحت دعس ،اوبدیعس ،انب رمع افر اوبدرداء ریض اہلل مہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یسیعنبامثعؿنبٰیسیعنبدبعارلنمحریلم،ییحینبیسیع،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصفتحافرایبؿےکقلعتم
ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصفتحافرایبؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 760

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ػٌ٨انی٤ً ،زبً ٩لی ٘٣ؽمی٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ج٤هی ،بَشبً ٩اػً ،٥اػ ،٥شرضت ًبؽاہلل ب٩
ً٤زورضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ٥
َش بِ ٔٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟؽم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی ًَ ِ ٩بٔ ِ ٔ
َسُ ٌَ ٔ٤ط یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ یَ ِب َِ ُف ا َِ ٟبٔ٠ي َّ ٔ٩ِ ٣
ْقةُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب
 ١بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َ٤َ ٛا َت َت َع َُّ ٠
اِّ ٟز َجا َّٔ ٢أ ٟذی َی َت َع َُّ ٠
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
 ١ا َِ ٟب َ َ

ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ
دمحم نبدبعاالیلعاعنصین،رمعنبیلعدقمیم،انعفنبرمع یحمج،رشبنباعمص،اعمص،رضحتدبعاہللنبرمعفریض اہللہنع ےتہںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل اےسی غیلب صخش ےس ضغب رےتھک ںیہ وج اینپ زابؿ ےس اس رطح ابوتں وک
اتٹیپلےہ ےسیجاگےئاچرےوک(ینعیےبافدئہ افرتہبزایدہ ابںیترکاتےہ)ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔ اسابب ںیم

رضحتدعسریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،رمعنبیلعدقمیم،انعفنبرمعیحمج،رشبنباعمص،اعمص،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصفتحافرایبؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 761

راوی ٗ :تيبة ،ش٤اؼ ب ٩زیؽٛ ،ثیر ب ٩ط٨ویرً ،لاء ب ٩ابی رباط ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕط ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٔبِ ٔٔ ٩ط ِ٨ؤیر ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

اب َوأَك ِ ٔٔئُوا ا َِ ٤َ ٟؼابٔيضَ َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ُٔ ٟو ِي ٔش َ٘ َة ُربَّ َ٤ا َجز َِّت ا َِٔ ٟت ٔي ََ ٠ة
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ ِّ٤زُوا ِاْلَ ٔ ٧ي َة َوأَ ِؤٛئُوا اْلِ َ ِس٘ ٔ َي َة َوأَ ٔجي ُٔوا اْلِ َبِ َو َ
َ
رح َٗ ِت أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِيتٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٓأ ِ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا
ي
ظ
ہبیتق،امحدنبزدی،ریثکنبسی ر،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایوسےتفتقربونتںوک ڈاھاکنرکف۔وزیکشفںےکہنمدنبرکدایرکف،درفازےدنبراھکرکفافرہیرچاغاھجبدایرکف
ویکہکنوھچےٹقسف(وچےہ)ےنیئکرمہبتیتبوکٹیسھگرکرھگفاولںوکالجدای۔ہیدحثینسححیحصےہ۔افراجربریضاہللہنعےس
یئکدنسفںےسرموفاعرمفیےہ۔
ا
ي
ظ
رافی  :قنینة،امحدنبزدی،ریثکنبسی ر،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصفتحافرایبؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 762

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیزب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
اُفتُ ِ ٥فٔی َّ
اٟش َ٨ةٔ ٓ ََباؼ ٔ ُروا ب ٔ َضا ن ٔ ِ٘ َي َضا َوإٔذَا
ق َوإٔذَا َس َِ
اُفتُ ِ ٥فٔی ا ِٟع ٔ ِؼ ٔب َٓأ َ ًِ ُلوا ِاْلٔب ٔ ََ ١ش َّو َضا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َس َ ِ
اب َو َ٣أ ِ َوی ا َِ ٟض َو ِّا ٦ب ٔ َّ
ُط َُّ ٚ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
اٟؽ َو ِّ
اِ ٠ٟي َٔٗ ١ا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ َّ
رع ِست َُِٓ ٥ا ِجتَٔ٨بُوا َّ ٔ
اْٟط َیَٓ ٙإَٔ َّ ٧ضا ُ ُ
َجابٔز ٕ َوإَٔ َ ٧ص
ہبیتق  ،دبعازعلسینب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای ارگ مت زبسے(ینعی رفافاین) ےک دونں ںیم رفس رکف وت افںوٹں وک زنیم ےس اؿ اک ہصح دف افر ارگ کشخاسیل ےک
ومعقرپرفسرک فوتاسیکوقتابیقرےنہکتدلجیدلجیرفسلمکمرکےنیکوک شرکف۔رھپبجراتےکآرخیےصحںیمآراؾ
ےکےیلارتفوتراےتسےس اکیرطػوہاجؤ۔اسےیلہکاؿراوتسںرپراتےک اجونرفںافررشحاتاالرضاک سگروہاتےہ۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔اساببںیمرضحتاسنافراجربریضاہللامہنعےسرفاتیےہ۔
رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصفتحافرایبؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 763

٣وسی انؼاریً ،بؽاہلل ب ٩وہبً ،بؽاٟحبارب٤ً ٩ز٣ ،ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز رضی اہلل تٌالی
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩
ً٨ہ

وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
ًَ ١ل َی َس ِل ٕض َِ ٟي َص ب ٔ َِ ٤ص ُحو ٕر ًََِ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َجابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ ََ ٨ا ٦اَّ ٟز ُج ُ
َشؽ ْ
َّٕ
ٔیث َ ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽٔرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕإ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ي َُـٌ ُ
َغ ْ

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،دبعاہلل نب فبہ ،دبعاابجلرنب رمع ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ایسی  تھ رپ وسےن ےس عنم رفامای سج ےک رگد دویار ہن وہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اےس
دمحمنبدکنمریکاجربریضاہللہنعےسرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔دبعاابجلرنبرمعایلیفیعضںیہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،دبعاہللنبفبہ،دبعاابجلرنبرمع،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصفتحافرایبؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 764

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بؽٔ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َع َّو٨َ ُٟا بٔا ِِ ٤َ ٟوً ٔوَ ٔة فٔی اْلِ َیَّاَ ٣َ ٔ ٦عا َٓ َة َّ
يض
يسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟشآ َٔ ٣ة ًَ َِ ٠ي َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
ي ٙبِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َش َّؽثَىٔی َط٘ ٔ ُ

بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ِٕ َ ٧ص َو ُظ

ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،ا،شم،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیمہتحیص ےکاسھتاسھترفتصیھبدایرکےتآ ےاتہکل ولمؽہنوہاجںیئافرااتکہناجںیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔دمحمنب
اشبریھباےسییحینبدیعسےسفہنامیلؿےسفہقیقشنبہملسےسافرفہدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسایسرطحلقنرکےت
ںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،ا،شم،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصفتحافرایبؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 765

راوی  :ابوہظا ٦رٓاعی ،ابٓ ٩ـي ،١اً٤ع ،شرضت ابوػاٟض رضی اہلل ً٨ہ ُف٣اےت ہيں ٛہ شرضت ًائظہ اور ا ٦س٤٠ہ
رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ ا ٕ ٦اِّ ٟزَٓاعٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض َٗا َُ ٢سئَِٔ ٠ت ًَائٔظَ ُة َوأ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ُّی ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟک َ َ
أَ َش َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٟتا َ٣ا ؼ ٔ َیَِ ٠ًَ ٥يطٔ َوإ ٔ َِٗ ١َّ َٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ا ٪أَ َش ُّب ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟإلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ٣ا ؼ ٔ َیَِ ٠ًَ ٥يطٔ
اوباشہؾ رافیع ،انب لیضف ،ا،شم ،رضحت اوباصحل ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک رضحت اعہشئ افر اؾہملس ریض اہلل امہنع ےس وپاھچ
ایگہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیوکاسنلمع بےسسوبحباھت۔اوہنںےنرفامایےسجہشیمہایکاجےئاچےہوھتڑایہ
ویکںہنوہ ۔ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔ اشہؾاےنپفادل رعفہ ےسلقن رکےتںیہہکرضحت اعہشئ ریضاہلل اہنع
ےنرفامایہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیسوبحبرتنیلمعفہاھتےسجہشیمہایکاجےئ۔

رافی  :اوباشہؾرافیع،انبلیضف،ا،شم،رضحتاوباصحلریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتاعہشئافراؾہملسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آدابافرااجزتےنیلاکایبؿ
اصفتحافرایبؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 766

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانی ًبؽہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ک َص ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

يض
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اہرفؿنبااحسؼہدایندبعہ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئریضاہللاہنعل ےسرفاتییکاہرفؿنبااحسؼےناوہنںےندبعہےسفہاشہؾ
ےس فہ اےنپ فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس ےک ل  ینعم دحثی ایبؿ رکےت
ںیہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہدایندبعہ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
اہللاعتٰیلیکدنبفںےکےیلاثمؽ

ابب  :اثمولںاکایبؿ
اہللاعتٰیلیکدنبفںےکےیلاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 767

راوی ً :لی ب ٩شحز سٌؽی ،ب٘ية ب ٩وٟيؽ ،بصیرب ٩سٌؽ ،ظاٟؽ بٌ٣ ٩ؽا ،٪جبیر ب ٩نٔیر ،شرضت ٧واض ب ٩سٌ٤ا ٪لَکبی

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َّ
اُ ٩ِ ًَ ٪ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ٩
اٟش ٌِؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَ ِ ٩بَ ٔصیر ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
َّ
ُصاكّا ُِ ٣ش َت٘ ٔ ّامی ًَل َی َ٨َ ٛفَ ِی
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
اَّ ٨َّ ٟوا ٔ
ُض َب ََ ٣ث َّل ٔ َ
ا ٪ا ِٟک ٔ ََلب ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َ َ
اْٟصا ٔن َو َؼا َٕ یَ ِؽًُو ٓ َِو َٗ ُط َواہللُ یَ ِؽًُوا إلٔ َی
اب َُّ َٔ ٣ت َص ْة ًَل َی اْلِ َبِ َو ٔ
اْٟصا ٔن ز َ
اب ُست ُْور َو َؼا َٕ یَ ِؽًُو ًَل َی َرأ ِ ٔ
ُورا ُٔ َٟ ٪ض َ٤ا أَبِ َو ْ
ض ِّ َ
ِّ َ

ُصا ٕن ُِ ٣ش َت٘ ٔ ٕيَ ٥واْلِ َبِ َو ُ َّ
َؼارٔ َّ
اْٟصا ٔن ُش ُؽوؼُ اہللٔ ٓ َََل َي َ٘ ٍُ أَ َش ْؽ فٔی ُش ُؽوؼ ٔ
اٟش ََلَ ٔ ٦ویَ ِضؽٔی ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ إلٔ َی ٔ َ
اب أًٟی ًَل َی َ٨َ ٛفَ ِی ِّ َ
ٕ ِّ
اٟشتِرُ َو َّأ ٟذی َی ِؽًُو َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗٔطٔ َواً ُٔى َربِّطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
اہللٔ َشًَّی یُِٜظَ َ
َغ ْ
ٔی َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َص َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ُظ ُذوا ًَ َِ ٩ب٘ ٔ َّي َة َ٣ا َش َّؽثَ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاِّ ٟث َ٘ا ٔ
َکیَّا بِ ًََ ٩ؽ ٓ ٕ
ت
بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َز َ ٔ
ت َو ََّل َُی ِر ٔاِّ ٟث َ٘ا ٔ
غ َ٣ا َش َّؽثَ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاِّ ٟث َ٘ا ٔ
ت
َو ََّل َتأ ِ ُظ ُذوا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
یلع نب رجح دعسی ،تْنة نب فدیل ،ریحبنب دعس ،اخدل نب دعماؿ ،ریبج نب ریفن ،رضحت وناس نب اعمسؿ الکیب  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن رصاط میقتسم یک اس رطح اثمؽ دی ےہ ہک فہ ایسی راہ ےہ سج ےک دفونں اجبن
دویارںیںیہنجںیماجاجبدرفازےےگلوہےئںیہنجرپرپدے کٹرےہںیہ۔رھپاکیالبےنفاالاسراےتسےکرسےرپڑھکا
ن ُعا ِإ ََل َدا ِر ال َّس َل ِؾ
ّللَّ َ ْ د
وہ رک افر اکی اس ےک افرپ ڑھکا وہ رک الب راہ ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ " َفا ُ
َ َ ِ مسی ِی
ئ
ضا ٍط ُ ْ َْ ٍم"۔(ینعیاہللتنجیکرطػالباتےہافرےسجاچاتہےہدیسیھراہرپالچداتیےہ)افرفہدرفازے
َف َ ْهددِقنَمْ َيئُ ِإَل َ
وجراےتسےکدفونںاجبنںیہہیاہللاعتیلیکدحدفد(رحاؾیکوہیئزیچںی)ںیہ۔اؿںیماسفتقکتوکیئرگاتفرںیہنوہاتکسبج
کت رپدہ ہن ااھٹےئ ینعی ریغصہ انگوہں اک اراکتب ہن رکے افر اس راےتس ےک افرپ اکپرےن فاال اہلل اعتیل یک رطػ ےس رقمر رکدہ
تحیص رکےن فاال ےہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ںیم ےن دبعاہلل نب دبعارلنمح وک زرکای نب دعی ےک وحاےل ےس اوبااحسؼ
زفاریاکہیوقؽلقنرکےتوہےئانسہکہیقبنبفدیلیکفیہرفاںیتیولوجفہہقثولوگںےسرفاتیرکےتںیہافراامسلیعنبایعش

یکیسکرفاتیاکاابتعرہنرکفوخاہفہہقثےسلقنرکےایہریہقثےس۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،تْنةنبفدیل،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریبجنبریفن،رضحتوناسنباعمسؿالکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
اہللاعتٰیلیکدنبفںےکےیلاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،ظاٟؽ ب ٩یزیؽ ،سٌيؽ ب ٩ابی ہَل ،٢شرضت جابز بً ٩بؽاہلل انؼاری

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
َخ َد
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل ٕ ٢أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َٗا ََ َ ٢
ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َرأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أ َ َّٔ ٪جبِرٔی ََ ٨ِ ٔ ً ١ؽ َرأِسٔی َو ٔ٣يکَائ ٔي ََ ٨ِ ٔ ً ١ؽ رٔ ِجل َ َّی

 ١أ ُ َّ٣ت َٔک ََ ٤َ ٛث ٔ١
َي ُ٘و ُ ٢أَ َش ُؽص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاش ٔبٔطٔ ِ ٔ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ثَ ُ٠
اُض ِب َُ ٟط ََ ٣ث َّل َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس ََ ٍِ ٤سِ ٌَ ٔ٤ت أُذَُُ ٧ک َوا ًِ٘ ٔ ِ٠ِ َٗ ١َ َ٘ ًَ ١بُ َ
ک َو ََ ٣ث ُ
اب
َٕ ٔ ٠٣ک َّات َع َذ َؼ ّارا ث ُ َّ ٥بَى َی ٓ َٔيضا بَ ِي ّتا ث ُ ََّ ٥ج ٌَ ََٔ ٓ ١يضا َ٣ائ َٔؽ ّة ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث َر ُس ّوَّل َی ِؽ ًُو اَ ٨َّ ٟ
اض إلٔ َی كَ ٌَا ٔ٣طٔ َُٓ ٨ِ ٔ٤ض ِ ٩ِ ٣َ ٥أَ َج َ
ک َو َّ
ک َؼ َظ َ١
اَّ ٟز ُسو ََ ٢و ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ت َز َُ ٛط َٓاہللُ ص َُو ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
و ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَ َجابَ َ
اٟؽا ُر ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦وا ِٟب َ ِي ُت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوأََ ِ ٧ت یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َر ُس ْ
ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦و ََ ٩ِ ٣ؼ َظ َِ ١اْل ٔ ِس ََل ََ ٦ؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو ََ ٩ِ ٣ؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَک َ َ٣َ ١ا ٓ َٔيضا َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔإ ٔ ِس َ٨اؼ ٕ أَ َػ َّض َٔ ٩ِ ٣ص َذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ ُِ ٣ز َس َْ ١سٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی ص ََٔل ٕ ٥َِ ٟ ٢یُ ِؽرٔ ِک

َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
ہبیتق  ،ثیل ،اخدل نب سیدی ،دیعس نب ایب الہؽ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامہریرطػےلکنافررفامایںیمےنوخابںیمداھکیہکربجالیئہیلعاالسلؾریمےرساہےنافراکیملیئہیلعاالسلؾریمےاپؤں
ےکاپسڑھکےںیہافرآسپںیمہہکرےہںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلاثمؽایبؿرکف۔دفرسےےناہک(اے
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ) ےینس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکؿ ہشیمہ ےتنس رںیہ افر ےئھجمس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؽ

ہشیمہاتھجمسرےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتمیکاثمؽاسرطحےہہکاکیابداشہےن
اکیڑبااکمؿانبای۔رھپاس ںیماکیرھگانبایرھپفاہں اکیدرتسوخاؿوگلارکاکی اقدصوک اجیھہکولوگںوکاھکےن یکدوعتدے
انچہچن ضعب ےن اس یک دوعت وبقؽ یک افر ضعب ےن دوعت وبقؽ ںیہن یک۔ ینعی اہلل ابداشہ ںیہ فہ ڑبا اکمؿ االسؾ ےہ افر اس ےک
ادنرفاالرھگ تنج ےہ افر آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اے دمحم ربمغیپ ںیہ۔ سج ےنآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس یک دوعت وبقؽیک
االسؾ ںیم دالخ وہا ،وج االسؾ ںیم دالخ وہا فہ تنج ںیم دالخ وہایگ افر وج تنج ںیم دالخ وہایگ اس ےن اس ںیم وموجد زیچںی
اھکںیل۔ ہی دحثی رملس ےہ اس ےیل ہک دیعس نب ایب الہؽ ےن اجرب نب دبعاہلل وک ںیہن اپای۔ اس ابب ںیم انب وعسمد ےس یھب
رفاتیےہ۔ہیدحثیاسےکالعفہافردنسےسیھبوقنمؽےہ۔فہدنساسےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبالہؽ،رضحتاجربنبدبعاہللااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
اہللاعتٰیلیکدنبفںےکےیلاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی ًؽیٌَٓ ،ف ب٣ ٩ي٤و ،٪ابوت٤ي٤ة ہحيِم ،ابوًث٤ا ،٪شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ا٩ِ ًَ ٪
َف بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َتَ ٔ٤يَ ٤ة ا ُِ ٟض َح ِي ٔ ِّ
ٔی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َّ
َّ
َّ
ُ
ْص َٖ َٓأ َ َظ َذ ب ٔ َي ٔؽ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َشًَّی
ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََ ٢ػلی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث َّ ٥ا ِن َ َ
اَََ ٓ ٢ل تُک َ ُِّ ٤ِ ٠ض ِ٥
َخ َد بٔطٔ إلٔ َی بَ ِل َصا ٔ
ک َٓإُٔ َّ ٧ط َس َي َِ ٨تهٔی إَِٔ ٟي َ
ئ ََ َّٜ ٣ة َٓأ َ ِجََ ٠ش ُط ث ُ ََّ ٥ظ َّم ًََِ ٠يطٔ َظ ًّلا ث ُ ََّٗ ٥ا َََّ ٢ل َتب ِ َر َشَ َّ٩ظ َّل َ
ک رٔ َج ْ
ََ

ا٢
َٓإُٔ َّ ٧ض ََِّ ٥ل یُک َ ِّ٤ُ ٠وَ َ ٧
ک َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٣َ ٥ضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِي ُث أَ َرا َؼ َٓب َ ِي َ٨ا أََ٧ا َجاْ ٔ ٟص فٔی َظ ِّلی إٔذِ أَ َتانٔی رٔ َج ْ
و ٪إلٔ َی َر ُسو ٔ٢
َٛأَُ َّ ٧ض ِ ٥اٟزُّ ُّن أَ ِط ٌَ ُ
ُو ٪ا َِ ٟع َّم ث ُ ََّ ٥ي ِؼ ُؽ ُر َ
و ٪إلٔ َ َّی َو ََّل یُ َحاو ٔز َ
َشا َویَ َِ ٨ت ُض َ
ارص َُِ ٥وأَ ِج َشا ُُ ٣ض ََِّ ٥ل أَ َری ًَ ِو َر ّة َو ََّل أَ َری ٗ ٔ ِ ّ

آَخ َّ
اِ ٠ٟي َٔ ١لَ ٩ِٔ ٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ؽ َجائَىٔی َوأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص
أ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی إٔذَا ک َ َ
َّ ُ
َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
ُف َٗ َؽ َوک َ َ
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ أ َرانٔی ُُ ٨ِ ٣ذ اِ ٠ٟي ََ ٠ة ث ََّ ٥ؼ َظ ًََ ١ل َ َّی فٔی َظ ِّلی َٓ َت َوسَّ َؽ َٓع ٔ ٔذی َ َ
يف اہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
اب ب ٔ ْ
َر َٗ َؽ َنٔ ََغ َٓب َ ِي َ٨ا أََ٧ا َٗاً ْٔؽ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ت َو ِّس ْؽ َٓع ٔ ٔذی إٔذَا أََ٧ا بٔز ٔ َجا َِٕ ٠ًَ ٢يض ٔ ِ ٥ث َٔي ْ
ض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وكَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٨ِ ٔ ً ٥ؽ
َ٣ا بٔض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٟح َ٤ا َٔٓ ٢اَ ِ ٧ت َض ِوا إلٔ َ َّی َٓ َحََ ٠ص كَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٨ِ ٔ ً ٥ؽ َرأ ِ ٔ

اُضبُوا َُ ٟط ََ ٣ث َّل
رٔ ِجَِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥اُٟوا بَ ِي َُ ٨ض ِ٣َ ٥ا َرأَیِ َ٨ا ًَ ِب ّؽا َٗ ُّم أُوت َٔی ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أُوت َٔی َص َذا أ ٨َّ ٟي ُّی إ ٔ َِّ ًَ ٪ي َِ ٨يطٔ َت َ٨ا َ٣ا َٔ ٪و َٗ ِ٠بُ ُط َي ِ٘وَ ا ُٔ ِ ٪
ِ
َشابٔطٔ
َشابٔطٔ ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َجابَ ُط أَک َ َ ٩ِ ٣ٔ ١كَ ٌَا ٔ٣طٔ َو َ ٔ
ََ ٣ث ُ
ْصا ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َ٣َ ١أؼُبَ ّة ٓ ََؽ ًَا اَ ٨َّ ٟ
َش َب َٔ َ ٩ِ ٣
اض إلٔ َی كَ ٌَا ٔ٣طٔ َو َ َ
َ ١س ِّي ٕؽ بَى َی َٗ ِ ّ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢سَ ٌِ ٔ٤ت َ٣ا
است َِي َ٘ َى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ؽ ذََ ٔ ٟ
َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُحٔ ِب ُط ًَا َٗ َب ُط أَ ِو َٗا ََّ ًَ ٢ذبَ ُط ث ُ َِّ ٥ار َت َٔ ٌُوا َو ِ

ئ ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢ص ُِ ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َٓ َت ِؽرٔی َ٣ا ا َِ ٤َ ٟث ُ َّ
ُضبُوا ُُِٗ ٠ت
ئ َو َص َِ ١ت ِؽرٔی ََ ٩ِ ٣ص ُؤ ََّل ٔ
َٗا ََ ٢ص ُؤ ََّل ٔ
 ١أ ٟذی َ َ
اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢ا َِ ٤َ ٟث ُ َّ
ُضبُوا اَّ ٟز ِش ََ ٩ُ ٤ت َب َار َک َو َت ٌَال َی بَى َی ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َؼ ًَا إَِٔ ٟي َضا ً َٔبا َؼ ُظ ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َجابَ ُط َؼ َظ َ١
 ١أ ٟذی َ َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َتَ ٔ٤يَ ٤ة ص َُو
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُحٔ ِب ُط ًَا َٗ َب ُط أَ ِو ًَ َّذبَ ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َّ
ِم َٗ ِؽ َر َوی َص َذا
ِم َوا ِس ُُ ٤ط َ ٔ
یٕ بِ َُ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ َوأَبُو ًُ ِث ََ ٤
ُط ُ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ُّٔی ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ١ٓ ٕ ٣ُ ٩و ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِي ٔ ُّ
ا ُِ ٟض َح ِي ٔ ُّ
ا َِ ٟصؽ َ
ا ٪یَ ِ٨ز ٔ ُ ٢بَىٔی َت ِي ٕٔ ُ٨َٓ ٥ش َب إَِٔ ٟيض ٔ َِٗ ٥ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٗا َ ٢یَ ِصٌَی
اَ ٪و ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜت ِيًّ ٔ٤يا َوإٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ُط َظ َ
ٔیث ًَ ِ٨طُ َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َوص َُو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ِم
بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َ٣ا َرأَیِ ُت أَ ِظ َو َٖ ِهَّلِل َت ٌَال َی ُٔ ٩ِ ٣سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ

ئمی ہخی
م
دمحم نب اشبر ،دمحم نب ایب دعی ،فعفر نب ومیمؿ ،اوب مة ی ،اوبامثعؿ ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرمہبتاشعءیکامنززپیھافردبعاہللنبوعسمد اکاہھتڑکپرکاحطبءیکرطػلکنےفاہںچنہپرک
اںیہناھٹبای افر اؿےکرگد اکی طخ(ریکل) چنیھ رکرفامایمتاس طخےسابرہہنانلکن۔ اہمترےاپس ھچکولگآںیئےگ متےسابت ہن
رکان(ارگمت ںیہنرکف ےگ)وتفہ یھب متےسابتںیہن رکںی ےگ۔رھپآپ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس ےناہجں اکارادہایک اھت۔ےلچ ے
ںیمفںیہاھٹیبوہااھتہکریمےاپسھچکولگ(ینعینج)آےئوگایہکفہاجٹںیہ۔اؿےکابؽافردبؿہنوتںیمےگنند اتھکاھتافرہن
یہ ڈےکھ وہےئ۔ فہ ریمے رطػ آےئ نکیل اس طخ (ریکل) ےس اجتفز ہن رک ےتکس۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ
اجےت۔ اہیںکتہک رات اکآرخی ہصح وہایگ۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ریمےاپسفیرفیالےئ افر رفامای ںیم وپری
رات ںیہن وس اکس۔ رھپ ریمی طخ ںیم دالخ وہےئ افر ریمی راؿ وک ہیکت انب رک ٹیل ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج وسےت وت
رخاےٹ ےنیل ےتگل ںیم ایس احؽ ںیم اھت افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی راؿ رپ رس رےھک وس رےہ آ ے ہک ھچک ولگ آےئ

وہنجںےندیفسڑپکےےنہپوہےئآ ے۔اؿےکنسحفامجؽوکاہللیہاجاتنےہ۔فہولگھجمکتآےئرھپاکیآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےک رساہےن ھٹیبیئگ افردفرسی آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اپؤں ےک اپس۔ رھپ ےنہکےگل ل  وکیئدنبہ ااسی ںیہنداھکی
ےسجفہھچکدایایگوہ۔وجاسیبنوکاطعءایکایگےہ۔اؿیکآںیھکنوسیتںیہافردؽاجاتگراتہےہ۔اؿےکےیلاثمؽایبؿرکف۔اؿیک
اثمؽ اکیرسدار د یس ےہ سج ےن لحم انبای افراس ںیم درتسوخاؿ وگلا رک ولوگں وک اھکےنےنیپ ےک ےیل البای۔ رھپ سج ےن اس یک
دوعتوبقؽیکاسےناھکایایپافرسجےندوعتوبقؽںیہنیکاسےناےسزسادیایرفامایذعابدای۔رھپفہولگاھٹےافریبن
ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس اجگ ے۔ افر رفامایمت ےن انساؿولوگں ےن ایک اہک۔ اجےتن وہ ہی وکؿ آ ے؟ ںیم ےنرعض ایک اہلل افر
اساکروسؽزایدہاجےتنںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیرفےتشآ ے۔وجاثمؽاوہنںےنایبؿیکاجےتنوہفہایکےہ؟
ںیمےنرعضایکاہللافراساکروسؽزایدہاجےتنںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاوہنںےنوجاثمؽایبؿیکفہہیےہہک
رامحؿ ےن تنج انبیئ افر ولوگں وک البای۔ سج ےن اس یک دوعت وبقؽ یک فہ تنج ںیمدالخ وہایگ افر سج ےن ااکنر ایک اےس ذعاب
دای۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔اوبئمیمہاکانؾرطفینباجمدلےہ۔اوبامثعؿدہنیاکانؾدبعارلنمحنبلمےہ۔نامیلؿیمیت،
انب رطاخؿ ںیہ۔ فہ ہلیبق ینب میمت ںیم اجای رکےت آ ے اس ےیل یمیت وہشمر وہے۔ یلع ،ییحی نب دیعس اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک ںیم
یسکوکنامیلؿےسزایدہاہللےسڈرےتوہےئںیہنداھکی۔
ئمی ہخی
م
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبایبدعی،فعفرنبومیمؿ،اوب مة ی،اوبامثعؿ،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسافرامتؾاایبنءیکاثمؽ
ابب  :اثمولںاکایبؿ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسافرامتؾاایبنءیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ ب ٩س٨ا ،٪س٠ي ٥ب ٩شيا ،٪سٌيؽ ب٣ ٩ي٨اء ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

ْص ٌّی َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ٣ٔ ٩ي َ٨ا َئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔ
َّاَ ٪ب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ٔٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َسٔ٠ي ُ ٥بِ َُ ٩شي َ

َک ُج ٕ ١بَى َی َؼ ّارا َٓأ َ ََِ ٠٤َ ٛضا
 ١اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ٔ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
ئ َٗ ِبلٔی َ َ

وَِ ٟ ٪و ََّل َِ ٣و ٔؿ ٍُ َّ
ا٠ٟب ٔ َٔ ٨ة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٔ٩
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َو َي ُ٘وَ ُٟ
اض َی ِؽ ُظُ٠وَ َ ٧ضا َویَ َت ٌَ َّحبُ َ
َوأَ ِش َش ََ ٨ضا إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ َٟب ٔ َٕ ٨ة َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ٌَِ ٛبٕ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحمنباامسلیع،دمحمنبانسؿ،میلسنبایحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیافردفرسےاایبنءیکاثمؽاسصخشیکیسےہسجےناکیرھگانبایافراےسایھچرطحلمکمرک
ےک اس یک زتنیئ ف آراش یک نکیل اکی اٹنی یک ہگج وھچڑ دی۔ انچہچن ولگ اس ںیم دالخ وہےت افر بجعت رکےت وہےئ  ےتہ ہک
اکشہیہگجاخیلہنوہیت۔اساببںیمرضحتاوبرہریہ افرایبنببعکریضاہلل امہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنسےس
نسححیحصرغ بےہ۔(اٹنیےسرمادیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہےسیجہکنیحیحصیکرفاتیںیمیھبےہہکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اٹنی ںیم یہ وہں۔ ھجم ےس یہ فہ امعرت لمکم وہیئ افر اایبنء اک اخہمت وہا۔ انچہچن ںیم یہ فہ یبن وہں افر
ںیمیہآرخییبنوہں)
رافی  :دمحمنباامسلیع،دمحمنبانسؿ،میلسنبایحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنز،رفزےافردصےقیکاثمؽےکقلعتم
ابب  :اثمولںاکایبؿ
امنز،رفزےافردصےقیکاثمؽےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 771

٣وسی ب ٩اس٤اًي ،١ابا ٪ب ٩یزیؽ ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،زیؽ ب ٩سَل ،٦شرضت شارث اطٌزی
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًيٰ ،١
رضی اہلل ً٨ہ

یؽ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ٩
وسی بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣

َکیَّا
َس ََّلٕ ٦أَ َّ ٪أَبَا َس ََّلَ ٕ ٦ش َّؽثَ ُط أَ َّ ٪ا َِ ٟصار َٔث اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َش َّؽثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣ز َی ِصٌَی بِ ََ ٩ز َ ٔ
ِ
ب ٔ َع ِٔ ٤ص کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
َسائ ٔي َ ١أَ َِ ٪ي ٌِ َُ٠٤وا ب ٔ َضا َوإُٔ َّ ٧ط کَا َؼ أَ ِ ٪یُ ِب ٔل َئ ب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََٔ ً ٢يسی إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣ز َک
ت أَ َِ ٪ي ٌِ َ ١َ ٤ب ٔ َضا َو َیأ َُ ٣ز بَىٔی إ ٔ ِ َ
ِ
ب ٔ َع ِٔ ٤ص کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
َسائ ٔي َ ١أَ َِ ٪ي ٌِ َُ٠٤وا ب ٔ َضا َٓإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪تأ ِ َُ ٣زص َُِ ٥وإ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪آ َُ ٣زص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَ ِصٌَی أَ ِظ َشی إ ٔ ِ٪
ت َ ٔ ٟت ٌِ َ ١َ ٤ب ٔ َضا َو َتأ َُ ٣ز بَىٔی إ ٔ ِ َ
اَٟش ٔ
ٖ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
اض فٔی بَ ِيتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟؽ ٔ
َس َب ِ٘ َتىٔی ب ٔ َضا أَ ِ ٪یُ ِع َش َ
ٕ بٔی أَ ِو أ ُ ًَ َّذ َب َٓ َح َ ٍَ ٤اَ ٨َّ ٟ
ض َٓا َِ ٣ت َ ََل ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُؽ َو َت ٌَ َّؽ ِوا ًَل َی ُّ َ
اہللَ أَ ََ ٣زنٔی ب ٔ َع ِٔ ٤ص کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
َش ُٛوا بٔطٔ َط ِيئّا َوإ ٔ َّ٪
ت أَ ِ ٪أَ ًِ َ ١َ ٤بٔضَٔ َّ٩وآ َُ ٣ز ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ٌِ َُ٠٤وا بٔضٔ َّ٩أَ َّوُ ُٟض َّ٩أَ َِ ٪ت ٌِبُ ُؽوا اہللَ َو ََّل ُت ِ ٔ

َش َک بٔاہللٔ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ِٕ ١
اطت َ َری ًَ ِب ّؽا َٔ ٩ِ ٣ظأ ٔ ٟؽ َ٣أٟطٔ ب ٔ َذصَبٕ أَ ِو َورٔ َٕ٘ َٓ ٚا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َؼارٔی َو َص َذا ًَ َ٤لٔی
ََ ٣ث َ ٩ِ ٣َ ١أَ ِ َ
ک َوإ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣ز ُ ٥ِ ٛبٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا
وِ ًَ ٪ب ُؽ ُظ ََ ٛذَ ٔ ٟ
اَ ٪ي ٌِ َُ ٤
َ ١ویُ َؤ ِّؼی إلٔ َی َُی ِر ٔ َس ِّي ٔؽظ ٔ َٓأ َ ُّیَ ٥ِ ُٜیزِضَی أَ َِ ٪یَ ُٜ
َٓا ًِ ََ ١ِ ٤وأَ ِّؼ إلٔ َ َّی َٓک َ َ
َػ َِّ ٠يت َََُِ ٓ ٥ل َت َِ ٠ت ٔٔتُوا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ یَ ِٔ ٨ؼ ُب َو ِج َضطُ َ ٔ ٟو ِجطٔ ًَ ِب ٔؽظ ٔ فٔی َػ ََلتٔطٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی َِ ٠تٔ ِٔت َوآ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛب ٔ ِّ
ک
اٟؼ َيآَ ٔ ٦إ ٔ ََّ ٣َ ٪ث َ ١ذََ ٔ ٟ

ک َٓک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ي ٌِ َح ُب أَ ِو ي ٌُِحٔبُ ُط رٔی ُص َضا َوإ ٔ َّ ٪رٔیضَ اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥أَك ِ َي ُب ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیضٔ
ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١فٔی ً َٔؼابَ ٕة ٌََ ٣طُ ُ َّ
ُص ْة ٓ َٔيضا ِٔ ٣ش ْ
رضبُوا ًُُ َ٘ ُ٨ط
َس ُظ ا ُِ ٌَ ٟؽ ُّو َٓأ َ ِو َث ُ٘وا یَ َؽ ُظ إلٔ َی ًُُٔ٘٨طٔ َو َٗ َّؽ ُ٣و ُظ َ ٔ ٟي ِ ٔ
ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َوآ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔاٟؼَّ َؽ َٗةٔ َٓإ ٔ ََّ ٣َ ٪ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١أَ َ َ
ک ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ١
َکوا اہللَ َٓإ ٔ ََّ ٣َ ٪ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا أَ ِٓؽٔیطٔ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣بٔا ِٔ٠َ٘ ٟي َٔ ١وا ِل َٜثٔیر ٔ َٓٔ ََؽی َنٔ َِش ُط ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وآ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِذ ُ ُ
َ
َّ
ُح ُز َنٔ َِشطُ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َلا ٔ٪
ک ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ََّل یُ ِ ٔ
رح َز َنٔ َِشطُ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
َسا ًّا َشًی إٔذَا أَتَی ًَل َی ش ِٔؼ َٕ ٩ش ٔؼی ٕن َٓأ ِ َ
ََ
َخ َد ا ُِ ٌَ ٟؽ ُّو فٔی أَثَزٔظ ٔ ٔ َ
اٟش َِ ٍُ ٤و َّ
اٟلا ًَ ُة َوا ِٟح ٔ َضا ُؼ َوا ِٟض ٔ ِح َزةُ
َک اہللٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َع ِٕ ٤ص اہللُ أَ ََ ٣زنٔی بٔضَّٔ َّ٩
إ ٔ ََّّل ب ٔ ٔذ ِ ٔ
يؽ ٔطبِر ٕ َٓ َ٘ ِؽ َظ َ ٍَ ٠رٔبِ َ٘ َة ِاْل ٔ ِس ََلُٔ٘٨ًُ ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦طٔ إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٍَ َو َ ٩ِ ٣ا َّؼع َی َؼ ًِ َوی
َار َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ٗ ٔ َ
َوا َِ ٟح َ٤ا ًَ ُة َٓإُٔ َّ ٧ط ََ ٓ ٩ِ ٣

ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َٓإَّٔ٧طُ ُٔ ٩ِ ٣ج َثا َج َض ََّ٘ َٓ ٥َ ٨ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوإ ٔ َِ ٪ػلَّی َو َػ َاَٗ ٦ا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪ػلَّی َو َػ َآَ ٦ا ِؼًُوا ب ٔ َؽ ًِ َوی اہللٔ
َّأ ٟذی َس َّ٤ا ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن ً َٔبا َؼ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا َِ ٟصار ُٔث اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َٟطُ ُػ ِص َب ْة َو َُ ٟط َُیِرُ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ

دمحم نب اامسلیع ،ومٰیس نب اامسلیع ،اابؿ نب سیدی ،ییحی نب ایب ریثک ،زدی نب السؾ ،رضحت احرث ارعشی ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ییحیہیلع االسلؾ وک اپچن زیچفں وک مکح دای ہک وخد یھب اؿ رپ لمع رکںی افر ینب
ارسالیئوکیھبمکحدںیہکاؿرپلمعریپاوہں۔نکیلییحیہیلعاالسلؾےناںیہناچنہپےنںیماتریخیک وتٰیسیعہیلعاالسلؾےناؿےس
اہک ہک اہلل اعتیل ےن آپ وک اپچن زیچفں رپ لمع رکےن افر ونبارسالیئ ےس اؿ رپ لمع رکاےن اک مکح دای ےہ ای وت آپ اںیہن مکح دےئجی

فرہنںیممکحداتیوہں۔ییحیہیلعاالسلؾےناہکےھجمادنہشیےہہکارگآپاںیہناچنہپےنںیمتقبسےلےوتےھجمداسنھایاجےئاگای
ذعاب دای اجےئ اگ۔ رھپ اوہنں ےن ولوگں وک تیب اسدقمس ںیم عمج ایک۔ اہیں کت ہک فہ ہگج رھب یئگ افر ولگ افیچن وہگجں رپ ھٹیب
ے۔رھپرضحتییحیہیلعاالسلؾےنرفامایاہللاعتیلےنےھجماپچنزیچفںاکمکحدایےہہکوخدیھباؿرپلمعرکفںافرمتولوگںوکیھب
اؿرپلمعرکےناکمکحدفں۔()3مترصػاہللیہیکابعدترکفافریسکوکاساکرشکیہنرہھٹاؤافروجصخشاہللےکاسھترشک
رکات ےہاسیکاثمؽاسصخشیکیس ےہسج ےن اخاتصلاےنپوسےناچدنی ےک امؽےسوکیئالغؾرخدیاافر اےس اہکہکہیریمارھگ
ےہافرہیریماہشیپےہ۔ذہلااےساایتخررکفافرےھجمامکرکدفنکیلفہاکؾرکاتافراساکانمعفیسکافروکدےداتی۔انچہچنمتںیمےس
وکؿاسابترپرایضےہہکاساکالغؾاسرطحاکوہ()7اہللاعتیلےنںیہمتامنزاکمکحدای۔ذہلابجمتامنززپوھوتیسکافراجبن
وتہجہنرکفویکہکناہللاعتیلاےنپامنززپےنھفاےلدنبےیکرطػوتمہجوہاتےہبجفہامنززپےتھوہےئادرھادرھوتمہجہنوہ۔
( ) 1افر ںیم ںیہمت رفزے رےنھک اک مکح داتی وہں۔ اس یک اثمؽ اس صخش یک رطح ےہ وج اکی رگفہ ےک اسھت ےہ اس ےک اپس
کشم ےس رھبی وہیئ یلیھت ےہ سج یک وخوبش اس وک یھب دنسپ ےہ افر دفرسے ولوگں وک یھب۔ انچہچن رفزے دار ےک ہنم یک وب اہلل
ےکزندکیاسکشمیکوخوبشےسیھبزایدہدنسپدیہےہ۔()3ںیمںیہمتدصہقدےنیاکمکحداتیوہں۔اسیکاثمؽاےسیصخشیک
یس ےہ وج دنمش یک دیق ںیم الچ اجےئ افر فہ ولگ اس ےک اہھترگدؿ ےک اسھت ابدنھ رک اےس لتقرکےن ےک ےیل ےل رک لچ دںی
بجفہاسیکرگدؿااترےنوج ںوتفہےہکہکںیممتولوگںوکھچکوھتڑاایزایدہوجریمےاپسےہاےسوطبردفہیداتیوہں۔انچہچن
فہ اںیہن دفہی دے رک اینپ اجؿ ڑھچا ےل۔ ( )3ںیم ںیہمت اہلل ےک ذرک یک نیقلت رکات وہں اس یک اثمؽ اس صخش یک یس ےہسج
ےکدنمش اس ےک اعتبق ںیم وہں افر فہ اھبگ رک اکی ےعلق ںیم سھگ اجےئ افر اؿ ولوگں ےس اینپ اجؿ ؤاچےل۔ ایس رطح وکیئ
دنبہوخد وکاطیشؿےساہلل ےکذرکےک العفہ یسکزیچےس ںیہنؤاچاتکس۔ رھپ یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایافر ںیم یھب مت
ولوگںوکاپچنزیچفںاکمکحداتیوہں۔نجاکاہللاعتیلےنےھجممکحدایےہ۔()3ابتاننس()7ااطتعرکان()1اہجدرکان()3رجہت
رکان ( ) 3املسمونں یک امجتع ےک اسھت کلسنم رانہ۔ اس ےیل ہک وج امجتع ےس اکی ابتشل ےک ربارب یھب اگل وہا اس ےن اینپ
رگدؿےس االسؾیکریساکنؽدیرگمہیہکفہدفابرہامجتع ےسلماجےئ۔سج ےنزامہناجتیلہفایلرباویئںیکرطػولوگں وک
البایفہمنہجاکادنینھےہ۔اکیصخشےنرعضایک۔ارگہچاسےنامنززپیھافررفزےرےھک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاہںذہلاولوگںوک اہللیکرطػالبؤسجےناہمتراانؾاملسمؿ،ؤمنمافراہللاکدنبہراھکےہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
اامؾدمحمنباامسلیعاخبری ےتہںیہہکاحرثارعشیاحصیبںیہافراؿےسدرگیرفاایتیھبرمفیںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،ومٰیسنباامسلیع،اابؿنبسیدی،ییحینبایبریثک،زدینبالسؾ،رضحتاحرثارعشیریضاہللہنع

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

ابب  :اثمولںاکایبؿ
امنز،رفزےافردصےقیکاثمؽےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 772

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوؼاؤؼ كياٟسی ابا ٪ب ٩یزیؽ ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،زیؽب ٩سَل ٦ابی سَل ،٦شارث اطٌزی

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
یؽ ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ َٔ ٩س ََّل٩ِ ًَ ٕ ٦
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
يض
أَبٔی َس ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟصار ٔٔث اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اس ُ٤طُ َُ ٤ِ ٣ل ْور َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛث ٔیر ٕ
َٔ
یب َوأَبُو َس ََّلٕ ٦ا َِ ٟص َبش ُّٔی ِ
َغ ْ

دمحمنباشبر،اوبداؤدایطیسلاابؿنبسیدی،ییحی نبایبریثک،زدینبالسؾایبالسؾ،احرثارعشیےسفہاابؿنبسیدیےسفہییحیےس
فہ زدی نب السؾ ےس فہ اوبالسؾ ےس فہ اھرث ارعش ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک ینعم یک دحثی لقن
رکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہافراوبالسؾاکانؾممغورےہ۔یلعنبابمرکہیدحثیییحینبریثکےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤدایطیسلاابؿنبسیدی،ییحینبایبریثک،زدینبالسؾایبالسؾ،احرثارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿزپےنھافررقآؿہنزپےنھفاےلومنمئیکاثمؽ
ابب  :اثمولںاکایبؿ
رقآؿزپےنھافررقآؿہنزپےنھفاےلومنمئیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 773

راوی ٗ :تيبة ،ابوًوا٧ةٗ ،تاؼة ،ا٧ص ،شرضت ابو٣وسی اطٌزی

وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ٔ ٣أ ٟذی ََّل َي ِ ُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ٔ ٣أ ٟذی َي ِ ُ
آ٪
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اْلِ ُ ِتزَُ ِ ٧ح ٔة رٔی ُص َضا كَي ِّْب َوكَ ٌِ َُ ٤ضا كَ ِّي ْب َو ََ ٣ث ُ
ََ ٣ث ُ
ْق َ
ْق َ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ

 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی َي ِ ُ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَّ ٟزیِ َصأ َ ٧ة رٔی ُص َضا كَي ِّْب َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز
ََ ٤َ ٛث ٔ ١اَّ ٟت َِ ٤زة ٔ ََّل رٔیضَ ََ ٟضا َوكَ ٌِ َُ ٤ضا شُِْ ٠و َو ََ ٣ث ُ
ْق َ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی ََّل َي ِ ُ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١ا َِ ٟص ِ٨وَ َٔ ٠ة رٔی ُص َضا ٌُّ ٣ز َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو ََ ٣ث ُ
ْق َ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة أَي ِّـا

ہبیتق  ،اوبوعایة ،اتقدة ،اسن ،رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقآؿ زپےنھ
فاےل ؤمنم یک اثمؽ رتجن (رتگنسے) یک یس ےہ ہک ایکس وخوبش یھب ایھچ افر ذاہقئ یھب ااھچ وہات ےہ۔ افر وج ومنم رقآؿ ںیہن
زپاتھاسیکاثمؽوجھکریکیسےہسجیکوخوبشںیہنوہیتنکیلذاہقئاھٹیموہاتےہ۔رھپرقآؿزپےنھفاےلانمقفیک اثمؽراحیؿ
یکرطحےہ۔ہکاسںیموخوبشوتوہیتےہنکیلفہڑکفاوہاتےہ۔افررقآؿہنزپےنھفاےلانمقفیکاثمؽلظنحیکرطحےہسج
یکوخوبشیھبڑکفیوہیتےہافرذاہقئیھب۔ہیدحثینسح حیحصےہ۔ہبعشیھباےساتقدہےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،اوبوعایة،اتقدة،اسن،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
رقآؿزپےنھافررقآؿہنزپےنھفاےلومنمئیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 774

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ٢و ُیرواشؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب

 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٤َ َٛ ٩ٔ ٣ث ٔ ١اٟزَّ ِر َٔ ََّل َتزَا ُ ٢اِّ ٟزیَا ُط ُت َٔ ِّيئُ ُط َو ََّل َیزَا ُ٢
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
َ ١ط َح َزة ٔ اْلِ َ ِر ٔز َّلَ َت ِض َتزُّ َشًَّی ُت ِش َت ِص َؼ َؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ ٣َ ٙث ُ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣ي ُٔؼيبُ ُط بَ ََلئْ َو ََ ٣ث ُ
يض
َػ ٔص ْ
نسح نب یلع الخؽ ف ہریفادح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ؤمنم یک اثمؽ یتیھک یک امدنن ےہ ہک وہا اےس ہشیمہ اکھجیت ریتہ ےہ۔ یھبک داںیئ یھبک ابںیئ۔ رھپ
ؤمنمہشیمہآزامشںیمراتہےہانمقفیکاثمؽونصربےکدرتخیکیسےہہکیھبکںیہناتلہاہیںکتہکڑجےساکٹ دایاجےئ۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽفہریفادح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
رقآؿزپےنھافررقآؿہنزپےنھفاےلومنمئیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 775

راوی  :اسصا ٚب٣ ٩وسی٣ ،٩ٌ٣ ،اٟکً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ک ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣ش ِّؽث ُونٔی َ٣ا ه ٔ َی َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ ٓ ََو َٗ ٍَ
اٟظ َحز ٔ َط َح َز ّة ََّل َي ِش ُ٘ ُم َو َرٗ َُضا َوه ٔ َی ََ ٣ث ُ
َاس َت ِص َي ِي ُت أَ ِ ٪أَُٗو َ٢
اُ ٨َّ ٟ
اض فٔی َط َحز ٔا َِ ٟب َواؼٔی َو َو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی أََ َّ ٧ضا اِ ٨َّ ٟع َُ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟع َُ ٠ة ٓ ِ

و ٪لٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢أَبُو
وَ ٠ِ ُٗ ٪ت َضا أَ َش َّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یََ ُٜ
َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ َٓ َص َّؽث ِ ُت ًُ ََ ٤ز ب ٔ َّأ ٟذی َو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی َٓ َ٘ا ََْ ٢لَ َِ ٪تَ ُٜ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ

ااحسؼنبومیس،نعم،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
دروتخں ںیم ےس اکی ااسی درتخ یھب ےہہک وممس زخاں ںیم یھباس ےک ےتپ ںیہن ڑھجےت افر فہ ؤمنم یک رطح ےہ۔ ےھجم اتبؤ
ہکفہوکاسندرتخےہ۔دبعاہللنبرمع ےتہںیہہکولگلگنجےکدروتخںےکقلعتموسےنچےگلنکیلریمےدؽںیمایخؽآایہک
فہوجھکراکدرتخوہاتکسےہ۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہوجھکراکدرتخےہ۔رضحتانبرمعرفامےتںیہہکےھجم
وھچاٹوہےنیکفہجےس ےتہوہےئرشؾآریہیھت۔رھپںیمےناےنپفادلرضحترمعےساےنپدؽںیمآےنفاےلایخؽاکذترکہایک
وت اوہنں ےن رفامای ارگ مت ےن ہہک دای وہات وت ہی ریمے ےیل ااسی ااسی امؽ وہےن ےس زایدہ سوبحب اھت۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس
اببںیمرضحتاوبرہریہےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومیس،نعم،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپچنامنزفںیکاثمؽ
ابب  :اثمولںاکایبؿ
اپچنامنزفںیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 776

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،اب ٩ہاؼ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابزاہي ،٥ابوس٤٠ة بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاؼ ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪

ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ک ُ ََّ ١ی ِوَ ٕ ٦ظ َِ ٤ص َ٣زَّا ٕ
ت َص َِ ١ی ِب َقی ٔ٩ِ ٣
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َرأَیِت َُِِ ٟ ٥و أَ َِّ َ ٧ ٪ض ّزا ب ٔ َب ٔ
اب أَ َش ٔؽ َُ ٥ِ ٛي ِِ َت ٔش ُ
 ١اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت ا َِ ٟع ِٔ ٤ص یَ ُِ ٤صو اہللُ بٔضٔ َّ٩ا َِ ٟع َلایَا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
َؼ َرٔ٧طٔ َط ِي ْئ َٗاُٟوا ََّل یَ ِب َقی َٔ ٩ِ ٣ؼ َرٔ٧طٔ َط ِي ْئ َٗا َََ ٓ ٢ذَ ٔ ٟ
ک ََ ٣ث ُ

َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ْقش ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رض ا َِ ُ ٟ
يض َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ
رک بِ َُ َ ٣ُ ٩

ہبیتق  ،ثیل ،انب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،اوبسلمة نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دوھکی ارگ یسک ےک درفازے رپ اکی رہن یتہب وہ افر فہ اس ںیم رفزاہن اپچن رمہبت لسغ رکات وہ وت ایک اس ےک
دبؿرپلیمابیقرہاجےئیگ۔رعضایکایگںیہنابلکلںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایسرطحاپوچنںامنزفںیکیھب
اثمؽےہ ہکاہللاعتیلاؿیکربتکےسانگوہںوکاٹمداتیےہ۔اساببںیمرضحتاجربےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحص
ےہ۔ہبیتقاسدحثیوکرکبنبرضمےسافرفہانباہدےساسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبسلمةنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :اثمولںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 777

راوی ٗ :تيبة ،ش٤اؼ ب ٩یصٌی ابض ،ثابت ب٨انی ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩ی ِصٌَی اْلِ َبَ ُّض ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
آَخ ُظ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو
 ١أ ُ ًَّٔ٣ی ََ ٣ث ُ
ََ ٣ث ُ
 ١ا ِٔ َ ٤َ ٟ
ْط ََّل یُ ِؽ َری أَ َّو ُٟطُ َظی ِ ْر أَ ُِ ٔ ٦
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢و ُرؤی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا ٪یُ َثب ُِّت َش َّ٤ا َؼ بِ َ٩
ٔی أََّ٧طُ ک َ َ
ً َٔيسی َو َص َذا َشؽٔیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ص َُو ُٔ ٩ِ ٣ط ُيوظٔ َ٨ا
َی ِصٌَی اْلِ َبَ َّض َوک َ َ
ہبیتق  ،امحد نب ییحی احب ،اثتب انبین ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی
اتم یکاثمؽابرشیکرطح ےہ۔ہکولعمؾ ںیہنہکا س ےکرشفعںیمالھبیئ ےہای آرخںیم۔اسابب ںیمرضحتامعر،دبعاہلل
نب رمعف افر انب رمع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب ییحی وک تبث  ےتہ

ںیہ۔افراںیہناےنپااسذتہںیمامشررکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،امحدنبییحیاحب،اثتبانبین،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسنؿاسیکومتافرادیمیکاثمؽ
ابب  :اثمولںاکایبؿ
ااسنؿاسیکومتافرادیمیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 778

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١ظَلؼ ب ٩یصٌی ،بظیرب٣ ٩ہاجز ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩بزیؽہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َظ ََّلؼُ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َب ٔظیرُ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
و٣َ ٪ا َص ٔذظ ٔ َو َ٣ا َص ٔذظ ٔ َو َرمَی ب ٔ َص َؼا َتی ِ ٔن َٗا ُٟوا اہللُ َو َر ُسو ُُ ٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ص َذا َک
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َ ١و َص َذ َ
اک اْلِ َ َج ُ
اْلِ َ َُ ٣
َٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباامسلیع،الخدنبییحی،ریشبنباہمرج،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکیبنارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتاجےتنوہہکاسیکافراسیکایکاثمؽےہافردفرکنکایں ںیکنیھپ۔احصہبرکاؾریض اہللمہنعےن
رعضایکاہللافراساکروسؽزایدہاجےتنںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیادیمےہافرہیومتےہ۔ہیدحثیاسدنس
ےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،الخدنبییحی،ریشبنباہمرج،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
ااسنؿاسیکومتافرادیمیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 779

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ٢وُیرواشؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟشرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َٔ ٓ ١يضا َراش ٔ َّ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اض َٛإٔب ٔ ٕ٣ٔ ١ائ َ ٕة ََّل َیحٔ ُؽ اٟزَّ ُج ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا اُ ٨َّ ٟ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
نسح نب یلعالخؽ فہریفادح ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی ،اسمل،رضحتانبرمعریضاہلل امہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایولوگںیک اثمؽاسرطح ےہہک یسک ےکاپس وسافٹن وہں نکیلاؿ ںیم ےساکی یھب وساریےک
اقلبہنوہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽفہریفادح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
ااسنؿاسیکومتافرادیمیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 780

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی ،سٔای ٩بً ٩يي٨ہ ،زہزی

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َو َٗا َََّ ٢ل َتحٔ ُؽ ٓ َٔيضا

اض
َراش ٔ َّ ٠ة أَ ِو َٗا َََّ ٢ل َتحٔ ُؽ ٓ َٔيضا إ ٔ ََّّل َراش ٔ َّ ٠ة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا اُ ٨َّ ٟ
َٔ ٓ ١يضا َراش ٔ َّ ٠ة إ ٔ ََّّل َراش ٔ َّ ٠ة
َٛإٔب ٔ ٕ٣ٔ ١ائ َ ٕة ََّل َیحٔ ُؽ اَّ ٟز ُج ُ
دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،افسنینب،ہنیی،زرہیل ےسرفاتییکدیعسنبدبعارلنمحزخمفیمےنایفسؿےکوحاےلےسافرفہ
زرہیےساسدنسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہافررفامایہکمتاؿںیماکیوکیھبوساریےکاقلبہناپؤےگ۔اسملرضحتانب
رمعےسرافیہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولگاؿوسافںوٹںیکرطحںیہنجںیمںیہمتیھباکییھبوساریےک
اقلبہنےلمایرفامایاکیآدھوساریےکاقلبلماجےئاگ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،افسنینب،ہنیی،زرہی
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
ااسنؿاسیکومتافرادیمیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 781

راوی ٗ :تيبة ب ٩سٌيؽِ٣ ،یرة بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َف ُ
اغ َي َ٘ ٌِ ََٔ ٓ ٩يضا َوأََ٧ا آ ُظ ُذ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
اس َت ِو َٗ َؽ ّ َ ٧ارا َٓ َح ٌََِ ٠ت اٟذُّ بَ ُ
 ١أ ُ ًَّٔ٣ی ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ِٕ ١
اب َوا َِ َ ٟ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ
ؤَ ٓ ٪يضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ب ٔ ُص َحز ٔ َُ ٥ِ ٛوأَْمُتْن َت َ٘ص ََُّ ٤

ہبیتق نبدیعس،ریغمةنبدبعارلنمح،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکریمیافرریمیاتمیکاثمؽاسصخشیکیسےہسجےنآگاگلسیئ۔انچہچنڑیکےوکمڑےافررپفاےناسرپ
رگےن وج ں۔انچہچنںیمےھچیپیکرطػٹیسھگرکںیہمتؤاچےنیکوک شرکراہوہںافرمتوہہکآےگڑبھرکاسںیم رگےتےلچ

اجرےہوہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :قنینةنبدیعس،ریغمةنبدبعارلنمح،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اثمولںاکایبؿ
ااسنؿاسیکومتافرادیمیکاثمؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 782

٣وسی انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟکً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩

وسی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩

ْص إلٔ َی ََِ ٣ار ٔٔب َّ
 ١ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َجَ ٔ ٓ ٥ِ ُُٜ٠امی َظ ََل ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ َ٤َ َٛ ٥ٔ ٣ا بَی ِ َن َػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟظ ِٔ ٤ص َوإٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ثَ ٥ِ ُُٜ٠و ََ ٣ث ُ
 ١لٔی إلٔ َی ن ِٔؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟضارٔ ًَل َی ٗٔی َرا ٕن ٗٔی َرا ٕن ٓ ٌَََِ ٠ٔ٤ت ا َِ ٟي ُضوؼُ ًَل َی ٗٔی َرا ٕن
َک ُج ٕ ١ا ِس َت ٌِ َّ ٤َّ ًُ ١َ ٤اَّل َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ٌِ َُ ٤
َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َ َ

ْص ًَل َی ٗٔی َرا ٕن ٗٔی َرا ٕن ٓ ٌَََِ ٠ٔ٤ت اَ ٨َّ ٟؼ َاری ًَل َی ٗٔی َرا ٕن ٗٔی َرا ٕن ث ُ َّ٥
 ١لٔی ٔ ٩ِ ٣ن ِٔؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟضارٔ إلٔ َی َػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ٗٔی َرا ٕن َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ٌِ َُ ٤
ْص إلٔ َی ََِ ٣ار ٔٔب َّ
اٟظ ِٔ ٤ص ًَل َی ٗٔی َراكَی ِ ٔن ٗٔی َراكَی ِ ٔن َٓ َِـ َٔب ِت ا َِ ٟي ُضو ُؼ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َو َٗاُٟوا ِ َ ٧ص ُ٩
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
أَْمُتْن َت ٌِ ََ ُ٠٤
أَ ِٛثَرُ ًَ ََّ ٤ل َوأَ َٗ َُّ ًَ ١ل ّ
ائ َٗا ََ ٢ص ِ ١هَ ُ ٤َِ ٠تَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜش َِّ٘ ٥ِ ُٜط ِيئّا َٗاُٟوا َّلَ َٗا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط ٓ َِـلٔی أُوت ٔيطٔ َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااحسؼنبومٰیسااصنری ،نعم ،امکل،دبعاہللنبدانیر ،رضحتانبرمعریضاہللہنع ےتہ ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای مت ولوگں یک رمعںی یلہپ اوتمں ےک اقمےلب ںیم ایسی ںیہ ےسیج رصع ےس رغفب آاتفب کت اک فتق۔ رھپ اہمتری افر وہید
فاصنری یک اثمؽاس صخشیک یس ےہ سج ےن یئکزمدفرفں وک اکؾ رپ اگلای افر اؿ ےس اہک ہک وکؿ ریمے ےیل دفرہپ کت اکی ریقاط
ےک وعض ںیم اکؾ رکے اگ۔ انچہچن وہیدویں ےن اکی اکی ریقاط ےک دبےل ںیم اکؾ ایک۔ رھپ اس ےن اہک ہک وکؿ اکی ریقاط ےک
وعض دفرہپ ےس رصع کت اکؾ رکے اگ۔ انچہچن اصنری ےن اس فتق اکؾ ایک۔ رھپ اب مت ولگ رصع ےس رغفب آاتفب کت دف دف

ریقاط ےک وعض اکؾ رکےت وہ۔ سج رپ وہید فاصنری م ے ںیم آ ے افر ےنہک ےگل ہک ل  اکؾ زایدہ رکےت ںیہ افر اعمفہض مک دای اجات
ےہ۔رھپفہصخشاتہکےہہکایکںیمےنمتولوگںےکقحںیمےسھچکرھکایلافرمترپملظایک؟فہ ےتہںیہںیہنوت فہاتہکےہہکرھپہی
ریمالضفےہںیمےسجاچاتہوہںاطعرکاتوہں۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہافہحتیکتلیضف
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہافہحتیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 783

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َخ َد ًَل َی أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أُب َ ُّی َوص َُو ي َُؼل ِّی َٓا َِ ٟتٔ ََت أُب َ ٌّی َو ٥َِ ٟیُحٔ ِب ُط َو َػلَّی
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

أُبَی َٓ َع َّٔ َ ُ
ْص َٖ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ي َ
ٕ ث َّ ٥ا ِن َ َ
ٌّ

ک َّ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َ ٢أَ َٓ٥َِ ٠
يبىٔی إٔذِ َؼ ًَ ِوتُ َ
اٟش ََل ُ٣َ ٦ا ََ ٌَ ٨َ ٣
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠ي َ
ک یَا أُب َ ُّی أَ ِ ٪تُحٔ َ
اس َتحٔيبُوا ِهَّلِل َوَّ ٔ ٟرل ُسو ٔ ٢إٔذَا َؼ ًَا ُ٤َ ٔ ٟ ٥ِ ٛا یُ ِصئيَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢بَل َی َو ََّل أًَُوؼُ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٗا َ ٢أَتُ ٔص ُّب أَ ِ٪
َتحٔ ِؽ ٓ ٔ َامی أَ ِووَی اہللُ إلٔ َ َّی أَ ِِ ٪
َف َٗا ِٔ ٣ٔ ٪ثَ ُ٠ضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أ ُ ًَ َِّ ٤َ ٠
ک ُس َور ّة َ ٥َِ ٟی ِ٨ز ٔ ِ ٢فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ََّل فٔی ِاْلِٔ٧حٔي َٔ ١و ََّل فٔی اٟزَّبُورٔ َو ََّل فٔی ا ِِ ُ ٟ

َّ
َّ
ٕ َت ِْقأ ُ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َُ َ ٓ ٢
ْقآ َٔ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی
َْقأَ أ َّ٦ا ِِ ُ ٟ
َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسِ َٛ ٥َ ٠ي َ َ

ْقآ ُ٪
َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َ٣ا أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ََّل فٔی ِاْل ِٔ٧حٔي َٔ ١و ََّل فٔی اٟزَّبُورٔ َو ََّل فٔی ا ِِ ُ ٟ
َف َٗا ِٔ ٣ٔ ٪ثَ ُ٠ضا َوإَٔ َّ ٧ضا َس ِب ٍْ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟثانٔی َوا ِِ ُ ٟ
ا ٌَِ ٟؤي َُّ ٥أ ٟذی أ ُ ًِ ٔلي ُت ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی

ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس اکی رمہبت ایب نب بعک ےک اپس ے افر اںیہن اکپرا اے ایب فہ امنز زپھ رےہ آ ے۔ اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک رطػداھکی افر وجاب ںیہن دای۔ رھپ اوہنں ےنامنز رصتخمیک افرآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم احرض وہ رک اہک
االسلؾمکیلعایروسؽاہللروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفمکیلعاالسلؾافروپاھچہکںیہمتسکزیچےنےھجموجابدےنیےس
رفاک۔رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیم امنززپھراہاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتےنریمےافرپ
شی
َ ُ ِ َ ُئج ْ ِینُ ْک
ُکْل م" (ینعیبجںیہمت اہللافراساکروسؽیلصاہلل
انزؽوہےنفایلفیحںیمہیمکحںیہنزپاھ"ا ْ َ جِی ُیواّللَِّ َفللِ ّز ِ
َئوُؽ ِإذا َد َع ْ
ہیلعفآہلفملساسزیچےکےیلاکپرںیوجںیہمتزدنیگےشخبوتاںیہنوجابدف)رعضایکیجاہں۔ااشنءاہللآدنئہااسیںیہنوہاگ۔رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتدنسپرکےتوہںیمںیہمتایسیوسرتاتبؤںوجہنوتراتںیمارتیےہہنالیجنںیمہنزوبر
ںیمافرہنیہرقآؿںیماسد یسوکیئافروسرتےہ۔رعضایکیجاہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای امنز سک رطح زپےتھ وہ؟ اوہنں ےن اؾ ارقلآؿ (وسرہ افہحت) زپیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ذات یک
مسقسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہ۔وترات،زوبر،الیجنیتحہکرقآؿںیمیھباسد یسوکیئوسرتانزؽہنوہیئ۔یہی
عبساثمین(استدرہایئاجےنفایلآںیتی)ےہافریہیرقآؿمیظعےہوجےھجمدایایگےہ۔ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیم
رضحتاسننبامکلےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہرقبہافرآیةارکلیسیکتلیضفےکقلعتم

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہرقبہافرآیةارکلیسیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 784

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیزب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِح ٌَُ٠وا ب ُ ُيو َتَ٘ ٣َ ٥ِ ُٜاب ٔ َز َوإ ٔ َّ ٪ا ِٟب َ ِي َت َّأ ٟذی ُت ِْقأ ُ ٓ ٔيطٔ ا َِ ٟب َْقةُ َّلَ یَ ِؽ ُظُ ُ٠ط َّ
اٟظ ِي َلا َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َ
َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق ،دبعازعلسینب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای اےنپ رھگفں وک ربقںی ہن انبؤ افر سج رھگ ںیم وسرہ رقبہ زپیھ اجیت ےہ فاہں اطیشؿ دالخ ںیہن وہات۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہرقبہافرآیةارکلیسیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 785

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ششین جٌفی ،زائؽة ،شٜي ٥ب ٩جبیر ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا شُ َشی ِْن ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔؽ َة ًَ َِ ٩شٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢

َّ
َّ
ْقآ ٔ٪
ْقة ٔ َوٓ َٔيضا آ َی ْة ه ٔ َی َسي َِّؽةُ آ ٔ
ی ا ِِ ُ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسٟٔ ٥َ ٠کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َس َْ ٨اَ ٦وإ ٔ ََّ ٪س ََ ٨ا ٦ا ِِ ُ ٟ
ْقآ ُٔ ٪س َورةُ ا َِ ٟب َ َ
ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َشٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َو َٗ ِؽ َتک َ َُّ ٥َ ٠ط ٌِ َب ُة فٔی َشٔٔ ٜي ٥بِ ٔ٩
ِرک ٔس ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ه َی آ َی ُة ال ُ ِ
ُج َبیِر ٕ َو َؿ ٌَّ َٔطُ
ومحمد نب الیغؿ ،نیسحیفعج ،زادئة ،میکح نب ریبج ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایرہزیچاکاکیوکاہؿ(ینعیدنلبی)وہاتےہافررقآؿاکوکاہؿوسرہرقبہےہ۔اسںیماکیآتیایسییھبےہ
وج رقآؿ یک امتؾ آںوتں یک رسدار ےہ۔ افر فہ آیة ارکلیس ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ ل  اےس رصػ میکح نب ریبج یک رفاتی ےس
اجےتنںیہ۔ہبعشاںیہنفیعض ےتہںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،نیسحیفعج،زادئة،میکحنبریبج،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہرقبہافرآیةارکلیسیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 786

راوی  :یصٌی بِ٣ ٩یرة ابوس٤٠ة ٣عزومی ٣ؽیىی ،اب ٩ابی ٓؽیکً ،بؽاٟزش٠٣ ٩٤يکی ،زرارة ب٣ ٩ؼٌب ،ابوس٤٠ة ،شرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِِ ٠٤ُ ٟيک ٔ ِّی ًَ ِ٩
َّ
َّ
َ
َ
ْقأَ ش ٥ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩َ ٣إلٔ َی إَِٔ ٟيطٔ
ز َُر َار َة بِ ِٔ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ ًَ ِ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َّ
ْقأَص َُ٤ا ش ٔی َن یُ ِٔ ٤سی ُشٔ َٔى بٔض ٔ َ٤ا َشًَّی ي ُِؼبٔضَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ا ِٔ ٤َ ٟؼیرُ َوآ َی َة ال ُ ِ
ِرک ٔس ِّی ش ٔی َن ي ُِؼبٔضُ ُشٔ َٔى بٔض ٔ َ٤ا َشًی یُ ِٔ ٤س َی َو ََ َ ٩ِ ٣
َص َذا َشؽ ْ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ا َِِ ٠٤ُ ٟيک ٔ ِّی َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ
یب َو َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

َوز َُر َارةُ بِ ُِ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َوص َُو َج ُّؽ أَبٔی ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ِّی
ییحینبریغمةاوبسلمةزخمفیمدمینی،انبایبدفکی،دبعارلنمحةلنکی،زرارةنببعصم،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےس
لْ
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن حبص ےک فتق (مح الْم ُْونِمَ ِإ ََل ِإل َ ْن ِة ا مَضِي ُر َفآ َیةَ) کت
زپیھ افر آیة ارکلیس زپیھ وت آایت یک ربتک ےس اس یک اشؾ کت افحتظ یک اجےئ یگ افر وج اشؾ وک زپےھ اگ وت اس یک حبص کت
ل
ل
م
ک
ن
افحتظیکاجےئیگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ضعباملعءدبعارلنمحنبایبرکبنبایبةلنکہا یےکاحےظفرپارتعاضرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینبریغمةاوبسلمةزخمفیمدمینی،انبایبدفکی،دبعارلنمحةلنکی،زرارةنببعصم،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہرقبہافرآیةارکلیسیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 787

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪اب ٩ابی ٟيلی ،اٛ ٪ے ب٬اِیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ابوایوب انؼاری

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ ً َٔيسی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
ک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط کَاِ َ ٧ت َُ ٟط َس ِض َو ْة ٓ َٔيضا َت ِْ ٤ز َٓکَاِ َ ٧ت َتحٔي ُئ ا ُِِ ٟو َُ َٓ ٢تأ ِ ُظ ُذ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََٓ ٢ظَ کَا ذََ ٔ ٟ
َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢اذِ َص ِب َٓإٔذَا َرأَیِ َت َضا َٓ ُ٘ ِ ١بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ أَ ٔجي ٔيی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أ َ َظ َذ َصا
َٓ َص ََِ ٔ٠ت أَ َِّ ٪لَ َت ٌُو َؼ َٓأ َ ِر َسََ ٠ضا َٓ َحا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ ١أَسٔیرُ َک َٗا ََ ٢ش ََِ ٔ٠ت أَ َِّ ٪لَ َت ٌُو َؼ

َ
َخی َٓ َص ََِ ٔ٠ت أَ َِّ ٪لَ َت ٌُو َؼ َٓأ َ ِر َسََ ٠ضا َٓ َحا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذبَ ِت َوه ٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َؼ ْة ٔ َٜ ٠ِ ٔ ٟذ ٔب َٗا ََٓ ٢أ َظ َذصَا ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ ١أَسٔیرُ َک َٗا ََ ٢ش ََِ ٔ٠ت أَ ََِّ ٪ل َت ٌُو َؼ َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذبَ ِت َوه ٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َؼ ْة ٔ َٜ ٠ِ ٔ ٟذ ٔب َٓأ َ َظ َذ َصا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا
َّ
َّ
َّ
اْقأِصَا فٔی بَ ِيت َٔک ٓ َََل
َاَک ْة ََ ٟ
ب ٔ َتارٔٔ ٔ ٛک َشًی أَذِ َص َب ب ٔ ٔک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی ذ ٔ َ
ک َط ِيئّا آ َی َة ال ُ ِ
ِرک ٔس ِّی ِ َ

اَ ٪و ََّل َُیِرُ ُظ َٗا ََ َٓ ٢حا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ ١أَسٔیرُ َک َٗا ََٓ ٢أ َ ِظب َ َر ُظ ب ٔ َ٤ا َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
ْقب ُ َ
ک َط ِي َل ْ
َي ِ َ
یب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
وب َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َػ َؽ َٗ ِت َوه ٔ َی َُ ٛذ ْ
دمحمنباشبر،اوبادمح،ایفسؿ،انبایبیلیل ،اؿےکاھبیئ،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتاوباویبااصنریرفامےتںیہہکاؿےکاہں
اکیاطؼاھت سجںیموجھکرںیںیھتاکییننجآیت افراسںیم ےسوجھکرںیرچایتیل۔ ںیمےنیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ّللَّافررھپانہکہکاہللافراسےکروسؽےکمکحیک
ِبا ِ
اکشتییکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجؤافربجفہآےئوتانہک ِ ْ ِ
لیمعترکف۔رافی ےتہںیہہکاوباویبےناےسڑکپایلوتفہیننجمسقاھکےنیگلہکدفابرہںیہنآےئیگ۔اوہنںےناےسوھچڑدایافر
آپیلص اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکاہمترےدیقیےنایکایک؟رعض
ایک اس ےن مسق اھکیئ ےہ ہک اب ںیہن آےئ یگ۔ آپ ےن رفامای اس ےن وھجٹ وبال ویکہکن فہ وھجٹ یک اعدی ےہ۔ انچہچن رضحت
اوباویبےناےسڑکپاوتاسےنرھپمسق اھکیئافراوباویبےناےسدفابرہوھچڑدای۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپاھچ اہمترے دیقی اک ایک وہا؟ رعض ایک اس ےن مسق اھکیئ ےہ ہک اب ںیہن آےئ یگ۔
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایاس ےن وھجٹ اہکویکہکنفہ وھجٹ یک اعدی ےہ انچہچن رضحت اوباویب ےن رھپ اےس ڑکپا افر
رفامایںیمےھجتںیہنوھچڑفںاگاہیںکتہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلاجؤں۔اسےناہکںیمںیہمتاکی
زیچاتبیتوہںفہہیہکمترھگںیمآیةارکلیسزپاھرکفوتاطیشؿایوکیئا فرزیچاہمترےرق بںیہنآےئیگ۔فہیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک اس ےک وقؽ یک ربخ دی۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایاسےنچساہکارگہچفہوھج یےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبادمح،ایفسؿ،انبایبیلیل،اؿےکاھبیئ،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہرقبہافرآیةارکلیسیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 788

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢ابواسا٣ةً ،بؽاٟص٤يؽ ب ٩جٌَف ،سٌيؽ ٘٣بریً ،لاء ٣ولی ابی اش٤ؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

ئ َِ ٣ول َی
َف ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟصَِ ٠وان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َّ
َّ
ْقأَ ک ُ ََّ ١ر ُج ٕ١
ْقأَص َُِٓ ٥ا ِس َت ِ َ
أَبٔی أَ ِش ََ ٤ؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ٌِ ّثا َوص ُِ ٥ذُو ًَ َؽؼ َٕٓا ِس َت ِ َ
ک َیا ُٓ ََل َُٗ ٪ا َ٣َ ٢عٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو ُس َورةُ
ْقآ َٔٓ ٪أتََی ًَل َی َر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ ِش َؽث ٔض ٔ ِٔ ٥س ًّ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٣
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٣َ ٥ا َُ ٌَ ٣ط ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َ
َشآ ٔض ٔ َِ ٥واہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا
ْقة ٔ َٗا َ ٢أَ ََ ٌَ ٣
ْقة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢اذِ َص ِب َٓأَ ِ ٧ت أَ ٔ٣یرُص َُِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِ َ
ک ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ
ا َِ ٟب َ َ

َّ
ٌََ ٨َ ٣ىٔی أَ ِ ٪أَ َت ٌَ َُّ ٥َ ٠س َور َة ا َِ ٟب َ َّ
َّ
َّ َّ
اْق ُؤ ُظ
ْق َ
ْقة ٔ إَّٔل َظ ِظ َي َة أََّل أَٗ َُو ٦ب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ت ٌَ٤ُ ٠وا ا ِِ ُ ٟ
َ
آَ ٪و ِ َ
َّ
َْقأَ ُظ َو َٗ َا ٦بٔطٔ ََ ٤َ ٛث ٔٔ ١ج َز ٕ
َ ٩ِ ٣َ ١ت ٌَ َّ٤َ ٠طُ
اب َِ ٣ص ُظ ٓو ٕ ِٔ ٣شکّا َي ُٔو ُط رٔی ُص ُط فٔی ک ُ٣َ ِّ١کَا َٕ ٪و ََ ٣ث ُ
َٓإ ٔ ََّ ٣َ ٪ث َ ١ا ِِ ُ ٟ
ْقآ َٔ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٪ت ٌَُ ٤َ ٠ط ٓ َ َ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوا ُظ َّ
اب ُوَ ٔ ٛئ ًَل َی ِٔ ٣ش ٕک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٩
َٓی َ ِر ُٗ ُؽ َوص َُو فٔی َج ِوٓٔطٔ ََ ٤َ ٛث ٔٔ ١ج َز ٕ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َش َّؽثَ َ٨ا
َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ َِ ٣ول َی أَبٔی أَ ِش ََ ٤ؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َو ََ ٥ِ ٟی ِذ ُ ِ
َّ
َک ُظ
ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ ٩اِ ٠ٟيثٔ ٓ ََذ َ َ

نسحنبیلعالخؽ،اوبااسةة،دبعادیمحلنبرفعج،دیعسیربقی،اطعءومیلایبادمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرمہبت اکیرکشل رفاہنایک۔اسںیمیتنگےکولگآ ے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اؿ ےس رقآؿ زپےنھ وک اہک ےسج وج اید اھت زپاھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ںیم ےس اکی نسمک (وھچ ی رمع فاےل صخش) ےک
اپسفیرفیالےئافررفامایںیہمتانتکرقآؿایدےہ۔اسےناہکہکےھجم الفںالفںوسرتافروسرہرقبہایدےہ۔آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن وپاھچ ںیہمت وسرہ رقبہ اید ےہ۔ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ اجؤ مت اؿ ےک
اریم وہ۔ انچہچن اؿ ےک زعمزنی ںیم ےس اکی صخش ےن اہک اہللیک مسق ںیم ےن وسرہ رقبہ  ضحاس ےیل ںیہن  یھکی ہک ںیم اس ےک
اسھت(امنزںیم)ڑھکاہنوہوکسںاگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔رقآؿوھکیسافرزپوھاسےیلہکسجےنرقآؿ
وکاھکیسافررھپاےسدجہتفہریہںیمزپاھاسیکاثمؽاکیکشمےسرھبیوہیئیلیھتیکیسےہہکاسےکوخوبشرہہگجیتلیھپریتہ
ےہافرسجےناےسایدایکافررھپوسایگوتفہاسےکدؽںیموفحمظےہےسیجکشمیکیلیھتوکابدنھرکرھکدایایگوہ۔ہیدحثینسح
ےہاےسیربقییھباوبادمحےکومیلاطعءےسافرفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننرمالسلقن رکےتںیہ۔ہبیتق
اےسثیلنبدعسےسفہدیعسیربقیےسفہاطعءےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسےکل ینعمرمالسلقنرکےت

وہےئاوبرہریہاکذرکںیہنرکےت۔اساببںیمرضحتایبنببعکےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،اوبااسةة،دبعادیمحلنبرفعج،دیعسیربقی،اطعءومیلایبادمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہرقبہیکآرخیآایتیکتلیضف
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہرقبہیکآرخیآایتیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 789

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،جزیز بً ٩بؽاٟص٤يؽ٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،ابزاہي ٥ب ٩یزیؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ،شرضت ابو٣شٌوؼ
انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َّ
َّ
َیز ٔ َ َ
َ
ْقة ٔ فٔی
ْقأَ ِاْلیَ َتی ِ ٔن ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
آَخ ُس َورة ٔ ا َِ ٟب َ َ
یؽ ًَ ِ ٩أبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕاْلِ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

َِ ٟي َٕ ٠ة ََ َٔ ٛتا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبعینم،رجرینبدبعادیمحل،وصنمر نب رمتع،اربامیہ نبسیدی،دبعارلنمح نبسیدی ،رضحتاوبوعسمدااصنری ریضاہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف امای سج ےن رات ےک فتق وسرہ رقبہ یک آرخی دف آںیتی زپھ ںیل فیہ اس
ےکےیلاکیفںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رجرینبدبعادیمحل،وصنمرنب رمتع،اربامیہنبسیدی،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتاوبوعسمدااصنریریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہرقبہیکآرخیآایتیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 790

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،اطٌث بً ٩بؽاٟزش ٩٤جزمی ،ابوَٗلبة ،ابواطٌث جزمی،
شرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی
ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ ا َِ ٟحزِم ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٛت َب َ ٔ ٛتابّا

َ
َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِعَّ َٙ ُ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
ُْقأَا ٔ ٪فٔی َؼا ٕر ث َ ََل َث ََ ٟيا ٕ٢
ْقة ٔ َو ََّل ي ِ َ
ت َواْلِ َ ِر َق بٔأ ِٟفَ ِی ًَا ٕ ٦أَِ٧زَ َُ ٨ِ ٣ٔ ٢ط آ َی َتی ِ ٔن َظ َت َ ٥بٔض ٔ َ٤ا ُس َور َة ا َِ ٟب َ َ

اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ْقب ُ َضا َط ِي َل ْ
َغ ْ
ٓ ََي ِ َ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب سلمة ،اثعش نب دبعارلنمح رجیم ،اوبالقیة ،اوباثعش رجیم ،رضحت امعنؿ نب ریشب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےنزنیمفآامسؿدیپارکےن
ےسدفزہاراسؽےلہپاتکبیھکلاسںیمدفآںیتیانزؽرکےکوسرہرقبہوکمتخایکایگ۔ارگہیآںیتییسکرھگںیمنیتراتکتزپیھ
اجںیئوتاطیشؿاسےکرق بیھبںیہناتکٹھپ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب سلمة ،اثعش نب دبعارلنمح رجیم ،اوبالقیة ،اوباثعش رجیم ،رضحت امعنؿ
نبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہآؽرمعاؿیکتلیضفےکقلعتم

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہآؽرمعاؿیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 791

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١ہظا ٦ب ٩اس٤اًي ١ابوًبؽا٠٤ٟک ًلار٣ ،ص٤ؽ ب ٩طٌيب ،ابزاہي ٥ب ٩س٠امی ،٪وٟيؽ ب٩
ًبؽاٟزش ،٩٤جبیر ب ٩نٔیر ،شرضت ٧واض ب ٩سٌ٤ا٪

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١أَ ِظب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١أَبُو ًَ ِبؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا َِّ ٌَ ٟلارٔ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩ط ٌَ ِيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ٥
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َش َّؽثَ ُض ُِ ٩ِ ًَ ٥ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ َِّ َ ٧ ٩وا ٔ

ِ
َّ
ُض َب َُ ٟض َ٤ا
ْقآ َُ ٪وأَصُِ ُ٠ط َّأ ٟذ َ
ْقة ٔ َوآ َُ ٤ِٔ ً ٢ز َ
یَ ٩ي ٌِ ََ ُ٠٤
و ٪بٔطٔ فٔی ُّ
اَٗ ٪ا ََّ َ ٧ ٢و ْاض َو َ َ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یأت ٔی ا ِِ ُ ٟ
اٟؽَ ِ ٧يا َت ِ٘ ُؽ ُُ ٣ط ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ
ِ
َ
َش ْ ٚأَ ِو
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََلثَ َة أَ َِ ٣ثا ٕ٣َ ٢ا َن ٔشي ُت ُضَ َّ٩ب ٌِ ُؽ َٗا ََ ٢تأت َٔيا َٔٛ ٪أُ َّ ٧ض َ٤ا ُ ََيابَ َتا َٔ ٪وبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َ ِ
َٛأَُ َّ ٧ض َ٤ا ُ ََ٤ا ََ ٣تا َٔ ٪س ِو َؼا َوا ٔ ٪أَ ِو َٛأَُ َّ ٧ض َ٤ا ُه َّْ ٠ة ٔ ٩ِ ٣كَیِر ٕ َػ َو َّ
اٖ تُ َحاؼ ٔ ََّل َٔ ٩ِ ًَ ٪ػاش ٔبٔض ٔ َ٤ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة َوأَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ْقائَتٔطٔ ََ ٛذا
ٔیث َ ٔ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَُ َّ ٧ط َیحٔي ُئ ث َ َو ُ
َغ ْ
اب ٔ َ
ََّس َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ض
ْقآ َٔ ٪وفٔی َشؽٔیثٔ اَّ ٨َّ ٟوا ٔ
ٔیث َو َ٣ا ي ُِظب ٔ ُط َص َذا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َشاؼٔیثٔ أَُ َّ ٧ط َیحٔي ُئ ثَ َو ُ
ٓ َّ َ
ْقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٟ
اب ٔ َ
و ٪بٔطٔ فٔی
ََّسوا إٔذِ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَصُِ٠طُ َّأ ٟذ َ
یَ ٩ي ٌِ ََ ُ٠٤
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َی ُؽ ًَُّ ٢ل َی َ٣ا ٓ َّ ُ
اب ا َِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َِ ٤يؽ ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َٓف ٔی َص َذا َؼ ََّل َْ ٟة أَُ َّ ٧ط َیحٔي ُئ ث َ َو ُ
ِرک ٔس ِّی َٗا َ٢
ًُ َي ِي ََ ٨ة فٔی َت ِٔ ٔشیر ٔ َشؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ٣َ ٢ا َظ ََٙ ٠اہللُ َٔ ٩ِ ٣س َ٤ا ٕئ َو ََّل أَ ِرقٕ أَ ًِوَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥آیَ ٔة ال ُ ِ

ِرک ٔس ِّی ص َُو َ َلَک ُ ٦اہللٔ َو َ َلَک ُ ٦اہللٔ أَ ًِوَ َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ظ ِٙٔ ٠اہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
ق
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ُسٔ َِيا ُْٔ ٪لَ َّ ٪آ َی َة ال ُ ِ

دمحمنباامسلیع،اشہؾنباامسلیعاوبدبعاکلملاطعر،دمحمنببیعش،اربامیہنبنامیلؿ،فدیلنبدبعارلنمح،ریبجنبریفن،رضحت
وناس نب اعمسؿ  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای(ایقتم ےک دؿ)رقآؿ افر الہ رقآؿ وج داین ںیم اس رپ
لمع رکےت آ ے اس رطح آںیئ ےگ ہک آےگ وسرہ رقبہ افر رھپ وسرہ آؽ رمعاؿ وہیگ۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ
دفونں وسروتں یک نیت اثمںیل ایبؿ رفامںیئ۔ ںیم اس ےک دعب اںیہن یھبک ںیہن وھبال۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اس

رطح آںیئ یگ وگای ہک فہ دف رتھچایں ںیہ افر اؿ ےک درایمؿ اکی رفینش ےہ۔ ای اس رطح آںیئ یگ ےسیج دف ایسہ ابدؽ ںیہ ای فص
ابدنےھوہےئرپدنفںیکامدنناےنپاسیھت(ینعیزپےنھفاےل)یکرطػےسافشتعرکےتوہےئآںیئیگ۔اساببںیمرضحت
ربدیہافراوباامہمےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہافرضعباملعءےکزندکیاسدحثیےکینعمہیںیہہکوسروتں
ےکآےنےسرماداؿاکوثابےہ۔ضعبالہملعاسدحثیافراسےساشمہبااحدثییکیہیریسفترکےتںیہ۔رضحتوناسیک
دحثییھباسرپدالتلرکیتےہہکرقآؿےکآےنےسرماداسرپلمعرکےنفاولںےکاامعؽاکارجفوثابےہ۔اامؾاخبری،
دیمحی ےس افر فہ ایفسؿ نب ،ہنیی ےس رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک دحثی ہک اہلل اعتیل ےن آامسؿ ف زنیم ںیم آیة
ارکلیسےسڑبیوکیئزیچدیپاںیہنیکیکریسفتںیم ےتہںیہہکآیةارکلیساہللاعتیلاکالکؾےہافرفہاسےکدیپا ےئوہےئآامسؿف
زنیمےستہبمیظعےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،اشہؾنباامسلیعاوبدبعاکلملاطعر،دمحمنببیعش،اربامیہنبنامیلؿ،فدیلنبدبعارلنمح،ریبجنبریفن،
رضحتوناسنباعمسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہآؽرمعاؿیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 792

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة ،ابواسصا ،ٚشرضت بزاء رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب َي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا َر ُج ْ١
 ١ا ِ٤َ َِ ٟا َٔ ٣ة أَ ِو َّ
اٟش َصابَ ٔة َٓأتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْقأ ُ ُس َور َة ا ِل َِ ٜض ٕٔ إٔذِ َرأَی َؼابَّ َت ُط َت ِز ُُ ٛف َٓ َ٨وَ َز َٓإٔذَا ِٔ ٣ث ُ
َي ِ َ

ک َّ
ْقآ َٔ ٪وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ت ٔ َِ ٠
َک ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذ َ َ
ْقآ ٔ ٪أَ ِو َ ٧زََِ ٟت ًَل َی ا ِِ ُ ٟ
اٟشٜٔي َُ ٨ة َ٧زََِ ٟت َ ٍَ ٣ا ِِ ُ ٟ
أ ُ َس ِي ٔؽ بِ ُٔ ٩ش َـیِر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیصخشوسرہفہکزپھراہاھتہکاسےناینپ
وساری وک وکدےت وہےئ داھکی۔ رھپ آامسؿ یک رطػ داھکی وت فاہں اکی دبیل یک رطح وکیئ زیچ یھت۔ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ہصق ایبؿ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ہنیکس (اانیمطؿ) اھت وج رقآؿ ےک اسھت
انزؽوہاایرفامایرقاؿےکافرپانزؽوہا۔ہیدحثینسححیحصےہ۔افراساببںیمادیسنبریضحےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہآؽرمعاؿیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 793

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبةٗ ،تاؼة ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌؽٌ٣ ،ؽا ٪ب ٩ابی ك٠صة ،شرضت ابوؼرؼاء رضی
اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
َّ
َّ
كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ْقأَ ثَ ََل َث آیَا ٕ
ت ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ٔ ٢ا ِلِ َٜض ٕٔ ًُ ٔؼ َٔٓ ٩ِ ٣ٔ ٥ت ِ َٔ ٨ة
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٩ِ ٣َ ٢
َّ
اٟؽ َّجا َٔ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی

َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،شعنة ،اتقدة ،اسمل نب ایب ادعجل ،دعماؿ نب ایب طلجة ،رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنوسرہفہکیکیلہپنیتآںیتیزپںیھ۔فہداجؽےکےنتفےسوفحمظرکدایایگ۔دمحمنباشبر،
اعمذنباشہؾافرفہاےنپفادلےساسدنسےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،شعنة،اتقدة،اسملنبایبادعجل،دعماؿنبایبطلجة،رضحتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہییکتلیضفےکقلعتم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہییکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 794

راوی ٗ :تيبة وسٔيا ٪بٛ ٩يٍ ،ش٤يؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤رواسی ،شش ٩ب ٩ػاٟض ،ہارو ٪ابو٣ص٤ؽ٘٣ ،ات ١ب ٩شياٗ ،٪تاؼة،
شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َو ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
و ٪أَبٔی
اٟز َؤاس ُّٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩ص ُ
ار َ
يٍ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ُش َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
َّاَ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّٟٔ ٪کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗ ِّ ٠با َو َُِٗ ٠ب
َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٔ ١بِ َٔ ٩شي َ

َش َ٣زَّا ٕ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ْقآ َٔ ِ ًَ ٪
ْقائ َ َة ا ِِ ُ ٟ
ا ِِ ُ ٟ
ْقأَ یص ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط بٔ ٔ َ
ْقائَت َٔضا ٔ َ
ْقآ ٔ ٪یص َو ََ َ ٩ِ ٣
َّ
ارو ُ ٪أَبُو َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪شؽٔیثٔ َٗ َتا َؼ َة إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوصَ ُ
ْصة ٔ ََّل َي ٌِز ٔ ُٓ َ
إَّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُش َِ ٤ي ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وبٔا َِ ٟب ِ َ
وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َّ
اٟؽارٔم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ ٩شُ َِ ٤يؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
وَ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
َط ِي ْغ َِ ٣ح ُض ْ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ب ٔ َض َذا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
ٔيٕ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اٟؼ ِّؽ ٔ
یَ ٙو ََّل َي ٔؼ ُّض َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ َوإ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َؿٌ ْ

ہبیتق فایفسؿنبعیک،دیمحنبدبعارلنمحرفایس،نسحنباصحل ،اہرفؿاوبدمحم،اقملتنبایحؿ،اتقدة،رضحتاسنریضاہلل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ زیچ اک اکی دؽ وہات ےہ افر رقآؿ اک دؽ وسرہ ی ےہ۔ وج اےس
اکیرمہبتزپاتھےہاہللاعتیلاسےکےیلدسرمہبترقآؿزپےنھاکارجھکلداتیےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوک
رصػ دیمح نب دبعارلنمح یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ الہ رصبہ اس دحثی وک اتقدہ یک رفاتی ےس رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ۔
اہرفؿ اوبدمحم وہجمؽ ںیہ۔ اوبومیس یھب ہی دحثی ادمح نب دیعس ےس فہ ہبیتق ےس افر فہ دیمح نب دبعارلنمح ےس لقن رکےت ںیہ۔ اس

اببںیماوبرکبدصقیریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہنکیلاسیکدنسحیحصںیہن۔
رافی  :قنینةفایفسؿنبعیک،دیمحنبدبعارلنمحرفایس،نسحنباصحل،اہرفؿاوبدمحم،اقملتنبایحؿ،اتقدة،رضحتاسنریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہداخؿیکتلیضفےکقلعتم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہداخؿیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 795

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،زیؽ ب ٩شباب٤ً ،زب ٩ابی ظثٌ ،٥یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َظ ِث ٌَ َٕ ٩ِ ًَ ٥ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛث ٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُُ ٩ش َب ٕ

َّ
َّ
ٕ ََٕ ٠٣ک َٗا َ ٢أَبُو
َف َٟطُ َس ِب ٌُ َ
اٟؽ َظ َ
ْقأَ شُّ ٥
و ٪أَ َِ ٟ
ا ٪فٔی َِ ٟي َٕ ٠ة أَ ِػ َبضَ َي ِش َت ِِ ٔ ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رک ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ٔیث َ ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔی َظ ِث ٌَ ٕ ٥ي َُـٌ ُ
َغ ْ
َّٕ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َوص َُو ُُ َ ٨ِ ٣
ایفسؿ نب فعیک ،زدی نب ابحب ،رمعنب ایب معثخ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن وسرہ داخؿ رات وک زپیھ فہ اس احتل ںیم جح رکے اگ ہک رتس زہار رفےتش اس یک
رفغمتامگنرےہوہںےگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔رمعنبایب معثخفیعضںیہ۔
اامؾاخبریاںیہنرکنمادحلثی ےتہںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،زدینبابحب،رمعنبایبمعثخ،ییحینبایبریثک،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہداخؿیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 796

راوی  :نْص بً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤وفی ،زیؽ ب ٩شباب ،ہظا ٦ابو٘٣ؽا ،٦شش ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَبٔی ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ٩ِ ًَ ٔ ٦ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ْص بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
َُف َٟطُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل
اٟؽ َظ َ
ْقأَ شُّ ٥
ا ٪فٔی َِ ٟي َٔ ٠ة ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ُ ٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

وب َویُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َو ًَل ٔ ُّی
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوصٔظَ ْا ٦أَبُو ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽأ ٦ي َُـٌ ُ
َّٕ َوَ ٥َِ ٟي ِش َ ٍِ ٤ا َِ ٟص َش ُ ٩ِ ٣ٔ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة صََ َٜذا َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
بِ َُ ٩زیِ ٕؽ
رصننبدبعارلنمحوکیف،زدینبابحب،اشہؾاوبدقماؾ،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن بش ہعمج وک وسرہ داخؿ زپیھ اس یک رفغمت رک دی یئگ۔ اس دحثی وک ل  رصػ ایس دنس ےس
اجےتن ںیہ۔ اشہؾ اوبدقماؾ فیعض ںیہ۔ اؿ اک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس امسع اثتب ںیہن۔ اویب ،ویسن نب دیبع افر یلع نب زدی
ونیتںیہی ےتہںیہ۔
رافی  :رصننبدبعارلنمحوکیف،زدینبابحب،اشہؾاوبدقماؾ،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہکلمیکتلیضفےکقلعتم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہکلمیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 797

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی اٟظوارب ،یصٌی ب٤ً ٩زو ب٣ ٩اٟک ٧رکی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ابوجوزاء ،شرضت ابً ٩باض
رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ
رک ُّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِو َزا ٔ
اٟظ َوار ٔٔب َش َّؽث َ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ ِ ٨ُّ ٟ
َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ظ َٔبائ َ ُط ًَل َی َٗبِر ٕ َوص َُو ََّل َی ِص ٔش ُب أَُ َّ ٧ط َٗب ِ ْر َٓإٔذَا ٓ ٔيطٔ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُض َب َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
ض َٗا ََ َ ٢
ک َشًَّی َظ َت ََ ٤ضا َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی
ْقأ ُ ُس َور َة َت َب َار َک َّأ ٟذی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
إ ٔ ِن َشا َْ ٪ي ِ َ
ْقأ ُ ُس َور َة َت َب َار َک ا ِِٔ ٠٤ُ ٟک َشًَّی َظ َت ََ ٤ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ُضبِ ُت ظ َٔبأِی ًَل َی َٗبِر ٕ َوأََ٧ا ََّل أَ ِش ٔش ُب أََّ٧طُ َٗب ِ ْر َٓإٔذَا ٓ ٔيطٔ إ ٔ ِن َش ْ
ََ
اَ ٪ي ِ َ
یب ٔ٩ِ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َی ا ِ٤َ ٟان ٌَٔ ُة ه ٔ َی ا ِ٨ِ ٤ُ ٟحٔ َي ُة تُ ِ٨حٔيطٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

دمحمنبدبعاکلملنبایباوشلارب،ییحینبرمعفنبامکلرکنی،اؿےکفادل،اوبوجزاء،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتی
ےہہکیسکاحصیبےناکیربقرپہمیخاگلدایاںیہنملعںیہناھتہکاہیںربقےہنکیلفہربقیھتسجںیماکیصخشوسرہکلمزپھراہاھت
اہیںکت ہک اےس لمکم ایک فہ احصیب یبنارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہا افرفاہعق انسای وت آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملسےنرفامایہی(وسرہکلم)ذعابربقوکرفےنکافراسےساجنتدالےنفایلےہ افراےنپزپےنھفاےلوکاسےس ؤاچیتےہ۔ہی
دحثیاسدنسےسرغ بےہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایباوشلارب،ییحینبرمعفنبامکلرکنی،اؿےکفادل،اوبوجزاء،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہکلمیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 798

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبةٗ ،تاؼة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ض ا ُِ ٟحظَ ٔ ِّ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ًَِ ٩بَّا ٕ
َّ
َّ
َّ
َُف َُ ٟط َوه ٔ َی ُس َورةُ َت َب َار َک َّأ ٟذی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ
ْقآ ٔ ٪ث َ ََلث ُ َ
و ٪آ َی ّة َطٔ ٌََ ِت َ ٔ ٟز ُج َٕ ١شًی ُ ٔ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َُّ ٪س َور ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،شعنة ،اتقدة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایرقآؿںیمسیتآںوتںفایلاکی وسرتےہسجےناکیصخشیکافشتعیک افراےس شخب
دایایگ۔فہابترکاذلیینعیوسرہکلمےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،شعنة،اتقدة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہکلمیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 799

راوی  :ہزی ٥ب٣ ٩شٌزٓ ،ـي ١بً ٩ياقٟ ،يث ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل

 ١بِ َُٔ ً ٩ياقٕ ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ص َُزیِ ُ ٥بِ ُِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕاٟتِّرِ ٔٔ ٣ذ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِي ُ
َّ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِِ ٟ ٩يثٔ
َ ١و َت َب َار َک َّأ ٟذی ب ٔ َي ٔؽظ ٔا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ْقأَ اَ ٥ٟت ِ٨زٔی ُ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اََّ ٪ل یَ َُ ٨اَ ٦شًی َي ِ َ
بِ ٔ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ِٕ ٣ٔ ٥ث ََ ١ص َذا َو َر َوا ُظ ُِٔ٣ی َرةُ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو صَ َذا َو َر َوی
َک صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا٪
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔإٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِظبَرَٔ٧يطٔ َػٔ َِوا ُ ٪أَو ٔ ابِ َُ ٩ػٔ َِو َ
ُز َصی ِ ْر َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣جابٔز ٕٓ ََذ َ َ
َ
َ
و ٪صَ َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
رک أَ َِ ٪یَ ُٜ
َو َٛأ َُّ ٪ز َصی ِ ّرا أَ َ ِ ٧

رہمی نب رعسم ،لیضف نب ایعض،ثیل ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وسرہ امل  ےدہ
افروسرہکلمزپےھریغبںیہنوسےتآ ے۔اسدحثیوکیئکرافیثیلنبایبمیلسےسایسرطحلقنرکےتیہ،ریغمہنبملسمیھب
اوبزریبےسفہاجربےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔زریبےناوبزریبےسوپاھچہکایکآپیلص
اہلل ہیلع فملس ےن ہی دحثی اجرب ریض اہلل ہنع ےس ہ ی ےہ وت اوہنں ےن اہک ہک ےھجم ہی وفصاؿ ای انب وفصاؿ ےن انسیئ ےہ۔ وگای ہک
اوہنںےناےسرفاتیرکےنےسااکنررکدایہکہیوباہطساوبزریبرضحتاجربریضاہللہنعےسرمفیےہ۔
رافی  :رہمینبرعسم،لیضفنبایعض،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرہکلمیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 800

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾٟ ،يث ،ابی زبیر ،جابز

ؾ ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
انہد،اوباالوحص،ثیل ،ایب زریب،اجربل ےسرفاتییکانہدےناؿےساوباالوحص ےنفہثیلےس فہزریبےسفہاجربریضاہللہنع
افرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،ثیل،ایبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ

وسرہکلمیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 801

راوی  :ہزی ٥ب٣ ٩شٌزٓ ،ـيٟ ،١يث ،كاؤض

ْقآ ٔ ٪بٔ َش ِبٌٔی َن َش َش َّ ٨ة
َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ص َُزیِ ُ ٥بِ ُِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُٓ َـ ِي َِْ ٟ ٩ِ ًَ ١ي ٕث ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َٗا ََ ٢تٔ ُِـ ََل ًَٔ ٪ل َی کُُ ِّ١س َورة ٕف ٔی ا ِِ ُ ٟ
رہمینبرعسم،لیضف،ثیل،اطؤسل ےسرفاتییکرہمینبرعسمےناؿےسلیضففہثیلےسافرفہاطؤسےسلقنرکےتںیہ
ہکاوہنںےنرفامای(وسرہامل ےدہافروسرہکلم)رقآؿیکدفرسیوسروتںرپرتسانگتلیضفریتھکںیہ۔
رافی  :رہمینبرعسم،لیضف،ثیل،اطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئزسلاؽیکتلیضف
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئزسلاؽیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 802

٣وسی جزشی بْصی ،شش ٩ب ٩س٠ي ٥ب ٩ػاٟض ًحلی ،ثابت ب٨انی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٣ :ص٤ؽ بٰ ٩

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٩س ٥ِٔ ٠بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
ُحش ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ا َِ َ ٟ
َّ
َّ
ْقأَ ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َضا
ْقأَ إٔذَا ُز ِٟزَِٔ ٟت ًُ ٔؽَِ ٟت َُ ٟط بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ ا ِِ ُ ٟ
ْقآ َٔ ٪و ََ َ ٩ِ ٣
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ْقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
اُف َ
َغ ْ
ْقأَ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ ًُ ٔؽَِ ٟت َُ ٟط ب ٔ ُثُ٠ثٔ ا ِِ ُ ٟ
ؤ ًُ ٪ؽَِ ٟت َُ ٟط بٔزُب ُ ٍٔ ا ِِ ُ ٟ
ا ِٟک َ ٔ ُ
ْقآ َٔ ٪و ََ َ ٩ِ ٣

ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َص َذا َّ
ض
اٟظ ِيغٔ ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩سَ ٥ِٕ ٠وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحم نب ومٰیس رجیش رصبی ،نسح نب میلس نب اصحل یلجع ،اثتب انبین ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن وسرہ زسلاؽ زپیھ اس ےک ےئل آدےھ رقآؿ زپےنھ اک وثاب ےہ۔ سج ےن وسرہ اکرففؿ
زپیھ اس ےک ےئل وچاھتیئرقآؿ اک افر سج ےن وسرہ االخص زپیھاس ےک ےئل اہتیئرقآؿ اک وثاب ےہ۔ ہیدحثی رغ ب ےہ۔
ل  اس دحثی وک رصػ نسح نب ملس یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر اس ابب ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس یھب رفاتی
ےہ۔
رافی  :دمحمنبومٰیسرجیشرصبی،نسحنبمیلسنباصحلیلجع،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئزسلاؽیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 803

راوی ً٘ :بة ب٣ ٩رکًِ ٦م بْصی ،اب ٩ابی ٓؽیک ،س٤٠ة ب ٩ورؼا ،٪شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ِم ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕک أَ ِظب َ َرَ٧ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩و ِر َؼ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رک ٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َصابٔطٔ صَ َِ ١تزَ َّو ِج َت یَا ُٓ ََل َُٗ ٪ا َََّ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََّل ً ٔ ِ٨ؽٔی َ٣ا أَ َتزَ َّو ُد

ْص اہللٔ َوا ِِ َٔ ٟتضُ َٗا َ ٢بَل َی
ْقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أََِ ٟي َص ََ ٌَ ٣
بٔطٔ َٗا َ ٢أََِ ٟي َص ََ ٌَ ٣
ک إٔذَا َجا َئ َن ِ ُ
ک ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ َٗا َ ٢بَل َی َٗا َ ٢ثُُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ

ک إ ٔذَا ُز ِٟزَِٔ ٟت
ْقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أََِ ٟي َص ََ ٌَ ٣
ْقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أََِ ٟي َص ََ ٌَ ٣
اُف َ
وَٗ ٪ا َ ٢بَل َی َٗا َُ ٢رب ُ ٍُ ا ِِ ُ ٟ
َٗا َُ ٢رب ُ ٍُ ا ِِ ُ ٟ
ک ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َضا ا ِٟک َ ٔ ُ
ْقآ َٔٗ ٪ا ََ ٢تزَ َّو ِد َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اْلِ َ ِر ُق َٗا َ ٢بَل َی َٗا َُ ٢رب ُ ٍُ ا ِِ ُ ٟ
عْنة نب رکمؾ یمع رصبی ،انب ایب دفکی ،سلمة نب فرداؿ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےناینپیسکاحصیبےسوپاھچایکمتےناشدیرکیلےہ؟اسےنرعضایکاہللیکمسقںیہنیکایروسؽاہلل افرہنیہ

ریمےاپساام امؽےہہکسج ےساشدیرکفں۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکںیہمتوسرہاالخصایدںیہن،رعضایک،ویکں
ںیہن؟آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہیاہتیئرقآؿوہا ،رھپآپ یلصاہللہیلعفملس ےنوپاھچ وسرہ رصنایدےہ ،اس ےنرعض ایک
ویکں ںیہن ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی وچاھتیئ رقآؿ وہا ،رھپ وپاھچ وسرہ اکرففؿ اید ےہ؟ اس ےن رعض ایک یج اہں ،ویکں
ںیہنآپیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہییھبوچاھتیئرقآؿےہ۔رھپآپ یلصاہللہیلعفملس ےنوپاھچ وسرہزسلاؽایدےہ،اس ےن
رعضایکیجاہںویکںںیہن۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہییھبوچاھتیئرقآؿےہ،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتاکنح
رکف۔اکنحرکف۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :عْنةنبرکمؾیمعرصبی،انبایبدفکی،سلمةنبفرداؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئاالخصافروسرئزسلاؽیکتلیضفےکقلعتم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئاالخصافروسرئزسلاؽیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 804

راوی ً :لی ب ٩شحز ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ی٤ا ٪بِ٣ ٩یرة ً٨زیً ،لاء ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و ٪أَ ِظبَرََ٧ا یَ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظبَرََ٧ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
ْقآ َٔ ٪و ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َضا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُز ِٟزَِٔ ٟت َت ٌِ ٔؽ ُ ٢ن ِٔؼ َ
ْقآ َٔ ٪و ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ َت ٌِؽٔ ُ ٢ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
ٕ ا ِِ ُ ٟ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َی َ٤ا ٔ ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ
ْقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َ ٔ
اُف َ
َغ ْ
وَ ٪ت ٌِؽٔ ُُ ٢رب ُ ٍَ ا ِِ ُ ٟ
ا ِٟک َ ٔ ُ

یلعنبرجح،سیدینباہرفؿ،امیؿنبریغمةزنعی،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفامای وسرہء زسلاؽ فصن رقآؿ ےک ربارب ،وسرہ االخص اہتیئ رقآؿ ےک ربارب افر وسرہ اکرففؿ وچاھتیئ رقآؿ ےک ربارب

ےہ۔ہیدحثیرغ ب،ل اسدحثیوکرصػامیؿنبریغمہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،سیدینباہرفؿ،امیؿنبریغمةزنعی،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئاالخصیکتلیضفےکقلعتم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئاالخصیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 805

راوی ٣ :ص٤ؽ بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،زائؽة٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،ربيٍ ب ٩ظثي ٥و ً٤زو ب٣ ٩ي٤و،٪
ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،ا٣زائة ابی ایوب ،شرضت ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

ٔی َش َّؽثَ َ٨ا َزائ ٔ َؽةُ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اٖ ًَ ِ٩
وب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َربٔي ٍٔ بِ ُٔ ٩ظ َث ِي ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَة ٔأَبٔی أَ ُّی َ

َّ
َّ
ْقآ َٔ َ ٩ِ ٣َ ٪
ْقآ َٔ ٪وفٔی
ْقأَ ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
ْقأَ فٔی َِ ٟي َٕ ٠ة ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َي ٌِحٔز ُأَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ي ِ َ
ْقأ اہللُ ا َِ ٟواش ٔ ُؽ اٟؼَّ َُ ٤ؽ َٓ َ٘ ِؽ َ َ
َ
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو َٗ َتا َؼ َة بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪وأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوإَٔ َ ٧ص َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اٟؽ ِر َؼا ٔ

ٔیث َش َش َْ ٩و ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ أَ َش ّؽا َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َشؽ ْ
 ١بِ ُ٩
َ ١وا َِ ُٔ ٟـ ِي ُ
َسائ ٔي ُ
ٔیث أَ ِش َش َ ٩ِ ٣ٔ ٩رٔ َوا َیةٔ َزائ َٔؽ َة َو َتا َب ٌَ ُط ًَل َی رٔ َوایَتٔطٔ إ ٔ ِ َ
ت َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ً َٔياقٕ َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِ َب ُة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟث َ٘ا ٔ
ْطبُوا ٓ ٔيطٔ
ٔیث ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ِ
اؿ َ َ
دمحم اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،زادئة ،وصنمر ،الہؽ نب اسیػ ،رعیب نب میثخ ف رمعف نب ومیمؿ ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،ارمایة ایب
اویب ،رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ رفزاہن رات وک اہتیئ
رقآؿ وک زپےنھ ےس یھب اع ے ےہ ویکں ہک سج ےن وسرہ االخص زپیھ وگای ہک اس ےن اہتیئ رقآؿ زپاھ۔ اس ابب ںیم رضحت

اوبدرداءریضاہللہنعاوبدیعسریضاہللہنعاتقدہنبامعنؿریضاہللہنعاوبرہریہریضاہللہنع اسنریضاہللانبرمعریضاہللامہنع
افراوبوعسمدریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسحےہ،ںیمہملعںیہنہکاسدحثیوکیسکزادئہےسرتہبایبؿایکوہ۔
ارسالیئ افر ایفض یھب اؿ یک اتمتعب رکےت ںیہ ،رھپ ہبعش افر یئک ہقث رافی اےس وصنمر ےس لقن رکےت وہےئ ارطضاب رکےت
ںیہ۔
رافی  :دمحم اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،زادئة ،وصنمر ،الہؽ نب اسیػ ،رعیب نب میثخ ف رمعف نب ومیمؿ ،دبعارلنمح نب ایب یلیل،
ارمایةایباویب،رضحتاوباویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئاالخصیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 806

راوی  :ابوَکیب ،اسصا ٚب ٩س٠امی٣ ،٪اٟک ب ٩ا٧صً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابوش٨ین ٣ولی ْل ٢زیؽ ب ٩ظلاب یا ٣ولی
زیؽ ب ٩ظلاب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ٣َ ٩ِ ًَ ٪أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ًُِ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ابِ ٔ ٩شُ َ٨ی ِ ٕن َِ ٣ولّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اب ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل
اب أَ ِو َِ ٣ول َی َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ْلٔ َٔ ٢زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ْقأ ُ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ اہللُ اٟؼَّ َُ ٤ؽ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َب ِت ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا َو َج َب ِت َٗا َ ٢ا َِ ٟح َُّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو
َي ِ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ ُ ٩شُ َ٨ی ِ ٕن ص َُو ًُب َ ِي ُؽ بِ ُ ٩شُ َ٨ی ِ ٕن
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبرک ب ،ااحسؼ نب نامیلؿ ،امکل نب اسن ،دیبع اہلل نب دبعارلنمح ،اوب نین ومیل آلؽ زدی نب اطخب ای ومیل زدی نب اطخب،
رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھت اھتہکآپیلصاہللہیلعفملس ےنیسکوک
وسرہ االخص زپےتھ وہےئ انس ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فابج وہیئگ ،ںیم ےن وپاھچ ،ایک فابج وہیئگ؟ آپ ےن رفامای؟

تنج۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ ،ل  اس دحثی وک رصػ امکل نب اسن یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر اوب نین فہ دیبع نب  نین
ںیہ۔
رافی  :اوبرک ب ،ااحسؼ نب نامیلؿ ،امکل نب اسن ،دیبعاہلل نب دبعارلنمح ،اوب نین ومیل آلؽ زدی نب اطخب ای ومیل زدی نب
اطخب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئاالخصیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 807

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ززو ٚبْصی ،شات ٥ب٣ ٩ي٤و ٪ابوسہ ،١ثابت ب٨انی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٪أَبُو َس ِض ٕ ٩ِ ًَ ١ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚا َِ ٟب ِ ٔ
َّ
َّ
وَِ ٠ًَ ٪يطٔ
ُوب َظ ِٔ ٤شی َن َس َّ ٨ة إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪یَ ُٜ
ْقأَ ک ُ ََّ ١ی ِو٣ٔ ٕ ٦ائًَ َ ِی ََّ ٣زة ٕ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ ُ٣ه ٔ َی ًَ ُِ ٨ط ذُُ ٧
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٩ِ ٣َ ٢
َّ
َّ
ُ
َ َ
ی٩
ْقأَ ُٗ ِ ١ص َُو
ُفا ٔططٔ َٓ ََ ٨اًَ ٦ل َی َیٔ٤ئ٨طٔ ث ََّ َ ٥
َؼ ِ ْ َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أ َرا َؼ أ َِ ٪ی ََ ٨اًَ ٦ل َی ٔ َ
ک ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو
اَ ٪ی ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َي ُ٘و ُُ َٟ ٢ط اٟز َُّّب َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َیا ًَ ِبؽ َٔی ا ِؼ ُظ ًَِ ١ل َی یَٔ٤يَ ٔ ٨
اہللُ أَ َش ْؽ ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ َٓإٔذَا ک َ َ

یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
يسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ أَي ِّـا ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ًٔ َ

دمحمنبرمزفؼرصبی،احمتنبومیمؿاوبلہس،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےس لقن
رکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوجصخشرفزاہندفوسرمہبتوسرہاالخصزپےھ،اسےکاچپساسؽےکانگہاعمػرک
دی ے ،اہں اہتبل ارگ اس رپ رقض وہاگ ،وت فہ اعمػ ںیہن وہاگ ،ایس دنس ےس وقنمؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج
صخش ےن وسےن اک ارادہ ایک افر رھپ اینپ داںیئ رکفٹ ل ،رھپ وس رمہبت وسرہ االخص زپیھ ایقتم ےک دؿ اہلل اعتیل رفامےئ اگ ہک
ریمے دنبے اینپ داںیئ اجبن ےس تنج ںیم دالخ وہ اج ،ہی دحثی اثتب یک رفاتی ےس رغ ب ےہ۔ فہ اسن ریض اہلل ہنع ےس

رفاتیرکےتںیہ،رھپہیاسےکالعفہافراسدنسےسیھبوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنبرمزفؼرصبی،احمتنبومیمؿاوبلہس،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئاالخصیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 808

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،یزیؽ بٛ ٩يشا ،٪ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِش ُظ ُؽوا َٓإٔنِّی َسأ َ ِ ُ
َخ َد ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی
ْقآ َٔٗ ٪ا ََ َٓ ٢صظَ َؽ ََ ٩ِ ٣شظَ َؽ ث ُ ََّ َ ٥
ْقأ ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜث ُ َُ ٠ث ا ِِ ُ ٟ
َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّْ ٓ ٥َ ٠قأَ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ ث ُ ََّ ٥ؼ َظ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢بَ ٌِ ُـ َ٨ا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی َسأ َ ِْقأ ُ
َ
َ
َخ َد ٔ َ ٧يی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی ُُِٗ ٠ت َسأ َ ِْقأ ُ
ْقآ ٔ ٪إنِّٔی َْل َ َری َص َذا َظب َ ّرا َجا َئ َّٔ ٩ِ ٣
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ث ُ َُّّ َ َ ٥
ًَ َِ ٠ي ٥ِ ُٜثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
َ
ْقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ْقآ ٔ ٪أَ ََّل َوإَٔ َّ ٧ضا َت ٌِ ٔؽ ُ ٢ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
َشازٕٔ ٦اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط َس٤َِ ٠ا ُ٪

دمحمنباشبر،ییحی نبدیعس ،سیدی نباسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس
ےنرفامایعمجوہ اجؤںیممتولوگںےکاسےنماہتیئرقآؿزپوھںاگ،انچہچنوجولگعمجوہےکسعمجوہے،رھپروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےلکنافروسرہاالخص زپیھرھپفاسپےلچے۔ولگآسپںیمابںیترکےنےگلہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاھتہک
اہتیئرقآؿزپںیھےگ،ریم ا ایخؽےہہکآپ یلصاہللہیلعفملس آامسؿےسوکیئ یئن زیچانزؽوہےنیکفہج ےسادنر ےںیہ۔ رھپ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دفابرہ فیرفی الےئ افر رفامای ںیم ےن مت ےس اہک اھت ہک ںیم اہتیئرقآؿ زپوھں اگ۔ اجؿ ول ہک ہی(ینعی
وسرہاالخص)اہتیئرقآؿےکرباربےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہافراوباحزؾایعجشاکانؾاملسؿےہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئاالخصیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 809

راوی ً :باض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوری ،ظاٟؽ ب٣ ٩ع٠ؽ ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟؽور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُِ ٣َ ٩ع َٕ ٠ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ُس َض ِي ُ
َّاض ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
َّ
َّ
ْقآ َٔ ٪ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ١ِ ُٗ ٥َ ٠ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ َت ٌِ ٔؽ ُ ٢ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
ابعسنبدمحمدفری،اخدلنبدلخم،نامیلؿنبالبؽ،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوسرہاالخصاہتیئرقآؿےکرباربےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،اخدلنبدلخم،نامیلؿنبالبؽ،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
وسرئاالخصیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 810

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١اس٤اًي ١ب ٩ابی اویصً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩زب ٩ثابت ب٨انی ،شرضت ا٧ص ب٩

٣اٟک رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ا ٪ک ُ َّ٤َ ٠ا ا ِٓت َ َتضَ ُس َور ّة َي ِْقأ ُ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َی ُؤ ُُّ ٣ض ِ ٥فٔی َِ ٣شحٔؽٔ ٗ َُبا َئ َٓک َ َ
ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
َ

َّ
ُ
ک فٔی کُِّ١
اَ ٪ي ِؼ َ ٍُ ٨ذََ ٔ ٟ
َخی ََ ٌَ ٣ضا َوک َ َ
ْقأ ُ بٔ ُش َورة ٕ أ ُ ِ َ
َْقأَ ب ٔ َضا ا ِٓت َ َتضَ بٔ ُ٘ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ َشًی َي ِ ُ
َفَْ َٔ ٨ِ ٣ضا ث ََّ ٥ي ِ َ
َُ ٟض ِ ٥فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ٓ َ َ
ک َت ِْقأ ُ ب ٔ َض ٔذظ ٔ اٟش َورة ٔ ث ُ َََّّ ٥ل َت َزی أََ َّ ٧ضا تُ ِحزٔئ ُ َ َّ
َّ
ْقأَ
ُّ
ْقأَ بٔ ُش َورة ٕ أ ُ ِ َ
َخی َٓإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ت ِ َ
ک َشًی َت ِ َ
َر ِٕ ٌَ ٛة َٓکَُ ٤َ ٠ط أَ ِػ َصاب ُ ُط َٓ َ٘اُٟوا إَٔ َ َّ ٧
َکصِت َُِ ٥ت َز ُِ ٛت٥ِ ُٜ
َخی َٗا َ٣َ ٢ا أََ٧ا ب ٔ َتارَٔ ٔ ٛضا إ ٔ ِ ٪أَ ِشبَبِت ُِ ٥أَ ِ ٪أَ ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣ب ٔ َضا ٓ ٌََُِ ٠ت َوإ ٔ ِٔ َ ٪
ْقأَ بٔ ُش َورة ٕ أ ُ ِ َ
ب ٔ َضا َوإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ت َؽ ًَ َضا َو َت ِ َ
َکصُوا أَ َِ ٪ی ُؤ َُّ ٣ض َُِ ٥یِرُ ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َتاص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِظبَرُو ُظ ا َِ ٟعب َ َر َٓ َ٘ا َ ٢یَا ُٓ ََل ُ٣َ ٪ا
َوک َاُ ٧وا َی َز ِوُ َ ٧ط أَٓ َِـ َُ ٠ض َِ ٥و َ ٔ
اٟش َور َة فٔی کَُ ِّ١ر ِٕ ٌَ ٛة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أُش ُّٔب َضا َٓ َ٘ا َ٢
ک َو َ٣ا یَ ِصَ ُ٠ٔ٤
ک ٔ٤َّ ٣ا یَأ ِ ُ٣زُ بٔطٔ أَ ِػ َصاب ُ َ
یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
ْقأَ َص ٔذظ ٔ ُّ
ک أَ َِ ٪ت ِ َ
َک ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َٔ ٩ِ ٣ص َذا
یب َػ ٔص ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّ ٪شب ََّضا أَ ِؼ َظَ ٠
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َر َوی َُ ٣ب َار ُک بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ٢
ک أَبُو َؼا ُو َؼ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ٩
ک ا َِ ٟح ََّ ٨ة َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َّک إٔیَّاصَا یُ ِؽظَٔ ُ٠
اٟش َور َة ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪شُب َ
اہللٔ إنِّٔی أُش ُّٔب َص ٔذظ ٔ ُّ
اْلِ َ ِط ٌَثٔ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ب َار ُک بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ب ٔ َض َذا

دمحمنباامسلیع،اامسلیعنبایبافسی،دبعازعلسینبدمحم،دیبعاہللنبرمعنباثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےت
ںیہہکاکیااصنریصخش دجسمابقءںیمل ولوگںیکاامتمرکےتآ ے۔اؿ یکاعدتیھتہک بجیھبامنز ںیم وسرہافہحتےکدعب
وکیئوسرتزپےنھےتگلوتےلہپ وسرہاالخصزپےتھرھپوکیئ وسرتزپےتھافررہرتعکںیمایسرطحرکےت۔اؿےکاسویھتںےن
اؿےساہکایکآپوس رہاالخصزپےنھےکدعبہیوسےتچںیہہکہیاکیفںیہنرھپدفرسییھبزپےتھںیہ۔ایوتآپہی وسرتزپھایل
رکںیای رھپوکیئافر وسرہ،اوہنںےنرفامای ںیماےسہیرہسگ ںیہنوھچڑفںاگ۔ارگ متولگاچےتہ وہہکںیم اہمتریاامتمرکفں وت
کیھٹےہفرہنںیموھچڑداتیوہں۔ فہولگاںیہناےنپںیم بےسالضفےتھجمسآ ے،ذہلایسکافریکاامتمدنسپںیہنرکےتآ ے،
انچہچنبجروسؽاہلل یلص اہللہیلعفملسفیرفیالےئوت اوہنںےن یبنارکؾیلصاہللہیلعفملس ےسہیفاہعقایبؿ ایک۔آپیلصاہلل
ہیلعفملسےناسصخشےسوپاھچاےالفں ںیہمت اےنپدفوتسںیکوجتسیرپلمعرکےنےسوکیسنزیچرف یتےہافرایکفہجےسہک
مترہ رتعکںیم وسرت(ینعی وسرہاالخص)زپےتھوہ۔اس ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ںیماس وسرت ےس تبحم

رکاتوہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیہمتاسوسرتےستبحمانیقی تنجںیمدالخرکےیگ۔ہیدحثیاسدنسےسنسح
رغ بےہ۔ینعیدیبعاہللنبرمعیکاثتبانبینےسرفاتیےہ۔ابمرکنباضفہلیھباےساثتبانبینےسافرفہاسنریضاہللاعتیل
ہنع ےس اس رطح لقن رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ںیم اس وسرت (ینعی وسرہ االخص)
ےستبحمرکاتوہں۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکستبحمںیہمتتنجںیمدالخرکدےیگ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع ،اامسلیع نب ایب افسی ،دبعازعلسی نب دمحم ،دیبعاہلل نب رمعنب اثتب انبین ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوعمذنیتیکفضلیتےکابرےںیم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببوعمذنیتیکفضلیتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 811

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز جہىی رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ أَ ِظب َ َرنٔی َٗ ِي ُص بِ ُ ٩أَبٔی َشازَٔ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ب َة بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ًَا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢ؽ أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َ َّی آ َیا ٕ
آَخ
ض إلٔ َی ٔ ٔ
ت  ٥َِ ٟیُ َز ِٔ ٣ثُ ُ٠ض ١ِ ُٗ َّ٩أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
اٟش َورة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش َورة ٔ َو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِ َٙٔ ٠َٔ ٟإلٔ َی ٔ ٔ
آَخ ُّ
ُّ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلع
فملسےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلےن ھجمرپھچکایسیآایتانزؽیکںیہہکیسکےناؿےکلثم

آایتںیہندںیھکیینعیوسرہقلفافروسرہاانلس۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببوعمذنیتیکفضلیتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 812

راوی ٗ :تيبة ،ابٟ ٩ہيٌہ ،یزیؽ ب ٩ابی شبيبً ،لی ب ٩رباط ،شرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕط ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
يٌ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ

َّ
َّ َ َ
ْقأَ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتی ِ ٔن فٔی ُؼبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪أ ِ َ

ہبیتق،انبہعیہل،سیدینبایب بیب،یلعنبرابح،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنےھجمرہامنزےکدعبوعمذنیتزپےنھاکمکحدای۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :قنینة،انبہعیہل،سیدینبایب بیب،یلعنبرابح،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 813

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ كياٟسی ،طٌبة و ہظا ،٦شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َوصٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِؽٔ بِ ٔ ٩صٔظَ ا٩ِ ًَ ٕ ٦
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی َي ِ ُ
ِرکا ٔ ٦ا ِٟب َ َر َرة ٔ
آَ ٪وص َُو َ٣اص ْٔز بٔطٔ ََّ ٍَ ٣
ْق َ
اٟش َ َ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َفة ٔ ال ٔ َ

َّ
ٔیؽ ًََِ ٠يطٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوص َُو ًََِ ٠يطٔ َط ٌّاُ ٠َ َٓ ٚط أَ ِج َزا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ْق ُؤ ُظ َٗا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦وص َُو َطؽ ْ
َوأ ٟذی َي ِ َ
يض
َػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،شعنةفاشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
وج صخش رقآؿ زپاتھ ےہ افر اےس زپےنھ ںیم امرہ ےہ فہ صخش اےسی ےنھکل فاےل (رفوتشں) ےک اسھت وہاگ وج کین ںیہ افر وج صخش
رقآؿ زپاتھےہ افر ہیاس ےک ےئلتخس ےہ(ہیاشہؾیکرفاتیےکاافلظںیہ) ایاس اکزپانھ اس رپاشؼ ےہ(ہی ہبعشیکرفاتی
ےکاافلظںیہ)اسےکےئلدانگارجےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،شعنةفاشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 814

راوی ً :لی ب ٩شحز ،شٔؽ ب ٩س٠امیٛ ،٪ثیر ب ٩زاذاً ،٪اػ ٥ب ٩ؿ٤زة ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َأ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َشٔ ُِؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٛ ٩ِ ًَ ٪ثٔیر ٔبِ َٔ ٩زاذ َ
َ
َّ
َّ
رحا َُ ٣ط أَ ِؼ َظ َ٠طُ اہللُ بٔطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َط َّٔ ٌَ ُط
ْق َ
آَ ٪وا ِس َتوِ َض َز ُظ َٓأ َش ََّ ١ش ََل َُ ٟط َو َرح َََّ َ ٦
ْقأَ ا ِِ ُ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوَِ ٟي َص
َشة ٕ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِيتٔطٔ ک ُ ُُّ ٠ض ِِ َٗ ٥ؽ َو َج َب ِت َُ ٟط اُ ٨َّ ٟ
ار َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
فٔی ًَ ِ َ
إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ بٔ َؼ ٔص ٕ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
يض َو َشٔ ُِؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ي َُـٌ ُ
یلعنبرجح،صفحنبنامیلؿ،ریثکنبزاذاؿ،اعمص نبةرمة،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایسجےنرقآؿزپاھافراےسایدایکرھپاسیکالحؽیکوہیئزیچفںوکالحؽافررحاؾیکوہیئزیچفںوکرحاؾاجان۔
اہلل اعتیل اےس اس یک ربتک ےس تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ۔ افر اےس اےنپ رھگ فاولں ںیم ےس اےسی دس آدویمں یک افشتع اک
اایتخردےاگنجرپمنہجفابجوہیکچوہیگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہافراسیکوکیئ
جف
دنسحیحصںیہن۔ صننبنامیلؿاوبرمعزبازوکیفںیہ۔ہیفیعضںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،صفحنبنامیلؿ،ریثکنبزاذاؿ،اعمصنبةرمة،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرقآؿیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببرقآؿیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 815

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ششین بً ٩لی جٌفی ،ش٤زة زیات ،ابو٣عتار كاِی ،شرضت شارث اًور

ات ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ َّ
اٟلأِ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َش ِ٤زَ َة اٟزَّیَّ َ

ا َِ ٟصارٔ ٔ
و ٪فٔی اْلِ َ َشاؼٔیثٔ ٓ ََؽ َظُِ ٠ت ًَل َی ًَل ٔ ٕٓی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا
اض َی ُع ُ
وؿ َ
ث اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َٗا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َٓإٔذَا اُ ٨َّ ٟ
اؿوا فٔی اْلِ َ َشاؼٔیثٔ َٗا ََ ٢و َٗ ِؽ ٓ ٌََُ٠و َصا ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی َٗ ِؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
اض َٗ ِؽ َظ ُ
أَ ٔ٣ی َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن أََّلَ َت َزی أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اب اہللٔ ٓ ٔيطٔ َ َ ٧بأ ُ َ٣ا
رخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٔ ٛ ٢ت ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ا َِ ِ ٤َ ٟ

َِ ٟ ١ي َص بٔا َِ ٟضزِ َٔ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َُ ٛط َٔ ٩ِ ٣جبَّارٕ َٗ َؼ َُ ٤ط اہللُ َو َ ٩ِ ٣ابِ َتغَی
اِ َٗ ٪ب ََ ٥ِ ُٜ٠و َظبَرُ َ٣ا َب ٌِ َؽ َُ ٥ِ ٛو ُش٣َ ٥ُ ِٜا بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وص َُو ا َِِ ٟٔؼ ُ
کَ َ
 ١اہللٔ ا ِ٤َ ٟت ٔی ُن َوص َُو ِّ
اْٟص ُان ا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ٔي ُ ٥ص َُو َّأ ٟذی َّلَ َتزٔی ُّ بٔطٔ اْلِ َص َِوا ُئ
ا ُِ ٟض َؽی فٔی َُی ِرٔظ ٔأَ َؿ َّ٠طُ اہللُ َوص َُو َش ِب ُ
اٟذ ِ ُ
َک ا َِ ٟصٜٔي َُ ٥وص َُو ِّ َ

َو ََّل َت ِ٠ت َب ٔ ُص بٔطٔ اْلِ َ ِٔ ٟش َُ ٨ة َو ََّل َي ِظ َب ٍُ ٔ٨ِ ٣طُ ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا ُئ َو ََّل یَ ِعًَ َُٙ ٠ل َی َٛث ِ َرة ٔ اٟزَّ ِّؼ َو ََّل َت ِٔ َ٘ ٨ضی ًَ َحائٔبُطُ ص َُو َّأ ٟذی َ ٥َِ ٟت َِ ٨تطٔ ا ِٟحٔ ُّ٩
َّ
اٟز ِط ٔؽ َٓآ َ٨َّ ٣ا بٔطٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َ ٢بٔطٔ َػ َؽ ََ ٚو َ ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣بٔطٔ أ ُ ٔج َز َو ََ ٩ِ ٣ش َ٥َ ٜ
إٔذِ َسِ ٌَ ٔ٤ت ُط َشًی َٗاُٟوا إَّٔ٧ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُ ِْقآّ٧ا ًَ َح ّبا َی ِضؽٔی إلٔ َی ُّ
ک َیا أَ ًِ َو ُر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ُصا ٕن ُِ ٣ش َت٘ ٔ ٕيُ ٥ظ ِذ َصا إَِٔ ٟي َ
یث َ ٔ
َغ ْ
بٔطٔ ًَ َؽ ََ ٢و ََ ٩ِ ٣ؼ ًَا إَِٔ ٟيطٔ َص َؽی إلٔ َی ٔ َ
ا٢
وَ ٢وفٔی ا َِ ٟصار ٔٔث َْ َ٘ ٣
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوإ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َِ ٣ح ُض ْ
دبعنبدیمح،نیسحنبیلعیفعج،زمحةزایت،اوباتخمراطیئ،رضحتاحرثاوعررفامےتںیہہکںیمدجسمےکاپسےسذگراوتداھکیہک
ولگداینفی(ابوتں)ںیموغشمؽںیہ۔انچہچنںیمرضحتیلعریضاہللہنعےکاپسایگافررعضایکہکاےاریمالمونینمایکآپ
دھکی ںیہن رےہ ولگ ابوتں ںیم وغشمؽ ںیہ۔ آپ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ایک ااسی ااسی ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں رضحت یلع
ریضاہللہنعےنرفامایںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکرقنع باکیہنتفآےنفاالےہ۔ںیمےنرعض
ایکاس ےسےنچباکایکراہتسوہاگ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللیکاتکبرقآؿرکمیںیممتےسولھچپںےکقلعتمیھبذترکہ
ےہافراہمترےدعباکیھبزیناسںیماسںیماہمترےدرایمؿوہےنفاےلاعمالمتاکمکحےہافرہیدیساھاچسہلصیفےہ۔ہیذماؼ
ںیہن ےہ۔ سج ےن اےس  ریق اجؿ رک وھچڑ دای اہلل اعتیل اس ےک ڑکٹے ڑکٹے رک دے اگ۔ رھپ وج صخش اس ےک العفہ یسک افر زیچ
ںیمدہاتیالتشرکےاگاہللاعتیلاےسرمگاہرکدےاگ۔ہیاہللیکاکیوبضمطریسےہافریہیذرکمیکحےہافریہیرصاطمیقتسم
ےہ۔ہیایسیاتکبےہےسجوخااہشتاسفنینڑیٹاھںیہنرکیتکسافرہنیہاسےسزابںینطلخطلموہیتںیہ۔املعءاسےسریسںیہنوہ
ےتکس۔ ہی ابر ابر درہاےن افر زپےنھ ےس رپاان ںیہن وہات۔ اس ےک اجعبئ یھبک متخ ںیہن وہ ےتکس۔ اےس رکنس نج ہہک اےھٹ ہک ل  ےن
بیجعرقآؿانسوجدہاتییک راہداھکاتےہل اسرپاامیؿ الےئ۔سجےناسےکاطمقبابتیکاسےنچساہک۔سج ےناسرپ
لمع ایک اس ےن ارج اپای۔ سج ےن اس ےک اطمقب ہلصیف ہلصیف ایک اس ےن دعؽ ایک۔ افر سج ےن اس یک رطػ ولوگں وک البای اےس
رصاط میقتسم رپ الچ دای ایگ۔ اے اوعر اس دحثی وک اید رکول۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ زمحہ زایت یک رفاتی
ےساجےتنںیہافراسیکدنسوہجمؽےہزیناحرثیکرفاتیںیمالکؾےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نیسحنبیلعیفعج،زمحةزایت،اوباتخمراطیئ،رضحتاحرثاوعر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرقآؿیکمیلعتیکتلیضفےکقلعتم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببرقآؿیکمیلعتیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 816

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة٤٘٠ً ،ة ٣ ٪زثؽ ،سٌؽ بً ٩بيؽة ،ابوًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ًث٤ا ٪بًٔ ٩ا ٪رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِظب َ َرنٔی ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ ٣َ ٩زثَ ٕؽ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َؽ بِ ًَُ ٩ب َ ِي َؽ َة یُ َص ِّؽ ُث

َّ
َّ
َّ
آَ ٪و ًَ َّ٤َ ٠طُ
ْق َ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َِ ًُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ث ََ ٤
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ظی ِرُ َُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛت ٌَ ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َََ ٓ ٩ٔ ٤ذ َ َّ
َّ
ٕ
آ ٪فٔی َز َِ ًُ ٩ٔ ٣ث ََ ٤
ْق َ
اَ ٪شًَّی بَ َ َّ ٠ا َِ ٟصحَّا َد بِ َ ٩یُو ُس َ
اک أ ٟذی أَٗ ٌَِ َؽنٔی ٌََ ِ٘ ٣ؽٔی َص َذا َو ًَ ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،علقمةنبرمدث،دعسنبدیبعة،اوبدبعارلنمح،رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک روس ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رتہبنی صخش فہ ےہ وج رقآؿ  ےھکی افر اھکسےئ۔ اس دحثی ےک رفای
اوبدبعارلنمح  ےتہ ںیہ ہک ایس دحثی ےن ےھجم اس ہگج اھٹبای ،انچہچن اوہنں ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک زامےن ےس ےل رک
اجحجنبویفسےکزامےنکترقآؿیکمیلعتدی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،علقمةؿرمدث،دعسنبدیبعة،اوبدبعارلنمح،رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ

اببرقآؿیکمیلعتیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 817

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪بَشبَ ٩سی ،سٔيا٤٘٠ً ،٪ة ب٣ ٩زثؽ ،ابوًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ًث٤ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

َِم ًَ ِ٩
اٟشِّ ٔ ٠
َش بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َّ
َّ
َّ
آَ ٪و ًَ َُّ ٤َ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو
ْق َ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ًُ ِث ََ ٤
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ظیِرُ ُ ٥ِ ٛأَ ِو أَٓ َِـَ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُُٜ٠ت ٌَ ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ

اَّ ٪
يض َص ََ ٜذا َر َوی ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اٟث ِورٔ ِّی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ٔ٩
ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة َو َٗ ِؽ
َِ ٣زثَ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َِ ًُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُسٔ َِيا ََُّ ٪ل َی ِذ ُ ُ
َر َوی َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اَ ٪و ُط ٌِ َب َة ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕؽ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ
ٔیث ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اَّ ٟز ِش َِ ًُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ث ََ ٤
َّ
اَ ٪و ِط ٌِ َب َة َُی ِ َر ََّ ٣زة ٕ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕؽ
ََک ُظ َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ُسٔ َِي َ
اَ ٪و ُط ٌِ َب َة َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظا ٕر َوصَ ََ ٜذا ذ َ َ
اب
ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َِ ًُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَ ِػ َص ُ
اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِؽٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوص َُو أَ َػ ُّض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َزا َؼ
ؤ ٓ ٪يطٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َک َ
ُسٔ َِي َ
اَّ ٪لَ َی ِذ ُ ُ
ُط ٌِ َب ُة فٔی إ ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َس ٌِ َؽ بِ ًَُ ٩ب َ ِي َؽ َة َو َٛأ َ ََّ ٪شؽ َ
ا ٪أَ َػ ُّض َٗا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ
ٔیث ُسٔ َِي َ
َک ًَ َِ ٩ؤٛي ٍٕ
َ٣ا أَ َش ْؽ َي ٌِ ٔؽ ُ٨ِ ٔ ً ٢ؽٔی ُط ٌِ َب َة َوإٔذَا َظا َُ َٔ ٟط ُسٔ َِيا ُ ٪أَ َظ ِذ ُت بٔ َ٘ ِو ُٔ ٢سٔ َِي َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َسٌِ ٔ٤ت أَبَا ًَ َّ٤ا ٕر َی ِذ ُ ُ
َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ُسٔ َِيا ُ ٪أَ ِشٔ َُى ٔ٣ىِّی َو َ٣ا َش َّؽثَىٔی ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ َش ٕؽ بٔظَ ِي ٕئ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط إ ٔ ََّّل َو َج ِؽتُ ُط َ٤َ ٛا َش َّؽثَىٔی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ًَل ٔ ٕٓی َو َس ٌِ ٕؽ
ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسی،ایفسؿ،علقمةنبرمدث،اوبدبعارلنمح،رضحتامثعؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایمتںیمےسرتہبنیایرفامایالضفرتنیصخشفہےہسجےنرقآؿاھکیسرھپافرولوگںوکیھبرقآؿاھکسای۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔دبعارلنمحنبدہمیافریئکرافیاسدحثیوکایفسؿوثریےسفہہمقلعنبرمدثےسفہدبعارلنمحےسفہ
امثع ؿےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔اسدنسںیمدعسنبدیبعہاکذرکںیہن۔ییحینبدیعساطقؿیھبہی

دحثیایفسؿےسفہہبعش ےسفہ ہمقلعنب رمدث ےسافرفہدعسنبدیبعہ ےسفہاوبدبعارلنمحےسفہامثعؿ ےس افرفہ یبنارکؾ یلص
اہللہیلعفملسےس لقنرکےتںیہ۔دمحمنباشبرہیابتییحینبدیعسےسافرفہایفسؿافرہبعشےسلقنرکےتںیہ۔دمحمنباشبر ےتہ
ںیہہکییحینبدیعسےنیھب اےسایسرطحلقنایکےہ۔فہایفسؿ افرہبعشےساکیےسزایدہرمہبتفہہمقلعنب رمدثےسفہ دیعس
نبایبدیبعہےسفہاوبدبعارل نمحےسفہامثعؿےسفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔دمحمنباشبر ےتہںیہہکایفسؿ
ےکاسیھتاسدحثییکدنسںیمایفسؿےکدعسنبدیبعہےسلقنرکےناکذرکںیہنرکےت۔رھپ ےتہںیہہکہیزایدہحیحصےہ۔اامؾ
اوبیسیع رتذمی رہمح اہلل رفامےت ںیہ ہک اس دحثی یک دنس ںیم ایفسؿ ےن دعس نب دیبعہ وک زایدہ ذرک ایک ےہ۔ افر اؿ یک دحثی اہبش
ےہ۔ یلع نب دبعاہلل ییحی نب دیعس ےس لقن رکےت ںیہ ہک ریمے زندکی اقثتہ ںیم وکیئ ہبعش ےک ربارب ںیہن افر بج ہبعش یک
ایفسؿ اخمتفل رکےت ںیہ۔ وتںیم اؿ اک وقؽاتیل وہں۔ اوبامعرفعیک ےس ہبعش اک ہی وقؽلقن رکےت ںیہہک ہبعش ےن رفامای ایفسؿ ھجم
ےسزایدہاحظفںیہ۔ںیمےناؿےسدحثیےننسےکدعبیئکرمہبتاسصخشےسوپیھچسجےسفہرفاتیرکےتںیہہکفےسی یہ
اپایےسیجایفسؿےنرفاتیایکاھت۔اساببںیمرضحتیلعرکؾاہللفہہجافردعسریضاہللہنعےس یھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسی،ایفسؿ،علقمةنبرمدث،اوبدبعارلنمح،رضحتامثعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببرقآؿیکمیلعتیکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 818

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٟواشؽ ب ٩زیاؼً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚنٌ٤ا ٪ب ٩سٌؽ ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ بِ ُ ٩زٔیَاؼ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ
َّ
َّ
َّ
يسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ٔ٩ِ ٣
ْق َ
آَ ٪و ًَ َّ٤َ ٠طُ َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ظیِرُ َُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛت ٌَ ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ
َشؽٔیثٔ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٙ

ہبیتق،دبعاولادحنبزاید،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿ نب دعس،رضحتیلع نبایب اطبلریضاہللہنع  ےتہںیہہک روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رتہبنی فہ ےہ وج رقآؿ  ےھکی افر اھکسےئ۔ اس دحثی وک ل  یلع نب ایب اطبل یک رفاتی ےس
رصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :قنینة،دبعاولادحنبزاید،دبعارلنمحنبااحسؼ،امعنؿنبدعس،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرقآؿںیمےساکیرحػزپےنھاکارج
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببرقآؿںیمےساکیرحػزپےنھاکارج

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 819

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوبرکش٨فی ،ؿصاک بً ٩ث٤ا ،٪ایوب ب٣ ٩وسی٣ ،ص٤ؽ بٌٛ ٩ب ْقهی ،شرضت ًبؽاہلل ب٩
٣شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟص َ٨ف ٔی َش َّؽث َ َ٨ا َّ
وسی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ
اٟـصَّا ُک بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ُّ
َّ
َّ
رحّٓا ٔ٩ِ ٣
ْقأَ َ ِ
بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ
ْقه َّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
رح ْٖ
اب اہللٔ َٓ َُ ٠ط بٔطٔ َش َش َْ ٨ة َوا َِ ٟص َش َُ ٨ة بٔ ٌَ ِ ٔ
َ ٔ ٛت ٔ
رح ْٖ َو َل ٩ِٔ ٜأَْ ٔ ٟ
رح ْٖ َو ْٔ ٣يِ َ ٥
رح ْٖ َو ََّل ِْ َ ٦
ٕ َِ
َش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا ََّل أَُٗو ُ ٢اِ َ ٥ٟ

َویُ ِز َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ؾ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َرٓ ٌََ ُط َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥و َو َٗ َٔ ُط
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َر َوا ُظ أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َسٌِ ٔ٤ت ُٗت َ ِي َب َة َي ُ٘و ُ ٢بَ ََِ ٠ىٔی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ْقه َّٔی ُوَ ٔ ٟؽ فٔی َش َياة ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ یُِٜى َی أَبَا َش ِ٤زَ َة
أَ ََّ ٣ُ ٪ص ََّ ٤ؽ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ

دمحمنباشبر،اوبرکبیفنح،احضکنبامثعؿ،اویبنبومیس،دمحمنببعکرقیظ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع ےتہںیہہک

روسؽاہللیلصاہللفملسےنرفامایسجےنرقآؿدیجمںیمےساکیرحػزپاھاےساسےکدبےلاکییکیندیاجےئیگافررہیکین
اکوثابدسانگےہںیم ںیہناتہکہکامل(اکی)رحػےہہکلباا اکیرحػےہالؾاکیرحػےہافرب میھباکیرحػےہ۔
ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔ہبیتقنبدیعس ےتہںیہہکےھجمربخیچنہپےہہکدمحمنببعکرقیظیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
یکایحتہبیط ںیمدیپاوہےئ۔ہیدحثیاسےک العفہافردنسےس یھبانبوعسمدریض اہللہنع ےسوقنمؽےہ۔اوباالوحصاےس
دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس لقن رکےت ںیہ۔ ضعب رافی اےس رموفع افر ضعب وموقػ رفاتی رکےت ںیہ۔ دمحم نب بعک
رقیظیکتینکاوبزمحہےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبیفنح،احضکنبامثعؿ،اویبنبومیس،دمحمنببعکرقیظ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببرقآؿںیمےساکیرحػزپےنھاکارج

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 820

راوی  :نْص بً ٩لی ج٬ـِمً ،بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،طٌبةً ،اػ ،٥ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَب ٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َ٤ؽٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا َِ ٟوار ٔٔث أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
ِرکا َٔ ٣ة ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب زٔ ِؼ ُظ
ْقآ ُ ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َش ِّ٠طٔ َٓ ُيَِ ٠ب ُص َت َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یحٔي ُئ ا ِِ ُ ٟ
اد ال َ َ
َّ
ُ
اْقأ ِ َو ِار ََ ٚوتُزَاؼُ بٔکُ ِّ١آ َی ٕة َش َش َّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو
َٓ ُيَِ ٠ب ُص شَُ ٠ة ال َ َ
ِرکا َٔ ٣ة ث ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب ِار َق ًَ ِ٨طُ َٓی َ ِرضَی ًَ ِ٨طُ َٓ ُي َ٘ا َُٟ ٢طُ ِ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہھص
م
رصننبیلع ی،دبعادمصلنبدبعاولارث،شعنة،اعمص،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ایقتم ےک دؿ اص ب رقآؿ آےئ اگ۔ وت رقآؿ اےنپ رب ےس رعض رکے اگ۔ ای اہلل اےس وجڑا انہپ رھپ اےس
زعت اک اتج انہپای اجےئ اگ۔ فہ (رقآؿ) رعض رکے اگ ای اہلل اےس زمدی انہپ۔ انچہچن رھپ اےس زعت اک وجڑا انہپای اجےئ اگ۔ رھپ فہ

رعض رکے اگ ای اہلل اس ےس رایض وہ اج وت اہلل اعتیل اس ےس رایض وہ اجےئ اگ۔ رھپ اس ےس اہک اجےئ اگ ہک زپاتھ اج افر ڑیسایھں
(دراجت)ھڑاتھاجافررہآتیےکدبےلاکییکینزایدہیکاجےئیگ۔ہیدحثینسحےہ۔
ہھص
م
رافی  :رصننبیلع ی،دبعادمصلنبدبعاولارث،شعنة،اعمص،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 821

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،اػ ٥ب ٩بہؽٟہ ،ابی ػاٟض ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ٥

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِ َ ٧ص َو ُظ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوصَ َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اعمصنبدہبہل،ایب اصحل،اوبرہریہریضاہللمہنع ےسرفاتییکدمحم نباشبراؿ ےسدمحمنب رفعج
ےن فہ ہبعش ےس فہ اعمص نب دہبہل ےس فہ ا وباصحل ےس افر فہ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ نکیل ہی ہری
رموفعےہافرزایدہحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اعمصنبدہبہل،ایباصحل،اوبرہریہریضاہللمہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 822

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابونرض ،برک ب ٩ظ٨يصٟ ،يث ب ٩ابی س٠ي ،٥زیؽ ب ٩اركاة ،شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
رک بِ ُُ ٩ظ َِ ٨ي ٕص ًَ َِِ ٟ ٩يثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي َٕ ٩ِ ًَ ٥زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ًَ ِ ٩أَبٔی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ
أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَذ ٔ َ ٪اہللُ ِ ٌَ ٔ ٟب ٕؽ فٔی َط ِي ٕئ أَٓ َِـ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ي َُؼ ِّ٠يض ٔ َ٤ا َوإ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ َّر َُ ٟي َذ ُّر

آَٗ ٪ا َ ٢أَبُو
َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَب ُو أ ِ ٨َّ ٟ
ض ا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ َ٣ا َؼ َا ٦فٔی َػ ََلتٔطٔ َو َ٣ا َت َ َّ
ْق َ
ًَل َی َرأ ِ ٔ
ْق َب ا َِٔ ٌٟبا ُؼ إلٔ َی اہللٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا َ َ
رض َي ٌِىٔی ا ِِ ُ ٟ
َّ
آَخ أَ ِ٣زٔظ ٔ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رک بِ ُُ ٩ظ َِ ٨ي ٕص َٗ ِؽ َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو َت َز َُ ٛط فٔی ٔ ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إَّٔل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوبَ ِ ُ

َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ک
ٔیث ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ًَ ُِ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔی ِر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ َس َْ ١ش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ًَ ُِ ٩ج َبی ِر ٔ
إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َ
آ٪
ْق َ
بِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ ٩َِ ٟ ٥ِ َُّٜ٧ت ِز ٔج ٌُوا إلٔ َی اہللٔ بٔأٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا َ َ
َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط َي ٌِىٔی ا ِِ ُ ٟ

ادمح نب عینم ،اوبرضن ،رکب نب سینخ ،ثیل نب ایب میلس ،زدی نب اراطة ،رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
اہلل ہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلاےنپدنبےیکیسکزیچوکاےنت ںرےسںیہنےتنسانتجہکاسیک(رقات فایل)دفروتعکںوکےتنسںیہ
افرینتجدریفہامنززپاتھراتہےہیکیناسےکرسرپڑھچیکاجیتےہافردنبفںںیمےسوکیئیسکزیچےساہللاکاام رقباحلصںیہن
رک اتکس انتج ہک اس ےک اپس ےس یلکن وہیئ زیچ ےس۔ اوبرضن  ےتہ ںیہ ہک اس ےس رماد رقآؿ ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس
دحثی وک رصػ ایسدنس ےس اجےتن ںیہ۔رکب نب سینخ رپ انب ابمرک ارتعاض رکےت ںیہہک اوہنں ےنآرخ ںیم اؿ ےس لقن رکان
وھچڑدایاھت۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوبرضن،رکبنبسینخ،ثیلنبایبمیلس،زدینباراطة،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 823

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،جزیزٗ ،ابوض ب ٩ابی هبيا ،٪ابوهبيا ،٪شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وض بِ ٔ ٩أَبٔی هَ ب ِ َي َ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِٗ ٩اب ُ َ

َّ َّ
رخ ٔب َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ْقآ ٔ ٪کَا ِٟب َ ِيتٔ ا ِٔ َ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أ ٟذی َِ ٟي َص فٔی َج ِوٓٔطٔ َط ِي ْئ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ادمحنبعینم،رجری،اقوبسنبایبایبظؿ،اوبایبظؿ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایسجےکادنررقآؿںیمےسھچکںیہن(ینعیاےسھچکرقآؿایدںیہن)فہفریاؿرھگیکامدننےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رجری،اقوبسنبایبایبظؿ،اوبایبظؿ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 824

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ شَفی و ابونٌي ،٥سٔياً ،٪اػ ٥ب ٩ابی ٧حوؼ ،زر ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی اُ ٨َّ ٟحوؼ ٔ ًَ ِ ٩ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
أ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
َف ُّی َوأَبُو نُ ٌَ ِي ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ

َّ
َّ
اٟؽَ ِ ٧يا َٓإ ٔ َّ٪
اْقأِ َو ِار َت َٔ ٙو َر ِّت ِ٤َ َٛ ١ا َُ ٨ِ ٛت تُ َز ِّت ُ
 ١فٔی ُّ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ي َ٘ا َُ ٔ ٟ ٢ؼاش ٔٔب ا ِِ ُ ٟ
ْقآ َٔ ِ ٪
يض َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
ْقأ ُ ب ٔ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ٨ِ ٣ز ٔ ََ ٟت َ
ک ً ٔ َِ ٨ؽ ٔ ٔ
آَخ آ َی ٕة َت ِ َ
َِ ٣ضؽ ٓ ٕ
اػ ٕ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
أ ًَ ٩ِ ًَ ٪
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد رفحیف اوبمیعن ،ایفسؿ ،اعمص نب ایب وجند ،زر ،رضحت دبعاہلل نبرمعف ریض اہللہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اص ب رقآؿ (ینعی احظف) ےس اہک اجےئ اگ ہک زپھ افر زنمںیل ھڑاتھ اج افر ایسرطح رہھٹ رہھٹ رک زپھ
سجرطحداینںیمزپاھرکات اھت۔اہمتریزنمؽفیہےہاہجںمتآرخیآتی زپوھےگ۔ہیدحثینسححیحصےہ،اس دحثیوکدمحم
نباشبردبعارلنمحنبدہمیےسفہایفسؿےسافرفہاعمصےسایسدنسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحیفاوبمیعن،ایفسؿ،اعمصنبایبوجند،زر،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 825

راوی ً :بؽاٟوہاب بِؽاؼیً ،بؽا٤ٟحيؽ بً ٩بؽاٌٟزیز ،اب ٩جزیخ٣ ،ل٠ب بً ٩بؽاہلل ب ٩ش٨لب ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل ً٨ہ

اب بِ ُ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜا َِ ٟو َّر ُا ٚا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ِ٤َ ٟحٔيؽٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
رخ ُج َضا
رع َؿ ِت ًَل َ َّی أ ُ ُجو ُر أ ُ ًَّٔ٣ی َشًَّی ا َِ َ٘ ٟذاةُ یُ ِ ٔ
َش َِ ٨لبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ُ ٥َ ٠

رع َؿ ِت ًَل َ َّی ذُُ ُ ٧
ْقآ ٔ ٪أَ ِو آ َی ٕة أُوت َٔيضا َر ُج ْ ١ث ُ َّ٥
 ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َو ُ ٔ
اَّ ٟز ُج ُ
ُوب أ ًَّٔ٣ی َٓ ٥َِ ٠أَ َر َذّ ِ ٧با أَ ًِوَ َُ ٩ِ ٣ٔ ٥س َورة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َّ
َن ٔش َي َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َاَک ُت بٔطٔ َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٥َِ ٠َٓ ١ي ٌِز ٔ ِٓ ُط
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إَّٔل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢وذ َ ِ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل
رع ُٖ َّ ٤ُِ ٠ٟٔلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َس َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣أَ َش ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
اس َت ِِ َزبَ ُط َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َو ََّل أَ ِ ٔ
َو ِ
َٗ ِو َُ ٟط َش َّؽثَىٔی ََ ٩ِ ٣طض ٔ َؽ ُظ ِل َب َة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢و َسٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و ََُّ ٢ل َن ٌِز ٔ ُٖ
َّ
َّ
َ
و٪
َّ ٤ُِ ٠ٟٔلٔ ٔ ٠ب َس َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣أَ َش ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
رک ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی أَ َِ ٪یَ ُٜ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ َوأَ َ ِ ٧
ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤إَٔ َ ٧ص

دبعاولاہب دغبادی ،دبعادیجمل نب دبعازعلسی ،انب رججی  ،بلط نب دبعاہلل نب جیغت ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللےنرفامایریمیاتمےک(کین)اامعؽریمےاسےنمشیپ ےئےاہیںکتہکارگیسکےندجسم
ےس اکنت یھب اکنال اھت وت فہ یھب ۔ رھپ ھجم رپ ریمی اتم ےک انگہ شیپ  ےئ ے۔ انچہچن ںیم ےن اس ےس ڑبا انگہ ںیہن داھکی ہک یسک ےن
رقآؿ رکمی یک وکیئ آتی ای وسرة اید رکےن ےک دعب الھب دی وہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ایس دنس ےس اجےتن
ںیہ۔اامؾاخبریرہمحاہللیھباےسرغ ب ےتہںیہ۔ہکںیم  بلطنبدبعاہللنبجیغتےکیسکاحصیبےسامسعےسقلعتمںیہن
اجاتن۔اہںاؿاکاکیوقؽےہہکںیمےنہیدحثیاےسیصخشےسرفاتییکےہوجوخدروسؽاہللیلصاہللےکےبطخںیموموجداھت۔
دبع اہلل نب دبعارلنمح یھب یہی  ےتہ ںیہ ہک ںیمہ اؿ ےک یسک احصیب ےس امسع اک ملع ںیہن۔دبع اہلل  ےتہ ںیہ ہک یلع نب دمینی  بلط
ےکاسنریضاہللہنعےسامسعاکااکنررکےتںیہ
رافی  :دبعاولاہب دغبادی ،دبعادیجمل نب دبعازعلسی ،انب رججی  ،بلط نب دبعاہلل نب جیغت ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 826

راوی ٣ :ص٤ؽ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪اً٤ع ،ظيث٤ة ،شش ،٩شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ظ ِي َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َ
َّ
َّ
ُ
آ٪
أَُ َّ ٧ط ََّ ٣ز ًَل َی َٗ ٓ ٕ
ْق َ
ْقأ ُ ث ُ ََّ ٥سأ َِ ٓ ٢
ْقأَ ا ِِ ُ ٟ
اؾ َي ِ َ
َاست َ ِر َج ٍَ ث ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َ ٩ِ ٣َ ٢
َ
ْص ُّی َّأ ٟذی
اض و َٗا َِ ٣َ ٢ص ُ٤و ْؼ َو َص َذا َظ ِي َث َُ ٤ة ا َِ ٟب ِ ٔ
آَ ٪ي ِشأََ ُٟ
ْق َ
و ٪بٔطٔ اَ ٨َّ ٟ
ْقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
ََِٓ ٠ي ِشأ ِ ٢اہللَ بٔطٔ َٓإَّٔ٧طُ َس َيحٔي ُئ أَٗ َِو ْاَ ٦ي ِ َ

ْص ٌّی یُِٜى َی أَبَا َن ِْصٕ َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
َر َوی ًَ ُِ ٨ط َجاب ٔ ْز ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َوَِ ٟي َص ص َُو َظ ِي َث ََ ٤ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤و َظ ِي َث َُ ٤ة َص َذا َط ِي ْغ َب ِ ٔ
یث َو َٗ ِؽ َر َوی َجاب ٔ ْز ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩ظ ِي َث ََ ٤ة َص َذا أَي ِّـا أَ َشاؼ ٔ َ
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َشاؼ ٔ َ
یث َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َِْ ٟ ٩ي َص

إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ ب ٔ َذا َک
دمحم نب الیغؿ ،اوبادمح ،ایفسؿ ،ا،شم ،جییمة ،نسح ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک فہ اکی اقری ےک
اپسےسذگرےوجرقآؿزپھراہاھت۔رھپاسےناؿےسھچکاماگن(ینعیکیھبامیگن)وترمعاؿریضاہللےن(ا ِ َّي ِ ِّ َفا ِ َّيا ِ ََ َرا ِجع ُوؿ)
زپاھافراکیدحثیایبؿیکہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوجصخشرقآؿزپےھاےساچےئہہکاہللےسوساؽرکےاس
ےئلہکرقنع باےسیولگآںیئےگوجرقآؿزپھرکولوگںےسوساؽرکںیےگ۔ومحمد ےتہںیہہکہمیثخرصبینجےساجربیفعج
رفاتی رکےت ںیہ فہ ہمیثخ نب دبعارلنمح ںیہن۔ ہی دحثینسح ےہ افر ہمیثخ رصبی یک تینک اوبرصن ےہ۔ اوہنں ےن اسن نب امکل
ریضاہللہنعےسیئکااحدثیرفاتییکںیہافراؿےساجربیفعجرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،ا،شم،جییمة،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 827

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ١واسلی ،وٛيٍ ،ابوُفوة یزیؽ ب ٩س٨ا ،٪ابو٣بارک ،شرضت ػہيب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َ ُِف َو َة َیزٔی ُؽ بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩ػ َض ِيبٕ َٗا َ٢
َّ
َّ
ْقآ ٔ ٩ِ ٣َ ٪ا ِس َت َص ََّ ٣َ ١صارٔ َُ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
یث َِ ٟي َص
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا آ َ ٩َ ٣بٔا ِِ ُ ٟ
ٕ َؤٛي ٍْ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ و َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ أَبُو َ ُِف َو َة َیزٔی ُؽ بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪ا ُّٟز َصاو ٔ ُّی َِ ٟي َص ب ٔ َصؽٔیثٔطٔ بَأ ِ ْض إ ٔ ََّّل
إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َو َٗ ِؽ ُظوَ ٔ ٟ
یؽ بِ ٔٔ ٩س َ٨ا ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ َص َذا
رٔ َوا َی َة ابِٔ٨طٔ َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٨ط َٓإُٔ َّ ٧ط َی ِزؤی ًَ ُِ ٨ط َ٨َ ٣أٛی َر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا َِ ٟصؽ َ
یؽ ًَل َی رٔ َوایَتٔطٔ
ٔیث َٓزَا َؼ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ ُِ ٩ػ َض ِيبٕ َو ََّل یُ َتابَ ٍُ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ

و٢
َوص َُو َؿٌ ْ
ٔيٕ َوأَبُو ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َر ُج ِْ ٣َ ١ح ُض ْ
دمحم نب اامسلیع فایطس ،فعیک ،اوبرففة سیدی نب انسؿ ،اوبابمرک ،رضحت بیہص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج صخش ےن رقآؿ یک رحاؾ یک وہیئ زیچفں وک الحؽ ایک فہ اس رپ اامیؿ ںیہن الای۔ دمحم نب سیدی نب انسؿ ہی
دحثی اےنپ فادل ےس لقن رکےت وہےئ اس یک دنس اس رطح ایبؿ رکےت ںیہ ہک اجمدہ دیعس نب بیسم ےس افر فہ بیہص ےس لقن
رکےتںیہ ،اؿیکرفاتیاکوکیئاتمعبںیہنافرفہفیعضںیہ۔اوبابمرکیھبوہجمؽںیہافراسدحثییکدنسوقیںیہن۔فعیکےک
لقن رکےن ںیم یھب االتخػ ےہ۔ اامؾ اخبری رہمح اہلل رفامےت ںیہ ہک سیدی نب رافی یک دحثی ںیم وکیئ رحج ںیہن۔ نکیل اؿ ےک
ےٹیبدمحماؿےسرکنمااحدثیرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعفایطس،فعیک،اوبرففةسیدینبانسؿ،اوبابمرک،رضحتبیہصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 828

راوی  :شش ٩ب ٩رعٓة ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ ،بصیر ب ٩سٌؽ ،ظاٟؽ بٌ٣ ٩ؽاٛ ،٪ثیر ب٣ ٩زة شرضمی ،شرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز
رضی اہلل ً٨ہ

اَٛ ٩ِ ًَ ٪ثٔیر ٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
غ ًَ ِ ٩بَ ٔصیر ٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
َّ
َّ
ْقآ ٔ ٪کَا َِ ٟحاص ٔز ٔبٔاٟؼَّ َؽ َٗةٔ
رضم ٔ ِّی ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟحاصٔزُ بٔا ِِ ُ ٟ
ا َِ ٟص ِ َ

َّ
َُّس
ْقآ ٔ ٪کَا ِِّ ٔ ٤ُ ٟ
َّس بٔاٟؼَّ َؽ َٗ ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َو ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ أَ َّ ٪أ ٟذی ي ٔ ُّ
َوا ُِّ ٔ ٤ُ ٟ
َّس بٔا ِِ ُ ٟ
َّ
َ ٨ِ ٔ ً ١ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟػ َؽ َٗ ٔة ا ََِ ٌَ ٟلَ ٔ ٧يةٔ
ْقآ ْٔٔ ٪لَ ََّ ٪ػ َؽ َٗ َة ِّ ِّ
اَّٟس أَٓ َِـ ُ
ْقآ ٔ ٪أَٓ َِـ ُ
ْقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٟ
ْقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٟ
 ٩ِ ٣ٔ ١أ ٟذی یَ ِح َضزُ بٔ ٔ َ
بٔ ٔ َ
َّ
اٖ
اٖ ًََِ ٠يطٔ ا ِِ ٌُ ٟح ُب َ٣ا یُ َع ُ
َُّس ا ََِّ ١َ ٤َ ٌَ ٟل یُ َع ُ
َوإٔ٤َ َّ ٧ا ٌَِ ٣ى َی َص َذا ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا ِٟٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟک َِی َیأ ِ َ ٩َ ٣اَّ ٟز ُج ُ
 ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٌُ ٟح ٔب ْٔلَ َّ ٪أ ٟذی ي ٔ ُّ

ًََِ ٠يطٔ ََٔ ًَ ٩ِ ٣لَ ٔ ٧يتٔطٔ
نسحنبرعفة،اامسلیعنب ایعش ،ریحبنبدعس،اخدلنب دعماؿ ،ریثکنبرمةرضحیم ،رضحتہبقعنباعرمریض اہللہنع ےتہ ںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایدنلبآفازےسرقآؿزپےنھفاالاالعؿرکےکدصہقرکےنفاےلیکرطحےہآہتسہرقآؿ
زپےنھفاالاپھچرکدصہقرکےنفاےلیکرطحےہہیدحثینسحرغ بےہافراسےسرمادہیےہہکرقآؿآہتسہزپانھزفرےس
زپےنھےسالضفےہویکںہکاملعءےک زندکی اپھچرک دصہقدانیاالعؿرکےکدصہقدےنیےس الضفےہ۔زینالہ ملعےکزندکی
اس دحثی اک  بلط ہی ےہ ہک آدیم رایاکری ف وخد دنسپی ےس وفحمظ رےہ ،ویکں ہک االعہین اامعؽ یک تبسنب ہیفخ اامعؽ ںیم رای اک
وخػںیہنوہات۔
رافی  :نسحنبرعفة،اامسلیعنبایعش،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریثکنبرمةرضحیم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 829

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،شرضت ابوٟبابہ رضی اہلل ً٨ہ ٛہتے ہيں ٛہ شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ
َش َّؽثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َ ُٟبابَ َة َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ک َ َ
َّ
يسی َص َذا َشؽ ْ
ْص ٌّی َٗ ِؽ
یب َوأَبُو َ ُٟبابَ َة َط ِي ْغ َب ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َسائ ٔي ََ ١واٟزُّ ََ ٣ز َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
ْقأَ بَىٔی إ ٔ ِ َ
ُفا ٔططٔ َشًی َي ِ َ
َی َُ ٨اًَ ٦ل َی ٔ َ
َر َوی ًَ ُِ ٨ط َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َُی ِ َر َشؽ ٕ
اب اَّ ٟتارٔیغٔ
ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ٔیث َو ُي َ٘ا ُ ٢ا ِس ُُ ٤ط َِ ٣ز َوا ُ ٪أَ ِظب َ َرنٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اصحل نب دبع اہلل ،امحد نب زدی ،رضح ت اوبابلہب ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفملسوسرہارساءافروسرہزرمزپےھریغبںیہنوسےتآ ے،ہیدحثینسحرغ بےہ۔اوبابلہبرصبیںیہ۔اؿےسامحدنبزدی

یئکااحدثیلقنرکےتںیہ۔اؿاکانؾرمفاؿےہ۔ہیاامؾدمحمنباامسلیعاخبریےناینپاتکبااتلرخیںیملقنایکےہ۔
رافی  :اصحلنبدبعاہلل،امحدنبزدی،رضحتاوبابلہبریضاہللہنع ےتہںیہہکرضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 830

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ب٘ية ب ٩وٟيؽ ،بصیر ب ٩سٌؽ ،ظاٟؽ بٌ٣ ٩ؽاً ،٪بؽاہلل ب ٩ابی بَل ،٢شرضت رعباق ب ٩ساریہ

َّ َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ٔ ََل ٕ٩ِ ًَ ٢
لی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَ ِ ٩بَ ٔصیر ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
َشؽث َ٨ا ًَ ُّ
ْقأ ُا َِ ٤ُ ٟش ِّب َصا ٔ
ت َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِزٗ َُؽ َو َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّٔ ٓ ٪يضٔ َّ٩آ َی ّة
رعبَ ٔ
اق بِ َٔ ٩سارٔ َی َة أَُ َّ ٧ط َش َّؽثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
ِٔ

َظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٕٔ ٟآ َی ٕة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

یلعنبرجح،تْنةنبفدیل،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،دبعاہللنبایبالبؽ،رضحترعابضنباسرہیرفامےتںیہہکیبنارکؾیلص
تصی
اہللہیلعفملسہشیمہوسےنےسےلہپ فہوسرںیتزپاھرکےتآ ےوجبسای ،ےسرشفعوہیتںیہزینرفامےتںیہہکاؿںیمےساکی
آتیایسیےہوجاکیزہارآںوتںےسالضفےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،تْنةنبفدیل،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،دبعاہللنبایبالبؽ،رضحترعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 831

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیری ،ظَلؼ ب ٩كہ٤ا ٪ابوًَلء ظٔاٖ٧ ،آٍ ب ٩ابی ٧آٍ ،شرضت  ١ٌ٘٣ب ٩يشار رضی
اہلل ً٨ہ

اٖ َش َّؽثَىٔی َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُ ٩أَبٔی
ئ ا َِ ٟع َّٔ ُ
ا ٪أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ش ٔی َن ي ُِؼبٔضُ ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت أَ ًُوذُ بٔاہللٔ َّ
اٟشٔ٤ي ٍٔ

َّ
ْقأَ ث َ ََل َث آ َیا ٕ
وَِ ٠ًَ ٪يطٔ
آَخ ُس َورة ٔ ا َِ ٟص ِ ٔ
ت ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
ٕ ََٕ ٠٣ک ي َُؼ َُّ ٠
َش َوک َّ َ ١اہللُ بٔطٔ َس ِبٌٔی َن أَ َِ ٟ
ا ِٔ ٔ ٠ٌَ ٟي ٩ِ ٣ٔ ٥اٟظ ِي َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔيَ ٥و َ َ
ِک ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٟةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
ات َطض ٔ ّ
ک ا َِ ٟي ِوَ ٣َ ٔ ٦
َشًَّی یُ ِٔ ٤س َی َوإ ٔ َِ ٣َ ٪
ا ٪بٔتَٔ ٠
ات فٔی ذََ ٔ ٟ
يؽا َو ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا ش ٔی َن یُ ِٔ ٤سی ک َ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٔ
َغ ْ
ومحمد نبالیغؿ،اوبادمحزریب ی،الخد نبنامہؿاوبالعء افخػ،انعف نبایبانعف،رضحتلقعم نباسیرریضاہلل ہنع ےس رمفیےہ
َ ل َّشمِی لْعَل ِی
َ
ِ
ل
ِ
َ
ّ
س
ی
ِح) نیت رمہبت زپےنھ ےک
ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج صخش حبص ےک فتق ( َأ ُع ُذ ِي ِ
ّللّ ا ِع ا م نِمْ ا ْ َظا ِؿ ارلّ ِ
دعبوسرةارشحلیکآرخینیتآںیتیزپےھ۔اہللاعتیلاسےکےئلرتسزہاررفےتشرقمررکدےتیںیہ۔افرارگفہاسدؿرماجےئوت
اساکامشردیہشفںںیموہاتےہ۔زینارگوکیئاشؾوکزپےھوتاےسیھبیہیرمہبتاطعءایکاجےئاگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل 
اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،الخدنبنامہؿاوبالعءافخػ،انعفنبایبانعف،رضحتلقعمنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکرقاتئےکقلعتم
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکرقاتئےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 832

راوی ٗ :تيبةٟ ،يثً ،بؽاہلل بً ٩بيؽاہلل ب ٩ابی ٠٣يٜة ،يٌلی ب٠٤٣ ٩ک ٛہتے ہيں ٛہ ا ٦ا٤ٟو٨٣ین ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣يَ َٜة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٕٔ ٠٤ِ ٣َ ٩ک أَُ َّ ٧ط َسأ َ َ ٢أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد
َّ
َّ
ا ٪ي َُؼل ِّی ث ُ َّ ٥یَ َُ ٨ا٦
ْقائ َ ٔة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ ََلتٔطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َلَ ٥ِ ُٜو َػ ََل َت ُط ک َ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َّ َّ
ٔ
ُ
ُ
َّ ُ
ََّس ّة
ْقائ َ ّة َُ َّ ٔ٣
ْقائ َ َت ُط َٓإٔذَا ه َی َت ُِ ٌَ ٨ت ٔ َ
َٗ ِؽ َر َ٣ا َػلی ث َّ ٥ي َُؼل ِّی َٗ ِؽ َر َ٣ا َ َ ٧ا ٦ث ََّ ٥ی َُ ٨اِ َٗ ٦ؽ َر َ٣ا َػلی َشًی ي ُِؼبٔضَ ث ََّ ٥ن ٌَ َت ِت ٔ َ
رحّٓا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َِ ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
رحّٓا َ ِ
َِ

ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٕٔ ٠٤ِ ٣َ ٩ک ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َو َٗ ِؽ َر َوی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
ْقائ َ َت ُط َو َشؽ ُ
ٔیث َِ ٟي ٕث أَ َػ ُّض
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٪ي َ٘ ِّل ٍُ ٔ َ

ہبیتق  ،ثیل،دبعاہلل نب دیبع اہللنبایبةلنکة،یلعی نبمملک  ےتہ ںیہ ہکاؾاوملنینماؾہملسریضاہللاہنع ےس یبنارکؾ یلصاہلل ہیلع
فملسیکامنزںیمرقات افرآپیکامنزےکقلعتموپاھچایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہمتریوضحریلصاہللہیلعفملسیکامنز
ےسایکةسن؟آپیکاعدتیھتینتجدری(راتوک)وسےتاینتدریاھٹرکامنززپےتھرھپینتجدریامنززپھوہیتاینتدریوساجےت
اہیںکتہکایسرطح حبص وہ اجیت۔رھپرضحتاؾہملس ریضاہللہنعآپیکرقات یک تیفیکایبؿ یک ہکآپ یلصاہللہیلعفملس
زپےتھوترہرحػدجادجاوہات۔ہیدحثینسححیحص رغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػثیلنبدعسیکرفاتی ےساجےتنںیہفہ
انبایبةلنکہےسرفاتیرکےتںیہفہیلعیافرفہاؾہملسےس۔رھپانبرججییھبدحثیانبایبةلنکہےسافرفہاؾہملسریضاہللاہنع
ےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسیکرقات ںیمرہرحػاگلاگلولعمؾوہاتاھتافرثیلیکدحثیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،دبعاہللنبدیبعاہللنبایبةلنکة،یلعینبمملک ےتہںیہہکاؾاوملنینماؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکرقاتئےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 833

راوی ٗ :تيبةٟ ،يثٌ٣ ،اویة ب ٩ػاٟض ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ابی ٗيص رضی اہلل ً٨ہ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن شرضت ًائظہ
رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
ْص ٌّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ ِ٩
اِ ٠ٟي ُث ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص ص َُو َر ُج َْ ١ب ِ ٔ
ا ٪یُوتٔزُ ٔ ٩ِ ٣أَ َّو َّٔ ٢
اَ ٪ي ِؼ َُ ٍُ ٨ربَّ َ٤ا
آَخظ ٔ َٓ َ٘ا َِ ٟت ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
اِ ٠ٟي ٔ ١أَ ِو ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
ک َٗ ِؽ ک َ َ
ٕکَ َ
و ٔ ِتز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ي َ
أَ ِو َت َز ٔ ٩ِ ٣أَ َّو َّٔ ٢
ا٪
اِ ٠ٟي َٔ ١و ُربَّ َ٤ا أَ ِو َت َز ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
ْقائ َ ُت ُط أَک َ َ
آَخظ ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی َج ٌَ َ ١فٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َس ٌَ ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٛي َ
ٕ کَاِ َ ٧ت ٔ َ
َس َو ُربَّ َ٤ا َج َض َز َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی َج ٌَ َ ١فٔی
اُ ٪ربَّ َ٤ا أَ َ َّ
ْقائ َ ٔة أَ َِ ٦ی ِح َضزُ َٗاَِ ٟت ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
ِ َٗ ١ؽ ک َ َ
ک َٗ ِؽ ک َ َ
ي ٔ ُّ
َُّس بٔا َِ ٔ ٟ

ک َٗ ِؽ
ِ َٗ ١ب َ ١أَ ِ ٪یَ ََ ٨ا ٦أَ ِو یَ َُ ٨اِ َٗ ٦ب َ ١أَ َِ ٪ي ِِ َت ٔش ََٗ ١اَِ ٟت ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ي ِِ َت ٔش ُ
اَ ٪ي ِؼ َ ٍُ ٨فٔی ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ أَک َ َ
ٕک َ َ
اْلِ َ ِ٣ز ٔ َس ٌَ ّة ُُِٗ ٠ت َٓ َِ ٜي َ
ُفبَّ َ٤ا اُِ َت َش ََ ٨َ َٓ ١اَ ٦و ُربَّ َ٤ا َت َو َّؿأ َ َٓ ََ ٨اُِ ٠ُٗ ٦ت ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی َج ٌَ َ ١فٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َس ٌَ ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
کَ َ
َُ ١
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ہبیتق،ثیل،اعمفیةنباصحل،رضحتدبعاہللنبایبسیقریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک فرت ےک قلعتم وپاھچ ہک سک فتق زپاھ رکےت آ ے۔ رشفع رات ںیم ای آرخ ںیم۔ اوہنں ےن رفامای ہک دفونں
لْ
فوتقںںیمزپاھرکےتآ ےیھبکراتےکرشفعںیمافریھبکراتےکآرخںیم۔ںیمےناہکا حَمْ ُددّللَِّینعیامتؾرعتںیفیایسےکےئل
ںیہسج ےن دنی ںیمفتعسریھک ےہ رھپ ںیمےنوپاھچ ہکآپ یلصاہللہیلعفملس یکرقات یک تیفیک ایکوہیت یھت ینعیزفرےس
زپےتھایآہتسہزپےتھینعیدؽںیم۔اوہنںےنرفامایدفونںرطحزپےتھآ ے۔یھبکزفرےسزپےتھافریھبکدؽیہںیم۔ںیمےناہک
امتؾ رعتںیفی ایس اہلل ےک ےئل ںیہ سج ےن دنی ںیم فتعس ریھک۔ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ارگ احتل انجتب ںیم وہےت وت ایک وسےن
ےسےلہپلسغرکےتایدنینےسدیباروہےنےکدعبلسغرکےت۔اوہنںےنرفامایدفونںرطحایکرکےتآ ے۔یھبکلسغرکےک
وسےتافریھبکفوضرکےک یہ وساجےت۔ںیمےن اہکامتؾ رعتںیفیاساہلل ےکےئل ںیہ سجےندنیںیم فتعسریھک۔ہیدحثی
اسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،اعمفیةنباصحل،رضحتدبعاہللنبایبسیقریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکرقاتئےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 834

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ بٛ ٩ثیر ،اَسائيً ،١ث٤ا ٪بِ٣ ٩یرة ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌؽ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل
رضی اہلل ً٨ہ

َ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی
َسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِز ٔ ُق َنٔ َِشطُ بٔا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ ٕٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََّلَ َر ُج َْ ١ی ِص٠ِ ٔ٤ىٔی إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣طٔ َٓإ ٔ َّ٪
ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
يسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ْقي ِّظا َٗ ِؽ ٌَُ ٨َ ٣ونٔی أَ ِ ٪أُبَ َِّ َ َّ ٠لَک ََ ٦ربِّی َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َُ

دمحمنباامسلیع،دمحمنبریثک،ارسالیئ،امثعؿنبریغمة،اسملنبایبادعجل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع ےتہںیہہکیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفملسوخدوکرعافتںیمولوگںےکاسےنمشیپرکےت افررفامےتہکایک متولوگںںیم ےسوکیئااسی ےہوجےھجماینپوقؾ
ےک اپس ےل ےلچ اتہک ںیم اںیہن اےنپ رب اک الکؾ انسؤں اس ےئل ہک رقشی ےن ےھجم اس ےس عنم رک دای ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص
رغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دمحمنبریثک،ارسالیئ،امثعؿنبریغمة،اسملنبایبادعجل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :اضفلئرقآؿاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 835

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اساًي ،١طہاب بً ٩باؼً ،بؽی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی یزیؽ ،ہ٤ؽانی٤ً ،زو بٗ ٩يصً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ
رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
اب بِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ٔ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ٔط َض ُ
َّ
َّ
ْقآ ُ٪
بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اٟز َُّّب ًَزَّ َو َج ََّ ٩ِ ٣َ ١ط َِ َُ ٠ط ا ِِ ُ ٟ

َکی ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ ًَٟٔی أَ ًِ َل ِي ُت ُط أَٓ َِـ َ٣َ ١ا أ ُ ًِ ٔلی َّ
َ َ ١لَکٔ ٦اہللٔ ًَل َی َسائ ٔز ٔا ِٟک َ ََلَِ َٔٛ ٔ ٦ـ ٔ ١اہللٔ ًَل َی َظ ِٔ٘٠طٔ َٗا َ٢
َوذ ٔ ِ ٔ
اٟشائٔٔ٠ی َن َوٓ َِـ ُ
یب
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنباامسلیع،اہشبنبابعد،دبعی،دمحمنبایبسیدی،ہداین،رمعفنبسیق،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلرفاماتےہہکےسجرقآؿےنریمیایدافرھجمےسوساؽرکےنںیموغشمؽرکدای۔
ںیماےس اؿولوگںےسرتہبزیچ اطعرکفں اگوج ںیمامےنگنفاولںوکداتیوہں افراہلل ےکالکؾ یکدفرسےامتؾ الکومں رپایسرطح
تلیضفےہسجرطحوخداہللاعتیلیکاسیکامتؾولخماقترپ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبااسلیع،اہشبنبابعد،دبعی،دمحمنبایبسیدی،ہداین،رمعفنبسیق،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب
ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 836

راوی ً :لی ب ٩شحز ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ا٣وی ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣يٜة ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َّ
َّ
ْق ُؤ َصا
ٕ َوک َ َ
ٕ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزش ٔٔي ٥ث ُ ََّ ٥ي٘ ٔ ُ
ْقائ َ َت ُط َي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ث ُ ََّ ٥ي٘ ٔ ُ
اَ ٪ي ِ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠يُ َ٘ ِّل ٍُ ٔ َ
َٔ ٔ ٠٣ک َی ِوِّ ٔ ٦
ار ُظ َو َص ََ ٜذا َر َوی َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی
اٟؽ ٔ
ْقأ ُأَبُو ًُب َ ِي ٕؽ َو َی ِع َت ُ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
یب َوبٔطٔ َي ِ َ
َوَُیِرُ ُظ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ ْٕٔ ١ل َ ََّّ ٪
اِ ٠ٟي َث بِ ََ ٩س ٌِ ٕؽ َر َوی صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٕٔ ٠٤ِ ٣َ ٩ک ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦س َ َ
رحّٓا
رحّٓا َ ِ
ْقائ َ َة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٥َ ٠
َ ٤٠ة أَ َّ ٧ضا َو َػٔ َِت ٔ َ

اِ ٠ٟيثٔ أَ َػ ُّض َوَِ ٟي َص فٔی َشؽٔیثٔ َّ
ٔیث َّ
ی٩
َو َشؽ ُ
ْقأ ُ َٔ ٔ ٠٣ک یَ ِوِّ ٔ ٦
اٟؽ ٔ
اِ ٠ٟيثٔ َوک َ َ
اَ ٪ي ِ َ

یلع نب رجح ،ییحی نب دیعس اومی ،انب رججی ،انب ایب ةلنکة ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
لَ
لْ
اْل ِمی َن رھپ رہھٹےت۔ رھپ زپےتھ ارلَّ ْ َِ
ْح
رقآؿ زپےتھ وہےئ رہ آتی رپ ففق رکےت آ ے ینعی اس رطح زپےتھ ا حَمْ ُدد َِّ
ب َْ
ّلل َر ِّ
ِ
ِي (افر رھپ رےتک) ہی دحثی رغ ب ےہ۔ اوبدیبعہ یھب ایس رطح زپاھ رکےت آ ے۔ افر
ِح رھپ رےتک افر رھپ زپےتھ َ ِ ِ
ارلَّ ِ
لَم َ ْي ِؾ ادلّ ِ
یہیرقات زپےتھآ ے۔ینعیامکلویؾادلنییکہگجکلمویؾادلنیںیہنزپےتھآ ے۔ییحینبدیعسافریئکرافییھبانبرججیےس
فہانبایبةلنکہےس افر فہاؾہملسریضاہللاہنع ےسایس دنس ےسایسرطح یکدحثی لقنرکےت ںیہنکیل اس یک دنسلصتمںیہن۔
اسےئلہکثیلنبدعسانبایبةلنکہےسفہیلعینبمملکےسافرفہاؾہملسےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنیبنارکؾیلصاہللہیلع
فملسیکرقات یکتیفیکایبؿیکہکرہرحػاگلاگلوہاتاھت۔ثیلیکدحثیزایدہحیحصےہنکیلاسںیمہیذرکںیہنہکآپیلص
اہللہیلعفملسکلمویؾادلنیزپےتھآ ے۔
رافی  :یلعنبرجح،ییحینبدیعساومی،انبرججی،انبایبةلنکة،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ

رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 837

راوی  :ابوبرک ٣ص٤ؽ ب ٩ابا ،٪ایوب ب ٩سویؽ ر٣لی ،یو٧ص ب ٩یزیؽ ،زہزی ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
وب بِ ُُ ٩س َویِ ٕؽ اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبَ َ
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ْقؤ َُ٣َ ٪أ ٔ ٟک یَ ِوِّ ٔ ٦
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل
اٟؽ ٔ
ٔیث َ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َوأ ُ َرا ُظ َٗا ََ ٢وًُ ِث ََ ٤
َغ ْ
ا ٪کَاُ ٧وا َي ِ َ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َص َذا َّ
وب بِ ُٔ ٩س َویِ ٕؽ اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ِّی َو َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُف
اٟظ ِيغٔ أَ ُّی َ

َّ
َّ
اب اٟزُّصِز ٔ ِّی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ْقؤ َُ٣َ ٪أ ٔ ٟک َی ِؤ ٦
أَ ِػ َص ٔ
ٔیث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز کَاُ ٧وا َي ِ َ
ِّ
یَ ٩و َر َوی ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز
اٟؽ ٔ

ی٩
ْقؤ َُ٣َ ٪أ ٔ ٟک َی ِوِّ ٔ ٦
اٟؽ ٔ
کَاُ ٧وا َي ِ َ

اوبرکبدمحمنباابؿ،اویبنبوسدیریلم،ویسننبسیدی،زرہی،رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
اوبرکب ریض اہلل ہنع رمع ریض اہلل ہنع (افر ریما ایخؽ ےہ ہک اسن ریض اہلل ہنع ےن) امثعؿ ریض اہلل ہنع (اک انؾ یھب ایل) ہی  ب
ِي زپاھ رکےت آ ے۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک زرہی یک اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےس
رضحات َمکِلِ َ ْي ِؾ ادلّ ِ
رصػخیش اویب نب وسدی ریلمیک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ زرہی ےک ضعباسیھت ہی دحثی زرہی ےسلقن رکےت ںیہ ہک یبنارکؾ
ِيزپےتھآ ے۔دبعارلزاؼیھبرمعمےسفہزرہیےس
یلصاہللہیلعفملساوبرکبریضاہللہنعافررمعریضاہللہنع ب َمکِلِ َ ْي ِؾادلّ ِ
ِي
افر فہ دیعس نب بیسم ےس لقن رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع َمکِلِ َ ْي ِؾ ادلّ ِ
زپےتھآ ے۔
رافی  :اوبرکبدمحمنباابؿ،اویبنبوسدیریلم،ویسننبسیدی،زرہی،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ

رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 838

راوی  :ابوَکیب ،اب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩یزیؽیؽ ،ابوًلی ب ٩یزیؽ ،زہزی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَل ٔ ِّی بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
َّ
ْقأَ أَ َّ ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص َوا ٌَِ ٟی ِ ُن بٔا ٌَِ ٟی ِ ٔن َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٩
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
یؽ َو َص َذا َش ٔؽیثْ
یؽ ص َُو أَ ُظو یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوأَبُو ًَل ٔ ِّی بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ

ْقأَ أَبُو ًُب َ ِي ٕؽ َوا ٌَِ ٟی ِ ُن بٔا ٌَِ ٟی ِ ٔن
یب َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َت َ َّ
َف َؼ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یؽ َو َص ََ ٜذا َ َ

ا ِّت َبا ًّا َ ٔ ٟض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ

اوبرک ب،انبابمرک،ویسننبسیدیدی،اوبیلعنبسیدی،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
َ َ ل َّیفْ َ ل َّی ْف ل ل
س َفا ْعَ ْی ُن ِي ْعَ ْی ِن) وسدی نب رضن یھب انب ابمرک ےس افر فہ ویسن نب
اہلل ہیلع فملس ےن ہی آتی اس رطح زپیھ (أ ّؿ ا س ِي ِ
سیدیےسایسرطحلقنرکےتںیہ۔اامؾاوبیسیعرتذمیریضاہللہنع ےتہںیہہکوسدینبرضنانبابمرکےسفہویسننبسیدیےس
اس دنس ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ افر یلع نب سیدی سیدی نب ویسن ےک اھبیئ ںیہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ اامؾ اخبری  ےتہ
ںیہ ہک انب ابمرک اس دحثی ےک رفاتی رکےن ںیم رفنمد ںیہ۔ اوبدیبعہ ےن یھب اس دحثی یک اابتع ںیم ہی آتی ایس رطح
زپیھ۔
رافی  :اوبرک ب،انبابمرک،ویسننبسیدیدی،اوبیلعنبسیدی،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 839

راوی  :ابوَکیب ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩زیاؼ ب ٩انًٌ ،٥تبة ب ٩ش٤يؽً ،باؼة ب٧ ٩سیً ،بؽاٟزش ٩٤ب،٥٨ُ ٩
شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٔبِ ٔ ٩أَ ِن ٌُ ًَُ ٩ِ ًَ ٥ت ِ َب َة بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة بِ َُٔ ٧ ٩س ٕ ٓی
َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا ر ِٔط ٔؽ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
َّ
َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ْقأَ َص َِ ١ت ِش َت ٔلي ٍُ َربَّ َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٌَٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ ١أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َشؽ ْ
ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َواْلِ َ ِ ُٔفیق ٔ ُّی ي َُـ ٌََّٔا ٔ ٪فٔی
یَ ٩وَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َورٔ ِط ٔؽ ُ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ر ِٔطؽٔ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ
اوبرک ب ،ردشنی نب دعس ،دبعارلنمح نب زاید نب امعن ،عینة نب دیمح ،ابعدة نب یسن ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اعمذ نب لبج
تَسیَغ
ن) ینعی ایک مت اےنپ رب ےس امےنگن یک اطتق
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن زپاھ ( َهلْ ْ ِی ُع َر ّ ََ
رےتھکوہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػردشنییکرفاتیےساجےتنںیہافرہیفیعضںیہرھپدبعارلنمحنبزاید
ارفیقییھبفیعضںیہ،ذہلااسیکدنسفیعضےہ۔
رافی  :اوبرک ب،ردشنینبدعس،دبعارلنمحنبزایدنبامعن،عینةنبدیمح،ابعدةنبیسن،دبعارلنمحنبمنغ،رضحتاعمذنب
لبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 840

راوی  :ششین ب٣ ٩ص٤ؽ بْصیً ،بؽاہلل ب ٩شٔؽ ،ثابت ب٨انی ،طہز ب ٩شوطب ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩شٔ ِٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ٟب ِ ٔ

ْق ُؤصَا إَّٔ٧طُ ًََُ ١َ ٔ٤ی ِ َر َػإ ٔ ٟض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
ٔیث ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ِ َ ٧ص َو َص َذا َوص َُو َشؽ ُ
یؽ
ٔیث أَي ِّـا ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ یَز ٔ َ
یؽ ه ٔ َی أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی ٔ َلَک ا َِ ٟصؽٔی َثی ِ ٔن ً ٔ ِ٨ؽٔی
َٗا َ ٢و َسٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ بِ َُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َي ُ٘و ُ ٢أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت َیز ٔ َ

َواش ْٔؽ َو َٗ ِؽ َر َوی َط ِضزُ بِ َُ ٩ش ِو َطبٕ َُی ِ َر َشؽ ٕ
یؽ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة ًَ ِ٩
ٔیث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّةٔ َوه ٔ َی أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت یَز ٔ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص ُو َص َذا
نیسحنبدمحمرصبی،دبعاہللنبصفح،اثتبانبین،رہشنبوحبش،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس زپاھ رکےت آ ے ( ِإ َیة َ ِ َ َ
غ َص ِ ٍِل) ینعی اس ےن ہری اصحل لمع ایک۔ اس دحثی وک یئک رافی اثتب انبین ےس ایس رطح
ُّ
مَع ْ َ
لقنرکےتںیہ۔رہشنبوحبشیھباےساامسءتنبسیدیےسرفاتیرکےتںیہ۔دبع نبدیمح ےتہںیہہکیہیاؾہملسریضاہللاہنع
ااصنرہیںیہافرریمےزندکیدفونںدحںیثیحیحصںیہ۔رہشنبوحبشےنیئکدحںیثیاؾہملسااصنرہیےسلقنیکںیہفہیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدننلقنرکیتںیہ۔
رافی  :نیسحنبدمحمرصبی،دبعاہللنبصفح،اثتبانبین،رہشنبوحبش،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 841

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ بْصی ،ا٣ية ب ٩ظاٟؽ ،ابواٟحاریة ًبؽی ،طٌبة ،ابواسص ،ٙسٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب
رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟحارٔیَ ٔة ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ٩ِ ًَ ٙ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ا َِ ٟب ِ ٔ

َّ
َسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ ُ
َّ َ
ْقأَ َٗ ِؽ بَ ََ ِِ ٠ت ُٔ َٟ ٩ِ ٣ؽن ِّی ًُ ِذ ّرا
ض ًَ ِ ٩أب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أُ َّ ٧ط َ َ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأ ُ ََّ ٣ي ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ٔث َ٘ ْة َوأَبُو ا َِ ٟحارٔ َیةٔ ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی َط ِي ْغ
َُ ٣ث َّ٘ َّ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
اس َ٤طُ
وَ ٢و ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ِ
َِ ٣ح ُض ْ
اوبرکبنبانعفرصبی،امنةنباخدل،اوبااجلریةدبعی،شعنة،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،رضحتایبنببعکریضاہللہنعرفامےتںیہ
ع ًرامُ َی َّقلَةً)ںیمذاؽرپشیپزپاھ۔ہیدحثیرغ بےہل اےسرصػایس
ل ِ ّت ُ ْ د
ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےن(دَقْ َیلَع ْ َتنِمْ َ ُ د
دنسےساجےتنںیہ۔اہیمنباخدلہقثافراوباجرہیدبعیوہجمؽںیہ۔ل اساکانؾںیہناجےتن۔
رافی  :اوبرکبنبانعفرصبی،امنةنباخدل،اوبااجلریةدبعی،شعنة،اوباقحس،دیعسنبریبج،رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 842

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسیٌ٣ ،لی ب٨٣ ٩ؼور٣ ،ص٤ؽ ب ٩ؼی٨ار ،سٌؽ ب ٩اوض٣ ،ؼؽَ ابی یصٌی ،ابً ٩باض ،شرضت ابی ب٩
ٌٛب رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِِ ٣ٔ ٩ؼ َؽ َٕ أَبٔی یَ ِصٌَی ًَ ِ٩
وسی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ ُ
َ
ْقأَ فٔی ًَی ِ ٕن َشَ ٔ٤ئ ٕة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ض ًَ ِ ٩أب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

ْقائ َ ٔة
ض َو ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ْقائ َ ُت ُط َویُ ِز َوی أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َواٟؼَّ ٔصيضُ َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اؾ ا ِظ َت ََٔ٠ا فٔی ٔ َ
ضَٔ

ک ََِٓ ٠و کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ رٔ َوایَ ْة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ِس َت ِِى َی بٔز ٔ َوا َیتٔطٔ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َو ِار َتٔ ٌََا إلٔ َی َٔ ٌِ ٛب اْلِ َ ِش َبارٔ فٔی ذََ ٔ ٟ

َو ٥َِ ٟیَ ِص َتخِ إلٔ َی ٌَِ ٛبٕ

ییحینبومیس،معلینبوصنمر،دمحمنبدانیر،دعسنبافس،دصمعایبییحی،انبابعس،رضحتایبنببعکریضاہللہنعرفامےتںیہ
(فعَ ْی ٍن َہمِ َن ٍة)اسدحثیوکل رصػایسدنسےساجےتنںیہافرحیحصفہ
ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیاسرطحزپیھ ِ
ےہوجانبابعسریضاہللامہنعےسوقنمؽےہ۔انچہچنانبابعسریضاہللامہنعافررمعفنباعصےکدرایمؿاسدحثییکرقات
ںیم االتخػ ےہ اوہنں ےن اس االتخػ وک بعک اابحر ےک اسےنم شیپ ایک۔ ذہلا ارگ انب ابعس ریض اہلل امہنع ےک اپس وکیئ دحثی
وہیتوتفہاکیفوہیتافرفہبعکنباابحرےکاپسہناجےت۔
رافی  :ییحینبومیس،معلینبوصنمر،دمحمنبدانیر،دعسنبافس،دصمعایبییحی،انبابعس،رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 843

راوی  :نْص بً ٩لی جہـِمٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ٪اً٤عً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

ِم َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
و٪
وًَ ٦ل َی َٓار َٔض َٓأ َ ًِ َح َب ذََ ٔ ٟ
َف ُط ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
َ٤َّ ٟا ک َ َ
اٟز ُ
اٟز ُ
ک ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َٓ َ٨زََِ ٟت اَ ٔ ٠ُُ ٥ٟب ِت ُّ
ا ٪یَ ِو ُ ٦بَ ِؽ ٕر هَ َض َز ِت ُّ
و ٦إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َي ِ َ

ُْقأ َََُُ ٠ب ِت َو
َٗا َٔ َ ٓ ٢
اٟزوًَ ٔ ٦ل َی َٓار َٔض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ََف َط ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
َغ ْ
و ٪ب ٔ ُو ُضورٔ ُّ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوي ِ َ
ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َََُ ٠ب ِت
ْقأَ َن ِ ُ
َُُ ٔ ٠ب ِت َي ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت َُُ ٔ ٠ب ِت ث َََّ ٠َُ ٥ب ِت صَ ََ ٜذا َ َ
ہنص
م
ع
غ
رصن نب یلع ی  ،رمتع نبنامیلؿ ،نامیلؿ ا،شم ،نة ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وزفہ دبر ےک ومعق رپ (ربخ
َ َ
ُ
ي ُح الْم ُْو ِ ُم َؿ) کت آایت انزؽ وہںیئ۔ ہی
یلم ہک) الہ رفؾ افرس فاولں رپ اغبل وہے۔ انچہچن (امل عُل ِ َی ْت ارلّ ُفؾ…ِ .إَل قْل ِ ِة َ ْ َ
دحثینسحرغ بےہ۔علیتدفونں رطح (ینعیعَل َ َی ْتافرعُل ِ َی ْت)زپاھ ایگےہ۔  ےتہ ںیہہک ےلہپ الہرفؾ ولغمب وہےآ ے رھپ

اغبلوہےئ۔ذہلاعَل َ َی ْتںیماؿےکاغبلوہےنیکربخدییئگےہ۔رصننبیلعےنیھبعلیتزپاھےہ۔

ہنص
رافی  :رصننبیلع می ،رمتعنبنامیلؿ،نامیلؿا،شم،عغنة،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 844

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازی ،نٌي ٥ب٣ ٩يَّسة ٧صویٓ ،ـي ١ب٣ ٩ززوً ،ٚلية ًوفی ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َّس َة اِ ٨َّ ٟصو ٔ ُّی ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ززُو ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚل َّي َة ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٤َ ًُ ٩زَ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا نُ ٌَ ِي ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ
َ
ْقأَ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ َُٜ٘ ٠ؿ ٌِ ٕٕ َٓ َ٘ا َُ ٩ِ ٣ٔ ٢ؿ ٌِ ٕٕ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ٩
أَّ٧طُ َ َ
وَ ُٓ ٩ِ ًَ ٪ـ ِي ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ززُو ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚل َّي َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
َص ُ
ار َ

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُٓ َـ ِي ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ززُو ٕٚ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب دیمح رازی ،میعن نب رسیمة وحنی ،لیضف نب رمزفؼ ،عغنة وعیف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن
لَ
ارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمزپاھ( َج َقُک ْمنِمْ َطع ْ ٍ
ف)وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفعضزپوھ۔دبعنبدیمحیھبسیدینب
اہرفؿےسافرفہلیضفنبرمزفؼےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اےسرصػلیضفنبرمزفؼ
یکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنبدیمحرازی،میعننبرسیمةوحنی،لیضفنبرمزفؼ،عغنةوعیف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ

رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 845

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیری ،سٔيا ،٪ابواسصا ،ٚاسوؼ ب ٩یزیؽ ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوؼ ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
َک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ْقأ ُٓ ََض َِّ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١ؽ ٔ ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوسد نبسیدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
فَ
اہللیلصاہللہیلعفملسہیآتیاسرطحزپےتھآ ے( َهلْ نِمْدُمَرِکٍ)ینعیداؽےکاسھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوسدنبسیدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 846

راوی  :بَش ب ٩ہَل ٢ػواٖ بْصی ،جٌَف ب ٩س٠امی ٪ؿبعی ،ہارو ٪اًور ،بٌيً ،١بؽاہلل ب ٩ط٘ي ،ٙشرضت ًائظہ
ػؽي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

َّس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
َش بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َّو ُ
اٟـ َبع ٔ ُّی ًَ ِ ٩صَ ُ
ار َ
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُّ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اٖ َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
و ٪اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ ِ ٩ب ُ َؽیِ ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ي َ َ

َّ
َّ
اَ ٪ي ِ ُ
اَ ٪و َج َُّ ٨ة َنٌ ٕٔيَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
وط َو َریِ َص ْ
ُف ْ
يًَ ٩ِ ًَ ٙائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ک َ َ َ
ْقأ َ ُ

و ٪اْلِ َ ًِ َورٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َص ُ
ار َ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

رشب نب الہؽ وصاػ رصبی ،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،اہرفؿ اوعر ،تعنل ،دبعاہلل نب قیقش ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس
َ
رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن زپاھ (رَف ٌّ
َن) ینعی راء رپ شیپ زپاھ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ ل 
ي ٌّؿ َف َج ّن َُة ِ ٍ
ُفح َف َر ْ َ
اےسرصػاہرفؿاوعریکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :رشب نب الہؽ وصاػ رصبی ،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،اہرفؿ اوعر ،تعنل ،دبعاہلل نب قیقش ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 847

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥شرضت ً٤٘٠ہ ٛہتے ہيں ٛہ ہ ٥طا ٦گئے تو ابوؼرؼاء رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا َٔ َٗ ٢ؽ ِ٨َ ٣ا َّ
اٟظ َآَ ٦أ َ َتاَ٧ا أَبُو َّ
ئ َٓ َ٘ا َ٢
اٟؽ ِر َؼا ٔ
َ
َ
أَٓ ٔي ٥ُٜأَ َش ْؽ َي ِْقأ ُ ًَل َ َّی ْٔقائ َ َة ًَب ٔؽ اہللٔ َٗآَ ٢أ َ
ٕ َسَ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ َي ِْقأ ُ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
اِ ٠ٟي ٔ١
ي
ٛ
٢
ا
ٗ
٥
ٌ
ن
ِت
٠
٘
ٓ
ی
ل
إ
وا
ار
ط
َ
َ
ُ
ٔ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
اِ ٠ٟي ٔ ١إٔذَا َي ِِ َشی َو َّ
إٔذَا َي ِِ َشی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ِْق ُؤصَا َو َّ
َک َواْلِ ُِ٧ثَی َٓ َ٘ا ٢أَبُو َّ
ئ َوأََ٧ا َواہللٔ َص ََ ٜذا َسُ ٌِ ٔ٤ت
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟذ َ ٔ
َ
َّ
َّ
َ َ
ْقأَ َصا َو َ٣ا َظَََ ٓ ََٙ ٠ل أ ُ َتابٔ ٌُ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ْق ُؤ َصا َو َص ُؤ ََّل ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
ئ یُزٔی ُؽوَ٧ىٔی أ ِ ٪أ ِ َ
اِ ٠ٟي ٔ ١إٔذَا َي ِِ َشی َواَ ٨َّ ٟضارٔ إٔذَا َت َحل َّی َو َّ
يض َو َصَ َٜذا ْٔقائ َ ُة ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َّ
َشؽ ْ
َک َواْلِ ُِ٧ثَی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟذ َ ٔ
َ
انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اربامیہ،رضحتہمقلع  ےتہںیہ ہک ل اشؾے وتاوبدرداءریضاہللہنعامہرے اپس فیرفی الےئ افر وپاھچ
ایکمتںیمےسوکیئدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعیکرقات ےسرقآؿزپھاتکسےہ؟ولوگںےنریمیرطػااشرہایکوت ںیم ےن
َ
رعض ایک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ےن دبعاہلل نب وعسمد وک ہی آتی سک رطح زپےتھ وہےئ انس ےہ ( َفالل ّن ِْل ِإ َذا
للَّن ت
ت
ع
ْ
َ
ش
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َع ْ َشی)ںیمےنرعضایکفہاسرطحزپےتھآ ے۔( َفا ِْل ِإ َذا ی َفاذلَکِ َفالن)اوبدرداءریضاہللہنعےنرفامایاہللیکمسق ںیم

ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب ایس رطح زپےتھ وہےن انس ےہ۔ ہی ولگ اچےتہ ںیہ ہک ( َف َم َجلَ َق اذل َ ََک َف َُْال ْ َ
ن) زپوھں نکیل
َ
ںیم اؿ یک ہی ابت ںیہن امونں اگ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک رقات ایس رطح ےہ َفالل ّن ِْل ِإ َذا
َ َ َّ
ت
َت َفاذل ََکِ َف َُْال ْ َ
ن
َع ْ َشی َفا َّلی َها ِر ِإ َذا
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اربامیہ،رضحتہمقلع ےتہںیہہکل اشؾےوتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 848

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ،اَسائي ،١ابواسصً ،ٙبؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َ
ْقأَنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی أََ٧ا اٟز ََّّز ُا ٚذُو ا َِّ ُ٘ ٟوة ٔ ا ِ٤َ ٟت ٔی ُن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أ ِ َ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبعنبدیمح،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دبعارلنمح نبسیدی،رضحت دبعاہللنب وعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکےھجمروسؽ
لم
ھارلَّ َّز ُ
اؼذُفال ُْ َّو ِةا َ ِنینہیدحثینسححیحصےہ۔
اہللیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیاسرطحزپاھیئا ِ َّؿاہللَ ُ َ
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوباقحس،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ

رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 849

راوی  :ابوزرًةٓ ،ـ ١ب ٩ابی كاٟب وُیر واشؽ ،شش ٩ب ٩بَش ،ش ٥ٜبً ٩بؽا٠٤ٟکٗ ،تاؼة ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی
اہلل ً٨ہ

َش ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة
 ١بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ز ُِر ًَ َة َوا َِِ ٟٔـ ُ

َّ
َّ
َ
اض ُسک َ َاری َو َ٣ا ص ُِ ٥بٔ ُشک َ َاری َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ْقأَ َو َت َزی اَ ٨َّ ٟ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َشؽ ْ
اٟلٔ َِي ٔ١
ٔیث َش َش َْ ٩و ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َ َ٘ ٔ ٟتا َؼ َة َس َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣أَ َش ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣إَٔ َ ٧ص َوأَبٔی ُّ
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْص إٔ٤َ َّ ٧ا یُ ِز َوی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َو َص َذا ً ٔ ِ٨ؽٔی ُِ ٣ع َت َ ْ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ َو َشؽ ُ
اض َّات ُ٘وا َربَّ ٥ِ ُٜا َِ ٟصؽ َ
ْص َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َْقأَ یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ٔیث ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ً ٔ ِ٨ؽٔی ُِ ٣ع َت َ ْ
فٔی َس ََفٕ ٓ َ َ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ
اوبزرعة ،لضف نب ایب اطبل فہری فادح ،نسح نب رشب ،مکح نب دبعاکلمل ،اتقدة ،رضحت رمعاؿ نبنیصح ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک
ِ
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی آتی اس رطح زپیھ ( َفرَتَی َّ
س ُ َُس َری َف َم ُ ْم ِت ُصکَا َری) ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ مکح نب
ان َ
دبعاکلمل اتقدہ ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ۔ ںیمہ اتقدہ ےک اوبلیفط ریض اہلل ہنع افر اسن ریض اہلل ہنع ےک العفہ یسک احصیب
ےسامسعاکملعںیہنافرہیرفاتیرصتخمےہ۔اسیکحیحصدنساسرطحےہہکاتقدہنسحےسافرفہرمعاؿنبنیصحےسلقنرکےت
(ي َأ ُّ َب َّ
س َّ ُ
کي)
ان ُ
ايا َر َّ ُ ْ
ںیہ ہک ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رفس ںیم آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی آتی زپیھ َ
ریمےایخؽںیمہیدحثیاسدحثیےسرصتخمےہ۔
رافی  :اوبزرعة،لضفنبایباطبلفہریفادح،نسحنبرشب،مکحنبدبعاکلمل،اتقدة،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ

رقاتئےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽااحدثیےکاوباب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 850

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبة٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٔ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

آ٪
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بٔئ َِش َ٤ا ْٔلَ َشؽٔص ِٔ ٥أَ ِو ْٔلَ َش ٔؽ ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢ن ٔش ُ
ْق َ
يت آیَ َة َِ ٛي َت َو َِ ٛي َت بَ ِ ١ص َُو ُ٧سِّ َی َٓا ِس َت ِذ ٔ ُ
َکوا ا ِِ ُ ٟ
ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َُ ٟض َو أَ َط ُّؽ َتٔ َِّؼ ّيا ُٔ ٩ِ ٣ػ ُؽورٔ اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢أ٠ُ٘ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
يض
َػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایانتک
ربا ےہ فہ صخش اؿ ںیم ےس یسک ےک ےئل ای رفامای مت ولوگں ےک ےئل وج ےہک ہک ںیم الفں آتی وھبؽ ایگ ہکلب اےس وت الھب دای ایگ۔ ذہلا
رقآؿ وک اید رکےت راہ رکف۔ اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ رقآؿ ولوگں ےک دولں ےس اس ےس یھب
زایدہاھبےنگفاالےہسجرطحوچاپہیاینپابدنےنھیکریسےساھباتگےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمرقآؿاسترقاءوتںرپانزؽوہا
ابب  :رقأتاکایبؿ
ابباسابرےںیمرقآؿاسترقاءوتںرپانزؽوہا

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 851

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،شش ٩ب٣ ٩وسی ،طيباً ،٪اػ ،٥زرب ٩شبيع ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥زٔ ِّر بِ ٔ ٩شُب َ ِي ٕع ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا َ٢
وسی َش َّؽثَ َ٨ا َط ِي َبا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
 ١إنِّٔی بُ ٌٔ ِث ُت إلٔ َی أ ُ َّٕ ٣ة أ ُ ِّ٣يِّی َن ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ا ُِ ٌَ ٟحو ُز َو َّ
َٟق ٔ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠جبِرٔی ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا ٔجبِرٔی ُ
اٟظ ِي ُغ ا ِل َٜبٔیرُ
َوا ََِ ُِ ٟل َُ ٦وا َِ ٟحارٔ َی ُة َواَّ ٟز ُج ُ َّ
رح ٕ
ٖ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ْق َ
آ ٪أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِ ُ
ْقأِ َ ٔ ٛتا ّبا َٗ ُّم َٗا َ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ إ ٔ َّ ٪ا ِِ ُ ٟ
 ١أ ٟذی َ ٥َِ ٟي ِ َ
ض َوأَبٔی ُج َض ِي ٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َو َس َُ ٤ز َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب َوه ٔ َی ا َِ ٣زأَةُ أَبٔی أَ ُّی َ
ًُ ََ ٤ز َوشُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪وأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأ ُ ِّ ٦أَ ُّی َ

اٟؼ َّ٤ةٔ َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٔ ٌَ ٟ
بِ ِّٔ ٩
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أ ُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
رک َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اؾ َوأبٔی بَ ِ َ

َو ِجطٕ

ادمح نب عینم ،نسح نب ومیس ،ابیشؿ ،اعمص ،زرنب شیبح ،رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فملسیکربجالیئہیلعاالسلؾ ےسالماقتوہیئوتآپیلص اہللہیلعفملسےنرفامایاےربجالیئںیمایسیوقؾیکرطػوعبمثایکایگ
وہںوجایم (ینعیاَؿ زپھ) ےہ۔اؿ ںیموبڑےھ یھب ںیہ رمعردیسہ یھب ںیہےچب یھبںیہ افرایچبںیھب۔ رھپاؿ ںیم اےسیولگ یھب
ںیہوہنجںےنیھبکاتکبںیہنزپیھ۔ربجالیئےناہکاےدمحمیلصاہللہیلعفملس رقآؿوکاسترحوفں(ینعیرقاتفں)رپانزؽ
ایک ایگ ےہ۔ اس ابب ںیم رمعذحہفی نب امیؿ اوبرہریہ افر اؾ اویب ریض اہلل مہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ اؾ اویب ریض اہلل اہنع
اوباوی بریضاہللہنعیک ویبیںیہ۔زینرمسہانبابعس افراوبمہجنباحرثنبہمصےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسح
حیحصےہافریئکدنسفںےسایبنببعکیہےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،نسحنبومیس،ابیشؿ،اعمص،زرنبشیبح،رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
ابباسابرےںیمرقآؿاسترقاءوتںرپانزؽوہا

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 852

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ٢وُیرواشؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوة ب ٩زبیر٣ ،شورہ ب٣ ٩رخ٣ہ اور ًبؽاٟزش ٩٤ب٩
ًبؽاٟ٘اری

َّ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟعَل َُ ٢و َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
رخ ََ ٣ة َو ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕؽ ا َِ٘ ٟار ِّٔی أَ ِظب َ َرا ُظ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّلا ٔب َي ُ٘و َُ ٣َ ٢ز ِر ُت بٔضٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ٩
ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩

َّ
َّ
ْقأ ُ ًَل َی
ْقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
ْقائ َ َتطُ َٓإٔذَا ص َُو َي ِ َ
َشٔٔ ٜي ٥بِ ٔ ٩شٔزَاَ ٕ ٦وص َُو َي ِ َ
َف َٗا ٔ ٪فٔی َش َياة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ا ِس َت َُ ٌِ ٤ت ٔ َ
رح ٕ
يضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّٔ َٜٓ ٥َ ٠ؽ ُت أ ُ َساو ٔ ُر ُظ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت َشًَّی َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َس َّ٥َ ٠
وٖ َٛثٔی َرة ٕ  ٥َِ ٟي ِ ٔ
ُْقئَِ ٔ ٨
ُُ
َ
َ
يضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش َور َة َّأًٟی َسٌِ ٔ٤ت َ
ْقأََ ٔ ٧
ْقأَ َک َص ٔذظ ٔ ُّ
ُک َت ِ َ
ْق ُؤ َصا َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ
َٟبَّب ِ ُت ُط بٔز ٔ َؼائٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٣أ ِ َ

َّ
َّ
َّ
َ
ْق ُؤ َصا َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أَُٗوؼُ ُظ إلٔ َی
ْقأَنٔی َص ٔذظ ٔ ُّ
اٟش َور َة أًٟی َت ِ َ
ُُِٗ ٠ت َُ ٟط ََ ٛذبِ َت َواہللٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َسُ َٟ ٥َ ٠ض َو أ ِ َ

َّ
َّ
رح ٕ
يضا َوأََ ِ ٧ت
وٖ ُ ٥َِ ٟت ِ ٔ
ْقئ َِ ٔ ٨
َف َٗا ًَٔ ٪ل َی ُ ُ
ْقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َي ِ َ
َف َٗا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔس ُِ ٠ط َیا ًُ َ٤زُ ِ ِ
َ
ْقائ َ َة َّأًٟی َسُ ٌِ ٔ٤ت
ْقأِ َتىٔی ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
َْقأَ ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٔ ٟ
اْقأ َیا ص ٔظَ ُاَ َ ٓ ٦
َ
أَِ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ ََ ٜذا أ ُِ٧زَِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْقأِ یَا ًُ َ٤زُ ٓ َ ِ
ْقائ َ ٔة َّأًٟی
َْقأ ُت بٔا َِ ٔ ٟ
َ
َ
َ
ْقأَنٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ََ ٜذا أُِ٧ز ٔ َِ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَِ
رح ٕ
َّس ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ک
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َ٣اُ ٔ ٟ
ْق َ
آ ٪أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِ ُ
َاْقؤُا َ٣ا َت َي َّ َ
إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا ِِ ُ ٟ
ٖٓ ِ َ

َّ
رخ ََ ٣ة
َک ٓ ٔيطٔ ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ إَّٔل أََّ٧طُ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

نسح نب یلع الخؽ فہریفادح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفة نب زریب ،وسمرہ نب رخمہم افر دبعارلنمح نب دبعااقلری  ےتہ ںیہ ہک
رضحترمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ِدہع وبنی یلص اہللہیلع فملس ںیم اشہؾ نب میکح نبزحاؾ ےک اپس ےس ذگرا وت فہ وسرہ رفاقؿ
زپھ رےہ آ ے۔ ںیم ےن اؿ یک رقات ہ ی وت فہ ایسی رقات زپھ رےہ آ ے وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ںیہن زپاھیئ
یھت۔رق باھتہکںیماؿےکامنززپےتھوہےئاؿےسزلزپفںنکیلںیمااظتنرایکہکالسؾریھپںیل۔بجاوہنںےنالسؾریھپا
وتںیمےناؿیکرگدؿےکاپسےساچدرڑکپرکیچنیھکافروپاھچہکںیہمتہیوسرتسکےنزپاھیئ؟وجمتایھبزپھرےہآ ے۔ےنہک
ےگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن۔ ںیم ےن اہک وھجٹ وبےتل وہ ،اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم یھب ہی وسرت
زپاھیئ ےہ۔ انچہچن ںیم اںیہن اتچنیھک وہا یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم ےن اںیہن وسرہ

رفاقؿںیمیئکاےسیرحفػزپےتھوہےئانسےہوجآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجمںیہناھکسےئ۔احالہکنآپیلصاہللہیلعفملسیہ
ےن ےھجم وسرہ رفاقؿ زپاھیئ یھت۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے رمع اےس وھچڑ دف۔ رھپ رفامای اے اشہؾ مت زپوھ ،اوہنں
ےنفیہ رقات زپیھ وج ںیم ےن ہ ی یھت۔ یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای ہی ایسرطح انزؽ وہیئ ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فملس ےنھجمےسرفامایاےرمع متزپوھ،ںیمےنفہرقات زپیھوجوضحریلصاہللہیلعفملسےنےھجماھکسیئیھت،یبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایہیایسرطحانزؽوہیئےہ،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیرقآؿاسترحفػ(ینعیرقاتفں)رپانزؽ
وہاےہ۔ذہلا سجںیمآاسینوہاسںیمزپاھرکف۔ہیدحثینسححیحصےہ۔امکلنباسناےسزرہیےسایسدنسےسلقنرکےت
ںیہنکیلوسمرنبرخمہماکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽفہریفادح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفةنبزریب،وسمرہنبرخمہمافردبعارلنمحنبدبعااقلری
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :رقأتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 853

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواسا٣ة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َک ٔب َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َو ََ ٩ِ ٣ست َ َر
َک ٔب ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َن َّٔ َص اہللُ ًَ ِ٨طُ ُ ِ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ن َّٔ َص ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ ُ ِ
َکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣
َکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣
ا٪
َخة ٔ َواہللُ فٔی ًَ ِو ٔ ٪ا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ َ٣ا ک َ َ
َّس اہللُ ًََِ ٠يطٔ فٔی ُّ
ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َست َ َر ُظ اہللُ فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
َّس ًَل َی َُّٔ ٌِ ٣سٕ َي َّ َ
َخة ٔ َو ََ ٩ِ ٣ي َّ َ

و٪
ُطي ّ٘ا َی َِ ٠تُ ٔ٤ص ٓ ٔيطٔ ًٔ٤ِّ ٠ا َس َّض َ ١اہللُ َُ ٟط َ ٔ
َک َ ٔ
ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ فٔی ًَ ِو ٔ ٪أَظٔيطٔ َو ََ ٩ِ ٣سَ ٠
ُطي ّ٘ا إلٔ َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو َ٣ا َٗ ٌَ َؽ َٗ ِو ْ ٦فٔی َِ ٣شح ٔ ٕؽ یَ ِتَ ُ٠
اب اہللٔ َویَ َت َؽ َار ُسوَ٧طُ بَ ِي َُ ٨ض ِ ٥إ ٔ ََّّل َ٧زََِ ٟت ًََِ ٠يض ٔ َِّ ٥
اٟشٜٔي َُ ٨ة َوَُ ٔظ َي ِت ُض ِ ٥اَّ ٟز ِش َُ ٤ة َو َش َّٔ ِت ُض ِ ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َو َ ٩ِ ٣أَبِ َلأ َ بٔطٔ ًَ َُ ُ٠٤ط ٥َِ ٟ
َ ٔ ٛت َ

َُّس َِ بٔطٔ َن َشبُ ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
يِ ٔ

َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث ََ ١ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َر َوی أَ ِس َب ُان بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا َُ ٢ش ِّؽث ِ ُت ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َّ
َّ
َک َب ٌِ َف َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ومحمدنبالیغؿ،اوبااسةة،ا،شم،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای

سج ےن اےنپ یسک (املسمؿ) اھبیئ ےس وکیئ داینفی تبیصم دفر رک دی اہلل اعتیل اس یک ایقتم یک وتبیصمں ںیم ےس اکی تبیصم
دفر رک دے اگ۔ وج یسک املسمؿ یک داین ںیم رپدہ وپیش رکے اگ۔ اہلل اعتیل اس یک داین ف آرخت ںیم رپدہ وپیش رکںی ےگ۔ وج یسک
لدگنتسےکےئلآاساینں دیپارکدےاگ افراہللاعتیلاےنپدنبےیکاسفتقکتدمدرکات رےہاگبجکتفہ اےنپاھبیئیکدمد
رکات راتہ ےہ۔ سج ےن ملع احلص رکےن ےک ےئل وکیئ راہتس اایتخر ایک اہلل اعتیل اس ےک ےئل تنج اک اکی راہتس آاسؿ رک دےتی ںیہ
افر وکیئ وقؾ ایسی ںیہن ہک فہ دجسم ںیم ھٹیب رک رقآؿ رکمی یک التفت ای آسپ ںیم اکی دفرسے وک رقآؿ ےتنس انسےت ےتھکیس اھکسےت
وہں افر اؿ رپ اہلل اعتیل یک دمد انزؽ ہن وہ افر اس یک رتمح اؿ اک ااحہط ہن رکےل افر رفےتش اںیہن ریھگ ہن ںیل افر سج ےن لمع ںیم
یتسسیکاساکبسن اےسآےگںیہنڑباھاتکس۔اس دحثیوکیئکرافیا،شمےسفہ اوباصحلےسفہ اوبرہریہ ریض اہللہنعےس افر
فہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحلقنرکےتںیہ۔اابسطنبدمحمےنا،شمےساہکہکےھجماوباصحلےکفاےطسےساوبرہریہ
ریضاہللہنعےساکیدحثییچنہپےہافررھپاسدحثیاکھچکہصحایبؿایک۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسةة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بيؽ ب ٩اسبان ب٣ ٩ص٤ؽْقشی٣ ،ص٤ؽ ْقشیْ٣ ،طٖ ،ابواسصا ،ٚابوبزؼة ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

ْط ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
ْقش ُّٔی َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ بِ ُ ٩أَ ِس َبا ٔن بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ُ ٟ
ًَ ِ٤ز ٕو َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ فٔی َ ٥ِ ٛأَ ِ ُ
ک َٗا َ ٢ا ِظت ِٔ٤طُ فٔی
آَٗ ٪ا َ ٢ا ِظت ِٔ٤طُ فٔی َط ِضز ٕ ُُِٗ ٠ت إنِّٔی أُك ُ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ْق َ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
ک َٗا َ ٢ا ِظت ُِٔ ٤ط فٔی ًَ َِشٕ
َش ُُِٗ ٠ت إنِّٔی أُك ُ
یُِ ٠ُٗ ٩ت إنِّٔی أُك ُ
َٔش َ
ًِ ٔ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ ٢ا ِظت ِٔ٤طُ فٔی َظ َِ ٤ش َة ًَ َ َ

ک َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َر َّظ َؽ لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ک َٗا َ ٢ا ِظت ُِٔ ٤ط فٔی َظ ِٕ ٤ص ُُِٗ ٠ت إنِّٔی أُك ُ
ُُِٗ ٠ت إنِّٔی أُك ُ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ

یب ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

َّ
َّ
آ٪
ْق َ
ْقأَ ا ِِ ُ ٟ
َو ِجطٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ُرؤی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢ي ِٔ َ٘ ِط ََ َ ٩ِ ٣
َّ
َّ
َ
َ
َ
آ ٪فٔی أَ ِر َبٌٔی َن و َٗا َ٢
ْق َ
اْقأ ِ ا ِِ ُ ٟ
فٔی أ َٗ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ث ََل ٕث َو ُرؤی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط ِ َ
آَ ٔ ٟ ٪ض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ و َٗا َ ٢بَ ٌِ ُف
إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ََّل ُ٧صٔ ُّب َّ ٔ ٟرل ُج ٔ ١أَ َِ ٪یأتِ َٔی ًََِ ٠يطٔ أَ ِٛثَرُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِر َبٌٔی َن یَ ِو ّ٣ا َوَ ٥َِ ٟي َِ
ْق َ
ْقأِ ا ِِ ُ ٟ
أَصِ ٔ ١ا ََِّ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟل ي ِ ُ
ْقآ ُ ٪فٔی أَ َٗ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ث َ ََل ٕث َ ٠ِ ٔ ٟصؽٔیثٔ َّأ ٟذی ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َّظ َؽ ٓ ٔيطٔ َب ٌِ ُف
ُْقأ ا ِِ ُ ٟ
َ

اَ ٪ي ِ ُ
آ ٪فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة یُوتٔزُ ب ٔ َضا َو ُرؤی ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ أَُ َّ ٧ط َْقأَ
ْق َ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟو ُرؤی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
ا ٪أَُ َّ ٧ط ک َ َ َ
َ
ْقائَةٔ أَ َش ُّب إلٔ َی أَصِ ٔ ١ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ
 ١فٔی ا َِٔ ٟ
آ ٪فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة فٔی ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َواٟت َّ ِرت ٔي ُ
ْق َ
ا ِِ ُ ٟ
دیبع نب اابسط نب دمحمرقیش ،دمحم رقیش ،رطمػ ،اوبااحسؼ ،اوبربدة ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنتک دونںںیمرقآؿمتخرکایلرکفں؟آپیلص اہللہیلعفملسےنرفامایاکیامہ ںیم۔ںیم
ےنرعضایکںیماسےس مک دمتںیمزپھاتکسوہں؟آپیلصاہللہیلع فملسےنرفامایوترھپسیبدؿںیمزپھایلرکف۔ںیمےناہک
ںیماسےسیھبمکدمتںیم زپھاتکسوہں؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایدسدؿ ںیمزپھایلرکف۔ںیمےن رعضایکںیماس
ےسیھبمکدمتںیمزپےنھیکااطتستعراتھکوہں۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایرھپ اپچندؿںیمزپھایلرکف۔ ںیمےنرعض
ایکںیماسےسیھبمکدمتںیمزپھاتکسوہںنکیلآپیلصاہللہیلعفملسےناسےسمکدمتںیمزپےنھیکااجزتںیہندی۔ہی
دحثیاوبربدہیکدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعیکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہافریئکدنسفںےسدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
یہ ےس وقنمؽ ےہ۔ ایہن ےس وقنمؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن نیت دؿ ےس مک ںیم رقآؿ زپاھ فہ اےس
ںیہناھجمس۔ زیندبعاہللنب رمعفریضاہللہنعےسوقنمؽ ےہہکاچسیلدؿ ںیمرقآؿ رکمیمتخ ایکرکف۔ااحسؼنباربامیہ ےتہ ںیہ

ہکںیم دنسپںیہنرکاتہکوکیئصخشاچسیلدؿںیمرقآؿوکمتخہنرکے۔ضعباملعء ےتہںیہہکنیتدؿےسمکںیمرقآؿہنزپاھ
(متخہنایک)اجےئ۔اؿیکدلیلرضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعیکدحثیےہ۔نکیلضعباملعءنجںیمامثعؿنبافعؿریض

اہلل ہنع یھب ںیہ۔ نیتدؿ ےس مک دمت ںیم رقآؿ متخ رکےنیک ااجزتدےتی ںیہ۔ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع یہ ےک ابرےںیم
وقنمؽ ےہ ہکفہفرت یک اکی رتعک ںیم وپرارقآؿزپاھ رکےت آ ے۔دیعس نب ریبج ریضاہللہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن اخہن
لہملعےکزندکیبحتسمےہ۔
ہبعکںیمدفروتعکںںیموپرارقآؿمتخایکنکیلرہھٹرہھٹرکزپاھا ِ
رافی  :دیبعنباابسطنبدمحمرقیش،دمحمرقیش،رطمػ،اوبااحسؼ،اوبربدة،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقأتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 855

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی نرض بِؽاؼیً ،لی ب ٩ششً ،٩بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،س٤اک بٓ ٩ـ ،١وہب ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ًبؽاہلل
ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

يِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٩
رض ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ص َُو ابِ َُ ٩ط٘ ٔ ٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َ
آ ٪فٔی
ْق َ
اْقأِ ا ِِ ُ ٟ
س َٔ٤ا ٔک بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ٩ِ ًَ ١وص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط ِ َ

یب َو َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ز ٕ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ٩ِ ًَ ١وص ِٔب بِ ٔ٩
أَ ِر َبٌٔی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽٔیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َّ
َّ
آ ٪فٔی أَ ِربٌَٔی َن
ْق َ
ْقأَ ا ِِ ُ ٟ
ُِّ ٨َ ٣بطٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َِ ٪ي ِ َ
اوبرکب نب ایب رضن دغبادی ،یلع نب نسح ،دبعاہلل نب ابمرک ،امسک نب لضف ،فبہ نب ہبنم ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن مکح دای ہک رقآؿ وک اچسیل دؿ ںیم متخ ایک رکف۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔
ضعبرضحاتاےسرمعمےسفہامسکےسفہفبہنبہبنمےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسےندبعاہللنبرمعفوکاچسیلرفزںیمرقآؿمتخرکےناکمکحدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبرضندغبادی،یلعنبنسح،دبعاہلل نبابمرک،امسکنبلضف ،فبہنبہبنم،رضحتدبعاہللنبرمعفریض

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

ابب  :رقأتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 856

راوی  :نْصبً ٩لی جہـِم ،ہيث ٥ب ٩ربيٍ ،ػاٟض ٣زیٗ ،تاؼة ،زرارة ب ٩اوفی ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ِم َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟض ِي َث ُ ٥بِ ُ ٩اٟزَّبٔي ٍٔ َش َّؽثَ َ٨ا َػاْ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َٗ ١ا ََّ ٢أ ٟذی
ًَبَّا ٕ
ا ٢ا ِِ ٤ُ ٟز َت ٔص ُ
ا ٢ا ِِ ٤ُ ٟز َت ٔص ُ
َٗ ١ا ََ ٢و َ٣ا ا َِ ٟص ُّ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟأَ َش ُّب إلٔ َی اہللٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟص ُّ

آَخظ ٔک ُ َّ٤َ ٠ا َش َِّ ١ار َت َص ََٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض
َي ِ ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْقآ ٔ ٪إلٔ َی ٔ ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
رض ُب ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ٔ ٢ا ِِ ُ ٟ
إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوإ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َِ ٟي َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َػاْ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی ًَ ِ٩
ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗ َتا َؼ َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ْص بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٥بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ
َو َص َذا ً ٔ ِ٨ؽٔی أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ َن ِ ٔ

ہنص
رصننب یلع می ،مثیہ نب رعیب ،اصحل رمی ،اتقدة ،زرارة نب افیف ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش
ےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس وکاسنلمعاہللےکزندکیزایدہسوبحبےہآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکآدیمرقآؿ
متخرکےکرشفعرکےنفاالنباجےئ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکانبابعسریضاہللاعتیلامہنعیکرفاتیےسرصػ
ایسدنسےساجےتنںیہ۔دمحمنباشبر،ملسمنباربامیہےسفہاصحلاصحلرمیےس فہاتقدہےسفہزرارہنبافیف ےسافرفہیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس ےک لثم لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم انب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع اک ذرک ںیہن ےہ۔ افر ریمے
زندکیہیدحثیوباہطسرصننبیلع میشنبرعیبیکرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔
ہنص
م
رافی  :رصننبیلع ی،مثیہنبرعیب،اصحلرمی،اتقدة،زرارةنبافیف،رضحتانبابعسریضاہللہنع

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

ابب  :رقأتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 857

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪نرضب ٩ط٤ي ،١طٌبةٗ ،تاؼة ،یزیؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩طعیر ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی آ٠ٟہ ً٨ہ

یؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِّٔ ٩
اٟظ ِّعیر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َ
آ ٪فٔی أَ َٗ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ثَ ََل ٕث َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
ْق َ
ْقأَ ا ِِ ُ ٟ
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢ي ِٔ َ٘ ِط ََ َ ٩ِ ٣
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
يض َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،رضننب لیمش ،شعنة،اتقدة،سیدی نبدبعاہلل نبریخش،رضحتدبعاہللنب رمعفریضاہّلل ہنعرفامےتںیہہکیبن ارکؾ
طصخی
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای سج ےنرقآؿ وک نیتدؿ ےس مک زپاھ فہ اےس ھجمس ںیہناکس۔ ہی دحثی نسح  ،ےہ۔ دمحم نب
اشبر،دمحمنبرفعجےسفہہبعشےسایسدنسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رضننبلیمش،شعنة،اتقدة،سیدینبدبعاہللنبریخش،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہّللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوجش
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوجش

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 858

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪بَشبَ ٩سی ،سٔياً ،٪بؽاَّلًلی ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

ض
َش بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َّ
َّ
ْقآ ٔ ٪بٔ َِی ِر ًَٔٔ ٠ِ َٓ ٥ِٕ ٠يت ََب َّوأ ِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا ِِ ُ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمد نب الیغؿ ،رشبنب رسی ،ایفسؿ ،دبعاالیلع ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجےنریغبملعےکرقآؿیکریسفتیکفہاانپاکھٹہنمنہجںیمالتشرکےل۔ہیدحثینسح
حیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسی،ایفسؿ،دبعاالیلع،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوجش

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 859

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،سویؽ ب٤ً ٩زو ک٠يی ،ابوًوا٧ةً ،بؽاَّلًلی ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی آ٠ٟہ تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢ات ُ٘وا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَىِّی إ ٔ ََّّل َ٣ا ًَ٤ِ ٔ ٠ت َُِ َٛ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ذ َب ًَل َ َّی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ؽا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأ ِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ
ًَبَّا ٕ

ْقآ ٔ ٪ب ٔ َزأِیٔطٔ َٓ َِ ٠يت ََب َّوأ ِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َو ََٗ ٩ِ ٣ا َ ٢فٔی ا ِِ ُ ٟ
ایفسؿ نب فعیک ،وسدی نب رمعف یبلک ،اوبوعایة ،دبعاالیلع ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہّلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیرطػےسوکیئابت(ینعیدحثی)اسفتقکتلقنہنرکفبجکتںیہمتنیقیہنوہ
ہک ہی ریما وقؽ ےہ افر وج صخش ریمی رطػ وکیئ وھجٹ ابت وسنمب رکے اگ فہ افر ااسی صخش وج رقآؿ یک ریسفت اینپ راےئ ےس
رکےاگدفوناانپاکھٹہنمنہجںیمالتشرکںیل۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،وسدینبرمعفیبلک،اوبوعایة،دبعاالیلع،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہّللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوجش

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 860

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شبا ٪ب ٩ہَل ،٢سہي ١بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی شز ،٦ابوً٤زا ٪جونی ،شرضت ج٨ؽب رضی آ٠ٟہ تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َشزِ ٕ ٦أَ ُظو َشزِ ٕ ٦ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ِّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َشبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ُس َض ِي ُ
َ
َّ
َّ
اب
ً َِٔ ٤ز َ
ْقآ ٔ ٪ب ٔ َزأِیٔطٔ َٓأ َػ َ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ج َِ ٨ؽ ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا ِِ ُ ٟ
یب َو َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ فٔی ُس َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َشزَِ ٕ ٦وصَ ََ ٜذا ُرو ٔ َی ًَ ِ٩
َٓ َ٘ ِؽ أَ ِظ َلأ َ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َّ
َّ
ْقآ ُ ٪بٔ َِی ِر ًٔٔ٥ِٕ ٠
َب ٌِ ٔف أَصِ ٔ ١ا ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ ِػ َص ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وَُی ِرٔص ِٔ ٥أَُ َّ ٧ض َِ ٥ط َّؽؼُوا فٔی َص َذا فٔی أَ ُِ ٪ئ َّ َ
ََّس ا ِِ ُ ٟ
َّ
آَِ ٠َٓ ٪ي َص َّ
اٟو ُّ ٩بٔض ٔ ِ ٥أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا فٔی
ْق َ
َوأَ َّ٣ا أ ٟذی ُرو ٔ َی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ َو َٗ َتا َؼ َة َوَُی ِرٔص َٔ٤ا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَُ َّ ٧ض ُِ َّ ٓ ٥
ََّسوا ا ِِ ُ ٟ
ََّسو ُظ بٔ َِی ِر ٔ ًٔ ٥ِٕ ٠أَ ِو َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ُِ ٨ض ِ٣َ ٥ا َی ُؽ ًَُّ ٢ل َی َ٣ا ُٗ ِ٨َ ٠ا أَُ َّ ٧ض َِ ٥َِ ٟ ٥ي ُ٘وُٟوا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ١
ْقآ ٔ ٪أَ ِو ٓ َّ ُ
ا ِِ ُ ٟ
أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ ٥بٔ َِی ِر ًَٔٔ ٥ِٕ ٠ش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ْقآ ٔ٪
ٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة َٗا َ٣َ ٢ا فٔی ا ِِ ُ ٟ
آ َی ْة إ ٔ ََّّل َو َٗ ِؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت ٓ َٔيضا َط ِيئّا َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢حاص ْٔؽ َِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت

َ ِ
ْقآ ٔ٤َّ ٣ٔ ٪ا َسأ َ ُِ ٟت
ْقائ َ َة ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ٥َِ ٟأَ ِش َتخِ إلٔ َی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض ًَ َِٛ ٩ث ٔیر ٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ْقأ ُت ٔ َ
َ
دبعنبدیمح،ابحؿنبالہؽ،لیہسنبدبعاہللنبایبزحؾ،اوبرمعاؿوجین،رضحتدنجبریضاہّللاعتیلہنع ےتہںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن رقآؿ ںیم اینپ رطػ ےس ھچک اہک ارگہچ حیحص اہک وہ بت یھب اس ےن یطلغ یک۔ ہی
دحثی رغ ب ےہ۔ ضعب دحمنیث لیہس نب ایب زحؾ وک فیعض  ےتہ ںیہ۔ ضعب املعء احصہب ریض اہلل اعتیل مہنع افر دعب ےک املعء ےس
یہی وقؽ وقنمؽ ےہ ہک فہ اینپ راےئ ےس ریسفت رکےن فاےل یک ذمتم رکےت ںیہ۔ زین وج رفاتی اجمدہ افر اتقدہ ےس وقنمؽ ںیہ ہک
اوہنں ےن ریسفت یک اؿ رپ ہی  ینؿ ںیہن ایک اج اتکس ہک اوہنں ےن ریغب ملع ےک رقآؿ یک ریسفت یک۔ اس ےیل ہک نیسح نب دہمی،
دبعارلزاؼےسفہرمعمےسافرفہاتقدہ ےسلقنرکےتںیہہکرفامایرقآؿرکمیںیموکیئآتیایسیںیہنسجیکریسفت ںیمںیم ےن
وکیئہنوکیئرفاتی ہنہ یوہ۔ رھپانبرمعریضاہللاعتیل امہنع ،ایفسؿےسافر فہا،شم ےسلقنرکےتںیہہکاجمدہ ےنرفامایارگ ںیم
انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع یک رقات زپاتھ وت ےھجم انب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع ےس تہب یس ایسی ابوتں ےک قلعتم وپےنھچ یک
رضفرتہنزپیتوجاؿےسوپاتھچوہں۔
رافی  :دبعنبدیمح،ابحؿنبالہؽ،لیہسنبدبعاہللنبایبزحؾ،اوبرمعاؿوجین،رضحتدنجبریضاہّللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسرہافہحتیکریسفتےکقلعتم
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہافہحتیکریسفتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 861

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
َّ
ْقآ َٔٓ ٪ه ٔ َی ظ َٔؽ ْاد ه ٔ َی ظ َٔؽ ْاد َُیِرُ َت َ٤اَٗ ٕ ٦ا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة إنِّٔی
ْقأ ِ ٓ َٔيضا بٔأ ُ ِّ ٦ا ُِِ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلی َػ ََل ّة َ ٥َِ ٟي ِ َ

َُ
َ
ک َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
َاْقأ ِ َصا فٔی َن ِٔ ٔش َ
أ ِش َياّ٧ا أٛو َُ ٪و َرا َئ ِاْل ٔ َ٣اَٗ ٔ ٦ا َ ٢یَا ابِ َ ٩ا َِٟٔارٔ ٔس ِّی ٓ ِ َ
ْقأ ُ ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ
َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َٗ َش ُِ ٤ت اٟؼَّ ََل َة بَ ِيىٔی َوبَی ِ َن ًَ ِبؽٔی ن ِٔؼ َٔی ِ ٔن َِٓ ٔ ٨ؼ ُٔ َضا لٔی َون ِٔؼ ُٔ َضا ِ ٌَ ٔ ٟبؽٔی َوِ ٌَ ٔ ٟبؽٔی َ٣ا َسأ َ ََ ٢ي َِ
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َشَ ٔ٤ؽنٔی ًَ ِبؽٔی ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزش ٔٔيََ ٓ ٥ي ُ٘و ُ ٢اہللُ أَثِى َی ًَل َ َّی
ًَ ِبؽٔی ٓ ََي ُ٘و ُ٣َ ٢أ ٔ ٟک یَ ِوِّ ٔ ٦
آَخ
اٟؽ ٔ
یََ ٓ ٩ي ُ٘و ُ٣َ ٢ح ََّؽنٔی ًَ ِبؽٔی َو َص َذا لٔی َوبَ ِيىٔی َوبَی ِ َن ًَ ِبؽٔی إٔیَّا َک َن ٌِبُ ُؽ َوإٔیَّ َ
اک َن ِش َتٌٔی ُن َو ٔ ُ
اٟش َورة ٔ ِ ٌَ ٔ ٟبؽٔی َوِ ٌَ ٔ ٟبؽٔی َ٣ا َسأ َ ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اصِ ٔؽَ٧ا َِّ
وب ًََِ ٠يض ٔ ِ٥
ُص َان َّأ ٟذ َ
ی ٩أَ ِن ٌَ َِ ٤ت ًََِ ٠يض ٔ َُِ ٥ی ِر ٔا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
اْٟص َان ا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ َ
ُّ
يَ ٔ ٥
َو ََّل َّ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟـا ِّٟی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِ َب ُة َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص
اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َر َوی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َو َ٣اُ ٔ ٟ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َّ
اٟشائ ٔٔب َِ ٣ول َی ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ُٔ ٩زص َِز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو
ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبٔی َوأَبُو َّ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َص َذا َو َر َوی ابِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو صَ َذا
ہبیتق،دبعازعلسی نبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رفامای سج ےن امنز ںیم وسرہافہحت ہن زپیھ ایکس امنز انصق ےہ انلمکمےہ۔ رافی  ےتہ ںیہ ںیم ےنرعض ایک اے
اوبرہریہریضاہّللاعتیلہنع یھبکںیماامؾےکےھچیپوہاتوہںوتایکرکفں؟اوہنںےنرفامایاےافریسےکےٹیبدؽںیمزپاھرکف۔ںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلرفاماتےہںیمےناےنپدنبےیکامنز وک
دفوصحںںیممیسقترکدایےہ ۔اکیہصحاےنپےیلافراکیاسدنبےےکےئل۔رھپریمادنبہوجامےگنفہاسےکےیلےہ۔انچہچن
ّلل رب ْ لَم
بج دنبہ ڑھکا وہ رک (الْح
َ
َ
م
ْح
ِ
ّ
د
د
ْ
اْل ِ ی َن) زپاتھ ےہ وت اہلل اعتیل رفامات ےہ ریمے دنبے ےن ریمی دمح ایبؿ یک۔ بج (ارلَّ ْ َ ِ
ُ
َ ِّ َ
ِ
ِي) اتہک ےہ وت اہلل اعتیل رفامات ےہ
ارلَّ ِ
ِح) زپاتھ ےہ وت اہلل اعتیل رفامات ےہ ریمے دنبے ےن ریمی انثء ایبؿ یک بج َ(مکِلِ َ ْي ِؾ ادلّ ِ
کتَع ْ ُن ُ دد
ریمےدنبےےنریمیمیظعتیک۔افرہیاخًاتصلریمےےئلےہافرریمے،افرریمےدنبےےکدرایمؿےہ۔رھپ( ِإ َّي َ
لص لْم
تَ
اطا ُ ْسیَْ ِیمَ
ک ْسیَ ِعی ُن)ےسآرخکتریمےدنبےےکےئلےہافراسےکےئلفیہےہوجفہہی ےتہوہےئامےگن(ا ْه دد َِيا ّ ِ َر َ
َف ِإ َّي َ
ِ َ َّ ِ َ ْ َ عَل َ ْیِ ِ ْ َ لْمَع ْ ُص عَل َ ْیِ
ِ
ّ
ِ
َ
َ
ل
ْ
ل) ہی دحثی نسح ےہ۔ ہبعش ،اامسلیع نب رفعج افر یئک رافی العء نب
ضاط د
يأ ْ َ
َ
ْن م ْ
غِ ا و ِ
ب م َفل ا ّضا َ
ال َ
دبعارلنمح ےس فہ اےنپ فادل ےس فہ اوبرہریہ ریض اہّلل اعتیل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن لقن
رکےت ںیہ۔ رھپ انب رجحی افر امکل نب اسن یھبالعء نب دبعارلنمح ےس فہ اوباسبئ ےس (وج اشہؾ ےک ومیل) ںیہفہ اوبرہریہ ریض

اہللاعتیلہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتہ۔زینانبادرسیاےنپفادلےسافرفہالعءنب
دبعارلنمح ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ریمے فادل افر اوباسبئ ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس یک ل  ینعم
رفاتییکےہ۔
رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہافہحتیکریسفتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 862

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی و يٌ٘وب ب ٩سٔيآ ٪ارسی ،اب ٩ابی اویص ،اٛ ٪ے واٟؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ٩٤و
ابوسائب ٣ولی ہظا ٦ب ٩زہزة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِظب َ َرَ٧ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا ٪ا َِٟٔارٔس ُّٔی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
وب بِ ُُ ٩سٔ َِي َ
ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی َو َي ٌِ ُ٘ ُ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَىٔی أَبٔی َوأَبُو َّ
يشی ِ ٔن ْٔلَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اٟشائ ٔٔب َِ ٣ول َی صٔظَ ا ٔ ٦بِ ُٔ ٩زص َِز َة َوکَاَ٧ا َجَ ٔ ٠
ُ
َّ
َّ
ْقآ َٔٓ ٪ه ٔ َی ظ َٔؽ ْاد َُیِرُ َت َ٤اَ ٕ ٦وَِ ٟي َص فٔی َشؽٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی
ْقأِ ٓ َٔيضا بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلی َػ ََل ّة َ ٥َِ ٟي ِ َ
يض َوا ِش َت َّخ ب ٔ َصؽٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص
أ ُ َویِ ٕص أَ ِٛثَرُ َٔ ٩ِ ٣ص َذا َو َسأ َ ُِ ٟت أَبَا ز ُِر ًَ َة ًَ َِ ٩ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٢لَک ا َِ ٟصؽٔی َثی ِ ٔن َػ ٔص ْ

ئ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

دمحمنب ییحی فوقعیب نبایفسؿ افریس،انبایب افسی،اؿ ےکفادل ،العءنبدبعارلنمح ،دبعارلنمحفاوباسبئومیلاشہؾ نبزرہة،
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای سج ےن امنز زپیھ افر اس ںیم
وسرہ افہحت ںیہن زپیھ ایکس امنز انصقف انلمکم ےہ۔ اامسلیع نب افسی یک رفاتی ںیم اس ےس زایدہ ںیہن۔ اامؾ اوبیسیع رتذمی رہمح
اہللرفامےتںیہہکںیمےناوبزرہعےساسدحثیےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہکدفونںدحںیثیحیحصںیہ۔نکیلاوہنں

ےنانبافسییکرفاتیوکوطبردلیلشیپایکےہوجفہاےنپفادلےسافرفہالعءےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحم نب ییحی ف وقعیب نب ایفسؿ افریس ،انب ایب افسی ،اؿ ےک فادل ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ف اوباسبئ ومیل اشہؾ
نبزرہة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہافہحتیکریسفتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 863

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩ابی ٗيص ،س٤اک ب ٩رحبً ،بؽاؼ ب ٩شبيع ،شرضت ًؽی ب ٩شات٥
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َ
رح ٕب ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٔبِ ٔ ٩شُب َ ِي ٕع
أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ َٔ ٩شات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦ص َذا ًَؽ ُّٔی بِ ُ٩
ک إنِّٔی َْلَ ِر ُجو أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ ١اہللُ َی َؽ ُظ فٔی
َشات َٕٔ ٥و ٔجئ ُِت بٔ َِی ِر ٔأَ َ٣ا َٕ ٪وَّلَ َ ٔ ٛت ٕ
اَٗ ٪ا َِ َٗ ٢ب َ ١ذََ ٔ ٟ
اب َٓ َ٤َّ ٠ا ُؼٓ ٌِٔ ُت إَِٔ ٟيطٔ أَ َظ َذ ب ٔ َيؽٔی َو َٗ ِؽ ک َ َ

ک َشا َج ّة َٓ َ٘ َاُ ٌَ ٣َ ٦ض َ٤ا َشًَّی َٗ َضی َشا َج َت ُض َ٤ا ث ُ َّ ٥أَ َظ َذ ب ٔ َيؽٔی
َیؽٔی َٗا ََ َ٘ َٓ ٢اَ ٔ ٘٠َ َٓ ٦ي ِتطُ ا َِ ٣زأَ ْة َو َػ ٔي ٌّی ََ ٌَ ٣ضا َٓ َ٘ َاَّل إ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا إَِٔ ٟي َ
َُف َک
َشًَّی أَتَی بٔی َؼ َار ُظ َٓأ َ ِِ َ٘ ٟت َُ ٟط ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
يؽةُ و ٔ َسا َؼ ّة َٓ َحََ ٠ص ًََِ ٠ي َضا َو َجَِ ٠ش ُت بَی ِ َن یَ َؽیِطٔ َٓ َصَ ٔ٤ؽ اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا ي ٔ ُّ
َّ
َف أَ َِ ٪ت ُ٘و َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ
أَ َِ ٪ت ُ٘و َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إَّٔل اہللُ ٓ ََض َِ ١ت ٌِ َ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠إ ٔ َٟطٕ س َٔوی اہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََّل َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥تک َ ََّ ٥َ ٠سا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َت ٔ ُّ
وب ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥وإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟؼ َاری ُؿ ََّل َْٗ ٢ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإٔنِّی ٔجئ ُِت
َو َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ط ِيئّا أَ ِٛبَرُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّلَ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟي ُضو َؼ َُ ِِ ٣ـ ْ
ُ
ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َٗا ََ َ ٢
ُطف َ ِی اَ ٨َّ ٟضارٔ
ُف ّشا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔی َٓأِ٧ز ٔ ُِ ٟت ً ٔ َِ ٨ؽ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َج ٌَُِ ٠ت أَُِظَ ا ُظ آت ٔيطٔ َ َ
ُفأیِ ُت َو ِج َض ُط َت َب َّش َم َ َ
َ
اٟؼ ٔ
وٖ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔا٤َ ٨ِّ ٟارٔ َٗا َََ ٓ ٢ؼلَّی َو َٗ َاَ َٓ ٦ص َّث ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َٗا ََٓ ٢ب َ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ ًَ ٔظ َّي ّة إٔذِ َجائ َ ُط َٗ ِو ْ ٦فٔی ث َٔي ٕ
اب ُّٔ ٩ِ ٣
رح َج َض َّ ٥َ ٨أَ ِو ا٨َّ ٟارٔ َوَِ ٟو ب ٔ َت َِ ٤زة ٕ َو َِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ
َوَِ ٟو َػا َْ َوَِ ٟو بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ َػا َٕ َوَِ ٟو بٔ َ٘ ِب َـ ٕة َوَِ ٟو ب ٔ َب ٌِ ٔف َٗ ِب َـ ٕة َیقٔی أَ َش ُؽ َُ ٥ِ ٛو ِج َضطُ َ َّ

َک َّ ٣اَّل َو َوَّ ٟؽا
ْصا ٓ ََي ُ٘و ُ ٢بَل َی َٓ َي ُ٘و ُ ٢أَ ٥َِ ٟأَ ِج ٌَ َِ ٟ ١
َٓإ ٔ َّ ٪أَ َش َؽ ََُّ ٥ِ ٛلقٔی اہللَ َو َٗائ ٔ ُْ َٟ ١ط َ٣ا أَُٗو َُ ٢ل ٥ِ ُٜأَ ٥َِ ٟأَ ِج ٌَ َِ ٟ ١
َک َس ٌِّ ٤ا َو َب َ ّ

ک َٓ َي ُِ ٨وزُ ٗ َُّؽا َُ ٣ط َو َب ٌِ َؽ ُظ َو ًَ ِ ٩یَٔ٤ئ٨طٔ َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ ث ُ َََّّ ٥ل َیحٔ ُؽ َط ِيئّا یَقٔی بٔطٔ َو ِج َضطُ
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢بَل َی ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أَیِ َ٣َ ٩ا َٗ َّؽ َِ ٣ت ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
اٖ ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜا َِٟٔا َٗ َة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ
َ َّ
رح َج َض ََّ ٔ ٟ ٥َ ٨ي ٔ ٙأَ َش ُؽ َُ ٥ِ ٛو ِج َض ُط اَ ٨َّ ٟار َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ َٓإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَحٔ ِؽ َٓبٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة كَي َِّب ٕة َٓإٔن ِّی ََّل أَ َظ ُ
اُص َُ ٥ِ ٛو ُٔ ٌِ ٣ليَ ٥ِ ُٜشًَّی َت ٔشی َر َّ
اَّٟس ََٗ ٚا ََ َٓ ٢ح ٌَُِ ٠ت
اٟؤٌي َُ ٨ة ٓ ٔ َامی بَی ِ َن یَثِر َٔب َوا ِٔ ٟصی َرة ٔ أَ ِو أَ ِٛث َ َر َ٣ا َت َع ُ
ُ ٔ َ٧
اٖ ًَل َی َٔ ٣ل َّيت َٔضا َّ َ
رح ٕب
وؾ كَيِّي ٕئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽٔیثْ َش َش ْٔ َ ٩
أَُٗو ُ ٢فٔی َن ِٔ ٔسی َٓأَیِ َُ ُٟ ٩ؼ ُ
َغ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
رح ٕب ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٔبِ ٔ ٩شُب َ ِي ٕع ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ َٔ ٩شات ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

ب ٔ ُلؤٟطٔ
دبعنبدیمح،دبعارلنمحنبدعس،رمعفنبایبسیق،امسکنبرحب،دبعادنبشیبح،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتیلہنع ےتہ
ںیہ ہک ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم فیرفی رفام آ ے۔
ولوگں ےن رعض ایک ہی دعی نب اح مت ںیہ۔ ںیم یسک اامؿافررحتری ےکریغبآ ایگ اھت۔ بج ےھجمآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس
ےل اجایایگ وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ریمااہھت ڑکپ ایل۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےلہپ یہ احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ہک
ےکچ آ ے ہک ےھجم ادیم ےہ ہک اہلل اعتیل اس اک اہھت ریمے اہھت ںیم دںی ےگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ےل رک ڑھکے
وہےئ وت اکی وعرت افر اکی ہچب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک ںیمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکؾ
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاسھتوہےئل افر اؿ اکاکؾرکےکدفابرہریمااہھتڑکپاافر اےنپرھگےل ے۔اکییچب ےن
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلوھچباناھچبدایسجرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبےافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ّللَّےنہکےس
اسےنمھٹیبایگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہللیکدمحفانثءایبؿرکےنےکدعبھجمےسوپاھچہکںیہمت َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
وکیسن زیچ رف یت ےہ۔ ایک مت اہلل ےک العفہ یسک وبعمد وک اجےتن وہ۔ ںیم ےن رعض ایک ںیہن۔ رھپ ھچک دری ابںیت رکےت رےہ رھپ رفامای مت
کُےہکےسراہرفاراایتخررکےتوہہکمتاسےسڑبیزیچاجےتنوہ؟ںیمےنرعضایکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہل
اسےئلا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
فملس ےن رفامای وہیدویں رپ اہلل اک بضغ ےہ افر اصنریرمگاہ ںیہ۔ دعی  ےتہ ںیہ رھپ ںیم ےن اہکہک ںیم اخصل املسمؿ وہں۔دعی
 ےتہںیہرھپںیمےنداھکیہک(ہینسرک)یبنارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملساکرہچہوخیشےسلھکااھٹ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنےھجممکحدایافرںیم اکی ااصنریےکاہں(وطبرامہمؿ) رےنہاگلافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمحبصفاشؾاحرض
وہےناگل۔اکیدؿراتےکفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس اھتیکاکیوقؾآیئ۔اوہنںےنافؿیکداھریدارڑپکے

ےنہپ وہےئ آ ے۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر ہبطخ دےتی وہےئ اںیہن دصہق دےنی یک رتبیغ دی افر رفامای
ارگہچاکیاصع وہایفصن وہای یھٹوہایاسےسیھب مک وہ۔متںیمےس رہاکی (وک اچوا ہک)اےنپریچوکمنہجیکآگیکرگیم ای
ایکسآگےسؤاچےنیکوک شرکےوخاہفہاکیوجھکرایآدیھوجھکردےرکیہوہ۔اسےئلہکرہصخشوکاہللےسالماقترکین
ےہ۔ انچہچن اہلل اعتیلاس ےس فیہ ھچک رفامےئ اگ ایک ںیم ےن اہمترے اکؿآںیھکن ںیہن انبںیئ؟ فہ ےہک اگ اہں ویکں ںیہن۔ اہلل اعتیل
رفامےئاگایکںیم ےن ںیھمت امؽفافالداطعءںیہن ےئ۔فہےہکاگاہںویکںںیہناہلل اعتیل رفامےئاگفہاہکںےہوجمت ےناےنپ ےئل
آےگ اجیھاھترھپفہاےنپآےگےھچیپافرداںیئابںیئدےھکیاگافراےنپرہچےولآگیکرگیمےسؤاچےنےکےئلوکیئزیچںیہناپےئاگ
ذہلامتںیم ےسرہ اکی وکاچوا ہک فہ اےنپآپوک(منہجیک)آگےسؤاچےئاچےہ وجھکرےکاکیڑکٹےےک اسھتیہوہ۔ارگ ہی
یھب ہن ےلم وت ایھچ ابت ےک ذرےعی یہ ؤاچےئ۔ اس ےئل ہک ںیم مت ولوگں ےک قلعتم افےق ےس ںیہن ڈرات۔ ویکہکن اہلل اعتیل اہمترا
دمداگر افر اطعء رکویناال ےہ اہیں کت ہک (رقنع ب ااسی فتق آےئ اگ ہک) اکی ایلیک وعرت دمہنی ےس ریحہ کت رفس رکے یگ افر
اےس اینپ وساری یک وچری اک یھب وخػ ںیہن وہاگ۔ دعی  ےتہ ںیہ ہک ںیم دؽ ںیم وسےنچ اگل ہک اس فتق ہلیبق ونبئط ےک وچر اہکں
وہں ےگ۔ ہیدحثینسح رغ ب ےہ۔ ل  اےس رصػامسک نب رحبیک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ ہبعش یھب امسکےس فہ ابعد نب
شیبحےسفہدعینباحمتےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوطلیدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلنمحنبدعس،رمعفنبایبسیق،امسکنبرحب،دبعادنبشیبح،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہافہحتیکریسفتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 864

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحبً ،باؼب ٩شبيعً ،ؽی ب ٩شات٥

رح ٕب ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

َّ
َک
بِ ُٔ ٩شب َ ِي ٕع ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ َٔ ٩شات ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟي ُضوؼُ َُ ِِ ٣ـ ْ
وب ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥واَ ٨َّ ٟؼ َاری ُؿَل ََْ ٓ ٢ذ َ َ
ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحمنبرفعج ،ہبعش ،امسک نب رحب ،ابعدنب شیبح ،دعی نب احمت رفاتییکہک ل  ےس دمحمینثم افر دمحم نب
اشبرےناؿدفونںےن اہکرفاتییک ل ےسدمحم نبرفعج ےناوہنں ےنہبعش فہامسک نبرحب ےسفہابعدنب شیبحےسفہدعی
مع ْ عَل َ ْی
ِ
َص
ِ
ب ْم"(ینعیوہیدویںرپبضغایکایگ
نبایباحمتےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکوہید" ُ و ٌّ
ےہ)ںیہافراصنری(اسیعیئ)رمگاہںیہ،رھپوطلیدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،ابعدنبشیبح،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسرةرقبہےکقلعتم
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 865

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ و اب ٩ابی ًؽی و ٣ص٤ؽ ب ٩جٌَفً ،بؽاٟوہابً ،وٖ ب ٩ابی ج٤ي٠ة ارعابیٗ ،شا٣ة
ب ٩زہیر ،شرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
اب َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِو ُٖ
ٔی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َو ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ

َ
َ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ
رعاب ٔ ُّی ًَ َِ َٗ ٩شا ََ ٣ة بِ ُٔ ٩ز َصیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
بِ ُ ٩أبٔی َجٔ٤ي ََ ٠ة اْلِ ِ َ

ق َٓ َحا َئ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥اْلِ َ ِش َ٤زُ َواْلِ َبِ َي ُف
ق َٓ َحا َئ بَُ٨و آ َؼ ًََ ٦ل َی َٗ ِؽرٔ اْلِ َ ِر ٔ
َت ٌَال َی َظ ََٙ ٠آ َؼ َِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٦ب َـ ٕة َٗ َب َـ َضا َٔ ٩ِ ٣جٔ٤ي ٍٔ اْلِ َ ِر ٔ
يث َو َّ
َ ١وا َِ ٟصزِ َُ ٪وا َِ ٟعب ٔ ُ
ک َو َّ
اٟلي ُِّب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔصي ْض
َواْلِ َ ِس َوؼُ َوبَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
اٟش ِض ُ

دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ف انب ایب دعی ف دمحم نب رفعج ،دبعاولاہب ،وعػ نب ایب ہمنلة ارعایب ،اسقةة نب زریہ ،رضحت اوبومیس
ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اہلل اعتیل ےن آدؾ ہیلع االسلؾ وک (یٹم یک)
 یھٹےسدیپاایکےسجاسےنوپریزنیمےسااھٹکایک،اسےئلافال ِدآدؾںیمےسوکیئرسخرگناکےہوکیئدیفسےہوتوکیئاکالےہ
افروکیئ اؿروگنں ےکدرایمؿ،ایسرطحوکیئرنؾزماج ےہوتوکیئ تخس،وکیئثیبخ افروکیئبیط۔اامؾاوبیسیع رتذمیرہمحاہلل
رفامےتںیہہکہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ف انب ایب دعی ف دمحم نب رفعج ،دبعاولاہب ،وعػ نب ایب ہمنلة ارعایب ،اسقةة نب زریہ ،رضحت
اوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 866

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُحٓ ٔی َن َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اب ُسح َّّؽا َٗا ََ ٢ؼ َظُ٠وا َُ ٣تزَ ِّشٔٔی َن ًَل َی أَ ِو َرأٛض ٔ ِ ٥أَ ِی ُٔ َ ٨ِ ٣
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ ا ِؼ ُظُ٠وا ا َِ ٟب َ
ی ٩هَ ٤َُ ٠وا َٗ ِو َّّل َُی ِ َر َّأ ٟذی ٗٔي َُ َٟ ١ض َِٗ ٥ا ََٗ ٢اُٟوا َش َّب ْة فٔی َط ٌِ َزة ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽٔیثْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َّؽ ََّ ٢أ ٟذ َ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ت
ا ْد ُ ُ
ب ُہج َّ ًددا ( ےدہ رکےت وہےئ درفازے ںیم دالخ وہ اجؤ) یک فیضر ںیم رفامای ہک ینب ارسالیئ اےنپ وکوہلں رپ ےٹسھگ وہےئ
خا ْ َ
ان َ
ا
َ َّ ِ َطلَم َ ً َ َّ ِ ِ لَِ
ق ُ ْم(ینعیاؿ(اظمل) ولوگں
غ د
ف ََؽ د
درفازےںیمدالخوہےئینعیارحناػرکےتوہےئ،اسدنسےس َ ّ د
الق َ
ال َ
ي ُوا قْل ْ َ

ےن اس وقؽ وک دبؽ دای وج اؿ ےس اہک ایگ اھت) یک ریسفت ںیم وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن جنة یف ریعشة (وج ںیم داہن) ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 867

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،اطٌث س٤اً ،٪اػ ٥بً ٩بيؽاہلل ،شرضت ًا٣ز ب ٩ربيٌہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث َّ
اػ ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٩
اٟش َّ٤ا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َف فٔی َِ ٟي َٕ ٠ة ُ٣وِ ٕ ٤َ ٔ ٠ة َِٓ َ ٧ ٥َِ ٠ؽرٔ أَیِ َ ٩ا ِِ ٔ ٟ٘ب َُ ٠ة ٓ ََؼلَّی ک ُ َُّ ١ر ُج ٕ١
يٌ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َرب ٔ َ

ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زََِ ٟت َٓأَیِ َ٤َ ٨ا تُ َو ُّٟوا َٓ َث ََّ ٥و ِج ُط اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ََکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ٔ٨َّ ٣ا ًَل َی ش َٔيأٟطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِص َ٨ا ذ َ ِ
یب ََّل َن ٌِزُٔٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَ ِط ٌَ َث َّ
َص َذا َشؽ ْ
َّٕ فٔی
اٟش َّ٤ا ٔ ٪أَبٔی اَّ ٟزبٔي ٍٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
ٔیث َ ٔ
اػ ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َوأَ ِط ٌَ ُث ي َُـٌ ُ
َغ ْ

ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،اثعشامسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،رضحتاعرمنبرہعیبریض اہللہنعرفامےتںیہہکل اکیادنریھیرات
ںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھترفسںیمآ ے،ل ںیمےسیسکوکےلبقیکتمسولعمؾںیہنیھت،ذہلاسجاکدجرھہنماھت،ایس
َی
ّللَّ(متسج
رطػامنززپھیل،حبصوہیئوتل روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساساکذترکہایکوتہیآتیانزؽوہیئ َفَ ْ َي ُ َي ُّلاف َ َّم َف ْج ُةا ِ
رطػ یھب ہنم رکف ےگ ایس رطػ اہلل اک رہچہ ےہ) ہی دحثی رغ ب ےہ ل  اےس رصػ اثعش نب امسؿ رعیب یک رفاتی ےس اجےتن
ںیہافرہیفیعضےہ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،اثعشامسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،رضحتاعرمنبرہعیبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 868

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یزیؽ ب ٩ہاروً ،٪بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی ،٪سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ٔيؽ بِ َُ ٩ج َبیِر ٕیُ َص ِّؽ ُث
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَب ٔی ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ًَل َی َراش ٔ َ٠تٔطٔ َت َل ُّو ًّا أَیِ َ٤َ ٨ا َت َو َّج َض ِت بٔطٔ َوص َُو َجا ٕئ َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة إلٔ َی
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
ُ
َش َُ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ُب ِاْلیَ َة َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓف ٔی َص َذا أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ْقأَ ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َوِهَّلِل ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة ث ََّ َ ٥
َش َُ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ُب َٓأَیِ َ٤َ ٨ا تُ َو ُّٟوا َٓ َث ََّ ٥و ِج ُط اہللٔ
َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َویُ ِز َوی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ َوِهَّلِل ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ
ُحا ٔ ٦أَ ِی ت ٔ َِ٘ ٠ائَطُ َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٗا ََ َٗ ٢تا َؼةُ ه ٔ َی َُ ٨ِ ٣شو َظ ْة َن َش َع َضا َٗ ِوُٟطُ ٓ ََوَ ِّ٢و ِج َض َ
ْط ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ ا َِ َ ٟ
ک َط ِ َ
ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اٟظ َوار ٔٔب َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة َویُ ِز َوی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َٓأَیِ َ٤َ ٨ا تُ َو ُّٟوا َٓ َث َّ٥
َ
رعب ٔ ٕٓی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ
َکیِبٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َو ِج ُط اہللٔ َٗا ََ َٓ ٢ث َِّ ٔ ٗ ٥ب َُ ٠ة اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک أَبُو ُ َ
رض بِ َٔ َ ٩

ب ٔ َض َذا

دبعنبدیمح،سیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فملس لفن امنز وساری رپ یہ زپھ ےتیل آ ے وخاہ اس اک ہنم یسک رطػ یھب وہات افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ےس دمہنی یک
رطػ آ رےہ آ ے رھپ انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہی آتی زپیھ"فّللَِّ الْمَ ْضر ُؼ فال ْ
م
ع
ْ
َ
ب ْٓال َیةَ" (اہلل یہ ےک ےئل رشمؼ افر
ر
َ
ِ َ ِ ُ
رغمب) افر رفامای ہی آتی ایس ابب ںیم انزؽ وہیئ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اتقدہ ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہی آتی
َی
" َفّللَِّ الْمَ ْض ِر ُؼ َفالْمَع
ْ
ّللَّ " (اانپ رہچہ دجسم رحاؾ یک رطػ ریھپ ےئجیل) ےس وسنمخ ےہ۔ ہی وقؽ دمحم نب دبعاکلمل
ب َفَ ْ َي ُ َي ُّلا ف َ َّم َف ْج ُة ا ِ
ر
ِ
ُ

نبوشاربنبسیدینبزرعیےسفہدیعسےسافرفہاتقدہ ےسلقنرکےتںیہ۔بجہکاجمدھاسیکریسفتںیم ےتہںیہہکاسرماد
ہیےہہکسجرطػیھبہنمرکفےگایسرطػہلبقےہینعیاانپاہمتریامنزوبقؽوہیگ۔ہیوقؽاوبرک بفعیکےسفہرضننبرعیب
ےسافرفہاجمدھےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،سیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 869

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شحاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ِٕ ا َِ٘ ٤َ ٟا٨َ َٓ ٔ ٦زََِ ٟت َو َّاتع ٔ ُذوا َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٣ُ ٥ؼلًّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو َػ َِّ ٠ي َ٨ا َظَ ٠
يض
َػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،اجحج نب اہنمؽ ،امحد نب سلمة ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
َ
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس اکشہکل  ِ
م ِؾ
اقمؾاربامیہےکےھچیپامنززپےتھ،انچہچنہیآتیانزؽوہیئ" َفا ّئج ُِددفانِمْ َ َ
ً
ِإ ْ َثاه ِی َممُ َضل ّی" ِ
(اقمؾاربامیہوکامنزیکہگجرقمررکف)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اجحجنباہنمؽ،امحدنبسلمة،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 870

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥ش٤يؽ كوی ،١شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا شُ َِ ٤ي ْؽ َّ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ُُِٗ ٠ت
 ٩ِ ًَ ١إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اٟلؤی ُ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َّات َع ِذ َت َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٣ُ ٥ؼلًّی َٓ َ٨زََِ ٟت َو َّاتع ٔ ُذوا َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٣ُ ٥ؼلًّی َٗا َ٢

يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبعینم ،میش،دیمحوطلی،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےنرعض ایک
ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکش آپ ِ
م ِؾ
اقمؾ اربامیہ وک امنز یک ہگج انبےت۔ اس رپ ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ " َفا َّئج ُِددفا ْ
نِم َ َ
ِی م ً
ِإ ْ َثاه َم ُ َضل ّی"ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمرضحتانبرمعریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،دیمحوطلی،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعنباطخبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 871

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ک َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُ ٥ِ ٛأ ُ َّّ ٣ة َو َس ّلا َٗا َِ ًَ ٢ؽ َّّل َٗا َ ٢أَبُو ً ٔي َسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ادمح نب عینم ،اوباعمفیة ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ُک ُأة َّ ًة َف َش ًظا"(رتہمجافرایسرطحل ےنںیہمتاتمفطسانبای) یکریسفتںیمرفامایہکفاطسےسرماد
ک َ
ےنآتیرکہمی" َف َ َ د
کِل َجعَل ْ َنا ُ ْ
دعالاعدؽےسرمادینعیہنارفاطہنیرفطیہکلبدفونںےکدرایمؿ)ےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوباعمفیة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 872

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،جٌَفبً ٩و ،٪اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
و٣َ ٪ا أَ َتاَ٧ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ذیز ٕ َو َ٣ا
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؽع َی ُْ ٧وط َٓ ُي َ٘ا َُ ٢ص ِ ١بَ ََّ ِِ ٠ت ٓ ََي ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ُِ َٓ ٥ي ِؽع َی َٗ ِو ُُ ٣ط َٓ ُي َ٘ا َُ ٢ص ِ ١بَ َََّ ٓ ٥ِ َُِٜ ٠ي ُ٘وَ ُٟ
ک َٗ ِو ُ ٢اہللٔ َت ٌَال َی
و ٪أَُ َّ ٧ط َٗ ِؽ بَ َََّ ٓ َّ ٠ذَ ٔ ٟ
أَ َتاَ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَ َش ٕؽ َٓ ُي َ٘ا ُُ ٩ِ ٣َ ٢ط ُضو ُؼ َک ٓ ََي ُ٘و َُ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ َوأ ُ َُّ ٣ت ُط َٗا َُ َٓ ٢ي ِؤتَی بَٔ ٥ِ ُٜت ِظ َض ُؽ َ

يؽا َوا َِ ٟو َس ُم ا ِِ ٌَ ٟؽ َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو
و ٪اٟزَّ ُسو َُِ ٠ًَ ٢يَ ٥ِ ُٜطض ٔ ّ
َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ض َویََ ُٜ
ک َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُ ٥ِ ٛأ ُ َّّ ٣ة َو َس ّلا َ ٔ ٟتُٜوُ ٧وا ُط َض َؽا َئ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ص َو ُظ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظا ٕر َش َّؽث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
دبع نب دیمح ،رفعجنب وعؿ ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایایقتمےکدؿرضحتونحہیلعاالسلؾوکالبایافروپاھچاجاگیئہکایکآپےناہللاکاغیپؾاچنہپدایاھت۔فہںیہک ےگاہں۔
رپ اؿ یک وقؾ وک البای اجےئ اگ افر وپاھچ اجےئ اگہک ایک ونحہیلع االسلؾ ےن ںیہمت اغیپؾاچنہپای اھت؟فہ ںیہک ےگ ہک ںیمہ وکیئ ڈراےنفاال
وکیئ افر ںیہن آای۔ رھپ ونح ہیلع االسلؾ ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک آپ ےک وگاہ وکؿ ںیہ۔ فہ رعض رکںی ےگ ہک دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس) افر اؿ یک اتم۔ رھپ ںیہمت البای اجےئ اگ افر مت وگایہ دف ےگ ہک اوہنں ےن اہلل اعتیل اک اغیپؾ اچنہپای اھت۔ یہی اہلل اعتیل ےک اس
ُک ُأة َّ ًة َف َش ًظا"۔ (ایس رطح ل  ےن ںیہمت اتم فطس انبای اتہک مت ولوگں رپ وگایہ دف افر روسؽ اہلل
رفامؿ یک ریسفت ےہ " َف َ َ د
ککِلَ َجعَل ْ َنا ُ ْ
یلص اہللہیلعفآہلفملسمترپوگاہوہں)فطسےسرماددعؽےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔دمحمنباشبریھبرفعجنبوعؿےسافرفہ
ا،شمےسایسیکامدننرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفعجنبوعؿ،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 873

راوی  :ہ٨اؼ ،وٛيٍ ،اَسائي ،١ابواسص ،ٙشرضت بزاء رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗؽ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُصٔ ُّب أَ ِ ٪یُ َو َّج َط
َش َط ِض ّزا َوک َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َػلَّی ِ َ ٧ص َو بَ ِيتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟؽ ٔ
ض ٔس َّت َة أَ ِو َس ِب ٌَ َة ًَ َ َ
ک فٔی َّ
ُحأ ٦
اٟش َ٤ا ٔ
ک ٗ ٔ ِب َّ ٠ة َت ِز َؿاصَا ٓ ََوَ ِّ٢و ِج َض َ
ئ َٓ ََ ُ٨٠و َِّ ٟي ََّ ٨
إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٗ ِؽ َ َ ٧زی َت َ٘ َُّ ٠ب َو ِجض ٔ َ
ْط ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔؽ ا َِ َ ٟ
ک َط ِ َ

ا ٪یُصٔ ُّب ذََّ َ ٔ ٟ
ْص َٗا َ ٢ث ُ ََّّ ٣َ ٥ز ًَل َی َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦اْلِ َ ِن َؼارٔ َوص ُُِ ٥ر ُٛو َْ فٔی َػ ََلة ٔ
ٓ َُو ِّج َط ِ َ ٧ص َو ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َوک َ َ
ک ٓ ََؼلی َر ُج ُْ ٌَ ٣َ ١ط ا َِ ِ ٌَ ٟ
ض َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َي ِظ َض ُؽ أََّ٧طُ َػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََّ٧طُ َٗ ِؽ ُو ِّج َط إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َٗا َ٢
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْص ِ َ ٧ص َو بَ ِيتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟؽٔ ٔ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُسِٔيا َُّ ٪
ُح ُٓوا َوص ُُِ ٥ر ُٛو َْ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َٙ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ
َٓاَ َ ِ ٧

انہد،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رضحترباءریض اہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسبجدمہنیفیرفی
الےئوتوسہلرتسہامہکتتیباسدقمسیکرطػرخرکےکامنززپےتھرےہنکیلاچےتہآ ےہکاںیہناخہنہبعکیکرطػرخرکےن
لْ
ہ
اکمکحدای اجےئ۔انچہچناہلل اعتیلےنہی آتیانزؽیک"دَقْ َثیتَ َقلُّتف ْہه ِ لش َ َ
َک َش ْغ َرا مَشْجِ ِ دد
کق ِ ْنل ًَةرَت َْص َه َقَ ِ ّؽ َف ْه َ
ک ِفا َّ مَائِفل ُی َولّ ِ َی َّن َ
َ َ َ
َ

ْ
اْل ِ
اؾ"۔ (ینعی ل  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ (ابرابر) آامسؿ یک رطػ اانھٹ دھکی رےہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
ََ
رخاخہنہبعکیک رطػریھپدںیےگےسجآپدنسپرکےتںیہذہلااانپرہچہاخہنہبعکیکرطػریھپےئجیل)انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساکرخایسےلبقیکرطػرکدایایگےسجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدنسپرفامےتآ ے۔رھپاکیصخشےنآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اسھت رصع یک امن ز زپیھ اس ےک دعب اس اک سگر ااصنر یک اکی امجتع رپ وہا وج رصع یک امنز زپھ رےہ آ ے افر روکع ںیم
آ ے۔ اؿ اک رخ تیب اسدقمس یک رطػ اھت۔ اس ےن اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتامنززپیھےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس اکرخہبعکیکرطػریھپدایایگ۔انچہچناوہنںےنیھباےنپرہچےےلبقیکرطػ
ریھپےئل۔ہیدحثینسححیحصےہ۔ایفسؿوثریاےساوبااحسؼےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،فعیک،ارسالیئ،اوباقحس،رضحترباءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 874

راوی  :ہ٨اؼ ،وٛيٍ ،سٔياً ،٪بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،اب٤ً ٩ز

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢کَاُ ٧وا ُر ُٛو ًّا فٔی َػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ض َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٔیث ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ٖ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوًُ ََ ٤ار َة بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
يض
َػ ٔص ْ
انہد ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ل  ےس رفاتی یک انھد ےن اؿ ےس فعیک ےن اؿ ےس ایفسؿ ےن فہ دبعاہلل نب دانیر
ےسافرفہانبرمعریضاہّللاعتیلہنعلقنرکےتںیہہکانبرمعریضاہلل اعتیلہنعےنرفامایہکفہ(ولگ)رجفیکامنززپھرےہآ ے
افر روکع ںیم آ ے۔ اس ابب ںیم رضحت رمعف ریض اہلل اعتیل ہنع نب وعػ زمین ریض اہلل اعتیل ہنع ،انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع،

امعرہ نب افس ریض اہلل اعتیل ہنع افر اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یک دحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 875

راوی  :ہ٨اؼ و ابوً٤ار ،وٛيٍ ،اَسائي ١س٤اکً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ُو ِّج َط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َوأَبُو ًَ َّ٤ارٕ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ض َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ
ٕ بٔإ ٔ ِظ َوا٨َ ٔ ٧ا َّأ ٟذ َ
ی٣َ ٩اتُوا َوص ُِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
و ٪إلٔ َی بَ ِيتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟؽ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
ا ٪اہللُ ُ ٔ ٟيـٔي ٍَ إ ٔ َی٤اِ ٥ِ َُٜ٧اْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َت ٌَال َی َو َ٣ا ک َ َ
انہدفاوبامعر،فعیک،ارسالیئامسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکبجہلبقدبتلیوہایگوتاحصہب
ےن رعض ایک ای روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس امہرے اؿ اھبویئں اک ایک وہاگوج تیباسدقمسیک رطػ رہچے (رخ)رک ےک امنز
زپےتھآ ےافراسمکحےس(ہلبقیکدبتیلی)ےلہپوفتوہے۔اسرپآتیانزؽوہیئ"فم َک َؿا ُلِیصی
کي ْٓال َیةَ"۔(ینعیاہلل
ّللَّ ُ ِ َع ِإ َن َ ُ ْ
ََ
ااسیںیہنہکاہمترےاامیونںوکاضعئرکدے)۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہدفاوبامعر،فعیک،ارسالیئامسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 876

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہزی ،شرضت رعوہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ٕ
رع َو َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َ٣ا أَ َری ًَل َی أَ َش ٕؽ َ ٥َِ ٟی ُل ِ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِِ ُ ٩
اٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وٖ بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت بٔئ َِص َ٣ا َُِٗ ٠ت یَا ابِ َ ٩أ ُ ِظًٔی كَ َ
بَی ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َط ِيئّا َو َ٣ا أُبَالٔی أَ ََِّ ٪ل أَك ُ َ
ا ٩ِ ٣َ ٪أَ َص َّ٨َ ٤َ ٔ ٟ ١ا َة َّ
اٟلأُ َي ٔة َّأًٟی بٔا ِ٤ُ ٟظَ َََّّ ١ٔ ٠ل َی ُلوُٓو َ ٪بَی ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِ٤َ ٟزِ َوة ٔ َٓأَِ٧زَ َ٢
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وكَ َ
وَ ٪وإٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
اٖ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اط ًََِ ٠يطٔ
اط ًََِ ٠يطٔ أَ َِ ٪ی َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا َوَِ ٟو کَاِ َ ٧ت َ٤َ ٛا َت ُ٘و َُٟ ٢کَاِ َ ٧ت ٓ َََل ُج ََ ٨
اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ٓ َََ ٩ِ ٤ش َّخ ا ِٟب َ ِي َت أَ ِو ا ًِ َت ََ ٤ز ٓ َََل ُج ََ ٨
ک َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪
ک ْٔلَبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ آَ ٕ ٦أ َ ًِ َح َب ُط ذََ ٔ ٟ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
أَ ََِّ ٪ل یَ َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ٓ ََذ َ ِ
و ٪إ ٔ َّ٪
اََّ ٩ِ ٣َ ٪ل َی ُل ُ
وٖ بَی ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َي ُ٘وَ ُٟ
و ٪إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
َص َذا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َِ َ٘ ٟؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت رٔ َج ّاَّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟي ُ٘وَ ُٟ

و ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِن َؼارٔ إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِٔ ٣زَ٧ا ب ٔ َّ
اٟل َو ٔ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوِ ُ ٧ ٥َِ ٟؤ َِ ٣ز بٔطٔ
آَخ َ
كَ َوا َٓ َ٨ا بَی ِ َن َص َذیِ ٔ ٩ا َِ ٟص َح َزیِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٩أَ ِ٣ز ٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َو َٗا َُ َ ٢
رک بِ ُِ ًَ ٩ب ُؽ اَّ ٟز ِش ََٓ ٩ٔ ٤أ ُ َرا َصا َٗ ِؽ َ٧زََِ ٟت فٔی
بَی ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة َٔٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ئ َو َص ُؤ ََّل ٔ
َص ُؤ ََّل ٔ
انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رضحترعفہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہّللاعتیلاہنعےسرعض
ایکہکںیمافصفرمفہےکدرایمؿیعسہنرکےنفاےلرپاسلمعںیموکیئاضمہقئںیہند اتھک۔زینریمےزندکیاسںیموکیئرحج
ںیہن ہک اؿ ےکدرایمؿیعس ہن رکفں۔ اوہنں ےن رفامای اے اھبےجن وت ےن ینتک طلغ ابتیہک ےہ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنافصءافررمفہےکدرایمؿیعسیکرھپاسےکدعباملسمونںےنیھبااسییہایک۔اہںزامہناجتیلہںیموجرس شانمة(تب)ےک
فَ
ےئلکیبلاتہکاھتفہافصءفرمفہےکدرایمؿیعسںیہنرکاتاھت۔رھپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ" مَ ْن َح َّال َْی ْی َت َأ ْفا ْع َیم َ َر َ َف ُ َخ َح
َ َ ََ َ ئ
ػ ِ ِِمَا۔"(وججحتیباہللرکےایرمعہادا رکےاسرپافصافررمفہےکدرایمؿیعسرکےنرپوکیئانگہںیہن)ارگااسی
عَل ْن ِةأ ْؿ ّ ّ
ي َ
ََ َ َ َ َ َ ََ َ ئ
ػ ِ ِِمَا"(ینعیاسرپوکیئانگہںیہنارگفہافصفرمفہیکیعس
یہوہاتاسیجہکمتہکرےہوہوتاہللاعتیلرفامےت"ف ُخحعَل ْن ِةأ ْؿل ّ ّ
ي َ
ہنرکے)زرہی ےتہںیہہکںیمےنہیدحثیاوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾےکاسےنمایبؿیکوتاوہنںےناےستہب

دنسپ ایک افر رفامای اس ںیم ڑبا ملع ےہ۔ ںیم ےن ھچک املعء وک  ےتہ وہےئ انس ےہ ہک رعب ںیم ےس وج ولگ افصفرمفہ ےک درایمؿ یعس
ںیہن رکےت آ ےفہ  ےتہ آ ےہک اؿ دف رھتپفں ےکدرایمؿیعس رکان اومر اجتیلہ ںیم ےس ےہ افر ااصنر ںیم ےس ھچکولگ  ےتہ ہک
ںیمہ تیب اہلل ےک وطاػ اک مکح دای ایگ ےہ ہنہک افص فرمفہ اک۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ " ِإ َّؿ ال َّصفَا َفالْم َ ْر َف َة نِمْ َشعَا ِث ِ

اّللَِّ۔" (ینعی افصفرمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ںیہ۔) اوبرکب نب دبعارلنمح  ےتہ ںیہ ہک ریمے ایخؽ ںیم ہی آتی ایہن ولوگں ےک
قلعتمانزؽوہیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رضحترعفہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 877

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یزیؽ ب ٩ابی شٜي ،٥سٔيا ،٪شرضت ًاػ ٥اشو٢

اػ ٕ ٥اْلِ َ ِش َو َٔٗ ٢ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟؼَّ َٔا
أ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َشٕٔ ٜيُ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ
اِ ٪اْل ٔ ِس ََل ُ ٦أَ َِ ٣ش٨َ ِٜا ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة
َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢کَاَ٧ا َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اَک
َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤ش َّخ ا ِٟب َ ِي َت أَ ِو ا ًِ َت ََ ٤ز ٓ َََل ُج ََ ٨
اط ًََِ ٠يطٔ أَ َِ ٪ی َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢ص َُ٤ا َت َل ُّو َْ َو ََ ٩ِ ٣ت َل َّو ََ َظی ِ ّرا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َط ٔ ْ
ًَْ ٔ ٠يَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبع نبدیمح،سیدی نبایب میکح ،ایفسؿ،رضحتاعمصاوحؽ  ےتہ ںیہہک ںیم ےناسن نب امکلریضاہللاعتیلہنع ےس افصفرمفہ ےک
قلعتموپاھچوتا وہنںےنرفامایہیزامہناجتیلہیکاشنوینںںیمےسآ ے۔بجاالسؾآایوتل ےناؿاکوطاػوھچڑدای۔رھپاہللاعتیل
ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ" ِإ َّؿال َّصفَا َفالْم َ ْر َف َة نِمْ َشعَا ِث ِاّللَِّ" رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای اؿ ےک درایمؿ یعس رکان لفن
ابعدتےہافروجوکیئلفنیکینرکےاہللاعتیلوبقؽرفامےنفاالےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،سیدینبایبمیکح،ایفسؿ،رضحتاعمصاوحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 878

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪جٌَفب٣ ٩ص٤ؽ٣ ،ص٤ؽ ،شرضت جابزبً ٩بؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪ج ٌِ َ ٔ
ِٕ ا َِ٘ ٤َ ٟا ٔ ٦ث ُ َّ٥
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َس ِب ٌّا ٓ ََ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔی َن َٗؽ ََٔ َّٜ ٣َ ٦ة ك َ َ
َْقأَ َو َّاتع ٔ ُذوا َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٣ُ ٥ؼلًّی ٓ ََؼلَّی َظَ ٠
ُ
ُ
َ
َ
ْقأَ إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
أتَی ا َِ ٟص َح َز َٓا ِس َت٤ََ ٠طُ ث ََّٗ ٥ا َِ َ ٧ ٢ب َؽأ ب ٔ َ٤ا بَ َؽأ اہللُ َو َ َ
يض
َػ ٔص ْ
انب ایبرمع،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،دمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس انس بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت تیب اہلل اک است رمہبت وطاػ ایک۔ رھپ ہی آتی
ِی م ً
َ
م ِؾ ِإ ْ َثاه َم ُ َضل ّی" (افر مت اقمؾ اربامیہ وک امنز یک ہگج رقار دف) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقمؾ
زپیھ" َفا ّئج ُِددفا نِمْ َ َ
اربامیہےکےھچیپامنززپیھرھپآےئافررجحاوسدوکوبہسدای رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایل یھبفںیہےس رشفعرکےت
نِم َشعَا ِث ِا َ
ّللِّ۔"ہیدحثینسححیحصےہ۔
ںیہاہجںےساہللاعتیلےنرشفعایکافرہیآتیزپیھ" ِإ َّؿال َّصفَا َفالْم َ ْر َف َة ْ
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،دمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 879

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ١ب ٩یو٧ص ،ابواسص ،ٙشرضت بزاء رضی آ٠ٟہ تٌالی ً٨ہ

اب
َسائ ٔي َ ١بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٪أَ ِػ َص ُ
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ِْط  ٥َِ ٟیَأِک ُ َِِ ٟ ١ي ََ ٠ت ُط َوَّلَ یَ ِو َُ ٣ط َشًَّی
رض ِاْلٔٓ َِل ُ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
ار َٓ ََ ٨اِ َٗ ٦ب َ ١أَ ُِ ٪ئ ٔ َ
َ ١ػائ ّٔ٤ا َٓ َص َ َ
رض ِاْلٔٓ َِلا ُر أَتَی ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٨ِ ٔ ً ١ؽ ٔک كَ ٌَ ْاَٗ ٦اَِ ٟت ََّل َو َل٩ِٔ ٜ
ُص ََ ٣ة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی ک َ َ
یُ ِٔ ٤س َی َوإ ٔ َِّ َٗ ٪ي َص بِ َِ ٔ ٩
اَ ٪ػائ ّٔ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َش َ َ
ٕ اَ ٨َّ ٟضا ُر
٠َ َِ َٓ ١ب َ ِتطُ ًَ ِيُ٨طُ َو َجائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَتُطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِتطُ َٗاَِ ٟت َظ ِي َب ّة ََ ٟ
أََ ِ ٧لَٓ ُٙ ٔ ٠أَكُِ ُ٠ب ََ ٟ
اَ ٪ی ِو َُ ٣ط َي ٌِ َُ ٤
ک َوک َ َ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ت َؼ َ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة أُش ٔ ََّ ١لَِ ٟ ٥ِ ُٜي ََ ٠ة ِّ
اٟؼ َيا ٔ ٦اَّ ٟزٓ َُث إلٔ َی ن َٔشائٔ٥ِ ُٜ
َک ذََ ٔ ٟ
ُُش َٔی ًََِ ٠يطٔ ٓ ََذ َ َ
اَشبُوا َشًَّی َیت ََبی َّ َن َل ٥ِ ُٜا َِ ٟع ِي ُم اْلِ َبِ َي ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع ِي ٔم اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ُف ّشا َطؽ ّ
َٓٔ
ٔیؽا َوکُُ٠وا َو ِ َ
ََف ُشوا ب ٔ َضا َ َ
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نبدیمح ،دبعاہلل نب ومیس ،ارسالیئ نب ویسن ،اوب ااحسؼ ،رضحت رباء ریض اہّلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہبرکاؾ ریض
اہلل اعتیل ہنع ںیم بج وکیئ رفزہ راتھک رھپ ااطفر  ےئریغب وس اجات وت فہ دفرسی اشؾ کت رات دؿ ھچک ہن اھکات۔ رضحت سیق نب رصہم
ااصنریریضاہللاعتیلہنعرفزہدارآ ےااطفرےکفتقاینپویبیےکاپسفیرفیالےئافروپاھچایکریتےاپساھکانےہ۔اسےن
اہک۔ںیہن۔نکیلںیماجرکالتشرکیتوہں۔اسرادؿاکؾرکےنیکفہجےسرضحتسیقنبرصہموکدنینآیئگ۔بج آپیکزفہج
فاسپآیئوت(وسےئوہےئ)دھکیرکاہکاہےئاہمتریرحمفی۔رھپبجدفرسےدؿدفرہپاکفتقوہاوتفہوہیبشوہے۔انچہچنااکس
ذترکہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایکایگافرہیآتیانزؽوہیئ۔الحمکل۔متولوگںےئلیکرفزفںیکراوتںاینپ ویبویںےس
ُ ِ َ لَُک
کي
ح ْم ل َ ْنل ََة ال ِّص َنا ِؾ ا َّرل َ ُ
(تبحم رکان) الحؽ رک دای ایگ ےہ۔ اس رپ فہ ولگ تہب وخش وہےئ زین اہلل اعتیل ےن رفامای (أ ّ
ف ِإ ََل ِ َي ُِ ْ
ل ْ َْ ِ لْف َ
َی ی َینی لَُک
بی
نِما خْزِ)(ینعیاھکؤ)افرویپاہیںکت ہکمت ولوگں
سد ْ
فَفَرِ ُحا ِ َب رَف ًَح َ د
اشوُبا َج ّ ی َ َ َّ َن ْمالْخ َْی ُط َْال ْ َ ُضنِمْ ا خ َْی ِطال ْ َ
ش ًِندا َف ُ ُُکا َف ْ َ
ےئلیکدیفسطخایسہطخےسزیمتموہاجےئ۔(ینعیفاحضوہاجےئ)۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعاہللنبومیس،ارسالیئنبویسن،اوباقحس،رضحترباءریضاہّللاعتیلہنع

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

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 880

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ذر ،يشيٍ ٨ٛؽی ،شرضت نٌ٤ا ٪بظیر رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ي َُشي ٍِّٕ ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ِّٔی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ْقأَ َو َٗا ََ ٢ربُّ ٥ِ ُٜا ِؼًُونٔی أَ ِس َتحٔ ِب َل ٥ِ ُٜإلٔ َی
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو َٗا ََ ٢ربُّ ٥ِ ُٜا ِؼًُونٔی أَ ِس َتحٔ ِب َلَٗ ٥ِ ُٜا َُّ ٢
اٟؽ ًَا ُئ ص َُو ا َِٔ ٌٟبا َؼةُ َو َ َ
يض
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اَخ َ
َٗ ِؤٟطٔ َؼ ٔ ٔ

انہد،اوباعمفیة،ا،شم،ذر،عیسیدنکی،رضحتامعنؿریشبریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےسہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
َُک
کي ا ْد ُع ِت َأ ْش َیخِ ْت ل ْم " (ینعی اہمترا رب اتہک ےہ ہک ھجم ےس داع رکف ںیم وبقؽ رکفں اگ) یک ریسفت ںیم رفامای ہک داع یہ الص
" َف َف َؽ َر ُّ ُ ْ
کيا ْد ُع ِت َأ ْش َیخِتلَُک ْم ِإ ََل َ
ِ
ِي"کتزپیھ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
اخ
د
ة
ق
ل
ِ
َ
ِ
ابعدتےہافرہیآتی" َف َف َؽ َر ُّ ُ ْ
ْ
َ
ْ
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،ذر،عیسیدنکی،رضحتامعنؿریشبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 881

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥شؼین ،طٌيی شرضت ًؽی ب ٩شات٥

يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا ُش َؼی ِْن ًَ َِّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَؽ ُّٔی بِ َُ ٩شات َٕٔٗ ٥ا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َشًَّی َیت ََبی َّ َن َل٥ِ ُٜ
ا َِ ٟع ِي ُم اْلِ َبِ َي ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع ِي ٔم اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗا َ ٢ل ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ذَا َک بَ َي ُ
اق اَ ٨َّ ٟضارٔ َٔ ٩ِ ٣س َواؼ ٔ

َّ
اِ ٠ٟي َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ییَ َُک
ادمح نب عینم  ،میش ،نیصح ،یبعش رضحت دعی نب احمت ےس لقن رکےت ںیہ ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ " َج َّیی َ َن َّی َن ل ْم الْخ َْی ُط َْال ْب َی ُض
س ِد" وتیبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ھجم ےسرفامایہک اس ےسرماد راتیکاتر یک ںیم ےسدؿ یکرفینش اکاظرہ
نِمْالْخ َْی ِط َْال ْ َ
وہانےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،نیصح،یبعشرضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 882

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي٣ ،٥حاٟؽ ،طٌيیً ،ؽی ب ٩شات٥

يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي َْ ٥ش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣حاْ ٔ ٟؽ ًَ َِّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ َٔ ٩شات ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک
ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ادمحنبعینم ،میش،اجمدل،یبعش،دعینباحمتےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکلثمدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،اجمدل،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 883

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪حاٟؽ ،طٌيی ،شرضت ًؽی ب ٩شات٥

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَُ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حإ ٔ ٟؽ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ َٔ ٩شات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ِوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢شًَّی َیت ََبی َّ َن َل ٥ِ ُٜا َِ ٟع ِي ُم اْلِ َبِ َي ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع ِي ٔم اْلِ َ ِس َوؼ ٔ َٗا ََٓ ٢أ َ َظ ِذ ُت ً ٔ َ٘ا َٟی ِ ٔن أَ َش ُؽص َُ٤ا أَبِ َي ُف
َخ أَ ِس َوؼُ َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟيض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِيئّا  ٥َِ ٟیَ ِصَٔوِ طُ ُسٔ َِيا َُٗ ٪ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َّ
١
اِ ٠ٟي ُ
َو ِاْل َ ُ
يض
ار َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َواَ ٨َّ ٟض ُ

انبایبرمع،ایفسؿ،اجمدل،یبعش،رضحتدعینباحمتےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفزےےک
َی ییَنی لَُک
بی
س ِد"۔ (رتہمج۔ ینعی اھکےت
قلعتم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ " َج ّی َ َ َّ َن ْم الْخ َْی ُط َْال ْ َ ُض نِمْ الْخ َْی ِط َْال ْ َ
ےتیپروہاہیںکتہکاظرہوہاجےئدیفسداھہگایسہداھےگےس۔اسےسرمادےہہکراتیکاتر یکیلچاجےئافرحبصیکدیفسی
ومنداروہاجےئ)انچہچن ںیم ےندفرایسںرھک ںیلاکی دیفسافراکیاکیلافررات ےکآرخ ںیماںیہندےنھکیاتگل۔ رھپآپ یلصاہلل
ہیلع فآہلفملسےنھجمےسھچکاہکنکیلہیابتایفسؿوکایدںیہنریہ۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسےسرماد
راتافردؿںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اجمدل،یبعش،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 884

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ؿصاک ب٣ ٩ع٠ؽ ابوًاػ٧ ٥بي ،١شيوة بَ ٩شیض ،یزیؽ ب ٩ابی شبيب ،شرضت اس ٥٠ابوً٤زا٪

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َّ
ا٪
َشیِ ٕض ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشب ٔيبٕ ًَ ِ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
اٟـصَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩ع َٕ ٠ؽ ًَ َِ ٩ش ِي َو َة بِ َٔ ُ ٩
َ
َرخ َد إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ِٔ ٣ثُ ُ٠ض ِ ٥أَ ِو أَ ِٛثَرُ َو ًَل َی
اٟزوَ َ ٓٔ ٦
اٟزوَٓ ٔ ٦أ ِ َ
َخ ُجوا إ ٔ َِ ٟي َ٨ا َػ ًّٔا ًَو ّٔامی ُّٔ ٩ِ ٣
اُّ ٟتحٔي ٔي ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ب ٔ َ٤ؽٔی َٔ ٨ة ُّ

اٟزوَ ٔ ٦شًَّی َؼ َظ َ١
ْص ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو ًَل َی ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٔة ٓ ََـا َُ ٟة بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َٓ َص ََ ١َ ٤ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ًَل َی َػ ِّٕ ُّ
أَصِ َٔ ِ ٣ٔ ١
اض إٔ٥ِ َُّٜ٧
اض َو َٗاُٟوا ُس ِب َص َ
ٓ ٔيض ٔ ََِ ٓ ٥ؼ َ
وب اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اط اُ ٨َّ ٟ
ا ٪اہللٔ یُِ٠قٔی ب ٔ َي َؽیِطٔ إلٔ َی اَّ ٟت ِضٔ َٜ ُ٠ة َٓ َ٘ َا ٦أَبُو أَ ُّی َ
ِ
اُصو ُظ َٓ َ٘ا َ٢
َت َتأ َ َّوَ ُٟ
َش اْلِ َ ِن َؼارٔ َ٤َّ ٟا أَ ًَزَّ اہللُ ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦و َٛث ُ َر ُ ٔ َ ٧
وَ ٪ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َص َذا اَّ ٟتأؤی ََ ١وإٔ٤َ َّ ٧ا أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ٓ ٔي َ٨ا ََ َ ٌِ ٣
اُصو ُظ
َسا ُؼ َ
وَ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َِ ٣وا َ٨َ ٟا َٗ ِؽ َؿا ًَ ِت َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ أَ ًَزَّ ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦و َٛث ُ َر ُ ٔ َ ٧
َب ٌِ ُـ َ٨ا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف ٔ ًّ
ََِٓ ٠و أَ َٗ ِ٨َ ٤ا فٔی أَ َِ ٣وا٨َ ٔ ٟا َٓأ َ ِػ َِ ٠ص َ٨ا َ٣ا َؿا ََ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َی َ٧ب ٔ ِّيطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یزُ ُّؼ ًَ َِ ٠ي َ٨ا َ٣ا ُٗ ِ٨َ ٠ا َوأَ ِن ٔٔ ُ٘وا فٔی
َسبٔي ٔ ١اہللٔ َو ََّل تُ ُِ٘ ٠وا بٔأَیِؽٔی ٥ِ ُٜإلٔ َی اَّ ٟت ِضٔ َُٜ٠ة َٓکَاِ َ ٧ت اَّ ٟت ِضُ َٜ ُ٠ة ِاْل ٔ َٗا ََ ٣ة ًَل َی اْلِ َ َِ ٣وا َٔ ٢وإ ٔ ِػ ََلش َٔضا َو َت ِز َ٨َ ٛا ا َِِ ٟزِ َو ٓ ََ٤ا َزا َ ٢أَبُو
یب
اٟزوَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وب َطاظ ّٔؼا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َشًَّی ُؼٓ َٔ ٩بٔأ َ ِر ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
أَ ُّی َ
ق ُّ
دبعنبدیمح،احضکنبدلخماوباعمصلیبن ،ویحةنبرشحی،سیدینبایب بیب،رضحتاملساوبرمعاؿ ےتہںیہہکل گنجےئلیکرفؾ
ےوہےئآ ےرفویمںیکوفجںیمےساکیڑبیفصاقمےلبےئلیکیلکننجےساقمےلب ےئلیکاملسمونںںیمےسیھب اینتیہدعتاد
ںیم ای اس ےس زایدہ آدیم ےلکن۔ اؿ دونں رصم رپ ہبقع نب اعرم احمک آ ے ہکبج رکشل ےک اریم اضفہل نب دیبع آ ے۔ املسمونں ںیم ےس
اکی صخش ےن رفؾ یک فص رپ ہلمح رک دای اہیں کت ہک اےکن ادنر الچ ایگ۔ اس رپ ولگ ےنخیچ ےگل افر ےنہک ےگل ہک ہی وخد وک اےنپ اہھت
ےس الہتک ںیم ڈاؽ راہ ےہ۔ انچہچن اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتیل ہنع ڑھکے وہےئ افر رفامای اے ولوگ مت ولگ اس آتی یک ہی
ِکي ِإ ََل ا َّلی ْه ُل َک ِة)۔ (ینعی مت وخد وک اےنپ اہوھتں الہتک ںیم ہن ڈاول) ۔ ہکبج تقیقح ہی ےہ ہک ہی آتی ل 
ریسفت رکےت وہ ( َف َل ُیل ْ ُْوا ِيَ ْ د
ن ُْ
ااصنر ےک قلعتم انزؽ وہیئ اس ےئل ہک بج اہلل اعتیل ےن االسؾ وک اغبل رک دای افر اس ےک دمداگرفں یک دعتاد زایدہ وہیئگ۔ وت ل 
ولگ آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ےنہک ےگل۔ اب اہلل اعتیل ےن االسؾ وک اغبل رک دای افر اس یک دمد رکےن فاےل تہب ںیہ افر
امہرے اوماؽ(یتیھک ابڑی فہریہ) اضعئ وہے ںیہ۔ امہرے ےئلرتہب وہاگ ہک ل  اؿ یکاالصحرکںی۔اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ۔
َسا َ
ِکي ِإ ََلا َّلی ْه ُل َک ِة"(ینعیمتاہللیک
ّللِّ َف َل ُیل ْ ُْوا ِيَ ْ د
انچہچناہللاعتیلےنامہریابتوجابےکںیمہیآتیانزؽرفامیئ" َف َأتْف ِ ُْوا ِف َ ِ ِ
ن ُْ

راہںیمرخچرکفافروخدوکالہتکںیمہنڈاول)انچہچنالہتکہییھتہکل اےنپاوحاؽافریتیھکابڑییکاالصحںیمگلاجںیئافرگنج
ف اہجد وک رتک رک دںی۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک اوباویب ریض اہلل اعتیل ہنع ہشیمہ اہجد یہ ںیم رےہ اہیں کت ہک دنف یھب رفؾ یہ یک
رسزنیمںیموہےئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،احضکنبدلخماوباعمصلیبن،ویحةنبرشحی،سیدینبایب بیب،رضحتاملساوبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 885

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ہظيِ٣ ،٥یرة ،شرضت ٣حاہؽ رضی اہلل ً٨ہ ٛہتے ہيں ٛہ شرضت ٌٛب بً ٩حزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا ُِٔ٣ی َرةُ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ َٗا َُ ٌِ َٛ ٢ب بِ ُِ ًُ ٩ح َز َة َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٟف ٔ َّی َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ
يـا أَ ِو بٔطٔ أَذّی َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسطٔ َٓٔ ِٔؽ َی ْة ٔٔ ٩ِ ٣ػ َيا ٕ ٦أَ ِو َػ َؽ َٗ ٕة أَ ِو نُ ُش ٕک َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
ا٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ز ٔ ّ
ای ًَى َی ب ٔ َضا ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ
ِاْل َی ُة َوإٔیَّ َ

ُف ْة َٓ َح ٌََِ ٠ت ا َِ ٟض َو ُّا٦
ْصَ٧ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ُِ ٟص َؽیِب ٔ َي ٔة َوِ َ ٧ص ُٔ ِ ٣ُ ٩
َش َُ ٛ
ُح َُ ٣
وَ ٪و َٗ ِؽ َش َ َ
وَ ٪وکَاِ َ ٧ت لٔی َو ِ َ
یک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِشِٙ ٔ ٠
ٔک تُ ِؤذ ٔ َ
َت َشا َٗ ُم ًَل َی َو ِجهٔی ٓ ََ٤زَّ بٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٛ ٢أ َ َّ ٪صَ َواَ َّ٦رأِس َ

اٟؼ َي ُا ٦ثَ ََلثَ ُة أَیَّاَ ٕ ٦و َّ
َوَ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َٗا ََ ٣ُ ٢حاص ْٔؽ ِّ
ک َطا ْة ٓ ََؼاً ّٔؽا
اٟل ٌَ ُأ ٔ ٟ ٦ش َّت ٔة ََ ٣شأٛی َن َواُ ٨ُّ ٟش ُ

یلع نب رجح  ،میش،ریغمة ،رضحت اجمدہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک رضحت بعک نب رجعہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اس ذات یک مسق
فَ
م ُک
سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ہی آتی ریمے یہ قلعتم انزؽ وہیئ " مَ ْن َک َؿ ِ ْن ْم رَم ًِي َأ ْف یِ ِة َأذًی نِمْ َر ْأ ِس ِة فَف ِ ْدد َی ٌّة
صق ٍَة َأ ْفتُ ُس ٍک" (رتہمج۔ارگمت ںیمےس وکیئ امیبروہایاےکس رسںیم فیلکت وہوترفزے،ریخات ایرقابین ےسااکس دفہی
ص ٍؾ َأ ْف َ َ د
نِمْ ِ َ
ادا رکف) ۔  ےتہ ںیہ ہک ل  حلص دحہیبی ےک وماعق رپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ارحاؾ یک احتل ںیم آ ے۔ ںیمہ
رشمنیک ےن رفک دای۔ ریمے ابؽ اکونں کت ےبمل آ ے افر وجںیئ ریمے ہنم رپ رگےن وج ں ںیھت۔ اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ریم ے اپس ےس سگرے افر داھکی وت رفامای اتگل ےہ ہک اہمترے رس یک وجںیئ ںیہمت اذتی (فیلکت) دے ریہ ںیہ۔
رعض ایک۔ یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ ابؽ ڈنمفا دف۔ اس رطح ہی آتی انزؽ وہیئ۔ اجمدہ  ےتہ ںیہ ہک
رفزےنیتدؿےک،اھکانالھکےئوتھچونیکسمںوکافررقابینرکےوتاکیرکبیایاسےسزایدہ۔
رافی  :یلعنبرجح ،میش،ریغمة،رضحتاجمدہریضاہللہنع ےتہںیہہکرضحتبعکنبرجعہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 886

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ہظي ،٥ابوبظیر٣ ،حاہؽً ،بؽاٟزش ٩٤بٟ ٩يلیٌٛ ،ب بً ٩حزہ رضی اہلل ً٨ہ٥

َش ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِ ٕ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨صو ٔذََ ٔ ٟ
یلع نب رجح  ،میش ،اوبریشب ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب یلیل ،بعک نب رجعہ ریض اہلل مہنع ےس رفاتی یک یلع نب رجحےن اؿ ےس  میش ےن فہ
اوبریشبفہاجمدہفہدبعارلنمح نبیلیلافرفہبعکنبرجعہ ریضاہللاعتیلہنعےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسح
حیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح ،میش،اوبریشب،اجمدہ،دبعارلنمحنبیلیل،بعکنبرجعہریضاہللمہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 887

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ہظي ،٥اطٌث ب ٩سوار ،طٌيیً ،بؽاہلل بٌٛ ،١ٌ٘٣ ٩ب بً ٩حزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥أَ ِط ٌَ َث بِ َٔ ٩س َّوارٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ِ ًَ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة ًَ ِ٩
ُّ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اْلِ َ ِػب ٔ َضان ٔ ِّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨صو ٔذََ ٔ ٟ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ َ ٧ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ص َو َص َذا
یلعنبرجح ،میش،اثعشنبوسار،یبعش،دبعاہللنبلقعم،بعکنبرجعہل ےسرفاتییکیلعنبرجحےناؿےس میشےناؿےس
اثعش نب وسار ےن اوہنں ےن یبعش ےس اوہنں ےن دبعاہلل نب لقعم ےس افر اوہنں ےن بعک نب رجعہ ےس ایس یک امدنن لقن ایک
ےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔دبعارلنمحنبااہبصینیھبدبعاہللنبلقعمےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح ،میش،اثعشنبوسار،یبعش،دبعاہللنبلقعم،بعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 888

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ،١ایوب٣ ،حاہؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلیٌٛ ،ب بً ٩حزہ رضی اہلل ً٨ہ٥

وب ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
َ ١یت َ َ٨اثَزُ ًَل َی َج ِب َضًٔی أَ ِو َٗا ََ ٢شا ٔج َي َّی
ًُ ِح َز َة َٗا َ ٢أَتَی ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أُوٗ ٔ ُؽ َت ِص َت ٗ ٔ ِؽ ٕر َوا ُِ ٤ِ َ٘ ٟ

ک َن ٔشي َّ ٜة أَ ِو ُػ ِ ٥ثَ ََلثَ َة أَیَّا ٕ ٦أَ ِو أَكٌِ ِٔٔ ٥س َّت َة
ک َوا ِن ُش ِ
ٔک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِشَ ِٙ ٔ ٠رأ ِ َس َ
یک صَ َو ُّاَ ٦رأِس َ
َٓ َ٘ا َ ٢أَتُ ِؤذ ٔ َ
وب ََّل أَ ِؼرٔی بٔأَیَّت ٔضٔ َّ٩بَ َؽأَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ََ ٣شأٛی َن َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،بعکنبرجعہریضاہللمہنعےسرفاتییکیلعنبرجحےناؿےساامسلیع
ےنفہاویبفہاجمدہفہدبعارلنمحنبایبیلیلافرفہبعکنبرجعہریضاہللاعتیلہنعےسلقنرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس ریمے اپس فیرفی الےئ وت ںیم اکی اہڈنی ےک ےچین آگ اگلسراہ اھت افر وجںیئ ریمی اشیپین رپ ڑھج ریہ ںیھت۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنوپاھچہک ایکہیںیہمتفیلکتدیتیںیہ؟رعضایکیجاہں۔رفامایرسےکابؽڈنمفادفافررقابینرکف،دفاینیترفزے
رھکولایرھپھچونیکسمںوکاھکانالھکؤ۔اوباویب ےتہںیہہکےھجمہیایدںیہنراہہکوکؿیسزیچےلہپرفامیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،بعکنبرجعہریضاہللمہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 889

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ة ،سٔيا ٪ثوری ،بٜیر بً ٩لاء ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩يٌ٤ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اَّ ٪
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز َٗا َ٢
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩بَُٜی ِر ٔبِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َّ
َّ
َات أَ َّی ُا٣ٔ ٦ى ّی ثَ ََل ْث ٓ َََ ٩ِ ٤ت ٌَ َّح َ ١فٔی
رعٓ ْ
رعٓ ْ
رعٓ ْ
َات ا َِ ٟص ُّخ َ َ
َات ا َِ ٟص ُّخ َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟص ُّخ َ َ
َ
َی ِو َ٣ی ِ ٔن ٓ َََل إٔث ِ ََِ ٠ًَ ٥يطٔ َو ََ ٩ِ ٣تأ َ َّ َ ِ
رع َٓ َة َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِل ٍَ ُ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ َٓ َ٘ ِؽ أَ ِؼ َر َک ا َِ ٟص َّخ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز
َخ ٓ َََل إٔث ََِ ٠ًَ ٥يطٔ َو َ ٩ِ ٣أ ِؼ َر َک َ َ
ٔیث َر َوا ُظ َّ
َٗا َُ ٢سٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َوصَ َذا أَ ِج َوؼُ َشؽ ٕ
اٟث ِور ُّٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ئ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ب ُ َٜی ِر ٔبِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ
ب ُ َٜی ِر ٔبِ َٔ ًَ ٩لا ٕ

انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ،ہنیی  ،ایفسؿ وثری ،ریکب نب اطعء ،رضحت دبعارلنمح نب رمعی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن نیت رمہبت رفامایہک جح رعافت ںیم(رہھٹان) ےہ افر  ین اکایقؾ نیتدؿکت ےہ نکیل ارگ وکیئ دلجی
رکےت وہےئ دف دؿ ںیم یہ الچ ایگ اس رپ یھب وکیئ انگہ ںیہن افر ارگ نیت دؿ کت ایقؾ رکے وت یھب وکیئ رحج ںیہن۔ زین وج صخش
رعافتںیمولطعرجفےسےلہپچنہپایگاساکجحوہایگ۔انبرمعریضاہلل اعتیلہنع،ایفسؿنب،ہنییاکوقؽلقنرکےتںیہہکوثرییک
ایبؿرکدہہیدحثیتہبدمعہ ےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔اےسہبعشےنیھبریکب نباطعءےسلقن ایکےہ۔نکیل اسدحثیوک
ل رصػریکبنباطعءیہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنبعنینة،ایفسؿوثری،ریکبنباطعء،رضحتدبعارلنمحنبرمعیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 890

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اب ٩جزیخ ،اب٠٣ ٩يٜة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِب َِ ُف اِّ ٟز َجا ٔ ٢إلٔ َی اہللٔ اْلِ ََُّ ٟؽ ا َِ ٟع ٔؼ َُٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

انبایبرمع،ایفسؿ،انبرججی،انبةلنکة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاہللاعتیلےکزندکیڑگھجاول(زلایئڑگھجارکےنفاال)آدیم بےسزایدہاندنسپدیہےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبرججی،انبةلنکة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 891

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رح ٕب َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟي ُضوؼُ إٔذَا
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اؿ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥َِ ٟ ٥یُ َؤاکُٔ٠و َصا َو ٥َِ ٟيُظَ ارٔبُو َصا َو ٥َِ ٟیُ َحا ٌُٔ ٣و َصا فٔی ا ِٟب ُ ُيو ٔ
ک
َش َ
ت ٓ َُشئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
يف ُٗ ِ ١ص َُو أَذّی َٓأ َ ََ ٣زص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َؤاکُٔ٠وصَُّ٩
ک ًَ ِ ٩ا ِٔ ٤َ ٟص ٔ
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو َي ِشأَُٟوَ َ ٧

َويُظَ ارٔبُوصَُ َّ٩وأَ َِ ٪یُٜوُ ٧وا َُ ٌَ ٣ض َّ٩فٔی ا ِٟب ُ ُيو ٔ
اط َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٟي ُضوؼُ َ٣ا یُزٔی ُؽ أَ ِ ٪یَ َؽ ََ َط ِيئّا
ت َوأَ َِ ٪ئ ٌَُِ٠وا ک ُ ََّ ١ط ِي ٕئ َ٣ا َظ ََل ا٨ِّ ٟک َ َ
َش َوأ ُ َس ِي ُؽ بِ ُُ ٩ش َـیِر ٕإلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِظب َ َرا ُظ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زَٔ٧ا إ ٔ ََّّل َظا َ٨َ َٔ ٟا ٓ ٔيطٔ َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ًَبَّا ُؼ بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
يف َٓ َت َََّ ٌ٤ز َو ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َٗ ِؽ
ک َو َٗ َاَّل یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل ُ ٜٔ ٨ِ َ ٧ص ُض َّ٩فٔی ا ِٔ ٤َ ٟص ٔ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َاس َت ِ٘ َب َِ ٠ت ُض َ٤ا َص ٔؽیَّ ْة َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن َٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَثَزٔص َٔ٤ا ٓ ََش َ٘اص َُ٤ا ٓ ٌََ٤َ ٔ ٠ا
َُـ َ
ٔب ًََِ ٠يض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا َ٣ا ٓ ِ
أََّ٧طُ َ ٥َِ ٟي ِِ َـ ِب ًََِ ٠يض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َِ ٣ضؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ

دبع نب دیمح ،نامیلؿ نب رحب ،امحد نب سلمة ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ارگ وہیدویں ںیم ےس وکیئ
وعرتاایؾضیحںیموہیتوتفہولگہناےکساسھتاھکےتےتیپافرہنلیموجؽرےتھکانچہچنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساس
لْم
َ
خ
ی
ُ
ِ
ھ َأذًی" (ینعیہی آپ یلصاہلل ہیلع
ن ْ
َلْق ُ َ
ض ْ
نَعا ِ
 ےلئسےکقلعتمدرایتف ایک ایگ وتاہللاعتیل ےنہیآتیانزؽرفامیئ" َف َ ْيَ ُل َ َ
فآہلفملس ےس ضیح ےک قلعتم وپےتھچ ںیہ وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس رفام دےئجیہک ہی اناپیک ےہ) رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنمکح دایہکاؿےکاسھتاھکایایپاجےئافراںیہنرھگفںںیماےنپاسھتراھکاجےئزیناؿےکاسھتامجعےکالعفہ بھچک(ینعی
وبسفانکرفہریہ)رکاناجزئےہ۔اسرپوہیدیےنہکےگلہکہیامہرےرہاکؾیکاخمتفلرکےتںیہ۔رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
رفامےت ںیہ ہک ابعد نب ریشب افر ادیس نب ریضح آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وہید ےک اس وقؽ یک ربخ دےنی ےک دعب رعض

ایک۔ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکل ضیحےکاایؾںیمامجعیھبہنرکےنوج ںاتہکاؿیکاخمتفلوپریوہاجےئ۔ہیابت
نسرکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآ ہلفملساکرہچہابمرکم ےےسریغتموہایگ۔اہیںکتہکل ےھجمسہکاشدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اؿےس انراضوہےںیہ افر رھپاھٹرک لچدےیئ۔ایس فتقاؿدفونںےئلیکدفدھ وطبردہہیآایوتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اںیہن جیھب دای افر اوہنں ےن ایپ۔ اس رط ح ںیمہ ملع وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس انراض ںیہن ںیہ۔ ہی دحثی نسح
ےہ۔دمحمنبدبعاالیلعاےسدبعارلنمحنبدہمیےسافرفہامحدنبہملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نامیلؿنبرحب،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 892

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪شرضت ابٜ٨٣ ٩ؽر ٛہتے ہيں ٛہ شرضت جابز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟي ُضو ُؼ َت ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَتَی ا َِ ٣زأَ َتطُ فٔی ُٗبَُ ٔ ٠ضا ٔ٩ِ ٣
ِ
رحثَ ٥ِ ُٜأَنَّی ٔطئِت َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
يض
یث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ؼُبُز ٔ َصا ک َ َ
رح ْث َلَٓ ٥ِ ُٜأتُوا َ ِ
ا ٪ا َِ ٟو َُ ٟؽ أَ ِش َو َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت ن َٔشا ُؤ ُِ َ ٥ِ ٛ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رضحت انب دکنمر  ےتہ ںیہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای وہیدی اہک رکےت آ ے ہک وج صخش اینپ
ویبیےسیلھچپرطػےساسرطحتبحصرکےہکدوخؽلبق(ینعیآہلام لساکدوخؽ)اےلگہصح ںیمیہوہوت ااکسہچباگنیھبدیپا
لَُک ْ َ َْ ُ َ ُ َ س ی
ْکي َأ ّت ِ یْ ُ ْم" اہمتری وعرںیت اہمتری و ںایتں ںیہ ذہلا اینپ یتیھک ںیم
ُُک رَح ٌّ
"يؤ ُ ْ
ْث م فيا رَح ْ
وہات ےہ۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ ِ َ
اہجںےساچوہدالخرکف۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رضحتانبدکنمر ےتہںیہہکرضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 893

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪اب ٩ظثي ،٥اب ٩سابم ،شٔؼة بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت ا ٦س٤٠ہ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ظ َث ِي ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٩ساب ٔ ٕم ًَ َِ ٩شٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ
ِ
رحثَ ٥ِ ُٜأَنَّی ٔطئِت َُِ ٥ي ٌِىٔی
رح ْث َلَٓ ٥ِ ُٜأتُوا َ ِ
ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ ن َٔشا ُؤ ُِ َ ٥ِ ٛ
ا ٪بِ ُٔ ٩ظ َث ِي َٕ ٥وابِ َُ ٩ساب ٔ ٕم ص َُو
ٔػ َ٤ا ّ٣ا َواش ّٔؽا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوابِ ُُ ٩ظ َث ِي ٕ ٥ص َُو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ساب ٔ ٕم ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َو َشٔ َِؼ ُة ه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یَ ٙویُ ِز َوی فٔی س َٔ٤إ ٦
اٟؼ ِّؽ ٔ

َواش ٔ ٕؽ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،انبمیثخ،انباسطب،جفضةنبدبعارلنمح،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیلاہنعیبنارکؾ
لَُک ْ َ َْ ُ َ ُ َ س ی
ْکي َأ ّت ِ یْ ُ ْم)یکریسفتلقنرکیتںیہہکاسےسرماداکییہوسراخ
ُُکرَح ٌّ
(يؤ ُ ْ
ْث مفيارَح ْ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساسآتی ِ َ
(ںیمدالخرکان)ےہ۔ہیدحثینسح حیحصےہ۔انبمیثخاکانؾدبعاہللنبامثعؿنبمیثخےہافرانباسطبفہدبعارلنمحنبدبعاہلل
نباسطبیحمجیکمںیہافرہصفحفہدبعارلنمحنباوبرکبدصقییکیٹیبںیہ۔ضعبرفاایتںیمیفامسؾفادحےکاافلظیھبرمفیںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،انبمیثخ،انباسطب،جفضةنبدبعارلنمح،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 894

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شش ٩ب٣ ٩وسی ،يٌ٘وب بً ٩بؽاہلل اطٌز ،جٌَف ب ٩ابی ِ٣یرة ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

َف بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ ِ٩
وب بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َش َّؽث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ض َٗا ََ ٢جا َئ ًُ َ٤زُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ صَ َُ ِٜ٠ت َٗا ََ ٢و َ٣ا
َسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک َٗا ََ ٢ش َّو ُِ ٟت َر ِشلٔی َّ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢یَزُ َّؼ ًََِ ٠يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِيئّا َٗا ََٓ ٢أُِ٧زَِٔ ٟت ًَل َی َر ُسو ٔ٢
أَصِ ََ َٜ ٠
ِ
اٟؽب ُ َز َوا َِ ٟص ِي َـ َة َٗا َ٢
رحثَ ٥ِ ُٜأَنَّی ٔطئِت ُِ ٥أَِٗب ٔ َِ ١وأَ ِؼب ٔ ِز َو َّات ُّٔ ٙ
رح ْث َلَٓ ٥ِ ُٜأتُوا َ ِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ن َٔشا ُؤ ُِ َ ٥ِ ٛ
ِم
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی ص َُو َي ٌِ ُ٘ ُ
یب َو َي ٌِ ُ٘ ُ
َغ ْ
وب ا ُِّ ِّ ُ٘ ٟ

دبعنبدیمح،نسحنبومیس،وقعیبنبدبعاہللارعش،رفعجنبایبریغمة،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنعےس
رفاتیےہہکرضحترمع ریضاہللاعتیلہنعیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس یکدختم ںیم احرضوہےئ افر رعض ایک ایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمالہکوہایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچسکرطح۔رعضایک۔ںیمےنآجراتاینپوساری
ریھپ دی۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع  ےتہ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ
لَُک ْ َ َْ ُ َ ُ َ س ی
ْکي َأ ّت ِ یْ ُ ْم"(ینعی سجرطػ ےساچوہ (لبق ںیم) تبحص رکفاہتبلاپاخےن یک ہگجافر ضیح ےساانتجب
ُُکرَح ٌّ
"يؤ ُ ْ
ْث مفيارَح ْ
َِ
رکف)ہیدحثیرغ بےہ۔وقعیبفہدبعاہللارعشیےکےٹیبںیہافرہیوقعیب یمںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نسحنبومیس،وقعیبنبدبعاہللارعش،رفعجنبایبریغمة،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
امہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 895

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ہظا ٦بٗ ٩اس٣ ،٥بارک بٓ ٩ـاٟة ،شش ،٩شرضت  ١ٌ٘٣ب ٩يشار رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟضا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک بِ ََٔ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ِ ًَ ٩بِ َٔ ٩ي َشا ٕر أََّ٧طُ َز َّو َد
أ ُ ِظ َت ُط َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ًَل َی ًَ ِض ٔؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َ٣ا کَاِ َ ٧ت ث ُ َّ ٥كَ ََّ َ٘ ٠ضا َت ِلٔ٠ي َ٘ ّة ٥َِ ٟ

ُک ب ٔ َضا َو َز َّو ِج ُتَ َٜضا
َک ِ٣ت َ
یُ َزا ٔج ٌِ َضا َشًَّی ا ِن َ٘ َـ ِت ا َِّٔ ٌٟؽةُ ٓ ََضو ٔ َی َضا َوصَؤیَ ِت ُط ث ُ ََّ ٥ظ َل َب َضا َ ٍَ ٣ا ِٟع َُّل ٔ
اب َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط یَا ُل َ ٍُ ٜأَ ِ َ
ک َٗا َ ٥َ ٔ ٠ٌََ ٓ ٢اہللُ َشا َج َت ُط إَِٔ ٟي َضا َو َشا َج َت َضا إلٔ َی َب ٌَِ ٔ ٠ضا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک
آَخ َ٣ا ًََِ ٠ي َ
ٓ ََل ََّ ِ٘ ٠ت َضا َواہللٔ ََّل َت ِز ٔج ٍُ إَِٔ ٟي َ
ک أَبَ ّؽا ٔ ُ
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َسَ ٌَ ٔ٤ضا ََٗ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣ا ََ ٢س ٌِّ ٤ا َ ٔ ٟزبِّی َوكَا ًَ ّة ث ُ َّ٥
َو َت ٌَال َی َوإٔذَا كَ َِّ٘ ٠ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََب َ ٩َ ِِ ٠أَ َج َُ ٠ض َّ٩إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َوأَْمُتْن َّلَ َت ٌَِ ٤َُ ٠
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩وص َُو ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ک َوأ ُ ِ ٔ
َک َُ ٣
َؼ ًَا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ َز ِّو ُج َ
ا٪
یب َوفٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َؼ ََّل َْ ٟة ًَل َی أَُ َّ ٧ط ََّل َی ُحو ُز ا٨ِّ ٟکَا ُط بٔ َِی ِر ٔ َول ٔ ٕٓی ْٔلَ َّ ٪أ ُ ِظ َت َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشا ٕر کَاِ َ ٧ت ثَ ِّي ّبا ََِٓ ٠و ک َ َ
ا َِ ٟص َش ٔٔ َ ٩
َغ ْ

وَ ٪ؤٟي َِّضا َٟزَ َّو َج ِت َنٔ َِش َضا َوَ ٥َِ ٟت ِص َتخِ إلٔ َی َؤٟي َِّضا َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشارٕ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َظاك َ َب اہللُ فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَةٔ اْلِ َ ِوَ ٔ ٟيا َئ
اْلِ َ ِ٣زُ إَِٔ ٟي َضا ُؼ َ

ئ فٔی اَّ ٟتزِؤی ٔخ َ ٍَ ٣ر َٔؿاصَُّ٩
َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َت ٌِ ُـُ٠وصُ َّ٩أَ َِ ٪ی ِِ ٜٔ ٨ص َ ٩أَ ِز َوا َج ُضَٓ َّ٩ف ٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َؼ ََّل َْ ٟة ًَل َی أَ َّ ٪اْلِ َ َِ ٣ز إلٔ َی اْلِ َ ِوَ ٔ ٟيا ٔ

دبعنبدیمح،اشہؾنباقمس،ابمرکنباضفلة،نسح،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےندہعراستل
ںیماینپنہباکیسکاملسمؿےساکنحایک۔وھتڑارعہصفہاسھترےہرھپاسےنالطؼدےدیافردعتسگراجےنکتروجعںیہن
ایکاہیںکتہکدعتسگر یئگ۔رھپفہدفونں(ینعیایمں،ویبی)اکیدفرسےوکاچےنہےگل۔انچہچندفرسےولوگںےکاسھتاس
آدیمےنیھباکنحاکاغیپؾ اجیھوتںیم(ینعیلقعمنباسیرریضاہللاعتیلہنع)ےناہکاےےنیمکںیمےناےساہمترےاکنحںیمدے
رک اہمتری زعت ازفایئیکیھت افر مت ےن اےس الطؼدے دی۔ اہللیک مسقفہ یھبک اہمتریرطػ روجع ںیہنرکےئ یگ۔رافی ےتہ
َطلَّْ ُْی لیّ ف َ َنل َ
ع
ْ
ںیہ ہک اہلل اعتیل اؿ دفونں یک اکی دفرسے یک رضفرت وک اجاتن اھت۔ انچہچن ہی آتی رکہمی انزؽ وہںیئ " َف ِإ َذا ْم ا ِ َسائَ َن
َ َجل َ ُھ َ َ َ ْ ُ َ تَعْل َ
م
ي ل ُو َؿ" (افر ارگ مت ںیم ےس ھچک ولگ اینپ ویبویں وک الطؼ دے دںی افر اؿ یک دعت وپری وہ اجےئ وت مت
أ َّن ِإَل قْل ِ ِة َفأ ْ
اںیہن اےنپ اسقب وشرہفں ےس (دفابرہ) اکنح رکےن ےس تم رفوک) رشبہکیط فہ اقدعے ےک اطمقب افر ابل  راضدنم وہں۔ اس

ےس اسصخش وک تحیص یک اجیت ےہ وج اہلل افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ راتھک ےہ۔ اس تحیص اک وبقؽرکان اہمترے ےئل زایدہ افصیئ افر
اپیک یک ابت ےہ ویکہکن اہلل اجاتن ےہ افر مت ںیہن اجےتن) بج لقعم ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہی آایت ںینس وت رفامای اہلل یہ ےئلیک عمس
فااطتعےہ۔رھپاےسالبایافررفامایںیماےساہمترےاکنحںیمدےرک اہمتراارکاؾرکاتوہں۔ہیدحثینسححیحص ےہ۔افر یئک
دنسفںےسنسحےسوقنمؽےہ۔اسدحثیںیماسابترپدالتلےہہکریغبفیلےکاکنحاجزئںیہن۔اسےئلہکلقعمنباسیر
ریضاہللاعتیلہنعیکنہبہقلطمںیھت۔انچہچنارگاکنحاکاایتخروہاتوتفہاانپاکنحوخدرک ںیتیلافرلقعمنباسیرریضاہللاعتیلہنعیک
اتحمجہنوہںیتاسآتیںیماطخبیھبافایلء(رسرپوتسں)ےئلیکےہہکاںیہناکنحےستمرفوک۔ذہلاآتیاسابترپدالتل
رکیتےہہکاکنحاکاایتخروعروتںیکراضدنمیےکاسھتاؿےکافایلء(رسرپوتسں)وکےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اشہؾنباقمس،ابمرکنباضفلة،نسح،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 896

راوی ٗ :تيبة٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص( ،ؼوَسا ُطی )ٙانؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،زیؽ ب ٩اسٌ٘ٗ ،٥٠اَ ب ٩شٜي ،٥شرضت ًائظہ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہا

ک ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِس٩ِ ًَ ٥ََ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ط و َش َّؽث َ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی یُوَُ ٧ص َِ ٣ول َی ًَائٔظَ َة َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز ِتىٔی ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ِ ٪أَ ُِ ٛت َب ََ ٟضا ُِ ٣ؼ َصّٔا َٓ َ٘اَِ ٟت إٔذَا
بَ ََ ِِ ٠ت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َٓآذنِّٔی َشآٔوُوا ًَل َی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت َواٟؼَّ ََلة ٔ ا ُِ ٟو ِس َلی َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َِِ ٠ت َُضا آ َذِ٧ت َُضا َٓأ َ َِِ ٠٣ت ًَل َ َّی َشآٔوُوا ًَل َی
اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ْص َوُٗو ُ٣وا ِهَّلِل َٗأ٧ت ٔی َن َو َٗاَِ ٟت َسٌِ ٔ٤ت َُضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی
ت َواٟؼَّ ََلة ٔا ُِ ٟو ِس َلی َو َػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩شٔ َِؼ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق،امکلنباسن(،دفرسارطقی)ااصنری،نعم،امکل،زدینباملس،اقعقعنبمیکح،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےکومیل
ویسن ےتہںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےنےھجم مکحدایہکاؿےکےئلاکیق( ف(رقآؿرکمیاکل )ہ)وھکلںافربج
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اسآتی َ
ا
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َ
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ْ
َ
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َ
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َ
ض
ْ
َ
ض
ِ
ہیمکحدای ہکہیآتیاس رطحوھکل َحف ُِ وا لَع ا ّ َو ِ
ال ی (رتہمج۔امنزفںیکافحتظ رکف زین رصعیک امنزیک یھبافر
ات َفا ّ لة ُ
اہلل ےک اسےنم ادب ےک اسھت ڑھکے روہ) رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےن رفامای ںیم ےن ہی آتی یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسایسرطحہ یےہ۔اساببںیمرضحتہصفحریضاہللاعتیلاہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :قنینة،امکلنباسن(،دفرسارطقی)ااصنری،نعم،امکل،زدینباملس،اقعقعنبمیکح،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 897

راوی  :ش٤يؽ ب٣ ٩شٌؽة ،یزیؽ ب ٩زریٍ ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،شش ،٩شرضت س٤زہ ب ٩ج٨ؽب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش َُ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ
ْص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََلةُ ا ُِ ٟو ِس َلی َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

دیمحنبدعسمة،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،نسح،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتیلہنع ےتہںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایدرایمینامنزےسرمادرصعیکامنزےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،نسح،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 898

راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة ،سٌيؽ ب ٩ابی رعوبةٗ ،تاؼة ،ابوششا ٪ارعدً ،بؽہ س٠امی ٪شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َش َّش َ َ
يؽ َة َّ
اٟش٤َِ ٠ان ٔ ِّی أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪يا َش َّؽثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
رع ٔد ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
ا ٪اْلِ ِ َ
اب َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا َِِ َ ٣ل ُٗبُ َورص َُِ ٥وب ُ ُيو َت ُض ِّ َ ٧ ٥ارا َ٤َ ٛا َط َُِ٠وَ٧ا ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ ا ُِ ٟو ِس َلی َشًَّی َُابَ ِت
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِو َ ٦اْلِ َ ِشزَ ٔ

َّ
يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوأَبُو َش َّش َ َ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط ُِ ٣ش٥ْ ٔ ٠
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رع ُد ِ
ا ٪اْلِ ِ َ

انہد،دبعة،دیعسنبایبرعفیة،اتقدة،اوباسحؿارعج،دبعہنامیلؿرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوزفہدنخ ؼےکومعقرپرشمنیکےئلیکدباعرکےتوہےئرفامایاےاہللاؿ(افکر)یکربقفںافررھگفںوک
آگ ےس رھب دے ےسیج اؿ ولوگں ےن ںیمہ درایمین امنز زپےنھ ےس رغفب آاتفب کت وغشمؽ رک دای (ینعی رصع یک امنز) ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔افریئکدنسفںےسرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسوقنمؽےہ۔اوباسحؿارعاجاکانؾملسمےہ۔
رافی  :انہد،دبعة،دیعسنبایبرعفیة،اتقدة،اوباسحؿارعج،دبعہنامیلؿرضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 899

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابونرض ابوؼاؤؼ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ك٠صة بْ٣ ٩صٖ ،زبيؽ٣ ،زة ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

ْص ٕ
رض َوأَبُو َؼا ُو َؼ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ُِ ٩زبَ ِي ٕؽ ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ

ْص َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوأَبٔی
بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََلةُ ا ُِ ٟو ِس َلی َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َصا ٔط ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبرضناوبداؤد،دمحمنبطلجةنبرصمػ،زدیب،رمة،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولصةفیطسینعیدرایمینامنزرصع یکامنزےہ۔اساببںیمرضحتزدینباثتبریض
اہللاعتیلہنع،اوباہمشریضاہللاعتیلہنعافراوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبرضناوبداؤد،دمحمنبطلجةنبرصمػ،زدیب،رمة،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 900

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویة ویزیؽ ب ٩ہارو ٪و ٣ص٤ؽ بً ٩بيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ ،شارث ب ٩طبي،١
شرضت زیؽ ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
وَ ٪و َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة َویَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ُٔ ٩طب َ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧تک َ ًََّ ٥ُ ٠ل َی ًَ ِض ٔؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُ
اٟشُٜو ٔ
ت
فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٨زََِ ٟت َوُٗو ُ٣وا ِهَّلِل َٗأ٧تٔی َن َٓأ ِٔ ٣زَ٧ا ب ٔ ُّ
ادمحنبعینم،رمفاؿنباعمفیةفسیدینباہرفؿف دمحمنب دیبع،اامسلیعنبایباخدل،احرثنبَس،رضحتزدینبارمقریضاہلل
اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ل  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم امنز ںیم ابںیت رک ایل رکےت آ ے۔ رھپ ہی آتی انزؽ

ِِ
وہیئ( َف ُ
ن)ینعیاہللےئلیکابادبڑھکےوہارکف۔انچہچنںیمہامنزےکدفراؿاخومشرےنہاکمکحدایایگ۔
اوُماّللَِّ َف َ
رافی  :ادمحنبعینم ،رمفاؿ نب اعمفیةفسیدی نباہرفؿف دمحمنب دیبع،اامسلیعنبایب اخدل،احرث نبَس،رضحت زدینبارمق
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 901

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
 ١بِ ُ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ِ َ ٧ص َو ُظ َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ َوُ ٧ضٔي َ٨ا ًَ ِ ٩ا ِٟک َ ََلَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي َْ ٥ش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
يض َوأَبُو ًَ ِ٤ز ٕو َّ
َص َذا َشؽ ْ
ض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط َس ٌِ ُؽ بِ ُ ٩إ ٔ َیا ٕ
ادمحنبعینم ،میش،اامسلیعنبایباخدلل ےسرفاتییکادمحنبعینمےناؿےس میشےنافرفہاامسلیعنبایباخدلےسایسیکامدنن
ئ
لقن رکےت ںیہ نکیل اس ںیم" َف ُ ِهی َنا نَعْ ال ْ َک َل ِؾ " (ینعی ںیمہ ابت رکےن ےس رفک دای ایگ) ےک اافلظ زایدہ ذرک رکےت ںیہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔افراوبرمعفابیشیناکانؾدعسنباایسےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،اامسلیعنبایباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 902

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١سؽی ،ابو٣اٟک ،شرضت بزاء رضی اہلل ً٨ہ

ئ َو ََّل
اٟش ِّؽ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َسائ ٔي َُّ ٩ِ ًَ ١
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َت َي َّ٤ُ ٤وا ا َِ ٟعب ٔ َ
 ١یَأتِ ٔی ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣عٔ٠طٔ ًَل َی َٗ ِؽرٔ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اب ِ َ ٧ع َٕٓ ١ک َ َ
يث ٔ٨ِ ٣طُ تُ َِ ُ٘ ٔٔ ٨
َش اْلِ َ ِن َؼارٔ ُ٨َّ ٛا أَ ِػ َص َ
وَٗ ٪ا ََ٧ ٢زََِ ٟت ٓ ٔي َ٨ا ََ َ ٌِ ٣
ا ٪أَ َش ُؽص ُِ٥
ا ٪أَصِ ُ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اٟؼ َّٔة َِ ٟي َص َُ ٟض ِ ٥كَ ٌَ ْآَ ٦ک َ َ
َ ١یأتِ ٔی بٔا ِ٨ِ ٔ ٟ٘و ٔ َوا َِ ٨ِ ٔ ٟ٘ویِ ُٔ َٓ ٩ي ٌَ ُِّ ُ٘ ٠ط فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َوک َ َ
َٛث ِ َرتٔطٔ َوٗ ٔ َّ٠تٔطٔ َوک َ َ
ُّ ١

َرضبَطُ بٔ ٌَ َؼا ُظ ٓ ََي ِش ُ٘ ُم ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِ ٔ
 ١بٔا ِ٨ِ ٔ ٟ٘و ٔ
اض َّٔ ٩ِ ٤َّ ٣لَ َی ِزُ َُب ف ٔی ا َِ ٟعی ِر ٔ َیأتِ ٔی اَّ ٟز ُج ُ
َّس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔٓ ََيأِک ُ ُ
َ ١وک َ َ
اْ َ ٧ ٪
إٔذَا َجا ََ أَتَی ا َِ ٨ِ ٔ ٟ٘و ٓ َ َ
ٓ ٔيطٔ ِّ
ی ٩آ َُ٨٣وا أَ ِن ٔٔ ُ٘وا ٔ ٩ِ ٣كَي َِّبا ٔ
ت َ٣ا
َّس َٓ ُي ٌَ ُِّ ُ٘ ٠ط َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َت ٌَال َی یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
اٟظ ُ
يؽ َوا َِ ٟصظَ ُ
ٕ َوبٔا ِ٨ِ ٔ ٟ٘و ٔ َٗ ِؽ اَ َ َٜ ِ ٧
ق َو ََّل َت َي َّ٤ُ ٤وا ا َِ ٟعب ٔ َ
وَ ٪وَِ ٟشت ُِ ٥بٔآظٔ ٔذیطٔ إ ٔ ََّّل أَ ُِ ٪ت ُِِ ٔ٤ـوا ٓ ٔيطٔ َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َّ٪
َخ ِج َ٨ا َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاْلِ َ ِر ٔ
يث ُٔ ٨ِ ٣ط تُ َِ ُ٘ ٔٔ ٨
ََ ٛشبِت َُِ ٥و ٔ٤َّ ٣ا أَ ِ َ
ک َیأتِ ٔی أَ َش ُؽَ٧ا بٔ َؼأ ٟضٔ َ٣ا ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ
٣َ ١ا أَ ًِ َلا ُظ َ ٥َِ ٟیأ ِ ُظ ِذ ُظ إ ٔ ََّّل ًَل َی إُٔ َِ٤اقٕ أَ ِو َش َيا ٕئ َٗا َ٨َّ َُٜٓ ٢ا َب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
أَ َش َؽ ُ ٥ِ ٛأُصِؽ َٔی إَِٔ ٟيطٔ ِٔ ٣ث ُ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُ٤طُ َُزِ َوا َُ ٪و َٗ ِؽ َر َوی ُسٔ َِيا ُ٪
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
يض َوأَبُو َ٣إ ٔ ٟک ص َُو ا َِِٟٔٔار ُّٔی َويُ َ٘ا ُِ ٢
َغ ْ
َّ
اٟش ِّؽ ِّی َط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا
اٟث ِور ُّٔی ًَ ُِّ ٩

بی
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،دسی ،اوبامکل ،رضحت رباء ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک ( َف َل َ َ مَّمُوا الْج َِیی َت ِم ْن ُة
ُب ْیف ِ ُْو َؿ )۔ ا اصنر ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ ل  ولگ وجھکرفں فاےل آ ے افر رہ صخش اینپ تیثیح ےک اطمقب وھتڑی ای زایدہ
وجھکرںیےلرکاحرضوہات۔ھچکولگاھچگایدفےھچگالرکدجسمںیماکٹلدےتیرھپااحصبہفصریضاہللاعتیلہنعےئلیکںیہکےساھکانرقمر
ںیہناھتارگاؿںیمےسیسک وکوھبکیتگلوتفہےھچگےکاپسآاتافراینپالیھٹامراتسجےسیچکافریکپوجھکرںیرگاجںیتافرفہاھک
"ي
اتیل۔ ھچک ولگ اےسی یھب آ ے وج ریخات دےنی ںیم روہ  ںیہن رےتھک آ ے۔ فہ ااسی اھچگ ال رک اکٹلدےتی اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ۔ َ
بی
لَ ی
طی ِ َک َس ْی ُی ْ ِ َ َ ْ لَُک
تُع
ي َُ
َأ ُّ َب َّ دِ
جِی ِة ِإ َّل َأ ْؿ ْم ِ ُصوا
ض َف َل َ َ مَّمُوا الْج َِیی َت ِم ْن ُة ُب ْیف ِ ُْو َؿ َف ْص ُ ْم ِيٓ ِ د
آما َأتْف ِ ُْوا ْ
خ ْ َخ ْم نِمْ َْال ْر ِ
نِم َ ِّ َنات َم م َف ّ
ِم أ َ
ال َ
فِن ِة" (اے اامیؿ فاول اینپ امکیئ ںیم ےس دمعہ زیچ رخچ رکف افر اس ںیم ےس وج ل  اہمترے ےئل زنیم ےس دیپا ایک ےہ) افر ردی
(رخاب)زیچفںوکرخچرکےنیک تیہنرکف۔احالہکنمتوخدیھبکایسیزیچوکںیہنےتیلرگمہیہکمشچوپیشرکاجؤافرنیقیروھکہکاہلل
اعتیل یسک ےک اتحمج ںیہن افر رعتفی ےک القئ ںیہ) رافی رفامےت ںیہ ہک اس ےک دعب ل  ںیم ےس رہ آدیم ایھچ زیچ ےل رک آات۔ ہی
دحثینسححیحص رغ ب ےہ۔ اوبامکل اکانؾ  ںاؿ ےہفہ ہلیبق ونبافغر ےس  قلعرےتھکںیہ۔ ایفسؿ وثری یھب دسیےس اس ابرے

ںیمھچکلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دسی،اوبامکل،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 903

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾً ،لاء ب ٩سائب٣ ،زة ہ٤ؽانی ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ؾ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
٠ظ ِي َلا ّٔ ٤َّ َٟ ٪ة بٔابِ ٔ ٩آ َؼ ََ ٦ؤَ ٠٤ِ٠ٟٔک َّ ٤َّ ٟة َٓأ َ َّ٣ا َُ ٤َّ ٟة َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٔ ٟ ٪
يٌا ْؼ ب ٔ َّ ِّ
یب
اَٟش َو َتٔ ِٜذ ْ
اٟظ ِي َلا َٔٓ ٪إ ٔ َ
َ

ک ََِٓ ٠ي ٌِ ٥َِ ٠أََّ٧طُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ََِٓ ٠ي ِص َِ ٤ؽ اہللَ َو ََ ٩ِ ٣و َج َؽ
يٌا ْؼ بٔا َِ ٟعی ِر ٔ َو َت ِؼؽ ْٔی ٙبٔا َِ ٟص َِّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٙو َج َؽ ذََ ٔ ٟ
بٔا َِ ٟص َِّ ٙوأَ َّ٣ا َُ ٤َّ ٟة ا َِٔ ٠٤َ ٟک َٓإ ٔ َ
اٟظ ِي َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔي ٥ث ُ ََّّ َ ٥
اْلِ ُ َِخی َٓ َِ ٠ي َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
ئ ِاْل َی َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َْق َو َیأ ِ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔا ِِ َٔ ٟصظَ ا ٔ
َ
ْقأَ اٟظ ِي َلا َُ ٪ي ٌٔ ُؽ ُ ٥ِ ٛا َِ ِ ٟٔ
َ
یب َوص َُو َشؽ ُ
َص َذا َشؽ ْ
ؾ
ؾ َّلَ َن ٌُِ ٤َُ ٠ط َِ ٣زُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
ٔیث أَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
انہد ،اوباالوحص ،اطعء نب اسبئ ،رمة ہداین ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرف امایااسنؿرپاطیشؿاکیھباکیارثوہاتےہافررفےتشاکیھب۔اطیشؿاکارثرشاکفدعہافرقحیکذکت بےہہکبج
رفےتشاکارثالھبیئاکفدعہدانیافرقحابتیکدصتقیرکانےہ۔سپوجصخشاےنپادنراےساپےئوتاجؿےلہکہیاہللاعتیلیکرطػ
ےس ےہ افر اہلل اعتیل یک رعتفی ایبؿ رکے افر وج وکیئ ےلہپ فاال ارث اپےئ وت اطیشؿ ےس اہلل یک انپہ امےگن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
ُُک ِيلْفَخ ْ َسائِ ْٓال َیةَ)(رتہمج۔اطیشؿںیہمتاتحمیجےسڈرااتےہافرےبایحیئاکمکح
فملسےنہیآتیزپیھ(ال َّس ْی َظا ُؿ َ ِ ُ د
ُکالْفَ ْق َر َف َيَْرُم ُ ْ
بُ ْ
داتیےہ)ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػاوباالوحص یکرفاتیےسرموفب ًاجےتنںیہ۔

رافی  :انہد،اوباالوحص،اطعءنباسبئ،رمةہداین،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 904

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابونٌيٓ ،٥ـي ١ب٣ ٩ززوً ،ٚؽی ب ٩ثابت ،ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ُٓ َـ ِي ُ
 ١إ ٔ ََّّل كَ ِّي ّبا َوإ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣ز ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن ب ٔ َ٤ا أَ ََ ٣ز بٔطٔ
اض إ ٔ َّ ٪اہللَ كَي ِّْب َّلَ َي ِ٘ َب ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
 ١کُُ٠وا َّٔ ٩ِ ٣
اٟلي َِّبا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا کُُ٠وا
وْ ٔ ٠ًَ ٪يَ ٥و َٗا َ ٢یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
اٟز ُس ُ
ت َوا ًِ َُ٠٤وا َػاّ ٔ ٟصا إنِّٔی ب ٔ َ٤ا َت ٌِ ََ ُ٠٤
ا ِِ ٤ُ ٟز َسٔ٠ی َن َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا ُّ

َف أَ ِط ٌَ َث أَُِب َ َر َی ُُّ ٤ؽ َی َؽ ُظ إلٔ َی َّ
َّ ١
ٔ ٩ِ ٣كَي َِّبا ٔ
ئ َیا َر ِّب َیا َر ِّب َو َِ ٣ل ٌَ ُُ ٤ط
اٟش َ٤ا ٔ
ََک اٟزَّ ُج َ ١یُ ٔلي ُ
اٟش َ َ
ت َ٣ا َر َز ِٗ َ٨ا َُٗ ٥ِ ٛا ََ ٢وذ َ َ
َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
اب َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ُحآَ ٔ ٦أنَّی ي ُِش َت َح ُ
َغ ْ
رح ْاَ ٦وُ ُِّذ َی بٔا َِ َ ٟ
رح ْاَ ٦و ََِ ٠٣ب ُش ُط َ َ
َشبُطُ َ َ
ََ
رح ْاَ ٦و ََ ِ ٣
اس ُُ ٤ط َس٤َِ ٠ا ُِ ٣َ ٪ول َی ًَزَّ َة اْلِ َ ِط َح ٌٔ َّيةٔ
َوإٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُٓ َـ ِي ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ززُو َٕ ٚوأَبُو َشازٕٔ ٦ص َُو اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ِ

دبعنبدیمح،اوبمیعن،لیضفنبرمزفؼ،دعینباثتب،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےولوگاہللاعتیلاپکےہافراپزیکہزیچیہوکوبقؽرکاتےہافراہللاعتیلےناامیؿفاولںوکیھبایس
تَ
ِی
ُ ُ ُُکا نِمْال َّظ ِّی َنا ِ
ت َفاعْمَلُوا َص ِ ًِ ِإ ِ ّت ِ َن عْمَلُو َؿعَل ٌّم"(اے ربمغیپف
"ي َأ ُّ َب ارلُّ ُ ُ
زیچاکمکح دایےہ سجاکاےنپروسولںوکدای افررفامای َ
متاپزیکہ زیچفں ںیمےساھکؤ افر کینلمع رکفاس ےئلہک ںیماہمترےاامعؽےک قلعتماجاتنوہں)رھپ ؤمونمںوکاخم،ب رک ےک
ي َُ
"ي َأ ُّ َب َّ دِ
آما ُ ُُکا نِمْ َط ِّی َنا ِ
ُک" (اے اامیؿ فاول امہری اطع یک وہیئ زیچفں ںیم ےس رتہبنی زیچںی اھکؤ) رافی
ت َم َر َز ْ ََ ُ ْ
رفامای َ
ال َ
 ےتہںیہہکرھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشاکذرکایکوجوطلیرفسرکاتےہرپاشیؿےہافراسےکابؽاخکآولد
وہ رےہںیہفہاےنپ اہھتآامسؿیک رطػالیھپ رک اتہکےہ۔ اےرب۔اےرباحالہکن اساکاھکانانیپ،س انن  برحاؾ زیچفںےس

ےہ اےس رحاؾ یہ ےس وخراک دی یئگ رھپ اس یک داع ےسیک وبقؽ وہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اےس لیضف نب رمزفؼ یک
رفاتیےساچنہپےتنںیہ۔اوباحزؾایعجشاکانؾاملسؿومیلزعہاہخعنہےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبمیعن،لیضفنبرمزفؼ،دعینباثتب،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 905

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١سؽی ٛہتے ہيں ٛہ ٣ح٬ے شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اٟش ِّؽ ِّی َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی ََ ٩ِ ٣سًّ ٔ ٠ًَ ٍَ ٔ٤يا َي ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َسائ ٔي َُّ ٩ِ ًَ ١
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َف َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟيظَ ا ُئ َوي ٌَُ ِّذ ُب ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ ِاْلیَ َة
َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة إ ٔ ِ ٪تُ ِب ُؽوا َ٣ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔش ٥ِ ُٜأَ ِو تُ ِع ُٔو ُظ یُ َصاس ِٔب ٥ِ ُٜبٔطٔ اہللُ ٓ ََي ِِ ٔ ُ
َف َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َب ٌِ َؽ َصا
أَ ِشزََ ٧ت ِ َ٨ا َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یُ َص ِّؽ ُث أَ َش ُؽَ٧ا َنٔ َِش ُط َٓ ُي َص َ
َف ُٔ ٨ِ ٣ط َو ََّل َ٣ا ََّل ُي ِِ َ ُ
اس ُب بٔطٔ ََّل ِ َ ٧ؽرٔی َ٣ا ُي ِِ َ ُ
ٕ اہللُ َنٔ ِّشا إ ٔ ََّّل ُو ِس ٌَ َضا ََ ٟضا َ٣ا ََ ٛش َب ِت َو ًََِ ٠ي َضا َ٣ا ِاَ ٛت َش َب ِت
َٓ ََ ٨ش َع ِت َضا ََّل یُک َ ُِّ ٠

تفا َم ِف
دبعنبدیمح،دیبعاہللنب ومیس،ارسالیئ،دسی ےتہںیہ ہکےھجمرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسہ یہکہیآتی" ِإ ْؿ ُ ْ ُ د
َ ف َ َیع ْف ل
َ تْفُسُِک ْ َ ُئخْفُ ش ِْنُک
م
ِ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ِب نَمْ َ َيئُ ْٓال َیةَ" (وخاہ مت اےنپدؽیک ابت اپھچؤ ای اظرہرکف اہلل اس اک اسحب
د
ب
ف
ئ
ُ
ي
ن
ر
ُ
ّلل
ّ
ا
ة
م
َ
ي یِ ِ
أ م أ ْف و ُـ ُ َ
ُ ْ
َ َّ ُ
ےلاگرھپےسجاچےہاگشخبدےاگافرےسجاچےہاگذعابدےاگ)انزؽوہیئوتاسےننیگمغرکدایل وسےنچےگلہکارگوکیئدؽ
ںیمانگہاکایخؽرکےافراسرپاسحبوہےناگلوتںیمہایکولعمؾہکاسںیمےسایکاعمػایکاجےئاگافرایکںیہن۔انچہچنہیآتی
ّللَّ تَ ْف ًسا ِإ َّل ُف ْشعَ َها ل َ َها َم َک َس َی ْت َفعَل َ ْی َها َم ا ْکیَ َس َی ْت"(اہلل اعتیل یسک وک ایکس اطتق ےس زایدہ اک
فا ُ
انزؽوہیئ افر اےس وسنمخ رک دای َ"ل تُکَل ّ ِ ُ
فلکمںیہنرکاترہاکیےئلیکفیہےہوجاسےنامکایےہافررہاکیرپاینپربایئاکفابؽےہ)۔ینعیایخؽرپاسحبںیہنوہاگ۔

رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دسی ےتہںیہہکےھجمرضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 906

٣وسی و روط بً ٩باؼة ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ةً ،لی ب ٩زیؽ ،شرضت ا٣يہ
راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شش ٩بٰ ٩

وسی َو َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة أََ َّ ٧ضا
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
َسأََِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ ِِ َٗ ٩و ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی إ ٔ ِ ٪تُ ِب ُؽوا َ٣ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔش ٥ِ ُٜأَ ِو تُ ِع ُٔو ُظ یُ َصاس ِٔب ٥ِ ُٜبٔطٔ اہللُ َو ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ ََ ٩ِ ٣ي ٌِ َُ ١ِ ٤سوئّا یُ ِحزَ بٔطٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َسأ َ َٟىٔی ًَ َِ ٨ضا أَ َش ْؽ ُُ ٨ِ ٣ذ َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ٌَُ ٣ا َت َب ُة اہللٔ ا ِِ ٌَ ٟب َؽ ٓ ٔ َامی ي ُٔؼيبُطُ
َّ
رخ ُد
ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟص َِّم َواَ ِٜ٨َّ ٟبةٔ َشًَّی ا ِٟب ٔ َـا ًَ ُة َي َـ ٌُ َضا فٔی ُٔ ٔ٤َٗ ٥ِّ ٛ
رخ ُد ٔ ٩ِ ٣ذُُ ٧وبٔطٔ َ٤َ ٛا یَ ِ ُ
يؼطٔ ٓ ََي ِٔ٘ ٔ ُؽ َصا ٓ ََي ِٔزَ َُ ََ ٟضا َشًی إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َؽ ََ ٟي ِ ُ
اِّ ٟتبِرُ اْلِ َ ِش َ٤زُ ٔ ٩ِ ٣ا ِلٜٔیر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَائٔظَ َة ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ ٔ٩
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َسَ ٤ََ ٠ة
دبع نب دیمح ،نسح نب ومٰیس ف رفح نب ابعدة ،امحد نب سلمة ،یلع نب زدی ،رضحت اہیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس اؿ
دبتف امیف۔ افر نم لمعی۔ یک ریسفت وپیھچ وتآپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ںیم ےن بج ےس اؿ آایت یک ریسفت یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپیھچےہاسفتقےسیسکےن ھجمےس اؿےکقلعتمںیہنوپاھچ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اؿےسرماداہللاعتیلاکاےنپدنبفںوکوتبیصمںںیمرگاتفررکانےہًالثماخبرایوکیئنیگمغرکدےنیفاالاحدہثاہیںکتہکیھبکاےنپ
رکےتےکابزف(بیج)فہریہ ںیموکیئزیچرےنھکےکدعب اےسمگرکدانیےہافررھپاےکس قلعتمرپاشیؿوہانےہوتاسرپاشیینرپ یھب
اسےکانگہاعمػ ےئاجےتںیہ۔اہیںکتہکفہانگوہںےساسرطحلکناجاتےہےسیج آگیک یٹھےساخصل وساناصػوہ
رک اتلکن ےہ۔ ہی دحثی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع یک رفاتی ےس نسح رغ ب ےہ۔ ل  اےس رصػ امحد نب ہملس یک رفاتی

ےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نسحنبومٰیسفرفحنبابعدة،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،رضحتاہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةرقبہےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 907

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪آؼ ٦ب ٩س٠امی ،٪سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪آ َؼ َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة إ ٔ ِ ٪تُ ِب ُؽوا َ٣ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔش ٥ِ ُٜأَ ِو تُ ِع ُٔو ُظ یُ َصاس ِٔب ٥ِ ُٜبٔطٔ اہللُ َٗا ََ ٢ؼ َظ َ٠ُ ُٗ ١وبَ ُض ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ط َط ِي ْئ  ٥َِ ٟیَ ِؽ ُظ ِ٩ِ ٣ٔ ١
ا ٪فٔی ُُٗ٠وبٔض ٔ َِٓ ٥أَِ ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک
َط ِي ٕئ َٓ َ٘اُٟوا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُٗ ٢وُٟوا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َوأَك َ ٌِ َ٨ا َٓأ َ َِ ٟقی اہللُ ِاْلٔی ََ ٤
ٕ اہللُ َنٔ ِّشا إ ٔ ََّّل ُو ِس ٌَ َضا ََ ٟضا َ٣ا ََ ٛش َب ِت َو ًََِ ٠ي َضا َ٣ا
َو َت ٌَال َی آ َ ٩َ ٣اَّ ٟز ُسو ُ ٢ب ٔ َ٤ا أُِ٧ز ٔ َ ٢إَِٔ ٟيطٔ َٔ ٩ِ ٣ربِّطٔ َوا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
وِ ٪اْل َی َة ََّل یُک َ ُِّ ٠

ِ
ی٩ِ ٣ٔ ٩
ُصا َ٤َ ٛا َش ََ ٠ِ ٤ت ُط ًَل َی َّأ ٟذ َ
ِاَ ٛت َش َب ِت َربَّ َ٨ا ََّل تُ َؤاظ ِٔذَ٧ا إ ٔ َِ ٪ن ٔشي َ٨ا أَ ِو أَ ِظ َلأَ٧ا َٗا َِ َٗ ٢ؽ ٓ ٌََُِ ٠ت َربَّ َ٨ا َو ََّل َت ِصِ ٠َ ًَ ١ِ ٔ٤ي َ٨ا إ ٔ ِ ّ
َِف َ٨َ ٟا َو ِار َش ِ٨َ ٤ا ِاْلیَ َة َٗا َِ َٗ ٢ؽ ٓ ٌََُِ ٠ت َٗا َ ٢أَبُو
َٗ ِب٨َ ٔ ٠ا َٗا َِ َٗ ٢ؽ ٓ ٌََُِ ٠ت َربَّ َ٨ا َو ََّل تُ َص ِّ٨َ ٠ِ ٤ا َ٣ا ََّل كَا َٗ َة َ٨َ ٟا بٔطٔ َوا ًِ ُ
ٕ ًَ َّ٨ا َواُ ٔ ِ

ض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ًَ ُِ ٨ط َوآ َؼ ُ ٦بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪يُ َ٘ا ُ ٢ص َُو َواُ ٔ ٟؽ َی ِصٌَی بِ ٔ ٩آ َؼ َ٦
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،آدؾنبنامیلؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکبجآتی ِإ ْؿ
َ تْفُسُِک ْ َ ُئخْفُ ش ُک
ي ِْن ْم یِ ِة اّللَُّ۔ انزؽ وہیئ وت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دولں ںیم اام  وخػ ھٹیب ایگ ہک یسک افر زیچ
ُُْ
تدفا َم ِف أ م أ ْف وـُ ُ َ
ےسںیہن اھٹیباھت۔اوہنں ےناسوخػاکذترکہ یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس ایک وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوہک
ئوُؽ ِ َن
ہک ل  ےن انس افر ااطتع یک۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن اؿ ےک دولں ںیم اامیؿ دالخ رک دای افر ہی آتی انزؽ رفامیئ آنَمَ ارلَّ ُ

لْ ِ
خَْ َي۔
ّللَّ تَفْ ًسا ِإ َّل ُف ْشعَ َها ل َ َها َم َک َس َی ْت َفعَل َ ْی َها َم ا ْکیَ َس َی ْت َر َّ َي َل ُ َي ِ ْ د
فا ُ
ُأ ْث َِؽ ِإل َ ْن ِة ْ
اج َي ِإ ْؿ تَ ِسی َنا َأ ْف َأ ْ َ
نِم َر ّیِ ِة َفا م ُْو ُم َؿ ْٓال َی َة َل تُکَل ّ ِ ُ

(رتہمج۔ روسؽ اس زیچ اک ااقتع د رےتھک ںیہ وج اؿ رپ اؿ ےک رب یک رطػ انزؽ یک یئگ اس رطح ؤمنینم یھب ہی  ب اہلل ،اےکس
رفوتشںاسیکاتکوبںافراسےکامتؾربمغیپفںںیمےسیسکےکدرایمؿیرفقیںیہنرکےتافر بےناہکل ےنانسافرااطتع
یک۔اےامہرےرپفرداگرل ریتیششخبےکاگبلطرںیہافرںیمہ ریتیرطػیہولانٹےہ۔اہللاعتیلیسکصخشوکایکساطتقےس
زایدہفلکمںیہنرکاتاےسوثابیھباساکوہاتےہوجفہارادےرکاتےہافرانگہیھب۔اےامہرےربارگل ےسوھبؽوچک
وہ اجےئ وت امہرا وماذخہ ہن رفام۔ (اس داع رپ اہلل اعتیل رفامےت ںیہ) ںیم ےن وبقؽ یک (رھپ فہ داع رکےت ںیہ) اے امہرے رب ل  رپ
تخسمکحہنجیھباسیجہکوتےنیلہپاوتمںرپ اجیھاھت۔(اہللاعتیلرفاماتےہ)ںیمےنہیداعیھبوبقؽیک(رھپفہولگداعرکےتںیہ)۔
اےامہرےربل رپااسیوبھجہنڈاؽےسجےنہسیکل ںیماطتقہنوہ۔افرںیمہاعمػ رفام ،امہریرفغمترفام،ل رپرمحرفاماس
ےئل ہک وت یہ امہرا اکراسز ےہ۔ ذہلا ںیمہ اکرففں رپ ہبلغ اطع رفام۔ اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ںیم ےن ہی داع یھب وبقؽ یک۔ ہی دحثی نسح
حیحص ےہ افر اکی افر دنس ےس یھب انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وقنمؽ ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
ےسیھبدحثیوقنمؽےہ۔آدؾنبنامیلؿےکقلعتماہکاجاتےہہکفہییحیےکفادلںیہ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،آدؾنبنامیلؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 908

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابووٟيؽ ،یزیؽ ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ٠٣يٜةٗ ،اس ٥ب٣ ٩ص٤ؽ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ ٟؤٟيؽٔ َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ٩

اب ُٔ ٨ِ ٣ط
َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة ص َُو َّأ ٟذی أَِ ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ي َ
ک ا ِل َٔ ٜت َ
ک
آَخ ِاْل َی ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت َُِّ ٥أ ٟذ َ
ات ُِ ٣صْ ٤َ َٜ
آ َی ْ
و٣َ ٪ا َتظَ ابَ َط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأُو َٟئ ٔ َ
ات إلٔ َی ٔ ٔ
یَ ٩یتَّب ٔ ٌُ َ
یَ ٩س َّ٤اص ُِ ٥اہللُ َٓا ِش َذ ُروص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َّأ ٟذ َ
يض َو ُرؤی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ًَائٔظَ َة َص ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

ََک یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اُّ ٟت ِشتَر ُّٔی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥فٔی صَ َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ص َُو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
َوإٔ٤َ َّ ٧ا ذ َ َ
َُِ ٠٣ي ََ ٜة َسًَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة أَي ِّـا
دبعنبدیمح،اوبفدیل،سیدینباربامیہ،انبایبةلنکة،اقمسنب دمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہوھاذلیازنؽکیلع۔
رتہمج۔فیہےہسجےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپا یسیاتکبانزؽیکسجاکاکیہصحفہآایتںیہوجہکمکحمںیہ(ینعیاابتشہ
ےسوفحمظںیہ) افرایہنآایترپاتکباکالصدمارےہ۔افردفرسا ہصح فہےہ سج ںیمایسی آایتںیہ وجہبتشم ارملاد ںیہانچہچن
نجولوگں ےکدولں ںیم یجک ےہفہاس ےکایسےصح ےکےھچیپ وہےتیلیہ وجہبتشم ارملاد ےہ۔اؿیک رغضےنتفیک یہ وہیتےہافر
ااکس (طلغ)  بلط ڈوھڈنےن یک۔ احالہکن ااکس  بلط اہلل ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن۔ (وسرةآؽ رمعاؿ آتی) ےک قلعتم روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتاےسیولوگںوکدوھکیوجآایتاہبتشمتیکریپفی
رکےتںیہ۔فہفیہولگںیہنجےکقلعتماہللاعتیلےنرفامایہکاؿےسوچب۔ہیدحثینسححیحصےہ۔اویباےسانبایبةلنکہےس
افرفہرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبفدیل،سیدینباربامیہ،انبایبةلنکة،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 909

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوؼاؤؼ كياٟسی ،ابوًا٣زظزاز و یزیؽ ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ٠٣يٜةٗ ،اس ،٥شرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َوص َُو ا َِ ٟعزَّا ُز َو َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٔ ٥لَکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی
َک أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ا َِ٘ ٟاس ََٔٗ ٥اَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت
َُِ ٠٣ي ََ ٜة َٗا ََ ٢یزٔی ُؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
و٣َ ٪ا َتظَ ابَ َط ٔ٨ِ ٣طُ ابِتٔ َِا َئ ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؤٟطٔ َٓأ َ َّ٣ا َّأ ٟذ َ
ی ٩فٔی ُُٗ٠وبٔض ٔ َِ ٥زیِ ّْ َٓ َيتَّب ٔ ٌُ َ
َارع ُٓوص َُِٗ ٥اََ ٟضا ََّ ٣ز َتی ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َٗا َ ٢أَبُو
َارعٓ ٔيض ٔ ِ ٥و َٗا ََ ٢یزٔی ُؽ َٓإٔذَا َرأَیِت ُُ٤وص ُِٔ ِ ٓ ٥
َوابِتٔ َِا َئ َتأِؤیٔ٠طٔ َٗا ََٓ ٢إٔذَا َرأَیِت ٔيض ٔ ِٔ ِ ٓ ٥
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،اوبداؤدایطیسل ،اوباعرمزخازفسیدی نباربامیہ ،انبایبةلنکة،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیت ںیہہک ںیم
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس آتی ےک قلعتم وپاھچ َفَ َم َّالدِي ف ُ ُُئِِ ِ ْم َز ْ ٌّ َ َ
اِئَ الْفِیْ َن ِة
 ٌ ف َنیّ ِیع ُو َؿ َم َ َي َی َة ِم ْن ُة ْ َِ
َ ِ
ّ
اِئَ َيَْفِیلِ ِة۔ االیة (ینعی نج ولوگں ےک دولں ںیم یجک ےہ فہ اشتمہب یک اابتع رکےت ںیہ اؿ یک رغض ہنتف دیپا رکان افر اس یک طلغ
َف ْ ِ َ
ریسفترکانوہ اتےہ)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجمتاںیہندوھکیوتاچہپؿانیل۔سیدیاینپرفاتیںیم ےتہہکبج
متولگاؿوکدوھکیوتاچہپؿول۔دفاینیترمہبترفامای۔ہیدحثینسححیحصےہافراسرطحیئکرضحاتاےسانبایبةلنکہےسافرفہ
رضحتاعہشئریض اہللاعتیلاہنعےسلقنرکےتوہےئاقمسنبدمحماکذرکںیہنرکےت۔ااکنذرکرصػسیدینباربامیہرکےتںیہ۔
انبایبةلنکہاکانؾدبعاہللنبدیبعاہللنبایبةلنکہےہاؿاکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعامسعاثتبےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤدایطیسل،اوباعرمزخازفسیدینباربامیہ،انبایبةلنکة،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 910

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪اٛ ٪ے واٟؽ ،ابواٟـهیَّ٣ ،سو ،ٚشرضت ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبؽٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّٟٔ ٪کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی ُو ََّل ّة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟب ٔ ِّيی َن َوإ ٔ ََّ ٪ؤٌِّٟی أَبٔی َو َظٔ٠ي ُ ُ
ض بٔإٔبِ َزاص َٔي٥
ْقأَإ ٔ َّ ٪أَ ِول َی ا٨َّ ٟا ٔ
َ ١ربِّی ث ََّ َ ٥

ی ٩آ َُ٨٣وا َواہللُ َول ٔ ُّی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن
یَّ ٩ات َب ٌُو ُظ َو َص َذا أ ٨َّ ٟي ُّی َو َّأ ٟذ َ
ٔ ٠ََّ ٟذ َ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبادمح ،ایفسؿ ،اؿ ےک فادل ،اوبایحضل ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ یبن ےک ویبنں ںیم ےس دفتس وہےت ںیہ۔ ریمے دفتس ریمے فادل افر ریمے رب ےک
س ي ٔ ِْثاه ِی َم لَ َّ
دفتس (اربامیہ ہیلع االسلؾ) ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ ِإ َّؿ َأ ْف ََل َّ
ل
ِي ا َّب َیع ُوـُ َفه ََددا
د
د
ان ِ ِ َ
َ
آما َفا َ ل ْ ِ ِ
الیَّ ِی ُّی َف َّ
ي َُ
ِ
م۔(رتہمج۔اربامیہہیلعاالسلؾےکزایدہرق ب فہولگںیہوہنجںےن اؿیکاتدعبارییکافر
د
ال
ّللُّ َف ِ َُّلا م ُْو َ
َ
ہییبن(یلصاہللہیلعفآہلفملس)افروجاسرپاامیؿالےئافراہللؤمونمںےکدفتسںیہ)
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،اؿےکفادل،اوبایحضل،رسمفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 911

راوی ٣ :ص٤وؼ ،ابونٌي ،٥سٔيا ،٪ابوؿهیً ،بؽاہلل

اٟـ َهی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اس ُُ ٤ط ُِ ٣ش٥ُ ٔ ٠
َّسو َٕ ٚوأَب ُو ُّ
َّسو َٕٗ ٚا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ِ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِٔ ٓ ١يطٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

اٟـ َهی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
بِ ُُ ٩ػب َ ِي ٕض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َّسو ٕٚ
َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ أَبٔی نُ ٌَ ِي َٕ ٥وَِ ٟي َص ٓ ٔيطٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ض
ض
ومحمد،اوبمیعن،ایفسؿ،اوب حی،دبعاہللل ےسرفاتی یک ومحمدےناؿےساوبمیعنےن فہایفسؿ ےسفہ اےنپفادلےسفہاوب حی ےس
فہدبعاہللےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکلثمدحثیلقن رکےتںیہ۔اسدنسںیمرسمفؼاکذرکںیہنافر
ض
ض
ہی زایدہ حیحص ےہ۔ اوب حی اک انؾ ملسم نب حیبص ےہ۔ رھپ اوبرک ب یھب فعیک ےس فہ ایفسؿ ےس فہ اےنپ فادل ےس فہ اوب حی ےس فہ
دبعاہلل ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوبمیعن یک رفاتی ےک اطمقب لقن رکےت ںیہ۔ اس ںیم یھب رسمفؼ اک ذرک
ںیہنےہ۔
ض
رافی  :ومحمد،اوبمیعن،ایفسؿ،اوب حی،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 912

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ط٘ي ٙب ٩س٤٠ة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ي ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ

ئ ُِ ٣شَٟ ٥ٕ ٔ ٠ق ٔ َی اہللَ َوص َُو ًََِ ٠يطٔ ُ َِـ َبا َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢اْلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُ٩
َٕ ًَل َی َیٔ٤ی ٕن ص َُو ٓ َٔيضا َٓا ٔج ْز َ ٔ ٟي ِ٘ َت ٔل ٍَ ب ٔ َضا َ٣ا َ ٢ا ِ٣ز ٔ ٕ
َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠شَ ٠
ا ٪بَ ِيىٔی َوبَی ِ َن َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ أَ ِر ْق َٓ َح َص َؽنٔی َٓ َ٘ َّؽ ُِ ٣ت ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ککَ َ
َٗ ِي ٕص ف ٔ َّی َواہللٔ ک َ َ

ٕ
َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ٟ
ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔذ ََِ ٪ی ِصُ ٔ ٠
َک بَ ِّي َْ ٨ة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََّل َٓ َ٘ا ََِ ٠ٟٔ ٢ي ُضوؼ ٔ ِّی ا ِشِ ٔ ٠
آَخ ِاْلیَةٔ َٗا َ ٢أَبُو
ٓ ََي ِذ َص ُب ب ٔ َ٤الٔی َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
و ٪بٔ ٌَ ِض ٔؽ اہللٔ َوأَیِ َ٤أ٧ض ٔ ِ ٥ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠يَل إلٔ َی ٔ ٔ
یَ ٩ي ِظتَرُ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انہد،اوباعمفیة،ا،شم،قیقش نب سلمة،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای سج یسک ےن ایسی وھج ی مسق اھکیئ سج ےس فہ یسک املسمؿ اک امؽ دابان اچاتہ ےہ فہ اہلل ےس اس احؽ ںیمالماقت رکے اگ ہک فہ
اسرپہصغوہںےگ۔اثعشنبسیقریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکہیدحثیریمےقلعتمےہ۔ریمےافراکیوہیدیےک
درایمؿھچکرتشمکزنیمیھت۔اسےنریمیرشاتکاکااکنررکدایوتںیماےسےلرکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیماحرضوہا۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسوگاہالےنےئلیکاہکوتںیمےنرعضایکہکریمےاپسوکیئوگاہںیہن۔
انچہچن آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنوہیدیوکمکحدایہک مسقاھکؤوت ںیمےن رعضایک ای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہ وتمسق
َ َّ ِ َ ْ َ ِتعَه َ َ َ ئ ِِ
َ
َ
ل
ق
ِ
ً
ن
َ
ْ
ِ
َ ل۔االیة(ینعیوج
فؿ ْ ِددا ِ
اھکرکریماامؽےلاجےئاگ۔اسرپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ۔ ِإ ّؿ د
ّللّ َفأ ْن م ً
ي َ
ال َ
ي ُ
ولگ اہلل ےس  ےئ وہےئ دہع افر اینپ ومسقں ےک اقمےلب ںیم وھتڑا اس اعمفہض ےل ےتیل ںیہ آرخت ںیم اؿ ولوگں ےئلیک وکیئ ہصح
ںیہن افر اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ ہن اؿ ےس ابت رکںی ےگ ہن اؿ یک رطػ دںیھکی ےگ افر ہن اںیہن اپک رکںی ےگ افر اؿ ےئلیک
دردانکذعابوہاگ۔(وسرةآؽرمعاؿ)ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمانبایبافیفےسیھبرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،قیقشنبسلمة،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 913

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاہلل ب ٩برک سہِم ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َّ
ِم َش َّؽثَ َ٨ا ُش َِ ٤ي ْؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َ ٩َِ ٟت َ٨اُٟوا
اٟش ِض ٔ ُّ
اُ َٟ ٪ط َشائ ٔ ْم َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
و ٪أَ ِو َ ٩ِ ٣ذَا َّأ ٟذی ي ِ ٔ
ُْق ُق اہللَ َ ِْق ّؿا َش َش ّ٨ا َٗا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ص َة َوک َ َ
ا ِٟب ٔ َّر َشً َّی تُ ُِ٘ ٔٔ ٨وا ٔ٤َّ ٣ا تُصٔ ُّب َ
َس ُظ  ٥َِ ٟأ ُ ًُِ ٨ِ ٔ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِج ٌَ ُِ ٠ط فٔی َْقابَتٔ َ َ َ
يک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اس َت َل ٌِ ُت أَ ِ ٪أ ُ ٔ َّ
ْقب ٔ َ
َشائ ٔ ٔلی ِهَّلِل َوَِ ٟو ِ
ک أ ِو أ ِ َ
َ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩أ ٔ ٟک
َػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َ٣اُ ٔ ٟ
َ
ال
ل َ َي ُلا ْ ِ َّ
ااحسؼنبوصنمر،دبعاہللنبرکبیمہس،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکبجہیآتیانزؽوہیئ ْ
َج َّی ُب ْیف ِ ُْ ِ َ ُئ
َح۔ وت اوبہحلط ےک اپس اکی ابغ اھت۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص
ضا َ
ّللَّ َ ْق ًص َ َ ً
ی وا ّ
ِم خِ ُّیو َؿ۔ ای نَمْ َذا َّالدِق ُ ْيِ ُ
اہللہیلعفآہلفملسریماہیابغاہللےئلیکففق ےہ۔ارگںیماسابتوکاپھچاتکسوتیھبکاظرہہنوہےنداتی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاےساےنپرقاتبدارفںںیممیسقترکدف۔رافیوککشےہرقاکتبرفامایارقکیبہیدحثینسححیحصےہ۔ امکلنباسن
ریضاہللاعتیلہنعاےسااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطےسافرفہاسنریضاہللاعتیلہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعاہللنبرکبیمہس،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 914

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا ،ٚابزاہي ٥ب ٩یزیؽ٣ ،ص٤ؽ بً ٩باؼ ب ٩جٌَف ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ ًََ ٩بَّاؼ ٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ َّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ ٧ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩یز ٔ َ
اد یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََّ ٢
١
اٟظٌ ُٔث اَّ ٟت ٔٔ ُ
یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا َِ ٟص ُّ

َّ
آَخ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َّ
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اٟشبٔي ُ
آَخ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی ا َِ ٟص ِّخ أَٓ َِـ ُ
 ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ُِّ ٌَ ٟخ َواٟث ُّخ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ُْ َ ١
َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ُْ َ ١

َٗا َ ٢اٟزَّاؼُ َواٟزَّاش ٔ َُ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یؽ ا ِٟعُوز ِّٔی
ٔیث َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ
ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی َو َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ فٔی إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩یز ٔ َ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،اربامیہ نب سیدی ،دمحم نب ابعد نب رفعج ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش
ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکاسن احیج ااھچ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج اک رس رگد

آولدوہافرڑپکےےلیمےلیچکوہں۔رھپاکیافرصخشڑھکا وہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسن جحالضفےہ۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ںیم دنلب آفاز ےس کیبل اہک اجےئ افر زایدہ رقاباینں یک اجںیئ رھپ اکی صخش ڑھکا وہا افر
لل
وپاھچہکفا نعلی اانلس۔ںیملیبسےسایکرمادےہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفامایرفسرخچافروساری۔اسدحثیوکل 
رصػاربامیہنبسیدیوخزییکمیکرفاتیےساجےتنںیہضعبالہملعےناؿےکاحےظفرپارتعاضایکےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،اربامیہنبسیدی،دمحمنبابعدنبرفعج،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 915

راوی ٗ :تيبة ،شات ٥ب ٩اس٤اًي ،١بٜیر ب٣ ٩ش٤ار ،شرضت ًا٣ز ب ٩سٌؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ٩ِ ًَ ١ب ُ َٜی ِر ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ا ٕر ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَِ٧زَ َ٢
اہللُ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َت ٌَاَِ ٟوا ِ َ ٧ؽ َُ أَبِ َ٨ائ َ َ٨ا َوأَبِ َ٨ائََ ٥ِ ُٜون َٔشائ َ َ٨ا َون َٔشائَِ ٥ِ ُٜاْلیَ َة َؼ ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًَّّ ٔ ٠ًَ ٥َ ٠يا
َوَٓاك ََٔ ٤ة َو َش َش ّ٨ا َوشُ َش ِي ّ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
يض
یب َػ ٔص ْ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ُؤ ََّل ٔ
ئ أَصِلٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ہبیتق  ،احمت نب اامسلیع ،ریکب نب امسمر ،رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ بج ہی آتی انزؽ
کي۔ االیة وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ،افہمط ریض اہلل اعتیل
وہیئ َ ْ د
کي َف ِ َي َ َي َف ِ َي َ ُ ْ
ن ُع َأ ْ َي َ َي َف َأ ْ َي َ ُ ْ
اہنع ،نسح ریض اہلل اعتیل ہنع افر نیسح ریض اہلل اعتیل ہنع وک البای رفامایہک اے اہلل ہی ریمےالہ ںیہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب حیحص
ےہ۔
رافی  :قنینة،احمتنباامسلیع،ریکبنبامسمر،رضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 916

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،ربيٍ ب ٩ػبيض وش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ابوُاٟب

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩ػب ٔ ٕ
يض َو َش َّ٤ا ُؼ ابِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َُأٟبٕ َٗا ََ ٢رأَی أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ُرؤ ُّسا
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َش َٗ ِتل َی َت ِص َت أَؼ ٔ ٔیَّ ٥
ئ َظیِرُ َٗ ِتل َی ََ َٗ ٩ِ ٣تُ٠و ُظ ث ُ َّ٥
اٟش َ٤ا ٔ
َُ ٨ِ ٣ؼوبَ ّة ًَل َی َؼ َر ٔد َِ ٣شحٔ ٔؽ ؼ ٔ َِ ٣ظ ََ٘ َٓ ٙا َ ٢أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ٔ َلَک ُب ا٨َّ ٟارٔ َ ُّ
آَخ ِاْلیَةٔ ُُِٗ ٠ت ْٔلَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْقأَ یَ ِو ََ ٦تب ِ َي ُّف ُو ُجو ْظ َو َت ِش َو ُّؼ ُو ُجو ْظ إلٔ َی ٔ ٔ
ََ
َٗا ََِ ٟ ٢و  ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط إ ٔ ََّّل ََّ ٣ز ّة أَ ِو ََّ ٣ز َتی ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا أَ ِو أَ ِر َب ٌّا َشًَّی ًَ َّؽ َس ِب ٌّا َ٣ا َش َّؽث ِ ُت٤ُ ُٜو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

اس ُُ ٤ط َشزَ َّو ْر َوأَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط ُػ َؽ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٪وص َُو َس ِّي ُؽ بَاصٔ ََ ٠ة
َوأَبُو َُأٟبٕ يُ َ٘ا ُِ ٢

اوبرک ب ،فعیک ،رعیب نب حیبص فامحد نب سلمة ،اوباغبل  ےتہ ںیہ ہک رضحت اوباامہم ےن (اخرویجں ےک) ھچک رسفں وک دقشم یک
ڑیسیھرپےکٹلوہےئداھکیوترفامایہیدفزخےکےتکںیہافرآامسؿیک تھےکےچینےکدبرتنیوتقمؽںیہ۔افررتہبنیوتقمؽفہںیہ
َییی ُ
ت ُّد ُفهوُـٌّ۔ (سج دؿ ھچک ایسہ افر ھچک رہچے دیفس
وج اؿ (اخرویجں) ےک اہوھتں لتق وہےئ۔ رھپ ہی آتی زپیھ َ ْي َؾ ْ َ ّض ُفهوُـٌّ َف َ ْ َ
وہںےگ)رافی ےتہںیہہکںیمےناؿےسوپاھچہکایکآپےنہییبنارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملسےسانسوترفامایارگںیمےناکی
دفاینیتایاچراہیںکتہکاسترمہبتہنانسوہاتوترہسگمتولوگںےکاسےنمایبؿہنرکات۔ینعییئکرمہبتانس۔ہیدحثینسحےہ۔
اوباغبلاکانؾزحفرےہہکبجاوباامہمابیلہاکانؾدصینبالجعؿےہفہہلیبقابہلہےکرسدارںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،فعیک،رعیبنبحیبصفامحدنبسلمة،اوباغبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 917

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،شرضت بہز ب ٩شٜي٥

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔأََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َک َُ ٣ضا ًَل َی اہللٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی َٗ ِؤٟطٔ َت ٌَال َی ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ظی ِ َر أ ُ َّٕ ٣ة أ ُ ِ ٔ
ض َٗا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧تت َُّٔ ٤
َخ َج ِت ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
وَ ٪س ِبٌٔی َن أ ُ َّّ ٣ة أَْمُتْن َظیِرُ َصا َوأَ ِ َ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َص َذا َشؽ ْ
َکوا ٓ ٔيطٔ ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ظی ِ َر أ ُ َّٕ ٣ة
ٔیث ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩شٕٔ ٜيِ َ ٧ ٥ص َو َص َذا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

ض
أُ ِ ٔ
َخ َج ِت ٨َّ ٠ٟٔا ٔ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزہبنبمیکحاےنپفادلافرفہاؿےکداداےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنیبنارکؾیلصاہلل
ُک ْی ُی
س۔ االیة ہک مت ولگ رتس اوتمں وک وپرا رکےن
ح ُأة َّ ٍة ُأ ْخِتَجْ لل ِ َّنا ِ
ہیلع فآہل فملس وک اس آتی یک ریسفت ںیم رفامےت وہےئ انس ْم َ ْ َ
فاےل وہ۔ افر اؿ  ب ںیم رتہب افر زعمز وہ۔ ہی دحثی نسح ےہ اےس یئک رافی زہب نب میکح ےس اسیک امدنن لقن رکےت ںیہ نکیل
اسںیماسآتیاکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 918

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّ
َّ
َّس ِت َربَاً ٔ َي ُت ُط َی ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا شُ َِ ٤ي ْؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٔ ُٛ ٥َ ٠
َو ُط َّخ َو ِج ُض ُط َط َّح ّة فٔی َج ِب َضتٔطٔ َشًَّی َسا ََّ ٢
ٕ ُي ِٔٔ ٠ضُ َٗ ِو ُْ٠ٌََ ٓ ٦وا َص َذا ب ٔ َ٨بٔيِّض ٔ َِ ٥وص َُو َی ِؽًُوص ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ
اٟؽ ًَُ ٦ل َی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ي َ
آَخ َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
َٓ َ٨زََِ ٟت َِ ٟي َص ََ ٟ
ُوب ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أَ ِو ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِ ٥إلٔ َی ٔ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ٣ز ٔ َط ِي ْئ أَ ِو یَت َ

ادمح نب عینم  ،میش ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وزفہ ادح ےک ومعق رپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ددناؿ ابمرک دیہش وہے۔ رس ںیم زمخ آای افر اشیپین یھب زیمخ وہیئ اہیںکتہک آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک رہچہ ابمرک رپ
وخؿےنہباگل۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایفہوقؾےسیکاکایمبوہیگوہنجںےناےنپیبناسیکھتہیھچکایکافرفہاںیہناہللیک
ئ
عَل َ ْی
َِ
ِ
ُ
ِ
َ
م َ ْ ٌّ
رطػالباتےہ۔انچہچنہیآتیانزؽوہیئ َ ْ َ
بِ ْم(آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکاسںیم
ب ْمأ ْف ُ َ ّ د
َلنِمْ َْال ْ ِ
َل َ َ
َ َأ ْف َ ُي َ
وکیئاایتخرںیہناہللاچےہوتاںیہناعمػرکدےافراچےہوتذعابدے)
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 919

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ وًبؽ ب ٩ش٤يؽ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ش٤يؽ شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ُش َِ ٤ي ْؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َو ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

َّ
َّس ِت َربَاً ٔ َي ُت ُط َو ُرم ٔ َی َر َِ ٣ي ّة ًَل َی َٛتٔ ٔٔطٔ َٓ َح ٌَ ََّ ١
ًَ ١ل َی َو ِجضٔطٔ َوص َُو یَ َِ ٤ش ُص ُط
اٟؽ َُ ٦ي ٔشي ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ٥َ ٠ط َّخ فٔی َو ِجضٔطٔ َو َُ ٔ ٛ
ُوب
ٕ ُت ُِٔ ٔ ٠ض أ ُ َّْ ٣ة ٓ ٌََُ٠وا َص َذا ب ٔ َ٨بٔيِّض ٔ َِ ٥وص َُو َی ِؽًُوص ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َِ ٟي َص ََ ٟ
َو َي ُ٘و ُِ َٛ ٢ي َ
ک ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ٣ز ٔ َط ِي ْئ أَ ِو یَت َ
و ٪فٔی َص َذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
وَ ٪سٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ بِ َُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َي ُ٘و َُ ٔ ٠َُ ٢م َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩صا ُر َ
ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أَ ِو ي ٌَُ ِّذبَ ُض َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض ِ ٥هَ اَ ٤ُ ٔ ٟ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمحنبعینمفدبعنبدیمح،سیدینباہرفؿ،دیمحرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہ
ابمرکزیمخوہایگ،ددناؿابمرکدیہشوہےافراشہنابمرکرپاکیرھتپ امراایگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہابمرک
ےس وخؿ ےنہب اگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس اصػ رکےت افر  ےتہ ہک فہ وقؾ سک رطح الفح اپےئ یگ وہنجں ےن اےنپ یبن
م َ ْ ٌّ
دے اسھت ہی ھچک ایک ہکبج فہ اںیہن اہلل یک رطػ دوعت داتی ےہ۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن آتی انزؽ رفامیئ َ ْ َ
َ َأ ْف
َل ْ
نِم َْال ْ ِ
َل َ َ
ُ عَل َ ْیِ ِ ْ َ ُ ئَِ
بِ ُ ْم۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
ب مأ ْف َ ّ د
َي َ
رافی  :ادمحنبعینمفدبعنبدیمح،سیدینباہرفؿ،دیمحرضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 920

راوی  :ابوسائب س ٥٠ب ٩ج٨اؼة ب ٩سٛ ٥٠وفی ،اش٤ؽ ب ٩بظیر٤ً ،ز ب ٩ش٤زة ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت ًبؽاہلل ب٩
ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َّ
اٟشائ ٔٔب َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُ ٩ج َ٨ا َؼ َة بِ َٔ ٩س ٥ِٕ ٠ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩ش ِ٤زَ َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
اَّ ٪
ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أُشُ ٕؽ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِ ٩ِ ٌَ ٟا َِ ٟصار َٔث بِ َ٩
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِ ٩ِ ٌَ ٟأَبَا ُس ِٔ َي َ

صٔظَ اَّ ٕ ٦
اب اہللُ
ا ٪بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َِ ٟي َص َ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا َِ ٩ِ ٌَ ٟػٔ َِو َ
ُوب ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أَ ِو ي ٌَُ ِّذبَ ُض َِ َٓ ٥ت َ
َک ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ٣ز ٔ َط ِي ْئ أَ ِو یَت َ
ًََِ ٠يض ٔ َِٓ ٥أ َ ِس٤َُ ٠وا َٓ َص ُش َ ٩إ ٔ ِس ََل ُُ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ َٔ ٩ش ِ٤زَ َة ًَ ِ٩
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َ
َ
رع َٓ ُط ٔ٩ِ ٣
َسا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأبٔيطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأبٔيطٔ َ ٥َِ ٟي ٌِز ٔ ِٓ ُط َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٩ِ ٣ٔ ١شؽٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ َٔ ٩ش ِ٤زَ َة َو َ َ

َشؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
اوباسبئ ملس نب انجدة نبملس وکیف ،ادمح نب ریشب،رمع نب زمحة ،اسمل نب دبعاہلل نبرمع ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوزفہادحےکومعقرپرفامایاےاہللاوبایفسؿرپتنعلجیھباےاہللاحرثنباشہؾرپ
ئ
عَل َ ْی
َِ
ِ
ُ
ِ
َ
م َ ْ ٌّ
تنعلجیھب۔انچہچنہیآتیانزؽوہیئ َ ْ َ
بِ ْم۔االیةرھپاہللاعتیلےناؿولوگںوکاعمػ
ب ْمأ ْف ُ َ ّ د
َل ْ
نِم َْال ْ ِ
َل َ َ
َ َأ ْف َ ُي َ
رک دای افر ہی ولگ االسؾ ےل آےئ افر فہ رتہبنی املسمؿ اثتب وہےئ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ اس دحثی وک رمع نب زمحہ ےن
اسملےسلقنایکےہ۔رھپزرہییھباسملےسافرفہاےنپفادل(انبرمعریضاہللاعتیلہنع)ےسایسرطحدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوباسبئملسنبانجدةنبملسوکیف،ادمحنبریشب،رمعنبزمحة،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 921

راوی  :یصٌی ب ٩شبيب ب ٩رعبی بْصی ،ظاٟؽ ب ٩شارث٣ ،ص٤ؽ بً ٩حَل٧ ،٪آٍ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ ابِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩شب ٔ ٔ
رعب ٔ ٕٓی ا َِ ٟب ِ ٔ
يب بِ َٔ َ ٩
َک ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ٣ز ٔ َط ِي ْئ
ا ٪یَ ِؽًُو ًَل َی أَ ِر َب ٌَ ٔة َن َ ٕ
َف َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َِ ٟي َص َ ٟ
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
يض
یب َػ ٔص ْ
وََ ٓ ٪ض َؽاص ُِ ٥اہللُ ِْ ٔ ٟلٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ُوب ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أَ ِو ي ٌَُ ِّذبَ ُض َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض ِ ٥هَ اَ ٤ُ ٔ ٟ
َغ ْ
أَ ِو یَت َ
وب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٪
ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ٧آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َر َوا ُظ َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ییحینب بیبنبرعیبرصبی،اخدلنباحرث،دمحمنبالجعؿ،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریض اہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
م َ ْ ٌّ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساچرآدویمںےئلیکدباعرکےتآ ےانچہچناہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ َ ْ َ
ب
َل ْ
نِم َْال ْ ِ
َل َ َ
َ َأ ْف َ ُي َ

عَل َ ْیِ ِ ْ َ ُ ِئ َُِ
ْ
ب م۔ رھپ اہلل اعتیل ےن اؿ (اچرفں) وک االسؾ یک دہا تیدی۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب حیحص ےہ ینعی انعف یک
م أ ْف َ ّ د
انبرمعریضاہللاعتیلامہنعیکرفاتیےس۔ییحینباویبیھباےسانبالجعؿےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینب بیبنبرعیبرصبی،اخدلنباحرث،دمحمنبالجعؿ،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 922

راوی ٗ :تيبة ،ابوًوا٧ةً ،ث٤ا ٪بِ٣ ٩یرةً ،لی ب ٩ربيٌة ،شرضت اس٤اء ب ٩شٓ ٥ٜزاری

يٌ َة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜا َِٔ ٟزَار ِّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ًًَّ ٔ ٠يا َي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت َر ُج َّل إٔذَا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شؽٔی ّثا َنٔ ٌََىٔی اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ َ٤ا َطا َئ أَ َِ ٪ی ٌََِ ٔ٨ىٔی

َٕ لٔی َػ َّؽ ِٗ ُت ُط َوإُٔ َّ ٧ط َش َّؽثَىٔی أَبُو بَ ِرکٕ َو َػ َؽ َ ٚأَبُو بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َوإٔذَا َش َّؽثَىٔی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َصابٔطٔ ا ِس َت ِص َُ ِٔ ٠ت ُط َٓإٔذَا َشَ ٠
َّ
ََف َُ ٟط
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ١یُ ِذُ ٔ ٧ب ذَّ ِ ٧با ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُوَ َٓ ٦ي َت َل َّضزُ ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی ث ُ ََّ ٥ي ِش َت ِِ ٔ ُ
َف اہللَ إَّٔل ُ َ َ
ُ
آَخ ِاْل َی ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َٗ ِؽ
ْقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو َّأ ٟذ َ
ََکوا اہللَ إلٔ َی ٔ ٔ
ی ٩إٔذَا ٓ ٌََُ٠وا َٓاش ٔظَ ّة أَ ِو هَ ٤َُ ٠وا أَ ِن ُٔ َش ُض ِ ٥ذ َ ُ
ث ََّ َ ٥
ا ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ََٓ ٥َِ ٠ی ِزٓ ٌََا ُظ َو َٗ ِؽ
ُف َٓ ٌُو ُظ َو َر َوا ُظ ِٔ ٣ش ٌَ ْز َو ُسٔ َِيا ُِ ًُ ٩ِ ًَ ٪ث ََ ٤
َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َ َ
َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٥شٌز َٕٓأ َ ِو َٗ َٔ ُط َو َرٌَٓ ُط َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥و َر َوا ُظ ُسِٔيا َُّ ٪
ا ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َٓأ َ ِو َٗ َٔ ُط َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َ
َ
َ
ْٔلَ ِس َ٤ا َئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ََ ٥ٔ ٜشؽٔی ّثا إ ٔ ََّّل َص َذا

ہبیتق  ،اوبوعایة ،امثعؿ نب ریغمة ،یلع نب ربیعة ،رضحت اامسء نب مکح زفاری  ےتہ ںیہ یک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع وک
رفامےت وہےئ انس ہک ںیم اکی ااسی آدیم وہں ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وج دحثی اتنس اہلل اعتیل یک تیشم ےک اطمقب
ےھجم اس ےس افدئہ اچنہپات افر ارگ وکیئ احصیب ےس وکیئ دحثی ایبؿ رکات وت ںیم اےس مسق داتی۔ ارگ فہ مسق اھک اتیل وت ںیم اس یک دصتقی

رکات۔انچہچناکیرمہبتاوبرکبدصقیریضاہللاعتیلہنعےنھجمےسایبؿایکافرفہےچسںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای وکیئ صخش ااسی ںیہن وج یسک انگہ اک اراکتب رکےن ےک دعب اہطرت احلصرکےن ےک دعب دف رتعکامنز زپےھ رھپ اہلل اعتیل ےس
َاطل َ تْفُ
ش
ِ
َ
اعمیفامےگنافراہللاعتیلاےساعمػہنرکںی۔رھپہیآتیزپیھ َف َّ دِ
ي ِإ َذافَعَلُوا َفج ِ َس ًة َأ ْف مُوا َأ ُ ْم َذ َ ُکفااّللََّ۔(افرفہولگوج
ال َ
ارگ یھبک یسک انگہ اک اراکتب رک ےتھٹیب ںیہ ای اےنپ آپ رپ ملظ رک ےتیل ںیہ وت اہلل وک اید رکےت ںیہ افر اس ےس اےنپ انگوہں یک رفغمت
امےتگن ںیہ۔ افر اہلل ےک العفہ وکؿ انگہ اتشخب ےہ افر اےنپ  ےئ رپ اجےتن وبےتھج وہےئ ارصار ہن رکںی۔) اس دحثی وک ہبعش افر یئک
ولوگںےنامثعؿنبریغمہےسہریرموفعرفاتیایکےہ۔افرل اامسءیکرصػیہیدحثیاجےتنںیہ۔
رافی  :قنینة،اوبوعایة،امثعؿنبریغمة،یلعنبربیعة،رضحتاامسءنبمکحزفاری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 923

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼة ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ثابت ،شرضت ابوك٠صہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة َٗا ََ ٢رٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی

ک َٗ ِوُ ُٟط ًَزَّ َو َج َّ ١ث ُ َّ ٥أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ي٥ِ ُٜ
ض ٓ ََذَ ٔ ٟ
َی ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَُ ِ ٧وزُ َو َ٣ا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَ َش ْؽ إ ٔ ََّّل یَٔ٤ي ُؽ َت ِص َت َش َح َٔتٔطٔ ٔ ٩ِ ٣اٌَ ٨ُّ ٟا ٔ
يض
اسا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔؽ ا ِ ٥ِّ َِ ٟأَ َّ ٨َ ٣ة نُ ٌَ ّ
دبع نب دیمح ،رفح نب ابعدة ،امحد نب سلمة ،اثتب ،رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وزفہ ادح ےک ومعق رپ ںیم
ےن رس ااھٹ رکداھکی وت ایکد اتھک وہںہکاس رفز اؿ ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن اھت وج افھگن یک فہج ےس ےچین وک ہن اکھج اجات وہ۔ اہلل اعتیل ےک
ُ َ َ ْ عَل َ ْنُک ْ َ ل
ْع
َ
ِ
َ
ُ
ّ
بِا مأمَ َن ًة َن ًد۔(رھپمتولوگںرپ یگن(مغ)ےکدعب افھگنانزؽیکیئگوج
ثأ َث َؽ منِمْ ْ د
اساراشدےسیہیافھگنرماد ےہ۔ ّ
متںیمےساکیامجتعوکریھگریہیھتافردفرسیامجتعوکرصػاینپک ریھت)ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاوبہحلطریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 924

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼہ ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ،

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًَ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،رفح نب ابعدہ ،امحد نب ہملس ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ل  ےس رفاتی یک دبع نب دیمح ےن اوہنں ےن رفح نب ابعدہ ےس
اوہنںےنامحدنبہملسےسفہاشہؾنبرعفہےسافرفہاےنپفادلےساسےکلثملقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفحنبابعدہ،امحدنبہملس،اشہؾنبرعفہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 925

راوی  :یوسٕ ب ٩ش٤اؼً ،بؽاَّلًلی ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ٕ بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَبَا كَ َِ ٠ص َة َٗا َٔ ُُ ٢ظي َ٨ا
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ

اض َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١س ِيف ٔی َي ِش ُ٘ ُم َٔ ٩ِ ٣یؽٔی َوآ ُظ ُذ ُظ
َوِ َ ٧ص ُ ٩فٔی ََ ٣ؼا ِّٓ َ٨ا یَ ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َش َّؽ َث أَُ َّ ٧ط ک َ َ
أَ ٓ ٪ئ َُ ٩ِ ٤ظ َي ُط اُ ٌَ ٨ُّ ٟ
َو َي ِش ُ٘ ُم ٔ ٩ِ ٣یَؽٔی َوآ ُظ ُذ ُظ َو َّ
وَِ ٟ ٪ي َص َُ ٟض َِ ٥ص ٌّ ٥إ ٔ ََّّل أَ ِن ُٔ ُش ُض ِ ٥أَ ِجب َ ُن َٗ ِوَ ٕ ٦وأَ ِر ًَبُطُ َوأَ ِظ َذُ ُٟط َ ٠ِ ٔ ٟص ِّٙ
َخی ا ِ٨َ ٤ُ ٟاٗ ٔ ُؽ َ
اٟلائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ویفس نب امحد ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع  ےتہ ںیہ ہک رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامایہک
وزفہ ادح ےک ومعق رپ دیماؿ گنج ںیم ل  رپ یشغ اطری وہیئگ یھت۔ ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم اھت نج ولوگں رپ اس رفز افھگن اطری
وہیئگیھت۔انچہچنریمیولتارریمےاہھتےسرگےنیگل۔ںیماےسڑکپاتفہرھپرگےنیتگل۔دفرسارگفہانمنیقفاکاھتںیہنجرصػ
اینپاجونںیکک ریھتہیولگااہتنیئزبدؽ،رموعبافرقحوکوھچڑےنفاےلآ ے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ویفسنبامحد،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 926

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٟواشؽ ب ٩زیاؼ ،ظؼيٕ٘٣ ،ش ،٥شرضت ٘٣ش ٥رضی اہلل ً٨ہ ٛہتے ہيں ٛہ ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ بِ ُ ٩زٔ َیاؼ ٕ ًَ ُِ ٩ظ َؼ ِي ٕٕ َش َّؽثَ َ٨ا َٔ ِ٘ ٣ش َْٗ ٥ا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َ٣ا ک َ َ
ض َ ١َّ ٌََ ٟر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َظ َذصَا
ٔ ٨َ ٔ ٟي ٕ ٓی أَ َِ ٪ي ُِ َّ ١فٔی َٗ ٔلي َٔ ٕة َش َِ ٤زا َئ ا ِٓ ُت٘ ٔ َؽ ِت َی ِو َ ٦بَ ِؽرٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ

یب َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِب ُؽ َّ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُ٩
أ ٨َ ٔ ٟ ٪ي ٕ ٓی أَ َِ ٪ي ُِ َّ ١إلٔ َی ٔ ٔ
آَخ ِاْلیَةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َ٣ا ک َ َ
َغ ْ

رح ٕب ًَ ُِ ٩ظ َؼ ِي ٕٕ ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ض
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َِ
ٔیث ًَ ُِ ٩ظ َؼ ِي ٕٕ ًَ َِ ِ٘ ٣ٔ ٩ش َٕ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ہبیتق  ،دبعاولادح نب زاید ،جصیف ،مسقم ،رضحت مسقم ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای َم َک َؿ ل ِ َی ِی ٍ ّی
َأ ْؿتَعُ َّل۔االیة(ینعی(امؽذ تمیںیم)ایختنرکانیبناکاکؾںیہنافروجایختنرکےاگفہایقتمےکدؿاےسےلرکاحرضوہاگ)
ہی آتی اکی رسخ رفیئ دار اچ در ےک ابرے ںیم انزؽوہیئ وج وزفہ دبر ےک ومعق رپ مگ وہیئ یھت وت ضعب ولوگں ےن اہک ہک اشدی یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےل یل وہ۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ دبعاالسلؾ نب رحب یھب
جصیفےسافرفہمسقمےسلقنرکےتوہےئانبابعساکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :قنینة،دبعاولادحنبزاید،جصیف،مسقم،رضحتمسقمریضاہللہنع ےتہںیہہکانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 927

٣وسی ب ٩ابزاہي ٥بٛ ٩ثیر انؼاری ،ك٠صة بَ ٩خاغ ،شرضت جابزبً ٩بؽاہلل رضی اہلل
راوی  :یصٌی ب ٩شبيب ب ٩رعبیٰ ،
تٌالی ً٨ہ

غ َٗا٢
َخا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩شب ٔ ٔ
رعب ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت كَ َِ ٠ص َة بِ ََ ٔ ٩
يب بِ َٔ َ ٩

َّسا ُُِٗ ٠ت یَا
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َي ُ٘و َُ ٔ َٟ٘ ٢يىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔی یَا َجاب ٔزُ َ٣ا لٔی أَ َر َ
اک ُّ ٔ َٜ٨ِ ٣
اک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَل َی َیا َر ُسو َ٢
َش َک ب ٔ َ٤ا َٟق ٔ َی اہللُ بٔطٔ أَبَ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ
است ُِظض ٔ َؽ أَبٔی ُٗت ٔ ََ ١ی ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َو َت َز َک ً َٔي ّاَّل َو َؼیِ ّ٨ا َٗا َ ٢أَٓ َََل أ ُ َب ِّ ُ
ک َٗا ََ ٢یا
ئ ش ٔ َح ٕ
اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا ک َ َّ ٥َ ٠اہللُ أَ َش ّؽا َٗ ُّم إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
اب َوأَ ِش َيا أَبَا َک َٓک َ َُّ ٤َ ٠ط َٔٔٛا ّشا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَ ِبؽٔی َت ًََ َّ٩٤ل َ َّی أ ُ ًِ ٔل َ
وَٗ ٪ا ََ ٢وأُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َوَّلَ
َر ِّب تُ ِصئيىٔی َٓأ ُ ِٗ َت ََ ٓ ١
ٔيک ثَاَ ٔ ٧ي ّة َٗا َ ٢اٟز َُّّب ًَزَّ َو َج َّ ١إَّٔ٧طُ َٗ ِؽ َس َب َ٣ٔ ٙىِّی أَُ َّ ٧ض ِ ٥إَِٔ ٟي َضا ََّل یُ ِز َج ٌُ َ

یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
َت ِص َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
یُٗ ٩تُٔ٠وا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ أَ َِ ٣وا ّتا ِاْل َی َة َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

وسی بِ ٔ٩
وسی بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َر َوا ُظ ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣بارٔ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َص ََ ٜذا ًَ َِ ٣ُ ٩
َُ ٣
يَ ٩ِ ًَ ١جابٔز ٕ َط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا
إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
ییحینب بیبنبرعیب،ومٰیسنباربامیہنبریثکااصنری،طلجةنبرخاش،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہیک
ریمییبنارکؾیلصاہللہیلع فملسےسالماقتوہیئوتآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایاجربایکابتےہ۔ںیم ںیہمت ہتسکش احؽویکں
دھکیراہ وہں۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےفادلدیہشوہےافررقضایعؽوھچڑے۔آپیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایایکںیمںیہمتاسزیچیکوخربخشیہنانسؤںسجےکاسھتاہللاعتیلاہمترےفادلےسالماقتیکرعضایکویکںںیہن
للن
ایروسؽا ضلیاہللہیلع فملس۔آپیلصاہللہیلعفملسےن رفامایاہللاعتیلےناہمترےفادلےک العفہرہ صخش ےسرپدے ےکےھچیپ
ےسوگتفگیکنکیلاہمترےفادلوکزدنہرکےکاؿےساباشملہفوگتفگیکافررفامایاےریمےدنبےانمترک۔وتسجزیچیکانمترکے
اگ ںیم ےھجت اطع رکفں اگ۔ اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےھجم دفابرہ زدنہ رک دے اتہک ںیم دفابرہ ریتی راہ ںیم لتق وہ اجؤں۔ اہلل
َ َئخ
س
ی
ُ
ْ
َ
َ
ق
ُ
َ
ِ
ل
َ
ن
ّ
ِ
اعتیلےنرفامایہلصیفوہاکچہکوکیئداینںیمفاسپںیہناجےئاگ۔رافی ےتہںیہرھپہیآتیانزؽوہیئ َفل َّن دِ
َس
ي وا ِف ِ
ال َ

م ًاي۔ (ینعیمتاؿولوگںوکرمدہہنوھجمسوجاہللیکراہںیملتقرکدےیئےںیہ۔ہکلبفہاےنپربےکاپسزدنہںیہافراںیہن
ا ِ
ّللَّ َأ ْ َ
رزؼدایاجاتےہ۔اخل)ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔ل اےسرصػومٰیسنباربامیہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔رھپیلع
نبدبعاہللدمینیافر یئکرا فیاسدحثی وک ةکردحمنیث ےسایسرطحرفاتی رکےت ںیہزیندبعاہلل نبدمحم نب لیقعیھباجربےس
اسوکھچکہصحلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینب بیبنبرعیب،ومٰیسنباربامیہنبریثکااصنری،طلجةنبرخاش،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 928

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اً٤عً ،بؽاہلل ب٣ ٩زةَّ٣ ،سو ،ٚشرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕأَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ َ١
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ک
ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ َوَّلَ َت ِص َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
ُوَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َ٣ا إَّٔ٧ا َٗ ِؽ َسأ َ ِ٨َ ٟا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
یُٗ ٩تُٔ٠وا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ أَ َِ ٣وا ّتا بَ ِ ١أَ ِش َيائْ ً ٔ َِ ٨ؽ َربِّض ٔ ِ ٥یُزِ َزٗ َ

ُ
ک
َّس ُط فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َش ِي ُث َطائ َ ِت َو َتأِؤی إلٔ َی َٗ َ٨اؼٔی َٕ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ُ ١ة بٔا ٌَِ ٟزِ ٔ
غ َٓاك َّ َ ٍَ ٠إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥ربُّ َ
َٓأ ِظبٔرَِ٧ا أَ َّ ٪أَ ِر َوا َش ُض ِ ٥فٔی كَیِر ٕ ُظ ِرضٕ َت ِ َ
َ
َّس ُط َش ِي ُث ٔطئِ َ٨ا ث ُ َّ ٥اكَّ ٍََ ٠
ا ِّك ََل ًَ ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِش َتزٔی ُؽ َ
وَ ٪ط ِيئّا َٓأزٔی ُؽ َُٗ ٥ِ ٛاُٟوا َربَّ َ٨ا َو َ٣ا َن ِش َتزٔی ُؽ َوِ َ ٧ص ُ ٩فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َن ِ َ
إَِٔ ٟيض َِّ ٥
وَ ٪ط ِيئّا َٓأَزٔی ُؽ ُ٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ ٛا َرأَ ِوا أَُ َّ ٧ض ِ ٥َِ ٟ ٥یُت ِ َر ُٛوا َٗاُٟوا ُتٌٔي ُؽ أَ ِر َوا َش َ٨ا فٔی أَ ِج َشاؼَٔ٧ا َشًَّی
اٟثاَ ٔ ٧ي َة َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِش َتزٔی ُؽ َ
ٔ
َخی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟؽَ ِ ٧يا ََٓ ِ٘ ُ٨ت َ ١فٔی َسبٔيَ ٔ ٠
ِ َ ٧ز ٔج ٍَ إلٔ َی ُّ
ک ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
ئخ
سی
انبایبرمع،ایفسؿ،ا،شم،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےساسآتیفال ناذلنی۔
یکریسفتوپیھچیئگوتآپریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکل ےنیھبایکسریسفتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپیھچیھت۔آپ
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اؿ یک (ینعی دہشاء یک) رف ںی زبس رپدنفں (یک لکش) ںیم وج تنج ںیم اہجں اچےتپ ںیہ فاہں رھپےت
ںیہ۔اؿاکاکھٹہنرعشےسیکٹلوہیئدنقںیلیںیہ رھپاہلل اعتیل ےناؿیکرطػاھجاکنافروپاھچ ایک متولگھچک افر یھباچےتہ وہ وج
ںیم ںیہمت اطع رکفں اگ۔ اوہنں ےن رعض ایک ای اہلل ل اس ےس زایدہ ایک اچںیہ ےگہک ل  تنج ںیماہجں اچےتہ ںیہ وھگےتم رھپےت
ںیہ رھپ دفابرہ اہلل اعتیل ےن اؿ ےس ایسرطح ایک وت اؿ دہشاء ےن وساچہک ل اسفتق کت ںیہن وھچںیٹ ےگ بج کت وکیئ رفامش
ںیہنرکںیےگ۔وتاوہنںےنانمتاظرہیکہکامہریرف ںیامہرےومسجںںیمفاسپرکدی اجںیئاتہکل داینںیماجںیئافردفابرہ
ریتیراہںیمدیہشوہرکآںیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ا،شم،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 929

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياً ،٪لاء ب ٩سائب ،ابوًبيؽہ ،شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ئ بِ َّٔ ٩
ْق ُئ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ِٔ ٣ث َ٠طُ َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ َو ُت ِ ٔ

َ٧ب ٔ َّي َ٨ا َّ
اٟش ََل ََ ٦وتُ ِعبٔرُ ُظ ًَ َّ٨ا أََّ٧ا َٗ ِؽ َرؿٔي َ٨ا َو ُرض َٔی ًَ َّ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اطعء نب اسبئ ،اوبدیبعہ ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل انب ایب رمع ےن وباہطس ایفسؿ ،اطعء نب اسبئ افر
اوبدیبعہ ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایکس لثم رفاتی ایک نکیل اس ںیم ہی اافلظ زایدہ ںیہ ہک امہرے یبن وک امہری
رطػ ےس السؾ اچنہپای اجےئ افر اںیہن اتبای اجےئ ہک ل  اےنپ رب ےس رایض افر امہرا رب ل  ےس رایض ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،اوبدیبعہ،رضحتانبوعسمدریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 930

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪جا ٍ٣ب ٩ابی راطؽ وًبؽا٠٤ٟک ب ٩اًین ،ابووائ ،١شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪جا َٔ ٍٕ ٣وص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َرا ٔط ٕؽ َو ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕیَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َّٕ ١لَ یُ َؤ ِّؼی َزکَا َة َ٣أٟطٔ إ ٔ ََّّل َج ٌَ َ ١اہللُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة فٔی ًُُٔ٘٨طٔ
ُ
و ٪ب ٔ َ٤ا آ َتاص ُِ ٥اہللُ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـٔ٠طٔ ِاْل َی َة و
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ََّل َی ِص َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
ْقأَ ًَ َِ ٠ي َ٨ا ِٔ ٣ؼ َؽا َٗ ُط َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
یَ ٩ی ِب َعَ ُ٠
ُط َحا ًّا ث ََّ َ ٥

ُو٣َ ٪ا بَعُٔ٠وا بٔطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َو َ ٩ِ ٣ا ِٗ َت َل ٍَ َ٣ا َ ٢أَظٔيطٔ
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ؼ َؽا َٗ ُط َس ُي َل َّوٗ َ
َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َ َ
ُ
ی٩
اب اہللٔ إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ؼ َؽا َٗ ُط َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠ب ٔ َئ٤ی ٕن َٟق ٔ َی اہللَ َوص َُو ًََِ ٠يطٔ ُ َِـ َبا ُ ٪ث ََّ َ ٥

و ٪بٔ ٌَ ِضؽٔ اہللٔ ِاْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َي ِظتَرُ َ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اجعم نب ایب رادش فدبعاکلمل نب انیع ،اوبفالئ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رموفب ً لقن رکےت ںیہ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاےنپامؽیکزوکةاداںیہنرکات۔اہللاعتیلایقتمےکدؿایکسرگدؿںیماکیاژداھ
َئ
خ
ِ
ی
ب
س
ی
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ل
َ
َ
ج
َ
َ
َ
انبدںیےگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےکساطمقبآتیزپیھ َف َل َّن ّ دِ
نِمف ْضلِ ِة۔(رتہمج۔
ّلل ْ
آي ْما ُّ
ي ْ َ و َؿ ِن َ
ال َ
وجولگاہللیکاےنپلضفےسدیوہیئزیچفںوکرخچرکےنںیملخبےساکؾےتیلںیہفہہیہنںیھجمسہکہیاؿیکےئلرتہبےہہکلبہی
اؿےکےئلرباےہویکہکنرقنع بایقتمےکدؿسجزیچےساوہنںےنلخبایکاھتفہاؿیکرگدؿںیموطؼانبرکاکٹلیئاجےئیگ)
َاوُؿ َم َئجِلُوا یِ ِة َ ْي َؾ
رھپ رافی  ےتہ ںیہ ہک اکی رمہبت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک دصماؼ ںیم ہی آتی زپیھ َس ُی َغ ّو َ
الِْْ َناة َ ِة۔ (رقنع ب فہ زیچ سج ںیم لخب ایک اھت ایقتم ےک دؿ فہ اؿ یک رگدؿ ںیم وطؼ انب رک اکٹلیئ اجےئ یگ) افر رفامای سج ےن یسک
املسمؿاھبیئاکوھج یمسقاھکرکقحےلایلفہاہللےساساحؽںیمالماقترکےاگہکفہاسےسانراضوہاگ۔رھپاسےکدصماؼ
َ
ال َ ْ
ّللَّ(ےبکشفہولگوجاہللاعتیلےکفدعہےکدبےلوھتڑیتمیقےتیلںیہ)ہیدحثی
فؿ ِتعَ ْه ِددا ِ
ي َ
ںیمہیآتیزپیھ ِإ َّؿ ّ دِ َ
ي َُ
نسححیحصےہ۔افراجشعارقعےسرماداسپنےہوجاجنگوہاگ۔دشتزرہیکفہجےساےکسرسےکابؽمتخوہےوہںےگ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اجعمنبایبرادشفدبعاکلملنبانیع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 931

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یزیؽ ب ٩ہارو ٪وسٌيؽ بً ٩ا٣ز٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وَ ٪و َسٌٔي ُؽ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَب ٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
اْقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت ُُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ز ِشز ٔ َط
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ ٣َ ٪و ٔؿ ٍَ َس ِو ٕن فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََ ٟعی ِ ْر ُّٔ ٩ِ ٣
اٟؽَ ِ ٧يا َو َ٣ا ٓ َٔيضا ِ َ

يض
اٟؽَ ِ ٧يا إ ٔ ََّّل ََ ٣تا َُ ا ُِِ ٟزُورٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َوأ ُ ِؼظٔ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ ِؽ ٓ ََاز َو َ٣ا ا َِ ٟص َياةُ ُّ
دبعنبدیمح،سیدینباہرفؿ فدیعسنباعرم،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک تنج ںیم اکی وکڑا (الیھٹ) رےنھکیک ہگجداین افر اسیک زیچفں ےس رتہب ےہ۔ ذہلا ارگ اچوہ وت ہی
آتی زپھ ِإ ْؿ ِسیْ ُی ْم فَمَن زُ ْخ َِح نَعْ َّ
م ُع ْ ُُ
الف ِر (ینعی رھپ وج آگ ےس ؤاچرک تنجںیم
ان ِر َف ُأ ْد ِ َ
ح الْخ َ ّن ََة ف َ َق ْدد َف َز َف َم الْخ َ َنا ُة ادلُّ ْ َي ِإ َّل ََ
ْ
دالخایکایگفہاکایمبوہایگافرداینیکزدنیگوترصػدوھےکاکوسداےہ)۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،سیدینباہرفؿفدیعسنباعرم،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرةآؽرمعاؿےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 932

راوی  :شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ زًَفانی ،شحاد ب٣ ٩ص٤ؽ ،اب ٩جزیخ ،ب ٩ابی ٠٣يٜة ،ش٤يؽ بً ٩بؽ اٟزش ٩٤بً ٩وٖ

َفان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة أَ َُّ ٪ش َِ ٤ي َؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزَّ ًِ َ َ
بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ا ٪ک ُ ُّ١
ا ٪بِ َ ٩ا َِ ٟصَٗ ٥ٔ َٜا َ ٢اذِ َص ِب َیا َرآ ٔ ٍُ َ ٔ ٟب َّوابٔطٔ إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٓ ُ٘ ُِ َٟ ١ط َٟئ ٔ ِ ٩ک َ َ
ٖ أَ ِظب َ َر ُظ أَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ

ض َ٣ا َلَ ٥ِ ُٜوَ ٔ ٟض ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة إٔ٤َ َّ ٧ا
وَٗ ٪ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ا ِ٣ز ٔ ٕئ َ ُٔف َط ب ٔ َ٤ا أُوت َٔی َوأَ َش َّب أَ ِ ٪یُ ِص ََ ٤ؽ ب ٔ َ٤ا َ ٥َِ ٟئ ٌَِ َِّ ٌَ ٣ُ ١ذ ّبا ََّ ٌَ ُ٨ٟذبَ َّ٩أَ ِج ََ ٌُ ٤

ض َوإٔذِ أَ َظ َذ اہللُ ٔ٣ي َث َ
ض َو ََّل َتِٜت ُُ٤وُ َ ٧ط
اَّ ٚأ ٟذ َ
اب ث ُ ََّ ٥ت ََل ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔفٔی أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ی ٩أُوتُوا ا ِل َٔ ٜتا َب َٟتُب َ ِّيُ ٨َّ ُ٨ط ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض َسأ َ َُ ٟض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َو َت ََل ََّل َت ِص َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
و ٪أَ ِ ٪یُ ِص َُ ٤ؽوا ب ٔ َ٤ا َ ٥َِ ٟئ ٌَُِ٠وا َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
و ٪ب ٔ َ٤ا أَ َت ِوا َویُ ٔص ُّب َ
َف ُش َ
یَ ٩ي ِ َ
َرخ ُجوا َو َٗ ِؽ أَ َر ِو ُظ أَ ِِ َٗ ٪ؽ أَ ِظبَرُو ُظ ب ٔ َ٤ا َٗ ِؽ َسأ َ َُ ٟض ُِ ٨ِ ًَ ٥ط َٓا ِس ُت ِصُ ٔ٤ؽوا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ط ِي ٕئ ََٓ َٜت ُ٤و ُظ َوأَ ِظبَرُو ُظ بٔ َِی ِرٔظ ٔ ٓ َ َ
ک إَِٔ ٟيطٔ َو َ ُٔفشُوا ب ٔ َ٤ا أُوتُوا ِٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت َ٤أ٧ض ٔ ِ٣َ ٥ا َسأ َ َُ ٟض ُِ ٨ِ ًَ ٥ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

نسحنبدمحمزرفعاین،اجحجنبدمحم،انبرججی،نبایبةلنکة،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػ ےتہںیہہکرمفاؿنبمکحےناےنپاحمظف
وکمکح دای ہکانبابعسریض اہللاعتیلہنع ےکاپساجؤ افر وہکہکوجولگاینپابت رپوخش وہےت ںیہافراچےتہ ںیہ ہک اےسیاکؾرپ
اؿ یک رعتفی یک اجےئ وج اوہنں ےن ںیہن ایک۔ ارگ اںیہن ذعاب دای ایگ وت ل   ب ذعاب ںیم التبم وہں ےگ۔ رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتیلہنعےنرفامایمتولوگںوکاسآتیےسایک  بلطہیآتیوتالہاتکب ےکقحںیمانزؽوہیئےہرھپآپیلصاہلل
ال َ ُ
م َؼ َّ دِ
ّللَّ ِ َ
س َف َل َی ْکیُمُو َی ُة۔ (ینعی بج اہلل اعتیل ےن الہ
جا ُ
ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ َف ِإ ْذ َأ َ َ د
ب لَ ُت َی ِّنیُ َّن ُة لل ِ َّنا ِ
ي ُأفيا الْک ِ َنا َ
اتکب(ینعیوہیدویں)ےسارقارایلہکاےسولوگںےکےئلایبؿرکفافراپھچؤتمنکیلاوہنںےناےساینپھٹیپےھچیپکنیھپدایافر
اس ےک اقمےلب ںیم وھتڑا اس اعمفہض ےل ایل۔ ہی ینتک ربی رخدیاری رکےت ںیہ وج اےنپ  ےئ رپ وخش وہےت ںیہ افر یسک اکؾ ےک  ےئ
ریغب اینپ رعتفی اچےتپ ںیہ۔ اؿ ولوگں ےک قلعتم ہی ہن وسےچ ہک اںیہن ذعاب ےس اجنت لم اجےئ یگ۔ اؿ ےک ےئل وت دردانک
ذعابےہ۔رضحتانبابعس ریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالہاتکبےسوکیئابتوپیھچوت
اوہنںےناسےکالعفہوکیئدفرسیابتاتبیئافرہیاظرہایکہکوجھچکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچل ےناتبدایافراس رپ
اینپرعتفیےکاگبلطروہےئ۔اینپاتکبافروپیھچیئگابترپوخشوہےئ۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،اجحجنبدمحم،انبرججی،نبایبةلنکة،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 933

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦ابً ٩يي٨ة٣ ،ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر٣ ،ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦ش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ

َ
َّ
َّ
ُ
ٕ أَ ِٗ ٔضی فٔی َ٣الٔی
ِِم ًَل َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َٓ ِ٘ ُت ُُِٗ ٠ت َِ ٛي َ
َي ُ٘و ُ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت َٓأ َتانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ٌُو ُؼنٔی َو َٗ ِؽ أُ ٔ َ
وػي ٥ُ ُٜاہللُ فٔی أَ ِو ََّلؼ ٔ َُّ ٔ ٟ ٥ِ ٛ
يض
ٓ ََش ََ ٜت ًَىِّی َشًَّی َ٧زََِ ٟت یُ ٔ
َ ١ش ِّى اْلِ َُ ِ ٧ث َيی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
٠ذ َ ٔ
َک ِٔ ٣ث ُ

َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ

دبع نب دیمح ،ییحی نب آدؾ ،انب ،ہنیی  ،دمحم نبدکنمر ،دمحم نب دکنمر  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع وک رفامےت
وہےئ انس ہک اکی رمہبت ںیم امیبر وہایگ وت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےئلیک فیرفی الےئ۔ ھجم رپ ےب وہیش اطری
یھت۔بجاافہقوہاوتںیمےنرعضایکہکاےنپامؽےکقلعتمایکہلصیفدفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئوجابںیہندای
ِطنُک َ َ َ ُ َ ِم ْن ا ییَ
ح َُْال ْ َن ْی ِن۔ ینعی اہلل اعتیل ںیہمت اہمتری افالد ےک قلعتم
اہیں کت ہک ہی آایت انزؽ وہںیئ ُي ُم ا ُّ
ُک للِ َّددکِ ُل َ ّ ِ
ّلل ِف أ ْفل ِد ْ
فتیص رکےت ںیہ ہک رمد وک دف وعروتں ےک ربارب ہصح دف۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ افر یئک ولوگں ےن اس دحثی وک دمحم نب دکنمر
ےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ییحینبآدؾ،انبعنینة،دمحمنبدکنمر،دمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 934

راوی ٓ :ـ ١ب ٩ػباط بِؽاؼی ےن بواسلہ سٔيا ،٪ابً ٩يي٨ہ اور ٣ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽٔرٔ ًَ َِ ٩جاب ٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ

َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َوفٔی َشؽٔیثٔ ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ َ َلَک ْ ٦أَ ِٛثَرُ َٔ ٩ِ ٣ص َذا

لضف نب ابصح دغبادی ےن وباہطس ایفسؿ ،انب ،ہنیی افر دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتیلہنع ےساس ےک ل  ینعم رفاتی

لقنیک۔لضفنبابصحیکرفاتیںیماسےسزایدہالکؾےہ۔
رافی  :لضفنبابصحدغبادیےنوباہطسایفسؿ،انب،ہنییافردمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 935

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شبا ٪ب ٩ہَل ،٢ہ٤ا ٦ب ٩یصٌیٗ ،تاؼة ،ابواٟع٠ي ،١ابوً٤٘٠ة ہاطِم ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا َشبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ش َّؽث َ َ٨ا َص َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َٗ َتا َؼةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟعٔ٠ي ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة

ض أَ َػب ِ َ٨ا ن َٔش ّ
ا٢
ا َِ ٟضا ٔط ٔ ِّ
ائ َُ ٟض َّ٩أَ ِز َو ْاد فٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَ ٪ی ِو ُ ٦أَ ِوكَا ٕ
َشٔٛی َن ٓ َ ٔ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
َرکصَ ُض َّ٩رٔ َج ْ
ئ إ ٔ ََّّل َ٣ا َِ َٜ٠َ ٣ت أَیِ َ٤اَٗ ٥ِ ُُٜ٧ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
ٔ٨َّ ٣ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َوا ِِ ٤ُ ٟص َؼ َُ ٨
ات ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
دبعنبدیمح،ابحؿنبالہؽ،امہؾنبییحی،اتقدة،اوبالیلخل ،اوبعلقمةاہیمش،رضحتاوبدیعس دخریریضاہللاعتیلہنع ےس رفاتیےہ
ہکگنجافاطسےکومعقرپل ولوگںےنامؽذ تمیےکوطررپایسیوعرںیتاپںیئنجےکوشرہرشمنیکںیموموجدآ ے۔انچہچن
لْم
ُ
ت نِمْ ا ّلی ِ َسا ِء ِإ َّل َم ةَل َک ْت َأ ْ َن ُ ُْ
خ
ص
ْ
کي۔
ا
ن
ضعب ولوگں ےن اؿ ےس تبحص (امجع) رکان رکمفہ اھجمس وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک َفا َ َ ُ
(رتہمج۔افررحاؾ ںیہاخفدنفایلوعرںیترگمہیہک فہاہمتری تیکلمںیمآاجںیئ۔اہللاعتیل ےناؿااکحؾوک مترپرفضرک دایےہ)ہی
دحثینسحےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ابحؿنبالہؽ،امہؾنبییحی،اتقدة،اوبالیلخل،اوبعلقمةاہیمش،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 936

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظيً ،٥ث٤ا ٪اٟبًی ،ابواٟع٠ي ،١شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪ا َِ ٟب ًِّ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟعٔ٠ي ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا َ ٢أَ َػب ِ َ٨ا َس َبا َیا
ئ إ ٔ ََّّل
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زََِ ٟت َوا ِِ ٤ُ ٟص َؼ َُ ٨
ات ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َی ِو َ ٦أَ ِوكَا ٕ
َکوا ذََ ٔ ٟ
ض َُ ٟض َّ٩أَ ِز َو ْاد فٔی َٗ ِو ٔ٣ضََٔ ٓ َّ٩ذ َ ُ
َ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت أَیِ٤اَٗ ٥ِ ُُٜ٧ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َشَ ٩و َص ََ ٜذا َر َوی َّ
ا ٪ا َِ ٟب ًِّ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟعٔ٠ي ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ْ
َ

َّ
َّ
ََک أَبَا
َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسِ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َوَِ ٟي َص فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َو ََّل أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َش ّؽا ذ َ َ
َّ
ََک َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة َوأَبُو ا َِ ٟعٔ٠ي ٔ ١ا ِس ُ٤طُ َػأ ٟضُ بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ٥
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ إَّٔل َ٣ا ذ َ َ
ادمح نب عینم  ،میش ،امثعؿ ایتبل ،اوبالیلخل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک گنج افاطس ںیم ھچک ایسی
وعرںیتامہرےاپسدیقی نبرکآںیئنج ےکوشرہایکنوقؾںیموموجدآ ے۔احصہب رکاؾریضاہللاعتیلہنعےنیبن ارکؾیلصاہلل
لْ
م
ُ
َ
ُ
َ
خ
ُ
َ
َ
لی
ة
ّ
ص
ل
ّ
ک
ِ
کي۔ اخل (افر اخفدنفایل وعرںیت(رحاؾ)
ت نِمْ ا ِ َساء ِإل َم َ ْت أ ْن ْ
ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک وت ہی آتی انزؽوہیئ َفا ْ َ َنا ُ
ںیہرگمنجےکامکلوہاجںیئاہمترےاہھت۔اہللاعتیلےناؿااکحؾوکمترپرفضرکدایےہ۔(ااسنلء)ہیدحثینسحےہوثرییھب
اےسامثعؿیتبےسفہاوبلیلخےسفہاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسدحثییک
امدننلقنرکےتںیہ۔افراسدحثیںیماوبہمقلعاکذرکںیہن۔ںیمہملعںیہنہکہمقلعاکذرکامہؾےکالعفہیسکافرےنیھبایکےہ۔
فہاوباتقدہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔اوبلیلخاکانؾاصحلنبایبرممیےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،امثعؿایتبل،اوبالیلخل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 937

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ػٌ٨انی ،ظاٟؽ ب ٩شارث ،طٌبةً ،بيؽاہلل ب ٩ابی برک ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
رک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص
ث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص
اَٟش ُک بٔاہللٔ َو ًُ ُ٘و ُ ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟؽیِ َٔ ٩و َٗ ِت ُ
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ َٗا َِ ِّ ٢

يض َو َر َوا ُظ َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َو َٗا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٢بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
یب َػ ٔص ْ
َو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
بَ ِرکٕ َو ََّل َي ٔؼ ُّض
دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اخدلنباحرث،شعنة،دیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا راشد رفامای اہلل ےک اسھت رشک رکان ،فادلنی یک انرفامین رکان ،لتق رکان ،افر وھج ی وگایہ دانی ریبکہ
انگہںیہ۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔رفحنبابعدہ،ہبعشےسافرفہدبعاہللنبایبرکبےسیہیدحثیلقنرکےتںیہنکیلہی
حیحصںیہن۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اخدلنباحرث،شعنة،دیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 938

راوی  :ش٤يؽ ب٣ ٩شٌؽة ،بَشبٔ٣ ٩ـ ،١جزیزی ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی برکہ

َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
َش ٓؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َب ِ ٔ
ْص ٌّی َش َّؽث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
َش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ
َشا ُک بٔاہللٔ َوًُ ُ٘ ُ
وٚ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ َش ِّؽثُ ٥ِ ُٜبٔأ ِٛبَر ٔا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ َٗا ُٟوا بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٢اْل ٔ ِ َ

اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٗا ََ ٢و َط َضا َؼةُ اٟزُّورٔ أَ ِو َٗا َِ َٗ ٢و ُ ٢اٟزُّورٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َزا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا َِ ٟواَ ٔ ٟؽیِ َٔٗ ٩ا ََ ٢و َجََ ٠ص َوک َ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وَ ُٟضا َشًَّی ُٗ ِ٨َ ٠ا َِ ٟي َت ُط َس ََ ٜت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دیمح نب دعسمة ،رشبنب لضفم ،رجریی ،رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت  ب ےس ڑب ے انگوہں ےک ابرے ںیم ہن اتبؤں۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک
ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت رشک رکان ،فادلنی وک انراض
رکان،رافی ےتہںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیکتاگلےئ ےھٹیبآ ےافراھٹرکھٹیبےرھپرفامایوھج یوگایہایوھج یابت۔رافی
 ےتہ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اینت رمہبت درہاای ہک ل  ےنہک ےگل اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش وہ
اجںیئ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشبنبلضفم،رجریی،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 939

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یو٧ص ب٣ ٩ص٤ؽٟ ،يث ب ٩سٌؽ ،ہظا ٦ب ٩سٌؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩زیؽ ب٣ ٩ہاجز بٔ٨ٗ ٩ذ اٟتيِم،
ابوا٣ا٣ة انؼاری ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ا٧يص جہىی

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ َٔ ٩زیِؽٔ بِ ٔ٩
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أُِ َ ٧ي ٕص ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َُ ٣ضا ٔجز ٔبِ ٕٔ ُٔ ٨ِ ُٗ ٩ذ ا ِٟت َّ ِي ٔ ِّ

اَٟش ُک بٔاہللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
ٕ بٔاہللٔ یَٔ٤ی َن َػبِر َٕٓأ َ ِؼ َظ َ١
وض َو َ٣ا َشَ ٠
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟؽیِ َٔ ٩وا َِ ٟئ٤ی ُن ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
َٕ َشاْ ٔ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِٛبَر ٔا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ ِّ ِ
وؿ ٕة إ ٔ ََّّل ُج ٌَِٔ ٠ت َ ُِٜ٧ت ّة فٔی َِٗ٠بٔطٔ إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب َوأَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
ٓ َٔيضا ِٔ ٣ث ََ ١ج َ٨اطٔ َب ٌُ َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ص َُو ابِ َُ ٩ث ٌََِ ٠ب َة َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ا ِس َُ ٤ط َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َشاؼ ٔ َ
یث

دبعنبدیمح،ویسننبدمحم،ثیلنبدعس،اشہؾنبدعس،دمحمنبزدینباہمرجنبقیفددایمیتل،اوباامةةااصنری،رضحتدبعاہللنباسین
ینہج  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریبکہ انگوہں ںیم ےس ڑبے انگہ ہی ںیہ ،اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی
رہھٹاان،فادلنیوکانراضرکانافروھج یمسقاھکان۔وکیئ مسق اھکےنفاالارگ مسقاھکےئافر ہلصیف ایسمسقرپوموقػوہ رھپفہاس مسق
ںیم رھچےکرپےکرباربیھبوھجٹاشلمرکدےوتاسےکدؽرپاکی(ایسہ)ہتکنانبدایاجاتےہوجایقتمکترےہاگ۔ہیدحثی
نسح رغ ب ےہ۔ اوباامہم ااصنری ہبلعث ےک ےٹیب ںیہ۔ ل  ااکن انؾ ںیہن اجےتن۔ اوہنں ےن تہب یس ااحدثی یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسلقنیکںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ویسننبدمحم،ثیلنبدعس،اشہؾنبدعس،دمحمنبزدینباہمرجنبقیفددایمیتل،اوباامةةااصنری،رضحتدبعاہلل
نباسینینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 940

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبةُ ،فاض ،طٌيی ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض ًَ َِّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ َ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ُفا ٕ
َف َش َّؽث َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٔ ٩
وض َط َّ
َشا ُک بٔاہللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
ک ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟؽیِ ٔ ٩أَ ِو َٗا َ ٢ا َِ ٟئ٤ی ُن ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِلَ َٜبائٔزُ ِاْل ٔ ِ َ
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،شعنة ،رفاس ،یبعش ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک ریبکہ انگہ ہی ںیہ۔ رشک رکان ،فادلنی یک انرفامین ای رفامای وھج ی مسق اھکان۔ (ہی ہبعش اک کش ےہ۔) ہی دحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،شعنة،رفاس،یبعش،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 941

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اب ٩ابی ٧حيض٣ ،حاہؽ ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
يض ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أََ َّ ٧ضا َٗا َِ ٟت َي ِِزُو اِّ ٟز َجا َُ ٢و ََّل َت ِِزُو
ٕ ا ِٔ٤ٟی َر ٔ
اث َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َو ََّل َت َت َِ ٨َّ ٤وا َ٣ا ٓ ََّـ َ ١اہللُ بٔطٔ َب ٌِ َـًَ ٥ِ ُٜل َی َب ٌِ ٕف َٗا َ٢
اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َ٨َ ٟا ن ِٔؼ ُ

َُ ٣حاص ْٔؽ َوأَِ٧زَ ََٔ ٓ ٢يضا إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َوا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت َوکَاِ َ ٧ت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّو َ ٢هَ ٌٔي َٕ ٨ة َٗ ٔؽ َِ ٣ت ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َُ ٣ضا ٔج َز ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ٔیث ُِ ٣ز َس َْ ١و َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
َص َذا َشؽ ْ
يض ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ُ٣زِ َس ْ ١أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ََ ٛذا َو ََ ٛذا

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،انب ایب حیجن ،اجمدہ ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اہک رمد اہجد رکےت ںیہ افر وعرںیت
اہجد ںیہن رکںیت۔ رھپ ل  وعروتں یک ےئل فراتث ںیم ےس یھب رمد ےس آداھ ہصح ےہ اس رپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َف َل
َ َ َ َّ َ َ
ّللَّ ة تَع ْ َضُک ْم َ َلَع َ
ْ
ب۔ (افر وہس تم رکف سج زیچ ںیم ڑبایئ دی اہلل ےن اکی وک اکی رپ۔ ااسنلء اجمدہ  ےتہ ںیہ ہک ِإ ّؿَ
تا َم ّ َ
ٍ
ف ا ُ یِ ِ
لْ ْ
مُ ْسل ِ ِمی ل ْ
م
س
ل
ُ
َن َفا ْ ِمَا ِ
ت۔یھبایہن(اؾہملسریضاہللاعتیلہنع)ےکابرےںیمانزؽوہیئافرہییلہپوعرتںیہوجہکمےسرجہترکےک
ا
دمہنی ہبیطآںیئ۔ہیدحثی رملسےہ ضعبرافیاےساوبحیجن ےس افرفہاجمدہ ےس رمالسًلقن رکےتںیہ ہکاؾ ہملسریضاہلل اعتیل
اہنعےناسرطحرفامای۔

رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 942

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ار ،ایک شرضت ا ٦س٤٠ة كی اوَّلؼ ٣يں سے ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ٣ٔ ١و َٔ ٟؽ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََّل
ََک أَ ِو أُِ ٧ثَی َب ٌِ ُـَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜب ٌِ ٕف
ََک اَ ٨ِّ ٟشا َئ فٔی ا ِٟض ٔ ِح َزة َٔٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی أَنِّی ََّل أُؿٔي ٍُ ًَ ًََ ١َ ٤ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ٕ ٣ذ َ ٕ
أَ ِس َ ٍُ ٤اہللَ ذ َ َ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،اکی رضحت اؾ سلمة یک افالد ںیم ےس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ںیم
ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنںیہنانسیکاہللاعتیلےنوعروتںیکرجہتاکذرکایکوہ۔اسرپاہللاعتیلےن
نتَع ْ ُضُک ْم ْ َ
ِم ِم ْنُک ْم نِمْ َذ َکٍ َأ ْف ُأ ْ َ
ب۔(ںیممت ےسیسکلمعرکےنفاےلاکلمعاضعئ
ہیآتیانزؽرفامیئ َأ ِ ّت َل ُأ ِطی ُع َ
لَمَع َع ِ ٍ
نِم ْ ٍ
ںیہنرکات،وخاہفہرمدوہایوعرتمتںیمےسضعبضعبےسںیہ)۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اکیرضحتاؾسلمةیکافالدںیمےس،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 943

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾ ،اً٤ع ،شرضت ابزاہي٤٘٠ً ٥ہ سے اور وہ ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
َّ َ َ
ٕ إٔذَا ٔجئِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة
َْقأِ ُت ًََِ ٠يطٔ ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َشًَّی إٔذَا بَ َُ ِِ ٠ت َٓ َِ ٜي َ
ْقأَ ًََِ ٠يطٔ َوص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔٓ َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪أ ِ َ
يؽا ُ ََ٤زَنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت إَِٔ ٟيطٔ َو ًَ ِي َ٨ا ُظ َت ِؽ ٌََ ٣ا ٔ٪
ئ َطض ٔ ّ
ک ًَل َی صَ ُؤ ََّل ٔ
بٔظَ ضٔي ٕؽ َو ٔجئِ َ٨ا ب ٔ َ
يؽ َة
ؾ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوإ ٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو إٔبِ َزاصٔي ًَُ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ ََ ٜذا َر َوی أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
انہد ،اوباالوحص ،ا،شم ،رضحت اربامیہ ہمقلع ےس افر فہ دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےسلقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنےھجممکحدایہکںیمرقآؿزپوھںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپےھٹیبوہےئآ ے۔ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہل
ج نِمْ ُک ُأ ة ِت َش
ھ
ْ
ن َ َلَع َُ
ِن
ٍ
ھ َل ِء
ج
ف
د
د
ِ
ّ ِ ة َّ ٍ
ف ِإ َذا ِ ْ َ
فملس ےک اسےنم وسرہ اسنء یک التفت رشفع یک اہیں کت ہک اس آتی رپ اچنہپ ف َک ْی َ
َ َ َِ
َ
ہھِن ًددا۔االیة(رھپایکاحؽوہاگبجالبفںیےگل رہاتمںیمےساوحاؽےنہکفاالافر البفںیےگھجتوکاؿولوگںرپ اوحاؽاتبےن
فاال۔ااسنلءآتی)وت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہھتےسااشرہایک۔ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػداھکیوتآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آوھکنں ےس آوسن اجری آ ے۔ اوباالوحص یھب ا،شم فہ اربامیہ فہ ہمقلع افر فہ دبعاہلل ےس ایس رطح
دحثیلقنرکےتںیہ۔حیحصہیےہہکاربامیہ،دیبعاہللےسافرفہدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،ا،شم،رضحتاربامیہہمقلعےسافرفہدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلٌ٣ ،٪اویة ب ٩ہظا ،٦سٔيا ،٪اً٤ع ،ابزاہيً ،٥بيؽة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ٌُ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا ُسِٔيا َُّ ٪
يؽ َة ًَ ِ٩
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َ
َ
ُ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ِ ٥َ ٠
َ
ک أُِ٧ز ٔ ََٗ ٢ا َ ٢إنِّٔی
ک َو ًََِ ٠ي َ
ْقأ ُ ًََِ ٠ي َ
اْقأ ًَل َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ِ َ
َ

ُ
ُفأَیِ ُت ًَ ِيى َِی
ک ًَل َی َص ُؤ ََّل ٔ
َْقأِ ُت ُس َور َة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َشًَّی إٔذَا بَ َُ ِِ ٠ت َو ٔجئِ َ٨ا ب ٔ َ
أش ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِس ٌََ ٤طُ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔی ٓ َ َ
ئ َطضٔي ّؽا َٗا ََ َ ٢
ؾ َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِضََ ٔ٤ل َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ ٔ ٩صٔظَ إ ٦
ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ومحمد نب الیغؿ ،اعمفیة نب اشہؾ ،ایفسؿ ،ا،شم ،اربامیہ ،دیبعة ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایہکریمےاسےنمرقآؿیکالتفترکف۔رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسےنمرقآؿزپوھںہکبجہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہرپانزؽوہاےہ۔آپیلصاہللہیلع
ن
فآہلفملسےنرفامایںیماچاتہوہںہکاےنپالعفہیسکافرےسونسں۔رھپںیمےنوسرةاسنءزپانھرشفعیکبجاسآتی َف ِ ْ َ
جَِ
ََ َ َ
ھ َل ِء ہھِن ًددا۔ کت اچنہپ وت ںیم ےن داھکی ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آوھکنں ےس آوسن ہہب رےہ ںیہ۔ ہی دحثی
لَع ُ
اوباالوحصیکرفاتی ےسزایدہحیحصےہ۔اسدحثیوکوسرینبرضن،انبابمرک ےسفہ ایفسؿےسفہا،شم ےسافر فہاعمفہینب
اشہؾےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اعمفیةنباشہؾ،ایفسؿ،ا،شم،اربامیہ،دیبعة،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩سٌؽ ،ابوجٌَف رازیً ،لاء ب ٩سائب ،ابوًبؽاٟزش ٩٤سِ٠م ،شرضت ًلی ب ٩ابی
كاٟب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩ا َّ
ٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ ََفٕ اٟزَّاز ِّٔی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ ٢ػ َ٨َ َٟ ٍَ ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اٟشِّ ٔ ٠
ٖ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ ََؽ ًَاَ٧ا َو َس َ٘اَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع ِ٤ز َٔٓأ َ َظ َذ ِت ا َِ ٟع ِ٤زُ
ُّ
ٔ٨َّ ٣ا َو َش َرض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٘ َّؽ ُ٣ونٔی ٓ َ ِ
وَٗ ٪ا ََٓ ٢أَِ٧زَ َ٢
وَ ٪وِ َ ٧ص َُ ٩ن ٌِبُ ُؽ َ٣ا َت ٌِبُ ُؽ َ
وَّ ٪لَ أَ ًِبُ ُؽ َ٣ا َت ٌِبُ ُؽ َ
اُف َ
َ
َْقأ ُت ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َضا ا ِٟک َ ٔ ُ
َ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
اہللُ َت ٌَال َی یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ْقبُوا اٟؼَّ ََل َة َوأَْمُتْن ُسک َ َاری َشًَّی َت ٌِ٤َُ ٠وا َ٣ا َت ُ٘وَ ُٟ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل َت ِ َ
يض
یب َػ ٔص ْ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دبعنبدیمح،دبعارلنمحنبدعس،اوبرفعجرازی،اطعءنباسبئ،اوبدبعارلنمحیملس،رضحتیلعنبایب اطبلریضاہللاعتیلہنع
ےسرفاتیےہہکاکیرمہبتدبعارلنمحنبوعػےنامہریدوعتیکافراسںیمرشابتالیئ۔ل دموہشوہےوتامنزاکفتق
ُ
فؿ َف َ ُْ
َلْق َي َأ ُّ َب ْ َ
ح
ُفؿ َل َأ ْ ُ ُ د
ع َمتَع ْ ُن ُدد َ
اْلرِف َ
آایگ بےنےھجماامتمےکےئلآےگرکدای۔وتںیمےنوسرہاکرففؿاسرطحزپیھ ْ
ََ
ي َُ َ
فؿ رپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َي َأ ُّ َب َّ دِ
ي ُ َُس َری َج َّیی تعْلمُوا َم َ ُي ُل َؿ۔ االیة (اے
يوُبا ال َّض َل َة َف َأ ْ ُ ْ
تَع ْ ُن ُدد َم تَع ْ ُن ُدد َ
ال َ
آما َل ْ َ
اامیؿفاولزندکیہناجؤامنز ےکسجفتقہکمتہشن ںیم وہاہیںکتہکےنھجمسوگل وج  ےتہوہ۔ وسرہ اسنءآتی۔)۔ ہیدحثینسح
رغ بحیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلنمحنبدعس،اوبرفعجرازی،اطعءنباسبئ،اوبدبعارلنمحیملس،رضحتیلعنبایباطبلریضاہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٗ :تيبةٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،شرضت رعوہ ب ٩زبیر ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زبیر

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َش َّؽثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َش َّؽثَ ُط أَ َّ٪
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

و ٪ب ٔ َضا اِ ٨َّ ٟع ََ٘ َٓ ١ا َ ٢اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َ ِّ
َس ِط ا ِ٤َ ٟا َئ یَ ُُّ ٤ز َٓأبََی ًََِ ٠يطٔ
َشا ٔد ا َِّ َ ٟ
ُحة ٔ َّأًٟی َي ِش ُ٘ َ
َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َظ َ
اػ َ ٥اٟزُّبَی ِ َر فٔی ٔ َ

اس َٔ ٙیا ُزبَیِرُ َوأَ ِر ٔس ِ١
َٓا ِظ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٠ٟٔ ٥َ ٠زُّبَی ِر ٔ ِ
ک َٓ َت َِی َّ َر َو ِجطُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٪ابِ َ٤َّ ًَ ٩تٔ َ
ٔب اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َو َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ ٪ک َ َ
ا ِ٤َ ٟا َئ إلٔ َی َجارٔ َک َٓ َِـ َ
ک
اس َٔ ٙوا ِشب ٔ ِص ا ِ٤َ ٟا َئ َشًَّی َی ِز ٔج ٍَ إلٔ َی ا ُِ ٟح ُؽرٔ َٓ َ٘ا َ ٢اٟزُّبَیِرُ َواہللٔ إنِّٔی َْل َ ِش ٔش ُب َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َ٧زََِ ٟت فٔی ذََ ٔ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا ُزبَیِرُ ِ
وک ٓ ٔ َامی َط َح َز بَ ِي َُ ٨ض ِِ ٥اْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا َي ُ٘و ُِ َٗ ٢ؽ َر َوی ابِ َُ ٩وصِبٕ َص َذا
وَ ٪شًَّی یُ َص َِّ ٤ُ ٜ
ٓ َََل َو َرب َ
ِّک ََّل یُ ِؤ َٔ ُ٨٣
َّ
ا َِ ٟصؽ َ
رع َو َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ِٔ َ ٧ص َو َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َر َوی ُط ٌَ ِي ُب
ٔیث ًَ ِ ٩اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َویُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
بِ ُ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،رضحت رعفہ نب زریب ،رضحت دبعاہلل نب زریب ےسلقن رکےت ںیہہک اکی ااصنری اک اؿ ےس اپین رپ ڑگھجا
وہایگ سج ےسفہ اینپ وجھکرفں وک اپین دای رکےت آ ے۔ ااصنری ےن اہکہک اپین وک اتلچ وہاوھچڑدف نکیل رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع
ےن ااکنر رک دای۔ رھپ فہ دفونں یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زریب
ریضاہللاعتیلہنعےسرفامایہکمت(اےنپابغوک)ریسابرکفافررھپاےنپزپفیسےکےئلاپینوھچڑدف۔اسےلصیفےسااصنریانراض
وہےافر ےنہک ےگل ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپ ہی ہلصیفاس ےئلدے رےہںیہہک فہآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےک
وھپیھپزادںیہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہریغتموہایگافررھپرفامایاےزریبریضاہللاعتیلہنعاےنپابغوکریسابرکف
افر اپین رفک ایل رکف اہیں کت ہک ڈنمری کت فاسپ ولٹ اجےئ۔ زریب ریض اہلل اعتیل ہنع  ےتہ ںیہ اہلل یک مسق ریمے ایخؽ ںیم ہی
َہ یی َیِ
آتی ایس ومعق رپ انزؽ وہیئ یھت۔ َ َف فر ِن َل ُي ِ ُم َؿ َج َّیی ُئجّک
م
ِ
َ
ک ف ِیمَا خ َ َز َ ْ ُ ْم۔ االیة (رتہمج۔ وس مسق ےہ ریتے رب یک فہ
ُو
َ
ََ ّ َ ْ
وم نم ہن وہں ےگ اہیں کت ہک ھجت وک یہ فصنم اجںین اس ڑگھجے ںیم وج اؿ ںیم اےھٹ۔ رھپ ہن اپفںی اےنپ یج ںیم  یگن ریتے
ےلصیفےسافروبقؽرکںیوخیشےس۔)ںیمےناامؾاخبریےسانساوہنںےنرفامایہکہیدحثیانبفبہ،ثیلنبدعسےسفہویسن
ےسفہزرہی ےس افر فہدبعاہللنب زریبریضاہللاعتیلہنع ےسایسیکامدننلقن رکےت ںیہ۔بیعش نبزمحہاےسزرہیےسافرفہ
رعفہریضاہللاعتیلہنعےسافرفہدبعاہللنبزریبریضاہللاعتیلہنعےسلقنرکےتوہےئدبعاہللنبزریباکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :قنینة،ثیل،انباہشب،رضحترعفہنبزریب،رضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 947

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبةً ،ؽی ب ٩ثابتً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ،شرضت زیؽ ب ٩ثابت رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

یؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة ٓ ََ٤ا َل ٥ِ ُٜفٔی ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔی َن ٓ ٔ َئ َتی ِ ٔن َٗا ََ ٢ر َج ٍَ ْ َ ٧

اض ٓ ٔيض ٔ ُِٔ َ ٥في َ٘ی ِ ٔن َ ُٔف ْیَ ٙي ُ٘و ُ ٢ا ِٗ ُت ُِ ٠ض َِ ٥و َ ُٔف ْیَ ٙي ُ٘و ََُّ ٢ل َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ٓ ََ٤ا َل ٥ِ ُٜفٔی
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َٓک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
ار َظ َب َث ا َِ ٟصؽٔی ٔؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
ٔيب ُة َو َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َت ِ٨ف ٔی ا َِ ٟع َب َث َ٤َ ٛا َت ِ٨ف ٔی اُ ٨َّ ٟ
ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔی َن ٓٔئَ َتی ِ ٔن َو َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا ك َ

َ
ِم َو َُ ٟط ُػ ِص َب ْة
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز َٔی َؽ ص َُو اْلِ ِن َؼار ُّٔی ا َِ ٟع ِل ٔ ُّ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،شعنة ،دعی نب اثتب ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک
فی َ
لَُک
اْلفِقی َن ِ َن ْی ِن۔(رتہمج۔رھپمت وکایکوہاہکانموقفںےکاعمہلمںیمدفرفقیوہرےہوہافراہللےناؿوکاٹل
اوہنںےنفَمَا ْم ِف ْ ُ َ
دایےہببسباؿےکاامعؽ ےئایکمتاچےتہوہہکراہرپالؤسجوکرمگاہایکاہللےنافرسجوکرمگاہرکےاہللرہسگہناپفےاگوتاس
ےئلیک وکیئ راہ۔(ااسنلءآتی) ۔یک ریسفت ںیم رفامای ہک وزفہ ادح ےک ومعق رپ احصہبرکاؾ ریض اہلل اعتیلہنع ںیم ےس ھچک ولگ دیماؿ
گنج ےس فاسپ وہے۔ اؿ ےک قلعتم ولوگں ےک دف رفقی نب ے۔ اکی امجتع یتہک یھت ہک اںیہن لتق رک دای اجےئ افر دفرسا
فی َ
لَُک
اْلف ِقی َن ِ َن ْی ِن۔االیة رھپ یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایدمہنیاپک
رفقیاتہک اھتںیہن سپہی آتی انزؽوہیئ۔فَمَا ْم ِف ْ ُ َ
ےہافرہیاناپیکوکاسرطحدفررکداتیےہسجرطحولےہیکلیموک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،شعنة،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدی،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 948

راوی  :شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ زًَفانی ،طبابة ،ورٗاء ب٤ً ٩ز٤ً ،زو ب ٩ؼی٨ار ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض ًَ ِ٩
َفان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َش َّؽثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزَّ ًِ َ َ
اػ َي ُتطُ َو َرأِ ُس ُط ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َوأَ ِو َؼا ُجطُ َت ِظ َع ُب َؼ ّ٣ا
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یحٔي ُئ ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢بٔا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ١ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ٔ َ ٧
ض اَّ ٟت ِوبَ َة َٓ َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو ََ ٩ِ ٣ي ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا
َکوا َّٔلبِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َص َذا َٗ َت َ٠ىٔی َشًَّی یُ ِؽَ ٔ ٧ي ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
غ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ُ
يسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ
َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ؽا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّٗ ٥ُ ٨ا َ٣َ ٢ا نُ ٔش َع ِت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َو ََّل ب ُ ِّؽَِ ٟت َوأَنَّی َُ ٟط اَّ ٟت ِوبَ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟص ٔؽ َ
ض ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ
یث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
نسحنبدمحمزرفعاین،ابشیة ،فراقءنبرمع،رمعفنبدانیر،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
لقنرکےتںیہہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ہکایقتمےکدؿوتقمؽ،اقلتیکاشیپینےکابؽافررسےسڑکپرکالےئ
اگ۔اقلتےکےلگےسوخؿہہبراہوہاگ۔رھپوتقمؽرعضرکےاگ۔اےریمےربےھجماسےنلتقایکےہ۔اہیںکتہکاےس
رعش ایہل ےک رق ب ےل اجؤ۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک رھپ ولوگں ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رعض ایک ہک ایکس وتہب
ِ مُ َیعَم فَخ َ َہ َھ ّ َُ
ی
ت ْْ
م ّ ِ ًددا َزا ُؤـُ م۔االیة(رتہمج۔افروجوکیئلتقرکےاملسمؿوک
م ً
وبقؽوہیگوتاوہنںےنہیآتیالتفترفامیئ َفنَمْ َ ُنلْ ُ ْ
اجؿرکوتایکسزسادفزخےہ،زپارےہاگایسںیمافراہللاکاسرپبضغوہاافراوکستنعلیکافراسےکفاےطسایترایکڑباذعاب۔)
رھپ اب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ہن وت ہی آتی وسنمخ وہیئ افر ہن یہ دبیل یئگ افر اےسی آدیم یک وتہب اہکں وبقؽ وہ یتکس
ےہ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ ضعب ولوگں ےن ہی دحثی رمعنب دانیر ےس افر فہ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس یک امدنن لقن
رکےتںیہنکیلہیرموفعںیہن۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،ابشیة،فراقءنبرمع،رمعفنبدانیر،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 949

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٌٟزیز ب ٩ابی رز٣ة ،اَسائي ،١س٤اک ب ٩رحبً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح ٕب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی رٔزِ ََ ٣ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط َُ َُ َٟ ٥ْ ٨ط ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َِٗ ٥اُٟوا
َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ُسَِ ٠ي ًَٕ ٥ل َی َن َ ٕ
َف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ

َ٣ا َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ي ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل َ ٔ ٟي َت ٌَ َّو َذ َٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا ُ٣وا َٓ َ٘ َتُ٠و ُظ َوأَ َظ ُذوا َُ َ٤َ ٨طُ َٓأ َ َت ِوا ب ٔ َضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ
ُضبِت ُِ ٥فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٓتَب َ َّيُ٨وا َو ََّل َت ُ٘وُٟوا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ َِ ٟقی إَِٔ ٟيَّ ٥ِ ُٜ
اٟش ََل ََِ ٟ ٦ش َت ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َٗا َ ٢أَبُو
َت ٌَال َی َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا إٔذَا َ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ
دبع نب دیمح ،دبعازعلسی نب ایب رزةة ،ارسالیئ ،امسک نب رحب ،مرکةة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ہلیبق ونبمیلس ےک اکی صخش اک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ےس سگر وہا اس ےک اسھت رکبایں ںیھت اس ےن احصہب رکاؾ
ریضاہللاعتیلہنعوکالسؾ ایک۔اوہنںےناکیدفرسے ےساہکہکاسےن ل  ےس ےنچب ےئلیکالسؾایکےہ۔انچہچنفہاےھٹافر اےس
لتقرکےکایکسرکبایںےلںیلافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئ۔اسرپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽ
لَ
ل
َ
ي َُ
ّللَّفَیَ َن ّی َُیوا َف َل َ ُي ُلا ِمَ ْن َأل ْ َقی ِإ ْنُک ْمال َّس َل َؾل َ ْص َت ُْ
م۔االیة(اےاامیؿفاولبج رفس
َسا ِ
ضْ ُ ْ
مًِ
آما ِإ َذا َ َ
ي ِف َ ِ ِ
رفامیئ َي َأ ُّ َب ّالدِ َ
رکفاہللیکراہںیموتقیقحترکایلرکفافرتموہکاسصخشوکوجمتےسالسؾکیلعرکےہکوتاملسمؿںیہن۔ااسنلءآتی)ہیدحثی
نسحےہافراساببںیمرضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعازعلسینبایبرزةة،ارسالیئ،امسکنبرحب،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت ََّل َي ِش َتؤی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ْص َٓ َ٘ا َ٢
أ َ ٪
ُض َیز ا َِ ٟب َ ٔ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن ِاْل َی َة َجا َئ ًَ ِ٤زُو ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُو ٕ ٦إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وک َ َ
ا َِ٘ ٟاً ٔ ُؽ َ

ِ
ُضیزُ ا ِٟب ٔ َ
ُ
اٟرضرٔ ِاْلیَ َة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َتأ ُ٣زُنٔی إنِّٔی َ ٔ َ َ
ْص َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َُیِرُ أولٔی َّ َ

اٟؽ َواة ٔأَ ِو اِ ٠َّ ٟوطٔ َو َّ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔیِ ُتونٔی بٔا ِل َٜت ٕٔٔ َو َّ
يض َو ُي َ٘ا ُ٤ِ ًَ ٢زُو ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦
اٟؽ َواة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو ُي َ٘ا ُِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦وص َُو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩زائ َٔؽ َة َوأ ُ ُِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦أ ُ ُّ٣طُ

ومحمد نب الیغؿ،فعیک ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ َل
لْ ِ ِ
ََْ
يِق ْ َ
م۔ االیة (رتہمج۔ ربارب ںیہن ھٹیب رےنہ فاےل املسمؿ نج وک وکیئ ذعر ںیہن افر فہ املسمؿ وج زلےن
ال ِ ُ د
ع َ
فؿ نِمْ ا م ُْو َ
فاےل ںیہ اہلل یک راہ ںیم اےنپ امؽ ےس افر اج ؿ ےس۔ وسرہ ااسنلء۔ آتی) وت رمع نب اؾ وتکمؾآےئ وج انانیب آ ے افر رعض ایک ای روسؽ
َ
غ ُأ ِفَل الص َّ َر ِر۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ںیم انانیب وہں ریمے ےئل ایک مکح ےہ؟ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ ْ ُ
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشےن یک ڈہی افر دفات الؤ رفامای یتخت افر دفات۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ اس ںیم رمعف نب اؾ وتکمؾ ےہ
ہکبجضعبرفاایتںیمدبعاہللنباؾوتکمؾےہافردبعاہللزادئہےکےٹیبںیہ۔اؾوتکمؾایکنفادلہںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ زًَفانی ،شحاد ب٣ ٩ص٤ؽ ،اب ٩جزیخً ،بؽالرکی٘٣ ،٥ش٣ ٥ولی ًبؽاہلل ب ٩شارث ،شرضت اب٩
ًباض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ِرک ٔیَ ٥سَ ِ٘ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ش ّ٤ا َِ ٣ول َی
َفان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی ًَ ِب ُؽ ال َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزَّ ًِ َ َ

ُ
اٟرضرٔ ًَ ِ ٩بَ ِؽ ٕر
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َََّ ٢ل َي ِش َتؤی ا َِ٘ ٟاً ٔ ُؽ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َُیِرُ أولٔی َّ َ

و ٪إلٔ َی بَ ِؽ ٕر َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت َُزِ َوةُ بَ ِؽ ٕر َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ِص ٔع َوابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُو ٕ ٦إَّٔ٧ا أَ ًِ ََ ٤يا ٔ ٪یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََض ِ٨َ َٟ ١ا
َوا َِ ٟعارٔ ُج َ
ُ
یَ ٩ؼ َر َج ّة
یًَ ٩ل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔؽ َ
اٟرضرٔ َو ٓ ََّـ َ ١اہللُ ا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔؽ َ
ُر ِظ َؼ ْة َٓ َ٨زََِ ٟت ََّل َي ِش َتؤی ا َِ٘ ٟاً ٔ ُؽ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َُیِرُ أولٔی َّ َ

ئ ا َِ٘ ٟاً ٔ ُؽ َ ُ
ی٩
ی ٩أَ ِج ّزا ًَو ّٔامی َؼ َر َجا ٕ
ت ُٔ ٨ِ ٣ط ًَل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔؽ َ
یًَ ٩ل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔؽ َ
اٟرضرٔ َوٓ ََّـ َ ١اہللُ ا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔؽ َ
ٓ ََض ُؤ ََّل ٔ
وَُ ٪یِرُ أولٔی َّ َ
ُ
اٟرضرٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض َو َٔ ِ٘ ٣ش ْ٥
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َُی ِر ٔأولٔی َّ َ
ض َو َُ ٨ِ ٛي ُتطُ أَبُو ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
ُي َ٘ا ُ ٢ص َُو َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َو ُي َ٘ا ُ ٢ص َُو َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
نسح نبدمحمزرفعاین،اجحج نبدمحم،انبرججی،دبعارکلمی،مسقمومیلدبعاہلل نباحرث ،رضحتانبابعسریضاہلل اعتیلہنعےس
نِمالْمُو ِ ِ َ
رفاتیےہہکہیآتی َل َ ْ َ
يِق ْ َ
غ ُأ ِفَلالص َّ َر ِر۔االیةےسرمادالہدبرافراسںیمرشکیہنوہےنفاےل
ال ِ ُ د
ع َ
فؿ ْ ْ َ
م ُْ
ںیہ اس ےئل ہک بج وزفہ دبر وہا افر دبعاہلل نب شحج افر انب وتکمؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ل  دفونں
ادنےھ ںیہ ایک امہرے ےئل ااجزت ےہ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ ( ربارب ںیہن ھٹیب رےنہ فاےل املسمؿ نج وک وکیئ ذعر ںیہن افر فہ
املسمؿ وج زلےنفاےل ںیہ اہللیک راہ ںیم اےنپ امؽ ےس افر اجؿ ےس افر اہلل ےن ڑباھدای زلےنفاولں اک اےنپ امؽ افر اجؿ ےس ،ھٹیب
ََ
ف ا َُّ
ّلل
رےنہ فاولں رپ درہج۔) رھپ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہی اہجد ہن رکےن فاےل ںیہ۔ رھپ اہلل اعتیل رفامات ےہ ّ َ
ِي َ َلَع ْ َ
ِي َد َر َجةً۔االیة(زایدہایکاہلل ےن زلےنفاولں وکھٹیبرےنہفاولں ےسارج میظعںیم،وجہکدرےجںیہ۔اہللیک
ال ِ د
ْ َُ
ع َ
اْلهِدد َ
رطػےس۔)رھپانبابعسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایاہیںیھبرمادالہذعرافررمضیولگںیہنںیہ۔ہیدحثیاسدنسےس
نسح رغ ب ےہ۔مسقم ضعب دحمنیث ےک زندکی دبعاہلل نب احرث ےک ومیل ںیہ افر ضعب ےک زندکی دبعاہلل نب ابعس ےک ومیل

ںیہ۔ایکنتینکاوبااقلمسےہ۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،اجحجنبدمحم،انبرججی،دبعارکلمی،مسقمومیلدبعاہللنباحرث،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ػاٟض بٛ ٩يشا ،٪اب ٩طہاب ،شرضت سہ ١ب ٩سٌؽ
ساًؽی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اب َش َّؽثَىٔی
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ا ٪بِ َ ٩ا َِ ٟص ََ ٥ٔ ٜجاّ ٔ ٟشا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َٓأَٗ َِبُِ ٠ت َشً َّی َجَِ ٠ش ُت إلٔ َی َج ِ٨بٔطٔ َٓأ َ ِظب َ َرَ٧ا أَ ََّ ٪زیِ َؽ بِ َ٩
َس ِض ُ
 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َِ ٣ز َو َ
و ٪فٔی َسبٔي ٔ١
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َوا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ُؽ َ
ثَاب ٔ ٕت أَ ِظب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٣ل َی ًََِ ٠يطٔ ََّل َي ِش َتؤی ا َِ٘ ٟاً ٔ ُؽ َ

اَ ٪ر ُج َّل أَ ًِ َِم
يضا ًَل َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َِ ٟو أَ ِس َت ٔلي ٍُ ا ِٟحٔ َضا َؼ ََ ٟحا َص ِؽ ُت َوک َ َ
اہللٔ َٗا ََ َٓ ٢حائ َ ُط ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦وص َُو یُ َِ ٔ ٠٤
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٓع ٔ ُذ ُظ ًَل َی َٓع ٔ ٔذی َٓ َث َُِ٘ ٠ت َشًَّی صَ َِّ ٤ت َتزُ ُّق َٓع ٔ ٔذی ث ُ َِّّ ُ ٥
َس َی ًَ ُِ ٨ط َٓأَِ٧زَ َ٢
ُ
اٟرضرٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض صَ ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َُیِرُ أولٔی َّ َ
َس ٌِ ٕؽ ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َر َوی َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
يؼ َة بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوفٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ رٔ َوا َی ُة
ٔیث ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ

ا٪
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َص ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اَّ ٟتابٌٔٔی َن َر َوا ُظ َس ِض ُ
 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِِ ٣َ ٩ز َو َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ََ ٥ٔ ٜو َِ ٣ز َوا َُ ٥َِ ٟ ٪ي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتابٌٔٔی َن
دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اؿےکفادل،اصحلنباسیکؿ،انباہشب،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتیلہنع

رفامےتںیہہک ںیمےنرمفاؿنبمکحوکدجسمںیمےنھٹیبوہےئداھکیوتںیماسیکرطػایگافراےکساسھتھٹیبایگ۔اسےنےھجمرباای
ہکرضحتزدینباثتبریضاہللاعتیلہنعےنھجمےسایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجمےسوھکلرےہ َ
آ ےل َ ْ َ
يِق
فؿ ْ ل ْ ِ ِ
َْ
َساّللَِّ۔االیةزدی ےتہںیہہکروساؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوھکلایہرےہآ ےیکانب
ال ِ ُ د
اْله ِ ُدد َ
ع َ
م َف ْ ُ َ
فؿ ِف َ ِ ِ
نِما م ُْو َ
وتکمؾآےافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارگںیماہجدرکاتکسوترضفررکات۔فہانانیبآ ےانچہچناہللاعتیلےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپفیحانزؽیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکراؿریمیراؿ رپیھتفہاسدقراھبریوہیئگہکرق ب
کی
َ
غ ُأ ِفَل الص َّ َر ِر۔ ہی دحثی نسح حیحص
اھت ہک ریمی راؿ یلچک اجیت۔ رھپ ہی تیفیک م وہیئگ۔ اس فتق اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک ْ ُ
ےہ۔ اس رفاتی ںیم اکی احصیب ےن اتیعب ےس رفاتی ایک ےہ ینعی لیس نب ااصنری ےن رمفاؿ نب مکح ےس افر اؿ وک یبن ارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسامسعاحلصںیہنےہافرفہاتیعبںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اؿےکفادل،اصحلنباسیکؿ،انباہشب،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 953

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،بؽاٟزش ٩٤بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ً٤ارً ،بؽاہلل ب ٩باباہ ،شرضت يٌلی ب٩
ا٣يہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َّ٤ا ٕر یُ َص ِّؽ ُث

ْصوا ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ إ ٔ ِ ٪ظٔ ِٔت ُِ٥
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بَابَا ُظ ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا َ ٢اہللُ أَ َِ ٪ت ِ٘ ُ ُ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َک ُت ذََ ٔ ٟ
أَ َِ ٪ي ِٔت ٔ ََ ٥ِ ُٜ٨و َٗ ِؽ أَ ٔ ٩َ ٣اُ ٨َّ ٟ
اض َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ًَح ٔ ِب ُت ٔ٤َّ ٣ا ًَحٔ ِب َت ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََذ َ ِ

َػ َؽ َٗ ْة َت َؼ َّؽ َ ٚاہللُ ب ٔ َضا ًََِ ٠يَٓ ٥ِ ُٜاٗ َِبُ٠وا َػ َؽ َٗ َت ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،دبع ارلزاؼ ،انب رججی ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب امعر ،دبعاہلل نب ابابہ ،رضحت یلعی نب اہیم  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن
ل َض َ ِ جِف ُْی ْ َ تَف ِْی َنُک
ْ
رضحترمعریضاہللاعتیلہنعےسرعضایکہکاہللاعتیلرفاماتےہ َأ ْؿتَ ْْص ُُرفانِمْا ّ لة ِإ ْؿ مأ ْؿ م (ینعیارگںیہمتوخػ
وہ وترصقامنززپھایلرکف)افرابوتولگانمںیمںیہ۔رضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایےھجمیھبایسرطحبجعتوہااھت۔رھپ
ںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےسانعتیرکدہدصہقےہسپاےسوبقؽرکف۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی،دبعارلنمحنبدبعاہللنبایبامعر،دبعاہللنبابابہ،رضحتیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 954

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،سٌيؽ بً ٩بيؽ٨ٟاِیً ،بؽاہلل ب ٩ط٘ي ،ٙشرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ا ُِ ٟض َ٨اِ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٩
ئ
و ٪إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ض ُؤ ََّل ٔ
َاَ٘ َٓ ٪ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َط٘ ٔ ٕ
َش َُ ٛ
اَ ٪وًُ ِشٔ َ
يَ ٙش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠زَ َ ٢بَی ِ َن َؿ ِح ََ ٨
ْص َٓأ َ ِجٌُ ٔ٤وا أَ َِ ٣ز ُٔ٤َٓ ٥ِ ٛيُ٠وا ًََِ ٠يض ٔ ِِ ٣َ ٥ي َّ ٠ة َواش َٔؽ ّة َوأَ َّٔ ٪جبِرٔی َ ١أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی
َػ ََل ّة ه ٔ َی أَ َش ُّب إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥آبَائ ٔض ٔ َِ ٥وأَبِ َ٨ائ ٔض ٔ ِ ٥ه ٔ َی ا ُِ ِ ٌَ ٟ
َ
َخی َو َرائ َ ُض َِ ٥و َِ ٟيأ ِ ُظ ُذوا ش ِٔذ َرص ُِ٥
ْطیِ ُٔ َٓ ٩ي َؼل َِّی بٔض ٔ َِ ٥و َت ُ٘ ُو ٦كَائ ٔ َٔ ْة أ ُ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ي ِ٘ ٔش َ ٥أَ ِػ َصابَ ُط َط ِ َ
ِ
ئ ش ِٔذ َرص َُِ ٥وأَ ِسَ ٔ ٠ص َت ُض َِ َٓ ٥تُٜو ُُ َٟ ٪ض َِ ٥ر ِْ ٌَ ٛة
وٌَ ٣َ ٪طُ َر ِّ ٌَ ٛة َواش َٔؽ ّة ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُظ ُذ َص ُؤ ََّل ٔ
وَ ٪وي َُؼ َُّ ٠
َخ َ
َوأَ ِسَ ٔ ٠ص َت ُض ِ ٥ث ُ ََّ ٥یأت ٔی ِاْل َ ُ
َر ِْ ٌَ ٛة َوَ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ض َو َجاب ٔز ٕ َوأَبٔی
َشؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ي ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َ
غ اٟزُّ َرق ٔ ُّی ا ِس ُُ ٤ط َزیِ ُؽ بِ َُ ٩ػا ٕٔ ٣ت
رک َة َو َس ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َش ِث ََ ٤ة َوأَبُو ًَيَّا ٕ
ًَيَّا ٕ
غ اٟزُّ َرق ٔ ِّی َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوشُ َذ ِي َٔ َة َوأبٔی بَ ِ َ
ومحمدنبالیغؿ،دبعادمصلنبدبعاولارث،دیعسنبدیبعانلیئ،دبعاہللنبقیقش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنضخناؿافرافسعؿےکدرایمؿزپاؤایکوترشمنیکآسپںیمےنہکےگلہکہیولگرصعیکامنزوک
اےنپابپوٹیبںےسیھبزایدہ زعسیرےتھکںیہذہلامتولگعمجوہرکاکییہرمہبتداھفا وبؽدف۔انچہچنرضحتربجالیئہیلعاالسلؾ
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راوی  :شش ٩ب ٩اش٤ؽ ب ٩ابی طٌيب ابو٣ش ٥٠رحانی٣ ،ص٤ؽ ب ٩س٤٠ة رحانی٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصاً ،ٚاػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تاؼة

ُحان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا َِّ َ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ُط ٌَ ِيبٕ أَبُو ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِّ َ ٟ
ُحان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َٙ

َش
ًَ ِٔ ًَ ٩
ا ٪أَصِ ُ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗ َتا َؼ َة بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
 ١بَ ِي ٕت ٔ٨َّ ٣ا ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥بَُ٨و أُبَی ِر ٔ ٕ ٚبٔ ِ ْ
ا ٪بُظَ ی ِ ْر َر ُج َّل ُ٨َ ٣آ ٔ ّ٘ا َي ُ٘و ُِّ ٢
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ی َِ ٨صُ٠طُ
َش َوک َ َ
اٟظ ٌِ َز َی ِض ُحو بٔطٔ أَ ِػ َص َ
َوبُظَ ی ِ ْر َو َُ ٣ب ِّ ْ

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َب ٌِ َف ا َِ ٌَ ٟز ٔب ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُٗ ٢ا َََ ُٓ ٢ل َْ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َٗا َََ ُٓ ٢ل َْ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َٓإٔذَا َس ٍَ ٔ٤أَ ِػ َص ُ
اٟظ ٌِ َز َٗا ُٟوا َواہللٔ َ٣ا َي ُ٘و َُ ٢ص َذا ِّ
ک ِّ
اٟظ ٌِ َز إ ٔ ََّّل َص َذا ا َِ ٟعب ٔ ُ
َ ١و َٗا ُٟوا ابِ ُ ٩اْلِ ُبَی ِر ٔ َٔٗ ٚاََ ٟضا َٗا ََ ٢وکَاُ ٧وا
ذََ ٔ ٟ
يث أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
اض إٔ٤َّ٧ا ك َ ٌَا ُُ ٣ض ِ ٥بٔا ِ٤ٟؽٔی َٔ ٨ة اَّ ٟت ِ٤زُ َو َّ
ا٪
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
 ١إٔذَا ک َ َ
اٟظٌٔیرُ َوک َ َ
أَصِ َ ١بَ ِيتٔ َشا َج ٕة َوَٓا َٗ ٕة فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َو ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وک َ َ
َ
ا ٪اَ ُ ٨َّ ٟ
َُ ٟط َي َش ْار َٓ َ٘ ٔؽ َِ ٣ت َؿآ َٔل ْة َّٔ ٩ِ ٣
اٟظاَّ ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦
َ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َٓ َع َّؽ ب ٔ َضا َنٔ َِشطُ َوأَ َّ٣ا ا َِٔ ٌٟيا َُٓ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ك َ ٌَا ُُ ٣ض ِ٥
اٟؽ ِر َٔ ٣ک ابِ َتا ََ اٟزَّ ُج ُ
اٟظٌٔیرُ َٓ َ٘ ٔؽ َِ ٣ت َؿآ َٔل ْة َّٔ ٩ِ ٣
اَّ ٟت ِ٤زُ َو َّ
اٟظآَ ٔ ٦ابِ َتا ََ ًَ ِِّم رَٔٓا ًَ ُة بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ش َِّٔ ٤ل َّٔ ٩ِ ٣
َشبَ ٕة َُ ٟط َوفٔی
اٟؽ ِر َٔ ٣ک َٓ َح ٌَ َُ ٠ط فٔی ََ ِ ٣
َشبَ ُة َوأُظ َٔذ َّ
اٟل ٌَ ُاَ ٦و ِّ
اٟش ََل ُط َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبضَ أَ َتانٔی
َشبَةٔ س ََٔل ْط َوؼ ٔ ِر َْ َو َس ِي ْ
ٕ َٓ ٌُؽ َٔی ًََِ ٠يطٔ َٔ ٩ِ ٣ت ِصتٔ ا ِٟب َ ِيتٔ ََٓ ٔ ُ٘٨ب ِت ا َِ ِ ٤َ ٟ
ا َِ ِ ٤َ ٟ

َشبَت ُ َ٨ا َوذُص َٔب ب ٔ َل ٌَا ٔ٨َ ٣ا َوس ََٔلش ٔ َ٨ا َٗا َ٢
ًَ ِِّم رَٔٓا ًَ ُة َٓ َ٘ا َ ٢یَا ابِ َ ٩أَخٔی إُٔ َّ ٧ط َٗ ِؽ ًُؽ َٔی ًَ َِ ٠ي َ٨ا فٔی َِ ٟي َ٠ت ٔ َ٨ا َص ٔذظ ٔ ََٓ ٔ ُ٘٨ب ِت ََ ِ ٣
َ
اس َت ِو َٗ ُؽوا فٔی َص ٔذظ ٔ َّ
َٓ َت َص َّش ِش َ٨ا فٔی َّ
اِ ٠ٟي َٔ ٠ة َو ََّل َ َ ٧زی ٓ ٔ َامی َ َ ٧زی إ ٔ ََّّل ًَل َی َب ٌِ ٔف
اٟؽارٔ َو َسأ ِ٨َ ٟا َٓ٘ٔي َ٨َ َٟ ١ا َٗ ِؽ َرأَیِ َ٨ا بَىٔی أُبَی ِر ٔ ِٕ ٚ
ا ٪بَُ٨و أُبَی ِر ٔ َٕٗ ٚاُٟوا َوِ َ ٧ص َُ ٩ن ِشأ َ ُ ٢فٔی َّ
يؽ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١ر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا َُ ٟط َػ ََل ْط
اٟؽارٔ َواہللٔ َ٣ا َُ ٧زی َػاش َٔب ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل َٟب ٔ َ
كَ ٌَا َٔٗ ٥ِ ُٜ٣ا ََ ٢وک َ َ
َس ََُ ٓ ٚواہللٔ َُ ٟي َعاَ ٔ ٟل ََّ ٥ِ ُٜ٨ص َذا َّ
اَّٟس َٗ َة َٗاُٟوا
يؽ ا ِظت َ َر َن َس ِي َٔطُ َو َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ِ ٔ
ٕ أَ ِو َٟتُب َ ِّين ُ َّن َص ٔذظ ٔ َّ ٔ
َوإ ٔ ِس ََل ْ٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َسَٟ ٍَ ٔ٤ب ٔ ْ
اٟش ِي ُ
٤ََ ٓ ١ا أََ ِ ٧ت بٔ َؼاش ٔب ٔ َضا ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا فٔی َّ
اٟؽارٔ َشًَّی َ ٥َِ ٟن ُظ َّ
ک أَُ َّ ٧ض ِ ٥أَ ِػ َصاب ُ َضا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ًَ ِِّم َیا ابِ َ ٩أَخٔی َِ ٟو
إَِٔ ٟي َ
ک ًَ َِ ٨ضا أَ ُّی َضا اَّ ٟز ُج ُ
ک َُ ٟط َٗا ََ َٗ ٢تا َؼةُ َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت إ ٔ َّ٪
َک َت ذََ ٔ ٟ
أَ َت ِي َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
َشبَ ّة َٟطُ َوأَ َظ ُذوا س ََٔل َش ُط َوكَ ٌَا َُ ٣ط َٓ ِ٠یَرُ ُّؼوا ًَ َِ ٠ي َ٨ا
أَصِ َ ١بَ ِي ٕت ٔ٨َّ ٣ا أَصِ ََ ١جَٔا ٕئ ًَ َُ ٤ؽوا إلٔ َی ًَ ِِّم رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َٓ ََ٘ ٨بُوا ََ ِ ٣
س ََٔل َش َ٨ا َٓأ َ َّ٣ا َّ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َس ٍَ ٔ٤بَُ٨و أُبَی ِر ٔ ٕ ٚأَ َت ِوا َر ُج َّل
اٟل ٌَ ُاَََ ٓ ٦ل َشا َج َة َ٨َ ٟا ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سآ ُ٣زُ فٔی ذََ ٔ ٟ
ُ
اض ٔ ٩ِ ٣أَصِ َّٔ ١
اٟؽارٔ َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ َٗ ٪تا َؼ َة بِ َ٩
ک َٓا ِج َت َ ٍَ ٤فٔی ذََ ٔ ٟ
رع َو َة َٓک َ َّ٤ُ ٠و ُظ فٔی ذََ ٔ ٟ
کْ َ٧
ُٔ ٨ِ ٣ض ُِ ٥ي َ٘ا َُٟ ٢طُ أ َسیِرُ بِ ُِ ُ ٩
اَّٟس َٗةٔ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔبَ ِّي َٕ ٨ة َوَّلَ ثَ َب ٕت َٗا ََ َٗ ٢تا َؼةُ َٓأ َ َت ِي ُت
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪و ًَ َّ٤طُ ًَ ََ ٤ؽا إلٔ َی أَصِ ٔ ١بَ ِي ٕت ٔ٨َّ ٣ا أَصِ ٔ ١إ ٔ ِس ََلَ ٕ ٦و َػ ََل ٕط یَ ِز ُ٣وُ َ ٧ض ِ ٥ب ٔ َّ ٔ
َّ
َّ َّ
اَّٟس َٗ ٔة ًَل َی
َک ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ ِس ََل َْ ٦و َػ ََل ْط َت ِز ٔ٣ض ٔ ِ ٥ب ٔ َّ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠کَُ ٤ِ ٠ت ُط َٓ َ٘ا َِ ٤َ ًَ ٢ؽ َت إلٔ َی أَصِ ٔ ١بَ ِي ٕت ذُ ٔ َ

َ
ک
َخ ِج ُت َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف َ٣الٔی َو ٥َِ ٟأُک َ َِّ ٥ِ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ذََ ٔ ٟ
ُف َج ٌِ ُت َوََ ٟوؼ ٔ ِؼ ُت أَنِّی َ َ
َُی ِر ٔث َب ٕت َو ََّل بَ ِّي َٕ ٨ة َٗا ََ َ ٢
َٓأ َ َتانٔی ًَ ِِّم رَٔٓا ًَ ُة َٓ َ٘ا َ ٢یَا ابِ َ ٩أَخٔی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٓأ َ ِظبَرِتُ ُط ب ٔ َ٤ا َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ

ض ب ٔ َ٤ا أَ َرا َک اہللُ َو ََّل َت٩ِ ُٜ
ْقآ ُ ٪إَّٔ٧ا أَِ٧زَ ِ٨َ ٟا إَِٔ ٟي َ
اب بٔا َِ ٟص َِّ ٔ ٟ ٙت ِص ٥َ ُٜبَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ک ا ِل َٔ ٜت َ
ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٌَا َُ ٥َِ ٠َٓ ٪یَِ ٠ب ِث أَ َِ٧ ٪زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
ُو٪
اّ ُٔ َُ ٪ورا َرش ّٔامی َوَّلَ تُ َحاؼ ٔ َِّ ٩ِ ًَ ٢أ ٟذ َ
ی ٩یَ ِع َتاَ ٧
َف اہللَ أَ ِی ٔ٤َّ ٣ا َُِٗ ٠ت َ َ٘ ٔ ٟتا َؼ َة إ ٔ َّ ٪اہللَ ک َ َ
َ ٠ِ ٔ ٟعائٔٔ٨ی َن َظ ٔؼ ّامی بَىٔی أُبَی ِر ٔ َٕ ٚوا ِس َت ِِ ٔ ِ

و ٩ِ ٣ٔ ٪اہللٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َُ ُٔ ّورا َرش ّٔامی أَ ِی َِ ٟو
ض َو ََّل َي ِش َت ِع ُٔ َ
اَ ٪ظ َّواّ٧ا أَث ٔ ّامی َي ِش َت ِع ُٔ َ
أَ ِن ُٔ َش ُض ِ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یُصٔ ُّب َ ٩ِ ٣ک َ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللٔ
َف َُ ٟض َِ ٥و ََ ٩ِ ٣یٔ ِٜش ِب إٔث ِ ّ٤ا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا یَٔ ِٜشبُ ُط ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ إٔث ِ ّ٤ا ُ٣ب ٔي ّ٨ا َٗ ِو َُ ٟط ٠َ ٔ ٟب ٔي ٕؽ َوَِ ٟو ََّل ٓ َِـ ُ
ِ
اس َت ِِ َ ُ
َفوا اہللَ ََ َ َِ ٟ

ْقآ ُ ٪أَتَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ِّ
ُف َّؼ ُظ
ًََِ ٠ي َ
ک َو َر ِش َُ ٤تطُ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ٓ ََش ِو َٖ ِ ُ ٧ؤت ٔيطٔ أَ ِج ّزا ًَو ّٔامی َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
اٟش ََلطٔ َ َ
إلٔ َی رَٔٓا ًَ َة َٓ َ٘ا ََ َٗ ٢تا َؼةُ َ٤َّ ٟا أَ َت ِي ُت ًَ ِِّم ب ٔ ِّ
اَ ٪ط ِيعّا َٗ ِؽ ًَظَ ا أَ ِو ًَ َسی فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َو ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َری إ ٔ ِس ََل ُ٣طُ َِ ٣ؽ ُظ ّوَّل
اٟش ََل ٔط َوک َ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َت ِي ُت ُط ب ٔ ِّ
ْقآ َُٟ ٪صٔ َ ٙبُظَ ی ِ ْر
اٟش ََل ٔط َٗا َ ٢یَا ابِ َ ٩أَخٔی ص َُو فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ٓ ٌََ َزٓ ُِت أَ َّ ٪إ ٔ ِس ََل َُ ٣ط ک َ َ
اَ ٪ػ ٔصي ّصا َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
َشٔٛی َن َٓ َ٨زَ ًََ ٢ل َی ُس ََل َٓ َة ب ٔ ِ٨تٔ َس ٌِ ٔؽ ابِ ُٔ ٩س ََّ ٤ي َة َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َ ٩ِ ٣يُظَ اٗ ٔ ِ ٙاَّ ٟز ُسو ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٌِؽٔ َ٣ا َت َبی َّ َن َُ ٟط ا ُِ ٟض َؽی
بٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

َّ
َّ
و٪
َف َ٣ا ؼُ َ
َف أَ ِ ٪ي ِ َ
َُش َک بٔطٔ َو َي ِِ ٔ ُ
َویَتب ٔ ٍِ َُی ِ َر َسبٔي ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َُ ٧و ِّٟطٔ َ٣ا َت َولی َونُ ِؼٔ٠طٔ َج َض ََّ ٥َ ٨و َسائ َ ِت َٔ ٣ؼی ّرا إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل َي ِِ ٔ ُ
ٔيؽا َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ًََ ٢ل َی ُس ََل َٓ َة َر َ٣ا َصا َش َّشا ُ ٪بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت بٔأَبِ َيا ٕ
ت ٔ٩ِ ٣
َُش ِک بٔاہللٔ َٓ َ٘ ِؽ َؿ ََّ ١ؿ ََل َّّل َبٌ ّ
ک َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟيظَ ا ُئ َو َ ٩ِ ٣ي ِ ٔ
ذََ ٔ ٟ
َ
ا٣َ ٪ا َُ ٨ِ ٛت
َخ َج ِت بٔطٔ ََ
ُف َِ ٣ت بٔطٔ فٔی اْلِ َبِ َلضٔ ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت أَصِ َؽیِ َت لٔی ٔط ٌِ َز َش َّش َ
ٔط ٌِزٔظ َٔٓأ َظ َذ ِت َر ِش َُ ٠ط ٓ ََو َؿ ٌَ ِتطُ ًَل َی َرأِس َٔضا ث ُ ََّ َ ٥
َتأِت ٔيىٔی ب ٔ َعیِر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا أَ ِس ََ ٨ؽ ُظ َُی ِ َر َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا َِّ َ ٟ
ُحان ٔ ِّی َو َر َوی یُوُُ ٧ص بِ ُ٩
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ب ُ َٜیِر ٕ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
ٔیث ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َؼ َة ُِ ٣ز َس َْ ٥َِ ٟ ١ی ِذ ُ ُ
اس ُ٤طُ َس ٌِ ُؽ بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔٔ ٩س َ٨ا ٕ٪
َج ِّؽظ ٔ َو َٗ َتا َؼ ُة بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪ص َُو أَ ُظو أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی ْٔل ُ ِّ٣طٔ َوأَبُو َسٌٔي ٕؽ ِ
نسح نب ادمح نب ایب بیعش اوبملسم رحاین ،دمحم نب سلمة رحاین ،دمحم نب ااحسؼ ،اعمص نب رمع نب اتقدة ،اؿ ےک فادل ،رضحت اتقدہ نب
امعنؿرفام ےتںیہہکل ااصنرںیمےساکیرھگفاےلآ ےںیہنجونباریبؼاہکاجاتاھت۔فہنیتاھبیئآ ے۔رشب،ریشب،افررشب۔ریشب
انمقفآ ےافراحصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعیکوجہںیمااعشراہکرکےتاھترھپاؿرعشفںوکضعبرعبرعشاءیکرطػوسنمبرک
داتیافراتہکہکالفںےناسرطحاہکےہالفںےناسرطحاہکےہبجاحصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعہیااعشرےتنسوت ےتہہکاہللیک
مسق ہی رعش ایس ثیبخ ےک ںیہ ای اسیج رافی ےن رفامای۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع  ےتہ ہک انب اریبؼ یہ ےن ےہک ںیہ۔ فہ ولگ
زامہناجتیلہافراالسؾدفون ںںیماتحمجافرریقفآ ےدمہنیںیمولوگںاکاعطؾوجھکرافروجیہاھت۔رھپارگوکیئوخاحشؽوہاتوتاشؾیک
رطػ ےس آےنفاےل اقےلف ےسدیمہرخدیات ےسج فہ االیک یہ اھکاتاس ےکرھگفاولں اک اھکان وجھکرںی افر وج یہوہےت۔ اکی رمہبت

اشؾیکرطػےساکیاقہلفآایوتریمےاچچرافہعنبزدیےندیمےءاکاکاکیوبھجرخدیاافراےسابالاخہنںیمراھکاہجںایھتہر،
زرہافرولتاریھبیھت۔(اکیدؿ)یسکےناؿےکرھگےکےچینےسبقناگلرکاؿاکدیمہافرایھتہرفہریہوچریرکےئل۔حبصوہیئوت
اچچرافہعآےئافرےنہکےگلےجیتھبآجراتل رپملظایکایگافرامہرےابالاخہنےساھکانافرایھتہرفہریہوچریرکےئلے۔انچہچنل 
ےن الہہلحم ےس وپھچ ھچگیک وت ہتپالچہکآج رات ونب اریباؼ ےنآگالجیئ یھت۔ امہرا وت یہی ایخؽ ےہہک اوہنں ےن اہمترے یسک
اھکےن رپ رفینش یک ےہ۔ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ںیہ سج فتق ل   ےلح ںیم وپھچ ھچگ رک رےہ آ ے وت ونب اریباؼ
ےنہکےگل ہکامہرےایخؽ ںیم اہمترا وچردیبل نبلہس یہےہ۔وجاہمترادفتس ےہفہاصحلصخش اھتافراملسمؿ اھت بج دیبلےن ہی
ابتہ یوتاینپولتاراکنؽیلافراہکہکںیم وچریرکاتوہں۔اہلل یکمسقایوتریمیولتارمتںیمویپتسوہیگایمترضفراس وچریوک
اظرہرکفےگ۔ونباریباؼےنہکےگلمتاینپولتارکتروہ۔(ینعیںیمہھچکہنوہک)متےن وچریںیہنیک۔رھپل  ےلحںیم وپےتھچرےہ
اہیںکتہکںیمہنیقیوہایگہکیہیونباریباؼوچرںیہ۔اسرپریمے اچچےناہکاےےجیتھبارگمتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپساجےت افراس اکذرک رکےت(وتاشدیزیچلماجیت) رضحتاتقدہریضاہللاعتیلہنع ےتہ ںیہںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکہکل ںیمےساکیرھگفاےلےنریمےاچچرپملظایکافربقناگلرکاؿاک ہلافرایھتہر
فہریہ ےل ے۔اہجں کت ےلغ اک  قلع ےہ وت ایس ںیمہ احتج ںیہن نکیل امہرے ایھتہرفاسپ رکدںی۔ یبنارکؾ یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ںیمرقنع ب اس اک ہلصیف رکفں اگ۔ بج ونبا ریباؼ ےن ہی انس وت اینپوقؾ ےک اکیصخش اریس نب رعفہ ےک اپسآےئ
افراسےساساعمےلمںیمابتیکرھپاسےئلیکتہبےسولگعمجوہےئافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمرعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساتقدہنبامعنؿافراسےکاچچامہرےرھگفاولںرپریغبدلیلافرریغبوگاہےکوچرییکتمہت
اگل رےہ ںیہ ہکبج فہ ولگ کین افر املسمؿ ںیہ۔ اتقدہ  ےتہ ںیہ ہک ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر
ابتیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےنیسکاملسمؿافرکینرھگاےنرپریغبیسکوگاہافردلیلےکوچرییکتمہتاگلیئ
ےہ؟رضحتاتقدہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہرھپںیمفاسپوہاافروساچہکاکشریماھچکامؽالچاجاتافرںیمیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےساساعمےلمںیمابتہنرکات۔اسدفراؿریمےاچچآےئافروپاھچہکایکاہک؟ںیمےناںیہناتبایہکروسااہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ارطسح رفامای ےہ۔ اوہنں ےن اہک اہلل یہ دمداگر ےہ۔ رھپ زایدہ دری ہن سگری ہک رقآؿ یک آتی انزؽ وہیئ ِإ َّي
ْ َ ّ ل ِ َیجُک
َ
َ
ْ
ّلل َف َل َی ُکنلِلْجَا ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ن َجصِیمًا۔االیة(ینعیےبکشل ےنریتیرطػ یچاتکب
ُ
ّ
ا
اک
ر
أ
ن
س
ان
ی
م
ل
ب ِي ِ
ِ ِ َ َ
ْ
َ
َ
َأ ْ َث ْ َن ِإ ْ َ
َلالْک ِ َنا َ
ااتری ےہ اتہک وت ولوگں ںیم ااصنػ رکے وج ںیہمت اہلل اھجمس دے افر وت دبدایتن ولوگں یک رطػ ےس ڑگھجےن فاال ہن وہ (رماد
ونباریباؼ)افراہللےسششخبامگن(ینعیوجابتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناتقدہےسیہک ےہ۔) کشیاہلل ےنشخفاالافررہمابؿ
تْفُ َش
َّ َ ت َْص َی
َ َ َ ِ ت َْص َی
ِ
ال ئ
َ
ُ
خ
خ
ُ
ُ
ْ
ْ
ف
ف
َ
َ
س َفل و َؿ
ح ًَايأ ًي و َؿ ْ
ي ْ
نِمان ِ
ي َخ ْ َنا ُي َؿ َأ ْم ِإ َّؿاّللّ ل ُ ِ ُّ
ےہ۔ااسنلئ۔) رھپرفامای َف َل ُ َ
نَمک َؿ ّ
ي ِد ْؽنَعْ ّ دِ َ

نِمْاّللَِّ۔(رتہمج۔افراؿولوگںیکرطػےستمڑگھجفوجاےنپدؽںیمداغرےتھکںیہ،وجصخشداغابزاگہنگروہےبکشاہللاےس
دنسپ ںیہن رکات۔ ہی ولگ ااسب ون ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ےتپھچ ںیہ افر اہلل ےس ںیہن ےتپھچ احالہکن فہ اس فتق یھب اؿ ےک اسھت وہات
ےہ۔ ہکبج رات وک پھچ رک ایکس رمیض ےک الخ ػ  ہررے رکےت ںیہ افر اؿ ےک اسرے اامعؽ رپ اہلل ااحہط رکےنفاال ےہ۔ اہں
ل ولوگںےناؿرجمومںیکرطػےسداینیکزدنیگںیموتڑگھجارکایلرھپایقتمےکدؿایکنرطػےساہللےسوکؿڑگھجےاگای
اؿ اک فلیک وکؿ وہاگ افر وج وکیئ ربا لعف رکے ای اےنپ سفن رپ ملظ رکے رھپ اےکس دعب اہلل ےس ئاوشاےئ وت اہلل وک  ےنشخ فاال رہمابؿ
اپفے۔ افر وج وکیئ انگہ رکے وس اےنپ یہ قح ںیم رکات ےہ افر اہلل  ب ابوتں اک اجےنن فاال تمکح فاال ےہ۔ افر وج وکیئ اطخء ای انگہ
رکےرھپسکےبانگہرپتاگلدےوتاسےنڑبےاتہبؿافررصحیانگہاکابرٹیمس ایل۔ااسنلءآتی۔اات)ےساؿیکاسابت
َ
ک َف َر ْہمَ ُن ُة۔ اخل (رتہمج۔ افر ارگ ھجت رپ اہلل اک لضف افر ایکس
فا ِ
یک رطػ ااشرہ ےہ وج اوہنں ےن دیبل ےس یہک یھت۔ َف َ ْل َل ْ ُ
ّللَّ عَل َ ْن َ
رتمح ہنوہیت وت اؿ ںیم ےس اکی رگفہ ےن ںیہمت طلغ یمہف ںیم التبم رکےن اک ہلصیف رک یہ ایل اھت احالہکن فہ اےنپ وسا یسک وک طلغ یمہفںیم
التبم ںیہن رک ےتکس آ ے۔ افر فہ اہمترا ھچک ںیہن اگبڑ ےتکس آ ے افر اہلل ےن ھجت رپ اتکب افر تمکح انزؽ یک ےہ افر ےھجت فہ ابںیت اھکسںیئ
ںیہوجوتہناجاتناھتافراہللوکھجترپڑبالضفےہ۔(ااسنلئ۔آتی)بجرقآؿیکہیآایتانزؽوہںیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس ایھتہر الےئ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ ایھتہر رضحت رافہع یک رطػ ولاٹ دوک اتقدہ  ےتہ ںیہ ہک بج
ںیمایھتہرےلرکاےنپاچچےکاپسآای(اوبیسیعوککشےہہکیشعاہکایایسع)ایکنانیبیئزامہناجتیلہںیم روفروہیئگیھتافروبڑےھ
وہ ےکچ آ ے۔ ںیم اےکن اامیؿ ںیم ھچک للخ اک  ینؿ ایک رکات اھت۔ نکیل بج ںیم ایھتہر فہریہ ےل رک اےکن اپس ایگ وت ےنہک ےگل ےجیتھب ہی
ںیمےناہللیکراہںیمدےدیںیہ۔اچہچنےھجماؿےکاامیؿاکنیقیوہایگ۔بجرقآؿیکآایتانزؽوہںیئوتریشبرشمنیکےک
ن لَ ُة
ئوُؽ نِمْ َ ْ د
اسھت لم ایگ افر الس ہف تنب دعس نب ہیمس ےک اپس رہھٹا رھپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک َفنَمْ ُ َيق ِ ْق ارلَّ َ
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ض ًل تَعِن ًددا۔ (رتہمج۔ افر وج وکیئ روسؽ اہلل یک اخمتفل رکے ،دعب اےکس ہک اس رپ دیسیھ راہ لھک یکچ وہ افر
ُ ْيِ ْ
 باملسمونںےکراہتسےکالخػےلچوتل اےسایسرطػالچںیئےگدجرھفہوکدرھپایگےہافراےسدفزخںیمداںیلےگافرفہ
تہب ربا اکھٹہن ےہ۔ ےب کش اہلل اوکس ںیہن اتشخب وج یسک وک ااکس رشکی انبےئ۔ افر اےکس وسا ےسج اچےہ شخب دے افر سج ےن اہلل اک
رشکیرہھٹاای ،فہڑبیدفریک رمگایہ ںیماجزپا۔ااسنلئ۔آتی) بجفہالسہف ےکاپس رہھٹاوتاسحؿنب اثتبریض اہللاعتیل ہنع
ےندنچرعشفںںیمالسہفیکوجہیک۔انچہچنالسہفےنریشباکاسامؿااھٹرکرسرپراھکافراےسابرہاجرکدیماؿںیمکنیھپدایرھپاس
ےس ےنہک یگل ہک ایک وت ریمے اپس اسحؿ نب اثتب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رعش دہوک ںیم الای ےہ۔ ھجت ےس ےھجم یھبک ریخ ںیہن لم
یتکس۔ ہی دحثی رغ بےہ۔ںیمہ ملع ںیہنہکاس دحثی وک دمحم نب اتقدہہملس زخاین ےک العفہ یسک افر ےن رموفع ایک وہ۔ ویسننب

السلقنرکےتںیہ۔اسںیماعمسےکاےنپفادلافردادااکفاہطس
ریکبافریئکرافیاےسدمحم نبااحسؼےسافرفہاعمصنباتقدہےسرم ً
ذموکر ںیہن۔ اتقہس نب امعنؿ ،اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اایخین (امں یک رطػ ےس) اھبیئ ںیہ۔ اوبدیعس اک انؾ امکل نب
انسؿےہ۔
رافی  :نسحنبادمحنبایببیعشاوبملسمرحاین،دمحمنبسلمةرحاین،دمحمنبااحسؼ،اعمصنبرمعنباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 956

راوی  :ظَلؼ ب ٩اس ٥٠بِؽاؼی ،نرضب ٩ط٤ي ،١اَسائي ،١ثویز ب ٩ابی ٓاظتة ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب

َّ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١ث ُ َویِز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َٓاظٔ َت َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ٩
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕ ٩ِ ًَ ١إ ٔ ِ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َظَلؼُ بِ ُ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ک َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟيظَ ا ُئ
و ٪ذََ ٔ ٟ
َف َ٣ا ُؼ َ
َف أَ ِ ٪ي ِ َ
َُش َک ب ٔطٔ َو َي ِِ ٔ ُ
ْقآ ٔ ٪آیَ ْة أَ َش ُّب إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل َي ِِ ٔ ُ
أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ٣َ ٢ا فٔی ا ِِ ُ ٟ

َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط َسٌٔي ُؽ بِ ََُٔ ً ٩ل َٗ َة َوث ُ َویِ ْز یُِٜى َی أَبَا َج ِض َٕ ٥وص َُو َر ُج ُْٛ ١وف ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتابٌٔٔی َن
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
یب َوأَبُو َٓاظٔ َت َة ِ
َغ ْ
َو َٗ ِؽ َس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َوابِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اَ ٪ي ِِٔ٤ز ُ ُظ َّٗ ٔ ٠يَل
ٔی ک َ َ
الخد نب املس دغبادی ،رضننب لیمش ،ارسالیئ ،وثری نب ایب افجنة ،اؿ ےکفادل ،رضحت یلع نب ایب اطبل رفامےت ںیہ ہک رقآؿ یک
ل
فؿ َذکِلَ ِمَ ْن َ َيٓء۔
آایت ںیم ےس ریمے زندکی  ب ےس زایدہ سوبحب ہی آتی ےہ۔ ِإ َّؿ ا َ
ک یِ ِة َفتَع ْف ِ ُر َم ُد َ
ي َ
ّللَّ َل تَع ْف ِ ُر َأ ْؿ ُ ْ َ
(رتہمج۔ےبکش اہللاسوکںیہناتشخبوجیسکوکاساکرشکیانبےئافراسےکوساےسجاچےہشخبدےافرسجےناہللاکرشکی
رہھٹاایفہڑبیدفریکرمگایہںیماجزپا۔ااسنلئ۔آتی)ہیدحثینسحرغ بےہ۔اوبافہتخاکانؾدعسنبالعہقےہافروثرییکتینک
اوبمہج ےہ ہی وکیف ںیہ اؿ اک ابرمع ریض اہلل اعتیلہنع افر انب زریب ریض اہلل اعتیلہنع ےس امسع ےہ۔ انب دہمی اؿ رپ نعط رکےت
ںیہ۔

رافی  :الخدنباملسدغبادی،رضننبلیمش،ارسالیئ،وثرینبایبافجنة،اؿےکفادل،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 957

راوی  :اب ٩ابی ً٤زوًبؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ة ،اب٣ ٩صؼ٣ ،٩ص٤ؽ بٗ ٩يص ب٣ ٩رخ٣ة ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٣ُ ٩ص ِي ٔؼ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
ک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
ک ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ ٠ی َن َٓظَ ِ َٜوا ذََ ٔ ٟ
رخ ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ٌِ َُ ١ِ ٤سوئّا یُ ِحزَ بٔطٔ َط َّ ٙذََ ٔ ٟ
َٗ ِي ٔص بِ َٔ ِ ٣َ ٩
يب ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ َّٔ َٛ ٩َ ٣ار ْة َشًَّی َّ
اٟظ ِو ََ ٛة يُظَ ا َُ ٛضا أَ ِو اَ ِٜ٨َّ ٟب َة یُ َِٜ ٨بُ َضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ارٔبُوا َو َس ِّؽ ُؼوا َوفٔی کُ٣َ ِّ١ا ي ُٔؼ ُ
یب
ابِ َُ ٣ُ ٩ص ِي ٔؼ ٕ ٩ص َُو ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٣ُ ٩ص ِي ٔؼ َٕٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

انبایبرمعفدبعاہللنبایبزاید،ایفسؿنب ،ہنیی،انبنصحم،دمحمنبسیقنبرخمةة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی
ےہہک بجہیآتی نم لمعی۔(رتہمج۔وج وکیئربااکؾرکےاگ۔ایکسزساداجیےئ یگ۔افراہللےکوسا،اانپوکیئ امحیتئ افردمداگر
ںیہن اپےئ اگ۔ ااسنلئ۔ آتی) انزؽ وہیئ وت املسمونں رپ اشؼ سگرا۔ انچہچن اوہنں ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک
ااہظرایکآپےنرفامایامتؾاومرںیمارفاطفیرفطیےسوچبافرااقتستمیکداعرکف۔ومنمیکرہآزامشںیماےکسانگوہںاکافکرہ
مخی
ےہ ،اہیں کت ہک ارگ اےس وکیئ اکاٹن ھبچ اجےئ ای وکیئ لکشم شیپ آاجےئ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ انب صن اک انؾ رمع نب
مخی
ص
دبعارلنمحنب نےہ۔
رافی  :انبایبرمعفدبعاہللنبایبزاید،ایفسؿنبعنینة،انبنصحم،دمحمنبسیقنبرخمةة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 958

٣وسی بً ٩بيؽة٣ ،ولی اب ٩سباًَ ،بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت ابوبرک
٣وسی وًبؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼةٰ ،
راوی  :یصٌی بٰ ٩
ػؽی ٙرضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة أَ ِظب َ َرنٔی َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩س َٔبا َٕ َٗا٢
وسی َو ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یَٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أُِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ
اٟؼ ِّؽ ٔ
َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ََ ٩ِ ٣ي ٌِ َُ ١ِ ٤سوئّا یُ ِحزَ بٔطٔ َوَّلَ َیحٔ ِؽ َُ ٟط ُٔ ٩ِ ٣ؼو ٔ ٪اہللٔ َوًّ ٔ ٟيا َوَّلَ َن ٔؼی ّرا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا أَبَا
يضا ٓ َََل أَ ًِ َ ٥ُ ٠إ ٔ ََّّل أَن ِّی َٗ ِؽ ُُ ٨ِ ٛت َو َج ِؽ ُت ا ِن٘ ٔ َؼا ّ٣ا فٔی
ک آ َی ّة أُِ٧زَِٔ ٟت ًَل َ َّی ُُِٗ ٠ت بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢أ َ َِ
ْقئ ُ َ
بَ ِرکٕ أََّلَ أ ُ ِ ٔ
ْقأََ ٔ ٧
هَ ِضزٔی َٓ َت ََّ ٤لأ ِ ُت ََ ٟضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطأَُِ ٧ک یَا أَبَا بَ ِرکٕ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َوأَ ُّی َ٨ا
وُ َٓ ٪ت ِحزَ ِو َ٪
َ ٥َِ ٟي ٌِ َُ ١ِ ٤سوئّا َوإَّٔ٧ا ِ ٤َُ ٟحزَ ِو َ ٪ب ٔ َ٤ا ًَ٨َ ٠ِ ٔ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا أََ ِ ٧ت یَا أَبَا بَ ِرکٕ َوا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
َّ
ک َُ ٟض َِ ٥شًَّی یُ ِحزَ ِوا بٔطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو
وُ َٓ ٪ي ِح َ ٍُ ٤ذََ ٔ ٟ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َخ َ
ک فٔی ُّ
ُوب َوأَ َّ٣ا ِاْل َ ُ
اٟؽَ ِ ٧يا َشًی َت ِِ َ٘ ٠وا اہللَ َوَِ ٟي َص َل ٥ِ ُٜذُْ ٧
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َؿ ٌَّ َٔطُ َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ٩
ٔیث َ ٔ
وسی بِ ًُُ ٩ب َ ِي َؽ َة ي َُـٌ ُ
اَ ٢و َُ ٣
َغ ْ
یب َوفٔی إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ َْ َ٘ ٣
وَ ٢و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
يض أَي ِّـا
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َوَِ ٟي َص َُ ٟط إ ٔ ِس َ٨ا ْؼ َػ ٔص ْ
َش َِ ٨ب َٕ ١و َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩س َٔبا َٕ َِ ٣ح ُض ْ

َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ییحینبومٰیسفدبعنبدیمح،رفحنبابعدة،ومٰیسنبدیبعة،ومیلانبابسع،دبعاہللنبرمع،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتیلہنع
رفامےتںیہہکںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپہیآتیانزؽوہیئنَمْتَعْم
َ
لْ
ئوُء ُ ْ
يَ
ً
ّللَّ َف ِ ًّن َف َلتَضِي ًراانچہچنیبنارکؾیلص اہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاوبرکبایک ںیمںیہمتایسیآتیہنزپاھؤں وج
فؿا ِ
یِ ِة َف َل َئجِ ْددلَ ُة نِمْ ُد ِ
ھجم رپ انزؽ وہیئ ےہ؟ رعض ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ہی آتی

زپاھیئ۔رھپ ےھجمھچکولعمؾ ںیہنےہرگمہیہک ںیمےن اینپرمکوٹیتٹوہیئوسحمسیک افراڑگنایئیل وتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
سل
وپاھچ اوبرکب ایک وہا۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے امں ،ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف مير رقابؿ
وہں۔ ل  ںیم ےس وکؿ ےہ وج ربایئ ںیہن رکات۔ وت ایک ںیمہ امتؾ اامعؽ یک زسا دی اجےئیگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اے اوبرکب ںیہمت افر املسمونں وکداین ںیم ااکس دبہل دای اجےئ اگ اتہک مت اہلل اعتیل ےس الماقت ےک فتق انگوہں ےس اپک وہ۔ نکیل
دفرسے ولوگں یک رباایئں عمج یک اجںیئ یگ اتہک اںیہن ایقتم ےک دؿ دبہل دای اجےئ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ افر ایکس دنس رپ
ارتعاض ایک اجات ےہ۔ ییحی نب دیعس افر اامؾ ادمح ےن ومٰیس نب دیبع وک فیعض رقار دای ےہ ہکبج انب ابسع ےک ومیل وہجمؽ ںیہ۔ رھپ ہی
دحثیاکیافردنسےسیھبحیحصںیہنافراساببںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ییحینبومٰیسفدبعنبدیمح،رفحنبابعدة،ومٰیسنبدیبعة،ومیلانبابسع،دبعاہللنبرمع،رضحتاوبرکبدصقیریضاہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 959

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،ابوؼاؤؼ كياٟسی ،س٠امی ٪بٌ٣ ٩اذ ،س٤اکً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢ظ ٔظ َي ِت
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
اط
َس ِو َؼةُ أَ ِ ٪یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ََّل تُ َل ِِّ٘ ٠ىٔی َوأَ ِٔ ٣شِٜىٔی َوا ِج ٌَ ِ ١یَ ِومٔی ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٓٔ ٌََ َ٨َ َٓ ١زََِ ٟت ٓ َََل ُج ََ ٨
ض َٗا َ٢
اٟؼِ٠ضُ َظی ِ ْر ٓ ََ٤ا ِاػ َل ََ ٠صا ًََِ ٠يطٔ َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ َٓ ُض َو َجائٔزْ َٛأَُ َّ ٧ط ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًََِ ٠يض ٔ َ٤ا أَ ِ ٪ي ُِؼَ ٔ ٠صا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ُػ ِّ ٠صا َو ُّ
یب
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ایطیسل ،نامیلؿ نب اعمذ ،امسک ،مرکةة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت وسدہ

ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی وخػ القح وہا ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اںیہن الطؼ دے دںی ےگ سپ اوہنں ےن رعض ایک ہک
ےھجمالطؼہندےئجیاےنپاکنحںیمرےنہدےئجیافرریمیابریاعہشئریضاہللاعتیلاہنعوکدےدےئجی۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ل ُضل ْ
ت یی ی
علَی
ح۔االیة(ینعیدفونںرپوکیئانگہںیہنہکآسپ
ےنااسییہایک۔اسرپہیآتیانزؽوہیئ َ َف ُ َخ َح َ ْ ِِمَا َأ ْؿ ُْض ِلجَا َ ْ َ ُِمَا ُصلْجًا َفا ّ ٌّْ َ ُ،
ںیمیسکرطححلصرکںیلافرہیحلصرتہبےہ۔ااسنلء۔آتی)ذہلاسجزیچرپایکنحلصوہفہاجزئےہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤدایطیسل،نامیلؿنباعمذ،امسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 960

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابونٌي٣ ،٥اٟک بِ٣ ٩و ،٢ابوسَف ،شرضت بزاءرضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َّ
آَخ
َف ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽث َ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
اٟش َ ٔ
آَخ آ َی ٕة أُِ٧زَِٔ ٟت أَ ِو ٔ ُ
ئ َٗا َُ ٔ ٢
ک ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔي ٥ِ ُٜفٔی ا ِٟک َ ََل َٟةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩وأَبُو َّ
َف ا ِس ُ٤طُ َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ
اٟش َ ٔ
َط ِي ٕئ َ٧زَ ََ ٢ي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧

َّ
اٟث ِور ُّٔی َويُ َ٘ا ُ ٢ابِ ُ ٩یُ ِصَ ٔ٤ؽ

دبع نب دیمح ،اوبمیعن ،امکل نب وغمؽ ،اوبرفس ،رضحت رباءریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرخی آتی ہی انزؽ وہیئ۔
ُ َتُف ِْی
ئ
ُ
ک
ن
ح
تَس َی ْ
َ
َ
ل
ْ
ک
ّللّ ْم ِفا للَ ِة۔االیةہیدحثینسحےہافراوبرفساکانؾدیعسنبادمحےہضعبےناںیہنانب مددوثرییھباہک
َلْقا ُ
ن ْ
ْ ف ُیو َ َ
ےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبمیعن،امکلنبوغمؽ،اوبرفس،رضحترباءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببوسرہاسنءیکریسفتےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 961

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،اش٤ؽ ب ٩یو٧ص ،ابوبرک بً ٩ياغ ،ابواسص ،ٙشرضت بزاءرضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
غ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

ک ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔي ٥ِ ُٜفٔی ا ِٟک َ ََل َٔ ٟة َٓ َ٘اَٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧

ک آیَ ُة اٟؼَّ ِي ٕٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ ِحزٔئ ُ َ

دبعنبدیمح،ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشیبنارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسآتییکریسفتایکےہت َْس َیفْ ُیو ُ
َلْق
ن ْ
َ َ
َتُفْی ُک
ّللُّ ِن ْم ِفالْکَ َللَ ِة۔االیةآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترےےئلفہآتیاکیفےہوجرگویمںںیمانزؽوہیئ۔
ا
رافی  :دبعنبدیمح،ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،اوباقحس،رضحترباءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرہامدئہ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 962

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪شٌز وُیرہٗ ،يص ب٣ ٩ش ،٥٠شرضت كار ٚب ٩طہاب

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ َوَُی ِرٔظ ٔ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َضا ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
اب َیا أَ ٔ٣ی َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َِ ٟو ًَ َِ ٠ي َ٨ا أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ُِِ ٠٤َ ٛت َل ٥ِ ُٜؼٔی ََ ٥ِ ُٜ٨وأَ ِت َُ ٤ِ ٤ت ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜن ٌِٔ ًَٔ٤ی
ا َِ ٟي ُضوؼ َٔ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

اب أَنِّی أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َّی یَ ِو ٕ ٦أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة
ک ا َِ ٟي ِو َّ ً ٦
َو َرؿ ُ
ٔيؽا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ٔيت َلِ ٥ِ ُٜاْل ٔ ِس ََل َ ٦ؼٔی ّ٨ا ََّل َّت َع ِذَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ُ
رع َٓ َة فٔی َی ِؤ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أِ٧زَِٔ ٟت َی ِو ََ َ ٦
انبایبرمع،ایفسؿ،رعسمفہریہ،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشب ےتہںیہہکاکیوہیدیےنرضحترمعریضاہللاعتیلہنع
ْ َ ْکمل ْ لَُک ْ ِب َنُک ْ َ ْئمَم عَل َ ْنُک ْ تِعْمَ ِی ِطی لَُک
ْ
َ
ٔ
ِ
ْ
ِ
ال َؾ أ َ ُت م د م َفأ ْ ُت م ی َف َر ُت مال َْس َؾد ًي۔ االیة(آج ںیم اہمترےےئل اہمترادنیوپرا
ےس اہک ہکارگ آتی َ ْ
رکاکچافرںیمےنمترپاانپااسحؿوپرارکدایافرںیمےناہمترےفاےطساالسؾیہوکدنیدنسپایکےہ)۔ل رپانزؽوہیتوتامہرےےیل
فہ دیع اک دؿ وہات سج دؿ ہی انزؽ وہیت۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ںیم ایھچ رطح اجاتن وہں ہک ہی آتی بک انزؽ
وہیئ۔ہیآتیرعافتےکدؿانزؽوہیئاسدؿہعمجاھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رعسمفہریہ،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 963

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،شرضت ً٤ار ب ٩ابوً٤ار

َ
ار َ َ
ض ا َِ ٟي ِو َ٦
ْقأَ ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أ ِظب َ َرَ٧ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ ٩أبٔی ًَ َّ٤ا ٕر َٗا ََ َ ٢
ٔيت َلِ ٥ِ ُٜاْل ٔ ِس ََل َ ٦ؼٔی ّ٨ا َوً ٔ َِ ٨ؽ ُظ یَ ُضوؼ ٔ ٌّی َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ًَ َِ ٠ي َ٨ا
أَ ُِِ ٠٤َ ٛت َل ٥ِ ُٜؼٔی ََ ٥ِ ُٜ٨وأَ ِت َُ ٤ِ ٤ت ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜن ٌِٔ ًَٔ٤ی َو َرؿ ُ
رع َٓ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ََّل َّت َع ِذَ٧ا یَ ِو ََ ٣ضا ً ّ
ٔيؽا َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٓإَٔ َّ ٧ضا َ٧زََِ ٟت فٔی یَ ِؤ ًٔ ٦ي ٕؽ فٔی َی ِوُ ٔ ٦ج ِٕ ٌَ ٤ة َو َی ِوَ َ ٔ ٦

ض
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٔ
َغ ْ
دبع نب دیمح ،سیدی نب اہرفؿ ،امحد نب سلمة ،رضحت امع ر نب اوبامعر ےس رفاتی ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہی آتی
ْ َ ْکمل ْ لَُک ْ ِب َنُک ْ َ ْئمَم عَل َ ْنُک ْ تِعْمَ ِی ِطی لَُک
ْ
َ
ٔ
ِ
ْ
ِ
ال َؾأ َ ُت مد م َفأ ْ ُت م ی َف َر ُت مال َْس َؾد ًي۔زپیھوتاؿےکاپساکیوہیدیاھت۔فہےنہکاگلہکارگہیآتیل 
َْ
رپانزؽوہیتوت ل اسدؿوکدیعےکوطررپانمےت۔انبابعسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکسجدؿہیآتیانزؽوہیئیھتاس
دؿ اہیں دف دیعںی ںیھت۔ رعافت ےک دؿ یک افر ہعمج ےک دؿ یک۔ ہی دحثی انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع یک رفاتی ےس رغ ب
ےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،سیدینباہرفؿ،امحدنبسلمة،رضحتامعرنباوبامعر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 964

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو٣ ،٪ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َ
ار َ َ
َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ٔيـ َضا َّ
ار َٗا َ ٢أَ َرأَیِت ُِ٣َ ٥ا أَ ِنٔ ََٙ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یٔ٤ی ُن اَّ ٟز ِش َََ ِ ٣َ ٩ٔ ٤لی َسصَّا ُئ َّلَ ُيِ ُ
َ ١واَ ٨َّ ٟض ُ
اِ ٠ٟي ُ

ُُ ٨ِ ٣ذ َظَّ ََٙ ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
َخی ا ِٔ٤ٟيزَا َُ ٪ی ِز َٓ ٍُ َو َی ِعٔ ُٔف
رع ُط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َوب ٔ َي ٔؽظ ٔ اْلِ ُ ِ َ
ت َواْلِ َ ِر َق َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟيِ ِٔف َ٣ا فٔی یَٔ٤ئ٨طٔ َو َ ِ
يض َو َت ِٔ ٔشیرُ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َو َٗاَِ ٟت ا َِ ٟي ُضوؼُ َی ُؽ اہللٔ َُ٠ِِ ٣و َْ ٟة ُ َُِّ ٠ت أَیِؽٔیض ٔ َِ ٥وُ٨ٌٔ ُٟوا ب ٔ َ٤ا
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ََّس أَ ِو
َٗاُٟوا بَ َِ ١ی َؽا ُظ َِ ٣ب ُشوكَ َتا ٔ ٪یُ ِِ َٛ ُٙٔ ٔ٨ي َ
ٕ َيظَ ا ُئ َو َص َذا َش ٔؽیثْ َٗ ِؽ َر َو ِت ُط اْلِ َئ ٔ َُّ ٤ة ِ ُ ٧ؤ ٔ ٩ُ ٣بٔطٔ َ٤َ ٛا َجا َئ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔأَ ُِ ٪ئ َّ َ
یُ َتو َّصَ ٥ص ََ ٜذا َٗا ََُ ٢یِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة ٔ٨ِ ٣ض ُِ ٥سِٔيا َُّ ٪
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َوابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَُ َّ ٧ط تُ ِز َوی
اٟث ِور ُّٔی َو َ٣اُ ٔ ٟ
ٔ َ
َ َ

ٕ
َص ٔذظ ٔاْلِ َ ِط َيا ُئ َویُ ِؤ َ ٩ُ ٣ب ٔ َضا َو ََّل ُي َ٘ا ُِ َٛ ٢ي َ
ادمح نب عینم ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب ااحسؼ ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہللاعتیلاکداایںاہھتینعیااکسزخاہنرھباوہاےہوجہشیمہاجریراتہےہافردؿفراتںیمےسیسکفتق
یھباسںیموکیئمکںیہنآیت۔ایکمتاجےتنوہہکبجےساسےنآامسونںوکدیپاایکےہاسےنایکرخچایکےہ۔اسےکزخاےن
ںیموکیئیمکںیہنآیئ۔اساکرعش(آامسؿوکدیپارکےن ےکفتق)ےسےلرکابکتاپینرپےہافراسےکدفرسےاہھت ںیم
َ َ لی
ن اّللَِّ َ ْ ُ
َملَ ٌّة
ل ا ْ َ ُھو ُد َ ُ د
اکی اہھت ےہ ےسج فہ اکھجات افر دنلب رکات ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ افر ہی اس آتی یک ریسفتےہ۔ َفف ْ
ُ َّ َ ِئِ
َمط ِؿ ُب ْیف
ل
ُ
ِ
ع
َ
ی
ُ
ِ
َ
ُ
ِ
ک
ْ
ُ
َی
ْ
َ
ف َ َيئُ۔االیة(افروہیدی ےتہںیہہکاہللاکاہھتدنبوہایگےہ۔اںیہناہیکھت
ق
ـ
ُ
ا
د
ن
لَب
ْ
ا
ل
ف
ن
ا
و
ف
م
غأ ْ د
ُ
ن َ ِ
ََ
ََ
ْ
ْ َ
دنب وہں افر اںیہن اس ےنہک رپ تنعل ےہ ہکلب اس ےک دفونں اہھت ےلھک وہےئ ںیہ سج رطح اچےہ رخچ رکات ےہ۔ ااملدئہ۔ آتی)
آہمئ رکاؾ رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی ےسیج آیئ ایس رطح اس رپ اامیؿ الای اجےئ۔ ریغب اس ےک ہک ایکس وکیئ ریسفت یک اجےئ ای فل  ایک
اجےئ۔دعتمدآہمئےنوییہنرفامایاؿںیمایفسؿوثری،امکلنباسن،انب،ہنیی،انبابمرکرمہمحاہللاؿ بیکراےئہیےہہک
اسمسقیکااحدثیرفاتییکاجںیئافراؿرپاامیؿالایاجےئایکنتیفیکےسثحبہنیکاجےئ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،دمحمنبااحسؼ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 965

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہي ،٥شارث بً ٩بيؽ ،سٌيؽ جزیزیً ،بؽاہلل ب ٩ط٘ي ،ٙشرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہا

يٙ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصار ُٔث بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ

ک ٔ ٩٣ا٨َّ ٟا ٔ َ
َخ َد
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ُح ُض َشًَّی َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َواہللُ َي ٌِ ٔؼ ُِ َ ٤
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ َ
ض َٓأ ِ َ
ْص بِ ُ٩
اض ا ِن َ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأِ َس ُط ٔ ٩ِ ٣ا َِّ ُ٘ ٟب ٔة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ْص ُٓوا َٓ َ٘ ِؽ ًَ َؼ َ٤ىٔی اہللُ َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
یب َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ٩
ًَل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
يَٗ ٙا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ َ
ُح ُض َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ُ

دبعنبدیمح،ملسمنباربامیہ،احرثنبدیبع،دیعسرجریی،دبعاہللنبقیقش،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہفہ
رفامیت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ےلہپ افح تظ یک اجیت یھت۔ اہیں کت ہک ہی آتی انزؽ وہیئ فا ُ تَعص
نِم
ک ْ
َ
ّللَّ ْ ِ مُ َ

َّ
س ۔ اخل(افر اہلل ےھجتولوگں ےس ؤاچےئ اگ۔) اس رپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اےنپ ےمیخ ےس رس ابمرک ابرہ اکنال افر
ان ِ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایولوگےلچاجؤاس ےئلہکاہللاعتیلےنریمیافحتظاکفدعہرکایلےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
ضعب اےس رجریی ےس افر فہ دبعاہلل نب قیقش ےس لقن رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افح تظ یک اجیت یھت اس
ںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعاکذرکںیہن۔
رافی  :دبعنبدیمح،ملسمنباربامیہ،احرثنبدیبع،دیعسرجریی،دبعاہللنبقیقش،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤یزیؽب ٩ہاروَ ،٪شیکً ،لی ب ٩بذی٤ة ،ابوًبيؽة ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ

یک ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩بَ ٔذ َیَ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
َش ْ

َّ
َّ
َسائ ٔي َ ١فٔی ا ٌَِ ٤َ ٟاصٔی َ َ ٧ض ِت ُض ِ٤ََ ٠ًُ ٥ا ُؤص َُِ ٥َِ ٠َٓ ٥ی َِ ٨ت ُضوا
بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َو َٗ ٌَ ِت بَُ٨و إ ٔ ِ َ
وب َب ٌِـٔض ٔ ِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٕف َوُ ٨َ ٌََ ٟض ًَِ ٥ل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٪ؼا ُو َؼ َوً َٔيسی ابِ ٔ٩
َرض َب اہللُ َُٗ ُ٠
َٓ َحاَُ ٟشوص ُِ ٥فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟشض ٔ َِ ٥و َواکَُ٠وص َُِ ٥و َط َاربُوص َُِ َ ٓ ٥

اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی
َِ ٣ز َی َ ٥ذََ ٔ ٟ
وَٗ ٪ا ََ َٓ ٢حََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ک ب ٔ َ٤ا ًَ َؼ ِوا َوکَاُ ٧وا َي ٌِ َت ُؽ َ
َّ ِ
اُ ٪سِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ََّل َي ُ٘و ُٔ ٓ ٢يطٔ ًَ ِ٩
ُطا َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢یزٔی ُؽ َوک َ َ َ
ُطوص ًَُِ ٥ل َی ا َِ ٟص ِّ ٙأَ ِ ّ
ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َشًی َتأ ُ ُ
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟو َّؿاطٔ ًَ ِ٩
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩بَ ٔذ َیَ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ي ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس ْ١
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،سیدینب اہرفؿ ،رشکی ،یلع نب ذبئمة ،اوبدیبعة ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجینبارسالیئانگوہںںیمالتبمءوہےوتاؿےکاملعءےناںیہنرفےنکیکوک شیکنکیلبجفہ
ابز ںیہن آےئ وت املعء اؿ ےک اسھت اےنھٹ ےنھٹیب افر اھکےن ےنیپ ےگل۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن اؿ ولوگں ےکدؽ آسپ ںیم اکی دفرسے
ےس الم دےیئ افر رھپ رضحت داؤد ہیلع االسلؾ افر رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ یک زابؿ ےس اؿ رپ تنعل یک ویکہکن فہ ولگ انرفامین رکےت
وہےئدحےساجتفزرکاجےتآ ے۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساھٹرکھٹیبےےلہپہیکتاگلےئوہےئآ ے۔افررفامایاسذاتیک
مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ مت ولگ اس فتق کت اجنت ںیہن اپؤ ےگ بج کت مت اظمل وک ملظ ےس ہن رفوک ےگ۔
دبعاہلل نب دبع ارلنمح ،سیدی ےس افر فہ ایفسؿ وثری ےس ہی دحثی لقن رکےت وہےئ دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذرک
ںیہن رکےت ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ دمحم نب ملسم نب ایب فاضح ےس یھب یلع نب ذبہمی ےک وھاےل ےس وقنمؽ ےہ فہ اوبدیبعہ
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےسرموفب ً ایس یک امدنن لقنرکےت ںیہ۔ ہکبج ضعب اوبدیبعہ ےک
وحاےلےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،سیدینباہرفؿ،رشکی،یلعنبذبئمة،اوبدیبعة،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ب٨ؽارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔياً ،٪لی ب ٩بذی٤ة ،شرضت ابوًبيؽہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ًَُ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩بَ ٔذ َیَ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٔ ٓ ١يض ٔ َِ ٥ی َزی أَ َظا ُظ ًَل َی َّ
َّ
َّ
اٟذٔ ِ ٧ب َٓ َي َِ ٨ضا ُظ ًَ ُِ ٨ط َٓإٔذَا
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
َسائ ٔي َ٤َّ َٟ ١ا َو َٗ ٍَ ٓ ٔيض ٔ ِ ٥اُ ِ٘ ٨َّ ٟؽ ک َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪بَىٔی إ ٔ ِ َ
ْقآ ُ٪
و ٪أَٔٛي َُ ٠ط َو َ ٔ
ا ٪ا ُِ َِ ٟؽ َ ٥َِ ٟی ُِ ٌِ ٨َ ٤ط َ٣ا َرأَی ُٔ ٨ِ ٣ط أَ َِ ٪یَ ُٜ
کَ َ
َرض َب اہللُ َُٗ ُ٠
وب َب ٌِ ٔـض ٔ ِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٕف َوَ٧زَ َٔ ٓ ٢يض ٔ ِ ٥ا ِِ ُ ٟ
َش َیب ُط َو َظَ ٔ ٠يل ُط ٓ َ َ
َْقأَ َشًَّی
َٓ َ٘ا ََّ ٩َٔ ٌُٟ ٢أ ٟذ َ
َسائ ٔي ًََ ١ل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٪ؼا ُو َؼ َوً َٔيسی ابِ ِٔ ٣َ ٩زیَ َ ٥ذََ ٔ ٟ
ک ب ٔ َ٤ا ًَ َؼ ِوا َوکَاُ ٧وا َي ٌِ َت ُؽ َ
یُ َ َٛ ٩
َفوا ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ
وَ َ ٓ ٪
أ َ ٧ ٪ي ُّی اہللٔ
وَٗ ٪ا ََ ٢وک َ َ
و ٪بٔاہللٔ َوأ ٨َّ ٟي ِّی َو َ٣ا أُِ٧ز ٔ َ ٢إَِٔ ٟيطٔ َ٣ا َّات َع ُذوص ُِ ٥أَ ِوَ ٔ ٟيا َئ َو َلَٛ َّ٩ٜٔثٔی ّرا ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥ا ٔس ُ٘ َ
بَ ََ َّ ٠وَِ ٟو کَاُ ٧وا یُ ِؤ َٔ ُ٨٣
ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣ُ ٥َ ٠ت ٜٔئّا َٓ َحََ ٠ص َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َشًَّی َتأ ِ ُظ ُذوا ًَل َی َی ٔؽ َّ
ُطا َش َّؽث َ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار
ُطو ُظ ًَل َی ا َِ ٟص ِّ ٙأَ ِ ّ
اٟواَ َٓ ٥ٔ ٔ ٟتأ ُ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َوأَ ََِ ٣ل ُظ ًَل َ َّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟو َّؿا ٔط ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩بَ ٔذ َیَ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط

دنبار ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،یلع نب ذبئمة ،رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایبجنبارسالیئےکاامیؿںیمیمکآیئگوتاؿےسارگوکیئاےنپاھبیئوکانگہرکےتوہےئد اتھکوتاےسرفاتکرھپ
دفرسےدؿارگفہابزہنآاتوتاےس اسایخؽےسہنرفاتکہکاےکساسھتاھکانانیپافراانھٹانھٹیبےہ۔انچہچناہللاعتیلےناؿ بےک
الي َکفَرفانِمْ َنإ ْ ِ
لُع َ
اي
ش َ
ِ ِ َ
دؽاکیدفرسےےسوجڑدیاؿےکقلعتمرقآؿانزؽوہاےہ۔انچہچناہللاعتیلرفامےتںیہ ِ َن ّ دِ َ ُ
َ
عِیش
فؿ۔ (ینب رسالیئ ںیم ےس وج اکرف وہےئ اؿ رپ داؤد ہیلع االسلؾ افر ٰیسیع نب
اي رَم َْثَ َذکِلَ ِ َن ع ََص ْوا َف َک ُيا تَع ْ َن ُدد َ
َلَع ل َِسا ِؿ َدا ُف َد َف َ ی ْ ِ
رممی یک زابؿ رپ تنعل یک یئگ ہی اس ےئل ہک فہ ان رفامؿ آ ے۔ افر دح ےس سگر ے آ ے۔ ااملدئہ۔ آتی) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
لَک َ م ِْی
ِ
ِ
َ
ُ
ش
ُ
ْ
ِ
ْ
ّللَّ َفالیّ ِی ِ ّی َف َم ُأ ْث َِؽ ِإل َ ْن ِة َما َّئج َُددف ُ ْم َأ ْف ِ َنئَ َف ِ َّن ِثًا م َف و َؿےسآرخکتزپیھ(افرارگ
فملس ےنہیآایت َف َ ْل َک ُيا ُ ْي ِ ُم َؿ ِي ِ
فہاہللافریبنرپافراسزیچرپوجایکسرطحانزؽیکیئگےہاامیؿالےتوتاکرفوکدفتسہنانبےتنکیلاؿںیمارثکولگانرفامؿںیہ۔
ااملدئہ۔ آتی) رافی  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیکت اگلےئ ےھٹیب وہےئ آ ے افر اھٹ رک ھٹیب ے رھپ رفامای مت یھب
ذعابایہلےساسفتقکت اجنتںیہناپےتکسبجکت اظملاکاہھتڑکپرکاےسقح یک رطػراہراتسرپہنےلآؤ۔دمحمنباشبر
یھب اوبداؤد ےس فہ دمحم نب ملسم نب ایب فاضح ےس فہ یلع نبذبہمی ےس فہ دیبعہ ےس فہ دبعاہلل ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔

رافی  :دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،یلعنبذبئمة،رضحتاوبدیبعہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 968

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ابوشٔؽ ،ابوًاػً ،٥ث٤ا ٪ب ٩سٌؽً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض أَ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَبُو َشٔ ِٕؽ ا َََِّ ٟٔل ُض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ٔرک َُ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ َٕ ٥ش َّؽث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ً ِ ٔ

َر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی إٔذَا أَ َػ ِب ُت َّ
ئ َوأَ َظ َذ ِتىٔی َط ِض َوت ٔی
َش ُت َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ
اِ ٠ٟص َ ٥اَ ِ ٧ت َ ِ
َُح ُِ ٣ت ًَل َ َّی َّ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل تُ َ ِّ
ُح ُ٣وا كَ ِّي َبا ٔ
ٓ َ َّ
ت َ٣ا أَ َش َّ ١اہللُ َلَ ٥ِ ُٜو ََّل َت ٌِ َت ُؽوا إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یُ ٔص ُّب
اِ ٠ٟص ََٓ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ

یَ ٩وکُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا َر َز َٗ ٥ِ ُٜاہللُ َش ََل َّّل كَ ِّي ّبا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ا ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ُِ ٣ز َس َّل
ا َِ ٌِ ٤ُ ٟت ٔؽ َ
یب َو َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِِ ًُ ٩ِ ًَ ٥ث ََ ٤
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ٔرک ََ ٣ة ُِ ٣ز َس َّل
َِ ٟي َص ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َو َر َوا ُظ َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ ِٔ ِ ً ٩
رمعفنبیلعاوبصفح،اوباعمص،امثعؿنبدعس،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم بج وگتش اھکات وہں وت
وعروتںےک ےئلرپاشیؿرھپےناتگلوہں۔ افرریمی وہشتاغبلوہاجیتےہ۔انچہچن اہللاعتیل ےنآتیانزؽرفامیئ َي َأ ُّ َب َّ دِ
ي
ال َ
ُ ُ ِ َ َُک
ّللَّ لَُک ْم َف َل تَ
ي الْم
َ
ع
ع
َ
ت َم َأ َ َّ
ُ
ِ
َ
َُ
ن
ن
آما َل ُ َ
ُ
يِّ ُما َط ِّی َنا ِ
ّللَّ َ ََح ًل َط ِّی ًنا۔ (اے اامیؿ فاول اؿ رھتسی
ِم َر َزق ْم ا ُ
د
د
ل
َ
ّلل
ّ
ا
ؿ
إ
فا
د
د
حا ُ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ُ
ِي َفُکا ّ
ُ
ّ
َ
ّ
زیچفںوکرحاؾہنرکفوجاہلل اعتیلےناہمترےےئلالحؽیکںیہافردحےسہنڑبوھ۔ےبکشاہللدحےسڑبےنھفاولںوکدنسپ ںیہن
رکاتافراہلل ےکرزؼںیمےسوجزیچالحؽرھتسیوہاھکؤافراہللےسڈرفسجرپمتاامیؿرےتھکوہ۔ااملدئہ۔آتی)ہیدحثینسح
رغ بےہ۔ضعبرافیاےسامثعؿنبدعسیکدنسےکالعفہافردنسےسیھبرفاتیرکےتںیہ۔نکیلہیرملسےہافراسںیمانب
السلقنرکےتںیہ۔
ابعسریضاہللاعتیلامہنعاکذرکںیہن۔اخدلذحاءیھبمرکہمےسیہیدحثیرم ً

رافی  :رمعفنبیلعاوبصفح،اوباعمص،امثعؿنبدعس،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 969

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،اَسائي ،١ابواسص٤ً ،ٙزو بَ ٩ششبي ،١شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش ِشبٔي َ ١أَبٔی
َسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َص َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ َٔ ُ ٩
ٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
َّ
اب أَُ َّ ٧ط َٗا ََّ ٢
ک ًَ ِ ٩ا َِ ٟع ِ٤ز ٔ
ْقة ٔ َي ِشأَُٟوَ َ ٧
َّس َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَی ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔی ا َِ ٟع ِ٤ز ٔبَ َي َ
َِ ٣ي َ َ
أ ٪طَٔا ٕئ َٓ َ٨زََِ ٟت أًٟی ف ٔی ا َِ ٟب َ َ
َْقئ َ ِت ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
ی٩
أ ٪طَٔا ٕ
ئ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ئ َٓ َ٨زََِ ٟت َّأًٟی فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َوا ِِ ٤َ ٟي ٔ ٔ
َّس ِاْلیَ َة َٓ ُؽعٔ َی ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَی ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔی ا َِ ٟع ِ٤ز ٔبَ َي َ
َْقئ َ ِت ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
أ ٪طَٔا ٕئ َٓ َ٨زََِ ٟت َّأًٟی
ْقبُوا اٟؼَّ ََل َة َوأَْمُتْن ُسک َ َاری َٓ ُؽعٔ َی ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَی ِّ َن َ٨َ ٟا فٔی ا َِ ٟع ِ٤ز ٔبَ َي َ
آ َُ٨٣وا ََّل َت ِ َ
فٔی ا ِ٤ٟائ َٔؽة ٔإٔ٤َّ٧ا یُزٔی ُؽ َّ
وُ َٓ ٪ؽعٔ َی
اٟظ ِي َلا ُ ٪أَ ِ ٪یُوٗ ٔ ٍَ بَ ِي َ ٥ِ ُٜ٨ا َِ ٌَ ٟؽا َو َة َوا َِ ٟب ِِ َـا َئ فٔی ا َِ ٟع ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟي ٔ ٔ
َّس إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ٓ ََض ِ ١أَْمُتْن َُ ٨ِ ٣ت ُض َ
َ
َ
َسائ ٔي ََ ١ص َذا ا َِ ٟص ٔؽ ُ
یث ُِ ٣ز َس ْ١
ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
َْقئ َ ِت ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧ت َض ِي َ٨ا اَ ِ ٧ت َض ِي َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبویفس،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رمعفنبرشلیبح،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےسوقنمؽ
نَع
ن ْ
ےہہکاوہنں ےئنداع یک ہکای اہللامہرےےئلرشاباک اصػاصػمکحایبؿرفامانچہچن وسرہرقبہ یکآتیانزؽوہیئ َ ْيَ ُل َ َ
لْ لْ
ا حَمْرِ َفا مَ ْیض ِ ِر۔ (آپ ےس رشاب افر وجےئ ےک قلعتم وپےتھچ ںیہ۔ ہہک وک ،اؿ ںیم ڑبا انگہ ےہ افر ولوگں ےئلیک ھچک افدئے یھب ںیہ
افعاؿاکانگہاؿ ےکعفنےستہبڑباےہارقبلہ۔آتی) رھپرمعریضاہللاعتیلہنع وک البایایگ افر ہیآتیانسیئ یئگ۔ رھپرضحترمع
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اے اہلل امہرے ےئل رشاب اک اصػ اصػ مکح ایبؿ رفام انچہچن وسرہ اسنء یک ہی آتی انزؽ وہیئ َي َأ ُّ َب

ي َُ َ
َّ دِ
ي ُ َُس َری۔االیة(اےاامیؿفاولسجفتق ہک مت ہشنںیم وہامنزےکزندکی ہن اجؤ اہیںکتہک مت
يوُباال َّض َل َة َف َأ ْ ُ ْ
ال َ
آما َل ْ َ

ھجمسوکسہکایکہہکرےہوہ۔ااسنلئ۔آتی)رھپرمع ریضاہللاعتیلہنعوکالبایایگافرہیآتیانسیئیئگنکیلاوہنںےنرھپاہکاےاہلل
ل َّسی َ ُ ِ َ یی ُک
ق َ ْ َن ْمالْعَ َددا َف َة َفال َْیع ْ َضائَ
امہرےےئلرشاباکاصػاصػمکحایبؿرفامافررھپامدئہیکہیآتیانزؽوہیئ ِإ َّن ُث ُِندا ْ َظا ُؿأ ْؿي
لْ لْ
ِفا حَمْرِ َفا مَ ْیض ِ ِر۔(اطیشؿوتیہیاچاتہےہہکرشابافروجےئےکذرےعیےسمتںیمدینمشافرضغبداےلافرںیہمتاہللیکایدےس
افرامنزےسرفےک۔وسابیھبابزآاجؤ۔ااملدئہ۔آتی)رھپرضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکالبایایگافرہیآتیزپھرکانسیئیئگوت
اوہنںےنرفامایل ابزآے،ل ابزآے۔ہیدحثیارسالیئےسیھبوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبویفس،ارسالیئ،اوباقحس،رمعفنبرشلیبح،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 970

راوی ٣ :ص٤ؽ بًَ ٩لئ ،وٛيٍ ،اَسائي ،١ابواسصا ،ٚابو٣يَّسہ٤ً ،ز ب ٩ظلاب

َش ِشبٔي َ ١أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّس َة ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ُ ٩
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َِ ٣ي َ َ
ئ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
اب َٗا ََّ ٢
ٕ
ا َِ ٟع َّل ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَی ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔی ا َِ ٟع ِ٤ز ٔبَ َي َ
َک ِ َ ٧ص َو ُظ َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩یُو ُس َ
أ ٪طَٔا ٕئ ٓ ََذ َ َ
دمحم نب العئ ،فعیک ،ارسالیئ ،اوبااحسؼ ،اوبرسیمہ ،رمع نب اطخب دمحم نب العء یھب فعیک ےس فہ ارسالیئ ایسوبااحسؼ ےس افر فہ
اوبریسمہےسلقنرکےتںیہیکرمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےنرفامایاےاہلل امہرےےئلرشاباکمکحاصػاصػایبؿرفام
افررھپاسیکامدنندحثیذرکیک۔افررفاتیدمحمنبویفسیکرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبالعئ،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،اوبرسیمہ،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 971

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١ابواسص ،ٙشرضت بزاء رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا٩ِ ٣ٔ ٢
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٗا ََ ٣َ ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ات رٔ َج ْ
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ٕ بٔأ َ ِػ َصاب ٔ َ٨ا َو َٗ ِؽ َ٣اتُوا
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ ١أَ ِ ٪تُ َُح ََّ ٦ا َِ ٟع ِ٤زُ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ ِّ
أَ ِػ َص ٔ
اِ َٛ ٢ي َ
رح َِ ٣ت ا َِ ٟع ِ٤زُ َٗا َ ٢رٔ َج ْ
ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
ت ُج َْ ٨اط ٓ ٔ َامی كٌَ ُٔ٤وا إٔذَا َ٣ا َّات َ٘ ِوا َوآ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا
و ٪ا َِ ٟع َِ ٤ز َٓ َ٨زََِ ٟت َِ ٟي َص ًَل َی َّأ ٟذ َ
َشب ُ َ
َي ِ َ
اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ئ أَي ِّـا
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
دبع نب دیمح ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رشاب یک رحتم اک مکح
آےنےسےلہپاحصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعاکالاقتؽوہاکچاھت۔بجرشابرحاؾیکیئگوتضعبولوگںےناہکہکامہرےاسویھتںاک
ي َُ
َل َ َلَع َّ دِ
آما َفعَمِلُواال َّضا ِ َِ ِ
ایکوہاگفہولگوترشابےتیپوہےئرمےآ ے۔رھپہی آتیانزؽوہیئ َ ْ َ
ت ُ َخ ٌّحف ِیمَا َطعِمُوا ِإ َذا َم
ال َ
َ
ايا َف َ ُ
آما َفعَم ِلُواال َّضا ِ َِ ِ
ت۔(وجولگاامیؿالےئافرکیناکؾ ےئاؿرپاسںیموکیئانگہںیہنوجےلہپاھکےکچہکبجآدنئہوکرپزیہ
ّ َْ
اگر وہےئ افر اامیؿ ولےئ افر لمع کین رکےنفاولں وک دفتس راتھک ےہ۔ ااملدئہ۔آتی) ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ اس دحثی وک
ہبعشیھباوبااحسؼےسفہرباءےسایسرطحرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اوباقحس،رضحترباءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 972

راوی  :ب٨ؽار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبة ،ابواسص ،ٙابواسصا ٚسے روایت ےہ ٛہ بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اب
ک ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَب ٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙا ََٗ ٢ا َ ٢ا ِٟب َ َرا ُئ ََ ٣
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ات ْ َ ٧
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و ٪ا َِ ٟع َِ ٤ز َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
َشب ُ َ
ُح ُیَ ٤ضا َٗا َْ َ ٧ ٢
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُِ ٥ي ِ َ

ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
ت ُج َْ ٨اط ٓ ٔ َامی كٌَ ُٔ٤وا
َشبُوَ َ ٧ضا َٓ َ٨زََِ ٟت َِ ٟي َص ًَل َی َّأ ٟذ َ
ٕ بٔأ َ ِػ َصاب ٔ َ٨ا َّأ ٟذ َ
َٓ َِ ٜي َ
ی٣َ ٩اتُوا َوص َُِ ٥ي ِ َ
ِاْل َی َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دنبار،دمحمنبرفعج ،شعنة،اوب ااحسؼ،اوبااحسؼ ےسرفاتی ےہہک رباءنباعزبریض اہللاعتیلہنعےنرفامایاحصہبرکاؾریضاہلل
اعتیل ہنع ںیم ےس یئک آدیم اس احتل ںیم وفت وہےئ ہک فہ رشاب ایپ رکےت آ ے۔ سپ بج رشاب یک رحتم اک مکح انزؽ وہا وت
ي َُ
َل َ َلَع َّ دِ
آما َفعَمِلُوا ال َّضا ِ َِ ِ
ولوگں ےن اہک ہک امہرے دفوتسں اک ایک احؽ وہاگ رافی  ےتہ ںیہ رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ َ ْ َ
ت ُ َخ ٌّح
ال َ
ف ِیمَا َطعِمُوا۔االیةہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دنبار،دمحمنبرفعج،شعنة،اوباقحس،اوبااحسؼےسرفاتیےہہکرباءنباعزبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 973

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٌٟزیز ب ٩ابی رز٣ة ،اَسائي ،١س٤اکً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َٗا ََٗ ٢اُٟوا
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی رٔزِ ََ ٣ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا
ُحی ُ ٥ا َِ ٟع ِ٤ز ٔ َٓ َ٨زََِ ٟت َِ ٟي َص ًَل َی َّأ ٟذ َ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َّأ ٟذ َ
و ٪ا َِ ٟع َِ ٤ز َ٤َّ ٟا َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
َشب ُ َ
ی٣َ ٩اتُوا َوصُ َِ ٥ي ِ َ

ت ُج َْ ٨اط ٓ ٔ َامی كٌَ ُٔ٤وا إٔذَا َ٣ا َّات َ٘ ِوا َوآ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبعنبدیمح،دبعازعلسینبایبرزةة،ارسالیئ،امسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکبجرشابرحاؾ
وہیئوتاحصہبرکاؾریضاہللمہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساتبیفہولگوجرمےفہرشابایپرکےتآ ےاؿاک
ي َُ
َل َ َلَع َّ دِ
آما َفعَمِلُواال َّضا ِ َِ ِ
ایکمکحےہ۔سپہیآتیانزؽوہیئ۔ َ ْ َ
ت ُ َخ ٌّحف ِیمَا َطعِمُوا۔اآلۃی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
ال َ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعازعلسینبایبرزةة،ارسالیئ،امسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 974

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،ظاٟؽ ب٣ ٩ع٠ؽً ،لی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُِ ٣َ ٩ع َٕ ٠ؽ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
ت ُج َْ ٨اط ٓ ٔ َامی كٌَ ُٔ٤وا إٔذَا َ٣ا َّات َ٘ ِوا َوآ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
ت َٗا َ٢
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َِ ٟي َص ًَل َی َّأ ٟذ َ
لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ِ ٧ت ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ایفسؿ نب فعیک ،اخدل نب دلخم ،یلع نب رہسم ،ا،شم ،اربامیہ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی
َ
َل َ َلَع َّ
ْ
ي َُ
ِ
آما َفعَمِلُوا ال َّضا ِ َِ ِ
َ
ت ُ َخ ٌّح ف ِیمَا َطعِمُوا۔ االیة انزؽ وہیئ وت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رفامای مت یھب ایہن
د
ال
َ
ںیمےسوہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،اخدلنبدلخم،یلعنبرہسم،ا،شم،اربامیہ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 975

راوی  :ابوسٌيؽ٨٣ ،ؼور ب ٩ورؼاً ،٪لی بً ٩بؽاَّلًلی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ابواٟبعتری ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟب ِعتَر ِّٔی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا ُُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ َُ ٩و ِر َؼ َ
ض ش ُّٔخ ا ِٟب َ ِيتٔ َ ٩ِ ٣ا ِس َت َلا ََ إَِٔ ٟيطٔ َسب ٔ ّيَل َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ فٔی کًَُ ِّ١اََ ٓ ٕ ٦ش ََ ٜت َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ فٔی
َ٧زََِ ٟت َوِهَّلِل ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل َت ِشأَُٟوا ًَ ِ ٩أَ ِط َيا َئ إ ٔ ِ ٪تُ ِب َؽ َلَ ٥ِ ُٜت ُش ِؤ َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢أَبُو
کًَُ ِّ١اَٗ ٕ ٦ا َََّ ٢ل َوَِ ٟو ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ََِ ٟ ٥و َج َب ِت َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَل ٔ ٕٓی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبدیعس ،وصنمر نب فرداؿ ،یلع نب دبعاالیلع ،اؿ ےک فادل ،اوبارتخبلی ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی
َ َ ِ
س
ی
ُ
َ
ل
ً
ْی
ن
َ
ی
آںوتَّللَِّ َلَع ّ
س
َ
ی
ل
ّ
س ح ا َ ْ ِت نَمْ ا ْ ََظاع ِإ ْن ِة ِ ل۔ االیة انزؽ وہیئ (افر ولوگں رپ اہلل ےئلیک جح (تیب اہلل) رکان (رفض) ےہ۔
ان ِ
رشبہکیطفہاسیکاطتق رےتھکوہں۔)وتاحصہب رکاؾ ریضاہللاعتیلہنعےنوپاھچہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایک رہاسؽ
(جح رفض ےہ) ۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اخومش رےہ۔ولوگں ےن رھپ اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ایک رہ اسؽ(جح
رفضےہ)۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہن۔ارگںیماہںہہکداتیوترہاسؽفابجوہاجات۔اسرپاہللاعتیلےنہیآتی
ُ لَُک
ي َُ
انزؽیک َي َأ ُّ َب َّ دِ
ُک۔االیة(اےاامیؿفاول ایسیابںیت تموپوھچ ہکارگ مترپ فہ اظرہ یک
نَع َأ ْ َشئَ ِإ ْؿ ْ َ د
آما َل َ ْيَ ُلا ْ
تُ ْ
ت ْم َ ُ ْ
ال َ
اجںیئوتںیہمتربی وج ں۔ااملدئہ۔آتی)ہیدحثیرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔اساببںیم
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعافرانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :اوبدیعس،وصنمرنبفرداؿ،یلعنبدبعاالیلع،اؿےکفادل،اوبارتخبلی،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 976

٣وسی ب ٩ا٧ص ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ٌ٣ ٩ز ابوًبؽاہلل ابوًبؽاہلل بْصی ،روط بً ٩باؼة ،طٌبةٰ ،
اہلل تٌالی ً٨ہ

وسی بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕأَبُو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣
وک ُٓ ََل ْ٨َ َٓ ٪زََِ ٟت َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذی َ ٩آ َُ٨٣وا ََّل َت ِشأَُٟوا ًَ ِ٩
أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبٔی َٗا َ ٢أَب ُ َ

أَ ِط َيا َئ إ ٔ ِ ٪تُ ِب َؽ َلَ ٥ِ ُٜت ُش ِؤ َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دمحمنب رمعماوبدبعاہللاوبدبعاہللرصبی،رفحنبابعدة،شعنة،ومٰیسنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ
ہکاکیصخش ےنرعضایک ای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسریماابپوکؿےہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایریتاابپ
ُ لَُک
ي َُ
الفںےہ۔سپہی آتیانزؽوہیئ۔ َي َأ ُّ َب َّ دِ
ُک۔االیة(اےاامیؿفاول ایسیابںیت تم
آما َل َ ْيَ ُلانَعْ َأ ْ َشئَ ِإ ْؿ ْ َ د
تُ ْ
ت ْم َ ُ ْ
ال َ
وپوھچہکارگمترپفہاظرہیکاجںیئوتںیہمتربیوج ں۔ااملدئہ۔آتی)ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعماوبدبعاہللاوبدبعاہللرصبی،رفحنبابعدة،شعنة،ومٰیسنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 977

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت ابوبرک ػؽی ٙرضی اہلل تٌالی

ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی بَ ِرکٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
وَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ار َ
ِّ
رض َُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛؿ َّ ١إٔذَا
ْقؤ ََُ ٪ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
اٟؼ ِّؽ ٔ
ی ٙأَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ی ٩آ َُ٨٣وا ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ ِن ُٔ َشَّ ٥ِ ُٜلَ َي ُ ُّ
اض إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِ َ
ک أَ ِ٪
اض إٔذَا َرأَ ِوا هَ ا٤ّ ٔ ٟا ََٓ ٥َِ ٠یأ ِ ُظ ُذوا ًَل َی َی َؽیِطٔ أَ ِو َط َ
اصِ َت َؽیِت َُِ ٥وإنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ

يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ِ َ ٧ص َو
اب ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َي ٌُ َُّ ٤ض ِ ٥اہللُ بٔ ٌٔ َ٘ ٕ
َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َِ ٣ز ُٓو ًّا َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ي ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٗ ِو َُ ٟط َوَ ٥َِ ٟی ِز َٓ ٌُو ُظ

ادمح نب عینم ،سیدی نب اہرفؿ ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ولوگ مت ہی
َ ُ َ َّ ِ َ ُ عَل َ ْنُک ْ َ تْفُ َسُک
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ي۔ االیة (اے اامیؿ فاول مت رپ اینپ اجؿ یک ک ر الزؾ
ض ِإذا ْ َ َ د
آتی زپےتھ وہ۔ َي أ ّب د
اه ْ
ُک نَمْ ّ
ي ْ
ي آما م أ م ل ُّ
ال َ
ےہ۔اہمتراھچکںیہناگبڑاتوجوکیئرمگاہوہہکبجمتدہاتیایہتفوہ۔ااملدئہ۔آتی)ہکبجںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وک
رفامےت وہےئ انسہک ارگولگ اظمل وکملظ ےس ںیہن رفںیک ےگ وت رق ب ےہ ہک اہلل اؿ  ب وک ذعاب ںیم التبم رک دے۔ ہی دحثی
نسح حیحص ےہ۔ یئک رافی اس دحثی وک اامسلیع نب اخدل ےس ایس یک امدنن رموفب ً لقن رکےت ںیہ نکیل ضعب رضحات اامسلیع ےس فہ
سیقےسافرفہاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےسایہناکوقؽلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ ،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 978

راوی  :سٌيؽ ب ٩يٌ٘وب كاٟ٘انیً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارکً٘ ،بة ب ٩شٜي٤ً ،٥زو ب ٩جاریةٟ ،عِم ،شرضت ابوا٣يہ طٌبانی

وب َّ
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُ ٩أَب ٔی َشٕٔ ٜيَ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩جارٔیَ َة
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

اِ ٠ٟع ِٔم ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ي َة َّ
َّ
ٕ َت ِؼ َ ٍُ ٨ب ٔ َض ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َٗا َ ٢أَیَّ ُة آ َی ٕة ُُِٗ ٠ت
اٟظ ٌِ َبان ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟعظَ ىٔ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َِ ٛي َ
ُّ
رض َُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛؿ َّ ١إٔذَا اصِ َت َؽیِت َُِٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟؽ َسأ َ َِ ٟت ًَ َِ ٨ضا َظبٔی ّرا
َٗ ِوُ ُٟط َت ٌَال َی یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ ِن ُٔ َشََّ ٥ِ ُٜل َي ُ ُّ
َسأ َ ُِ ٟت ًَ َِ ٨ضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِ ١ائ ِ َتٔ٤زُوا بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک َشًَّی إٔذَا َرأَیِ َت ُط ًّصا
وٖ َو َت َ٨ا َص ِوا ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
ک ب ٔ َع َّ
اب کُ ِّ١ذٔی َرأ ِ ٕ
ک َو َؼ َِ ا َِ ٌَ ٟوآَ َّ٦إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪و َرائٔ٥ِ ُٜ
اػ ٔة َن ِٔ ٔش َ
ی ب ٔ َزأِیٔطٔ ٓ ٌَََِ ٠ي َ
َُ ٣لا ًّا َو َص ّوی ُ٣ت َّ َب ٌّا َوؼَُ ِ ٧يا ُِ ٣ؤثَ َز ّة َوإ ٔ ًِ َح َ
وِ ٣ٔ ٪ث ََٗ ٥ِ ُٜٔ٠٤َ ًَ ١ا َِ ًَ ٢ب ُؽ
 ١ا ِِ َ٘ ٟب ٔف ًَل َی ا َِ ٟح ِ٤ز ٌَِٔ ٠ٟٔا ٔٔ ٓ ١ٔ ٣يضِٔ ٣ٔ َّ٩ث ُ
أَیَّا ّ٣ا اٟؼَّ بِرُ ٓ ٔيضِٔ ٣ٔ َّ٩ث ُ
 ١أَ ِجز ٔ َظ ِٔ ٤شی َن َر ُج َّل َي ٌِ ََ ُ٠٤

اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو َزا َؼنٔی َُیِرُ ًُت ِ َب َة ٗٔي َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِجزُ َظ ِٔ ٤شی َن ٔ٨َّ ٣ا أَ ِو ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢بَ ِ ١أَ ِجزُ َظ ِٔ ٤شی َن َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دیعسنبوقعیباطاقلین،دبعاہللنبابمرک،ہبقعنبمیکح،رمعفنباجریة،یمخل،رضحتاوباہیمةعشین ےتہںیہہکںیماوبہبلعثینشخ
ریضاہللاعتیلہنعےکاپسایگافروپاھچہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسآتیےک قلعتمایک ےتہںیہرفامایہکوکیسنآتی۔ ںیم
ل َ تْفُ
ُک نَمْ َ َّ
آما عَ ْنُک ْم َأ َسُک ْم َل َ ُُّ
ي َُ
ےن رعض ایک َي َأ ُّ َب َّ دِ
ي۔ رفامای اجؿ ول ہک ںیم ےن ایکس ریسفت ڑبے ملع رےنھک
ض ِإ َذا ْ َ َ د
اه ْ ُ ْ
يُ ْ
ال َ
فاےلےسوپیھچیھت۔ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایکسریسفتوپیھچوتاوہنںےنرفامایہکلبکیناامعؽاکمکحدفافر
ربایئ ےس عنم رکف اہیں کت ہک مت ااسی لیخب دوھکی یکسج ااطتع یک اجےئ۔ وخااشہت یک ریپفی یک اجےن ےگل وت مت اینپ ک ر رکف افر
ولوگںوکوھچڑدفاسےئلہکاہمترےدعباےسیدؿآےنفاےلںیہنجںیمربصرکاناسرطحوہاگ۔ےسیجاگنچریاہھتںیمانیل۔اس
زامےن ںیم تنس رپ لمع رکےن فاےل وک مت ےسیج اچپس (لمع رکےن فاےل) آدویمں اک وثاب دای اجےئ اگ۔ دبعاہلل نب ابمرک  ےتہ
ںیہہکہبتعےکالعفہدفرسےرافیہیاافلظیھبلقنرکےتںیہہکاحصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ل  ںیم ےس اچپس آدویمں ےک ربارب ای اؿ ںیم ےس اچپس ےک ربارب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم
ےس۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دیعسنبوقعیباطاقلین،دبعاہللنبابمرک،عْنةنبمیکح،رمعفنباجریة،یمخل،رضحتاوباہیمةعشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 979

راوی  :شش ٩ب ٩اش٤ؽ ب ٩ابی طٌيب رحانی٣ ،ص٤ؽ ب ٩س٤٠ة رحانی٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚابونرض ،باذا٣ ٪ولی ا ٦ہانی ،شرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ُحان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا َِّ َ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا َِّ َ ٟ
ُحان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی
ض ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤يَّ ٥
ی ٩آ َُ٨٣وا َط َضا َؼةُ بَ ِي ٥ِ ُٜٔ٨إٔذَا
اٟؽار ِّٔی فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
أ ِ ٨َّ ٟ
َاِ ٣َ ٪ول َی أ ُ ِّ ٦صَإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رض ًَ ِ ٩بَاذ َ
اض َُی ِر ٔی َوَُی ِ َر ًَؽ َّٔی بِ ٔ ٩بَ َّؽا ٕئ َوکَاَ٧ا َن ِْصاَّ ٔ ٧يی ِ ٔن َی ِع َتَٔٔ٠ا ٔ ٪إلٔ َی َّ
اٟظاِ َٗ ٔ ٦ب َ١
َش َرض أَ َش َؽ ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗا َ ٢بَز ٔ َئ َٔ ٨ِ ٣ضا اُ ٨َّ ٟ
َ
ِاْل ٔ ِس ََلَٓٔ ٦أ َ َت َيا َّ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ َ ٥بٔتٔ َح َارة ٕ َو ٌََ ٣طُ َج ْا٩ِ ٣ٔ ٦
اٟظ َأٟ ٦تٔ َح َارت ٔض ٔ َ٤ا َو َٗؽ ََِٔ ٠ًَ ٦يض ٔ َ٤ا َِ ٣ولّی َ ٔ ٟبىٔی َصا ٔط ٕ ٥يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ب ُ َؽیِ ُ

ات
ک َوص َُو ًُوِ ُ ٥ت ٔ َح َارتٔطٔ ٓ ََ٤ز ٔ َق َٓأ َ ِو َصی إَِٔ ٟيض ٔ َ٤ا َوأَ ََ ٣زص َُ٤ا أَ ِ ٪یُ َب َِِّ ٠ا َ٣ا َت َز َک أَصِ َُ ٠ط َٗا ََ ٢تْ ٔ٤ي٤َّ ٠َ َٓ ٥ا ََ ٣
ٓ َّٔـ ٕة یُزٔی ُؽ بٔطٔ ا َِ ٔ ٠٤َ ٟ
ا٪
ک ا َِ ٟح َآَ ٦ب ٔ ٌِ َ٨ا ُظ بٔأ َ ِ ٕٔ ٟؼ ٔ ِر َص ٕ ٥ث ُ َّ ٥ا ِٗ َت َش ِ٨َ ٤ا ُظ أََ٧ا َو ًَؽ ُّٔی بِ ُ ٩بَ َّؽا ٕ
أَ َظ ِذَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔؽ ِ٨َ ٣ا إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َؼٓ ٌَِ َ٨ا إَِٔ ٟيض ٔ ِ٣َ ٥ا ک َ َ

َ٨َ ٌَ ٣ا َو َٓ َ٘ ُؽوا ا َِ ٟح َاََ ٓ ٦شأَُٟوَ٧ا ًَ ِ٨طُ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ٣ا َت َز َک َُیِرَ َص َذا َو َ٣ا َؼ َٓ ٍَ إ ٔ َِ ٟي َ٨ا َُی ِ َر ُظ َٗا ََ ٢تْ ٔ٤ي٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َب ٌِ َؽ ُٗ ُؽؤ ٦
ک َٓأ َ َت ِي ُت أَصِ َُ ٠ط َٓأ َ ِظب َ ِرتُ ُض ِ ٥ا َِ ٟعب َ َر َوأَ َّؼیِ ُت إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥ظ َِ ٤ص ٔ٣ائَةٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َتأَثَّ ُِ ٤ت ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ؼ ٔ ِر َص َٕ ٥وأَ ِظب َ ِرتُ ُض ِ ٥أَ ََّ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ َػاش ٔ ٔيی ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٓأ َ َت ِوا بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟض ِ ٥ا ِٟب َ ِّي ََ ٨ة ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ُؽوا َٓأ َ ََ ٣زص ُِ٥
ُ
رض أَ َش َؽ ُ٥ِ ٛ
َٕ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
أَ َِ ٪ي ِش َت ِصُٔ ٔ ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا يُ ِ٘ َل ٍُ بٔطٔ ًَل َی أَصِ ٔ ١ؼٔیٔ٨طٔ َٓ َصَ ٠
ی ٩آ َُ٨٣وا َط َضا َؼةُ بَ ِي ٥ِ ٜٔ٨إٔذَا َش َ َ
آَخ َٓ َص ََٔ٠ا َُٓ٨ز ٔ ًَ ِت ا َِ ٟع ُِ ٤ص ٔ٣ائَةٔ
اَ ٪ب ٌِ َؽ أَیِ َ٤أ٧ض ٔ َِ َ٘ َٓ ٥ا٤ِ ًَ ٦زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ا ِِ ٤َ ٟو ُت إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ أَ ِو َی َعا ُٓوا أَ ِ ٪تُ َز َّؼ أَیِ َْ ٤
اؾ َو َر ُج ُْ َ ١

یب َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔ َؼ ٔص ٕ
ؼ ٔ ِر َص ًَٕ ٩ِ ٣ٔ ٥ؽ ِّٔی بِ ٔ ٩بَ َّؽا ٕئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوأَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َّأ ٟذی َر َوی ًَ ِ٨طُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُّ ٩
 ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟبٔا َِ ٟصؽٔیثٔ
اٟشائ ٔٔب ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ُّی یُِٜى َی أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
رض َو َٗ ِؽ َت َز َُ ٛط أَصِ ُ

َوص َُو َػاش ُٔب اَّ ٟت ِٔ ٔشیر ٔ َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و َُ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُّ ٩
رض َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َ ٔ ٟشا٥ٕ ٔ ٟ
اٟشائ ٔٔب ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ُّی یُِٜى َی أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
ض َط ِي ْئ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ًَل َی ٔاَّل ِظت َٔؼارٔ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رض ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ِّی رٔ َوا َی ّة ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض َِ ٣ول َی أ ُ ِّ ٦صَإ ٔ ٧ئ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
نسح نب ادمح نب ایب بیعش رحاین ،دمحم نب سلمة رحاین ،دمحم نب ااحسؼ ،اوبرضن ،ابذاؿ ومیل اؾ اہین ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل
یی ُک
ج ُ ْ لْ
َ
ي َُ
ت۔ االیة(اے
آما َہ َها َد ُة َ ْن ِ ْم ِإ َذا رَضَح َأ َ َ د
ُکا م َْو ُ
ہنع ےسرفاتیےہ ہک میمتداریریضاہللاعتیل ہنع اس آتی َي َأ ُّ َب ّالدِ َ
اامیؿفاولہکبجمتںیمےسیسکوکومتآےچنہپوتفتیصےکفتقدرایمؿمتںیمےسدفربتعمآدیموگاہوہےناچہایاہمترےوسا
دف وگاہ افر وہں۔ ااملدئہ۔آتی) ےک قلعتم  ےتہ ںیہہک اس ےس ریمے افر دعی نب دباء ےک العفہ فہ  بولگ ربی وہے۔ ہی
دفونں االسؾ الےن ےس ےلہپ رصناین آ ے افر اشؾ آےت اجےت رےہ آ ے۔ اکی رمہبت فہ دفونں اجترت ےئلیک اشؾ ے وت ونب مہس ومیل
دبلینبایبرممیاےکناپساجترتیکرغضےسآای۔اسےکاپساچدنیاکاکیاجؾاھتفہاچاتہاھتہکہیایپہلابداشہیکدختمںیم
شیپرکےئفہاےکس امؽںیم ربیزیچیھت۔ رھپفہامیبر وہایگ افراےنساؿدفونں وکفتیصیک افر اہکہکاسےن وجھچکوھچڑا اےس اس
ےکاموکلںکتاچنہپدںی۔میمت ےتہںیہبجفہرجایگوتل ےنفہایپہلاکیزہاردرل ںیمچیبڈاالافررمقدفونںےنآسپںیم میسقت
رک یل۔ اؿ ےک رھگ چنہپ رک ل  ےن فہ اسامؿ اؿ ےک وحاےل رک دای۔ اںیہن ایپہل ہن الم۔ وت اوہنں ےن ل  ےس اےکس قلعتم وپاھچ۔ ل  ےن
وجاب دای ہک اس ےن یہی ھچک اھچڑا اھت افر ںیمہ اؿ زیچفں ےک العفہ وکیئ زیچ ںیہن دی۔ میمت  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک دمہنی ہبیط فیرفی الےن رپ بج ںیم االسؾ الای وت ںیم ےن اس انگہ اک ازاہل اچاہ افر اس الغؾ ےک اموکلں رھگ ایگ اںیہن اسری
ابتاتبیئ افراںیہناپچنوسدرمھدےدیزینہی یھباتبای ہکاینتیہرمقریمےاسیھت ےکاپسیھبےہ۔فہولگ دعیوکےلرک
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسوگاہبلط ےئوجہکاؿ ےک
اپسںیہن آ ے۔رھپآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےناںیہنمکحدایہکدعیےساسےک دنییکمیظعرتنیزیچیکمسق ںیل۔اس ےن
یی ُک
ج ُ ْ لْ
َ
ي َُ
ت۔االیةانچہچنرمعفنباعصافراکیصخش
آما َہ َها َد ُة َ ْن ِ ْم ِإ َذارَضَح َأ َ َ د
ُکا م َْو ُ
مسقاھکیلافررھپہیآتیانزؽوہیئ َي َأ ُّ َب ّالدِ َ
ڑھکےوہےئافروگایہیکہکایپہلدبلیےکاپساھتافردعیوھجاٹےہوتدعینبدباءےساپچنوسدرل نیھچےئلے۔ہیدحثی
رغ بےہ۔افرایکسدنسحیحصںیہن۔دمحمنبااحسؼےسلقنرکےنفاےلرافیاوبرضناکانؾدمحمنباسبئیبلکےہ۔الہملعےناؿ
ےسااح دثیلقنرکانرتک رکدایےہ۔ہیاص بریسفت ےہ۔ںیم(اامؾرتذمی)ےناامؾاخبری ےسانسہکدمحم نبایب رضنیکاؾاھین
ےکومٰیساوباصحلےسوقنمؽوکیئدحثیںیہناجےتن۔ہیدحثیرضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنعےساسدنسےکالعفہرصتخم
وطررپوقنمؽےہ۔
رافی  :نسح نب ادمح نب ایب بیعش رحاین ،دمحم نب سلمة رحاین ،دمحم نب ااحسؼ ،اوبرضن ،ابذاؿ ومیل اؾ اہین ،رضحت انب ابعس ریض

اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 980

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦اب ٩ابی زائؽہ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی ٗاسً ،٥بؽا٠٤ٟک ب ٩سٌيؽ ب ٩جبیر ،اٛ ٪ے واٟؽ،
شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ٘ ٟاس ِٔٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َٔ ٩س ٌٔي ٕؽ
َخ َد َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َس ِض َٕ ٍَ ٣َ ٥تٕ ٔ٤يَّ ٥
ئ ٓ ََ٤ا َت َّ
اٟؽار ِّٔی َو ًَؽ ِّٔی بِ ٔ ٩بَ َّؽا ٕ
ِم بٔأ َ ِرقٕ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َ ٢
اٟش ِض ٔ ُّ
َِ ٟي َص ٓ َٔيضا ُِ ٣ش٤َّ ٠َ َٓ ٥ٔ٠ا َٗ ٔؽ ِ٨َ ٣ا بٔتَر َٔٛتٔطٔ َٓ َ٘ ُؽوا َجا ّ٣ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َُ ٣ع َّو ّػا ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َٓأ َ ِش َُ َٔ ٠ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ْ
ئ َّ
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َُّ ٥و ٔج َؽ ا َِ ٟح ُا ٦ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓ٘ٔي َ ١ا ِطت َ َریِ َ٨ا ُظ ًَٔ ٩ِ ٣ؽ ٓ ٕ
ِم َٓ َص ََٔ٠ا بٔاہللٔ َٟظَ َضا َؼتُ َ٨ا
اٟش ِض ٔ ِّ
ٔی َو َتٕ ٔ٤يَ َ٘ َٓ ٥اَ ٦ر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِوَ ٔ ٟيا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا َط َضا َؼةُ بَ ِيَٗ ٥ِ ُٜٔ٨ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
أَ َش َُّ ٩ِ ٣ٔ ٙط َضا َؼت ٔض ٔ َ٤ا َوأَ َّ ٪ا َِ ٟح َاَ ٔ ٟ ٦ؼاش ٔبٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢وٓ ٔيض ٔ َِ٧ ٥زََِ ٟت َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ

یب َوص َُو َشؽ ُ
َشؽ ْ
ٔیث ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ایفسؿنبفعیک،ییحینبآدؾ،انبایبزادئہ،دمحمنبایباقمس،دبعاکلملنبدیعسنبریبج،اؿےکفادل،رضحتانبابعسریضاہلل
اعتیلہنع ےسرفاتیےہ فہ  ےتہ ںیہہک ہلیبقونب مہس اک اکی صخشمیمت داریافردعی نبدباء ےکاسھت الکنافرایسی ہگج رمایگاہجں
وکیئاملسمؿیہناھت۔بجفہوکونںااکسرتمفہکامؽےلرکآےئوتاسںیمےسوسےنےکڑجاؤفاالاچدنیاکایپہلاغبئاپایایگ۔رھپ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمیمتافردعیوکمسقدی۔رھپوھتڑیدمت دعبفہایپہلہکمںیماپایایگافراؿےسوپاھچایگوتاوہنں
ےناہکہکل ےندعیافرمیمتےسرخدیاےہ۔رھپدبلی یمہسےکفاوثںںیمےسدفصخشڑھکےوہےئافرمسق اھکرکاہکہکامہری
وگایہاؿدفونںیکوگایہےسزایدہ یچےہافرہیہکاجؾ(ایپہل)اؿےکآدیماکےہ۔رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےت

َ ُ َ َّ ِ َ ُ َہ َی ْینُِک
جُ
ُکال ْ
م
َ
ْ
َ
ت۔االیةہیدحثینسحرغ بےہ۔
َو
د
أ
رَضَح
ا
ذ
إ
م
يآما َها َد ُة
ِ
ْ
َ
َ
ْ ُ
ںیہہکہیآتیایہنےکقلعتمانزؽوہیئ َيأ ّبالد َ
افرانبایبزادئہیکدحثیےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،ییحینبآدؾ ،انبایبزادئہ،دمحمنبایباقمس،دبعاکلملنبدیعسنبریبج،اؿےکفادل،رضحتانبابعس
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 981

راوی  :شش ٩بٗ ٩زًة بْصی ،سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،لَکض ب٤ً ٩زو ،شرضت ً٤ار ب ٩یاَس رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ٩
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩شبٔيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌ ْ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة ا َِ ٟب ِ ٔ
ٔيؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ظ ََٔل ٔ
اَس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُِ٧زَِٔ ٟت ا ِ٤َ ٟائ َٔؽةُ َّٔ ٩ِ ٣
ئ ُظ ِبزّا َو َِ ٟص ّ٤ا َوأ ُ ٔ٣زُوا أَ ََِّ ٪ل یَعُوُ ٧وا َو ََّل
َی ٔ ٕ
اٟش َ٤ا ٔ

ْق َؼ ّة َو َظ َ٨از َٔیز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اػ ٕ٥
یب َٗ ِؽ َر َوا ُظ أَبُو ًَ ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َخوا ٕ َِ ٔ ٟؽ َٓ َعاُ ٧وا َوا َّؼ َ ُ
َی َّؽ ٔ ُ
َخوا َو َر َٓ ٌُوا ٕ َِ ٔ ٟؽ ٓ َُٔ ٤شعُوا ٔ َ
اَس َِ ٣وُٗوّٓا َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َِ ٣ز ُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ض ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ َٔ ٩ی ٔ ٕ
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ظ ََٔل ٕ
َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩س ٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔٗ ٩زَ ًَ َة
نسح نب زقعة رصبی ،ایفسؿ نب فعیک ،دیعس ،اتقدة ،الکس نب رمعف ،رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکآامسؿےسااسیدرتسوخاؿانزؽایکایگسجںیمرف یافروگتشاھترھپاںیہنمکحدایایگ
ہک اس ںیم ایخ تن ہن رکںی افر لک ےئلیک ہن رںیھک نکیل اب ولوگں ےن ایختن ہن رکںی افر لک ےئلیک ہن رںیھک نکیل اؿ ولوگں ےن
ایختن یھب یک افر دفرسے دؿ ےئلیک عمج یھب ایک۔ انچہچن اؿ ےک رہچے خسم رک ےک دنبرفں افر  ریریفں یک وصرںیت انبدی ںیئگ۔
اسدحثیوکاوباعمص افریئک رافیدیعسنب ایب رعفہبےس فہاتقدہ ےسفہالخسےس افرفہ امعرےسوموقًافلقنرکےت ںیہ۔ل اس

دحثیوکنسحنبزقہعیکدنسےکالعفہںیہناجےتن۔
رافی  :نسحنبزقعةرصبی،ایفسؿنبفعیک،دیعس،اتقدة،الکسنبرمعف،رضحتامعرنبایرسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 982

راوی  :ش٤يؽب٣ ٩شٌؽ ،سٔيا ٪ب ٩شبيب ،سٌيؽ ب ٩ابی رعوبہص٤يؽ ب٣ ٩شٌؽ ب٬ی یہ شؽیث سٔيا ٪ب ٩شبيب

رعوبَ َة ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِز َٓ ٌِ ُط َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩شبٔيبٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔٗ ٩زَ ًَ َة َو ََّل َن ٌِ ََ ٠ِ ٔ ٟ ٥ُ ٠صؽٔیثٔ ا ِِ ٤َ ٟز ُٓو َٔ أَ ِػ َّل
ئم
دیمحنب دعسم ،ایفسؿ نب  بیب ،دیعس نب ایب رعف حمندد نب دعسم یھب ہی دحثی ایفسؿ نب  بیب ےس افر فہ دیعس نب ایب رعفہب ےس
ایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔نکیلہیرموفعںیہن۔ل رموفعدحثییکوکیئالصںیہن اجےتنافرہینسحنبزقہعیک رفاتیےس
زایدہحیحصےہ۔
ئم
رافی  :دیمحنبدعسم،ایفسؿنب بیب،دیعسنبایبرعف حمنددنبدعسمیھبہیدحثیایفسؿنب بیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 983

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ار ،كاؤض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢یََُّ ٠قی ً َٔيسی شُ َّح َتطُ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩كَا ُوو ٕ
ض َّاتع ٔ ُذونٔی َوأُم ِّ َی إََٔ ٟضی ِ ٔن ُٔ ٩ِ ٣ؼو ٔ ٪اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة
َََّٓ٘ ٠ا ُظ اہللُ فٔی َٗ ِؤٟطٔ َوإٔذِ َٗا َ ٢اہللُ َیا ً َٔيسی ابِ َِ ٣َ ٩ز َی َ ٥أَأََ ِ ٧ت َُِٗ ٠ت ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ک َ٣ا یَُٜو ُ ٪لٔی أَ ِ ٪أَُٗو َ٣َ ٢ا َِ ٟي َص لٔی ب ٔ َص ِٕٓ ٙاْل َی َة ک ُ ََّ ٠ضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ٘ ٠َٓ ٥َ ٠ا ُظ اہللُ ُس ِب َصاَ َ ٧
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاہللٰیسیعہیلعاالسلؾوک(ایقتمےک
دؿ) ایکن دلیل اھکسںیئ ےگ۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن اس وقؽ ںیم ایس یک میلعت دی ےہ ہک ف ِإ ْذ َف َؽ ا ُ عِیش
ُ
اي رَم َ َ
ن ُْ َ
َ
ْث َأ َأ ْ َ
ّللَّ َي َ ی ْ َ
لَ
لل ِ َنا َ
ه
ی
َ
ْ
فؿاّللَِّ۔ (افر بجاہلل رفامےئاگ،اے ٰیسیعےٹیب رممیےکایک وتےنولوگں ےسایک اھتہکدخا ےک
د
نِم
ْ
ن
سا ّئج ُِدد ِفت َف ُأ ِ ّ َم ِإ ِ ُ ِ
ّ ِ
وساےھجمافرریمیامںوکیھبدخا(وبعمد)انبول۔)رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےت
ی
اوُؽ َم َ ْ َ
ب۔ ْٓال َی َة(فہرعضرکےاگوتاپک
َل َِل ِ َ ّ ٍ
ن َم َ ُي ُؿ َِل َأ ْؿ َأ َ
ںیہہکاہللاعتیلےناںیہناساکوجاباسرطحاھکسای ُش ْ جَا َ َ
ےہ ،ےھجم القئ ںیہن ہک ایسی ابت وہکں ہک سج اک ےھجم قح ںیہن۔ ارگ ںیم ےن ہی اہک وہاگ ےھجت رضفر ولعمؾ وہاگ۔ وج ریمے دؽ ںیم
ےہوتاجاتنےہافروجریتےدؽںیمےہفہںیمںیہناجاتن۔ےبکشوتیہ یپھوہیئابوتںوکاجےننفاالےہ۔ااملدئہ۔آتی)
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہامدئہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 984

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاہلل ب ٩وہب ،شٌی ،ابوًبؽاٟزش ٩٤جبلی ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

آَخ ُس َورة ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩شٌُ َ ٕ ٓی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟصبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َُ ٔ ٢

ُ
أُِ٧زَِٔ ٟت ا ِ٤َ ٟائ َٔؽةُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ْص
یب َو ُرؤی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َُ ٔ ٢
آَخ ُس َورة ٕأِ٧زَِٔ ٟت إٔذَا َجا َئ َن ِ ُ
اہللٔ َوا ِِ َٔ ٟت ُض َب ٌِ َؽ ا ِ٤َ ٟائ َٔؽة ٔ
ہبیتق،دبعاہللنبفبہ،ییح،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلامہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہل فملس رپ آرخ ںیم انزؽ وہوینایل وسرںیت ،وسرہ امدئہ افر وسرہ حتف ںیہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتیل
لْفَی
َ
ّللَّ َفا ْ ُ،ےہ۔
يا ِ
ہنعےسوقنمؽےہہکآرخیانزؽوہےنفایلوسرتوسرةرصن ِإ َذا َح َء ْ ُ
رافی  :قنینة،دبعاہللنبفبہ،ییح،اوبدبعارلنمحیلبج،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرہااعنؾ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 985

راوی  :ابوَکیبٌ٣ ،اویة ب ٩ہظا ،٦سٔيا ،٪ابواسص٧ ،ٙاجية بٌٛ ٩ب ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ٧ ٩ِ ًَ ٙا ٔج َي َة بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َّ ٪أَبَا َج ِض َٕٗ ١ا َ٢
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ ٩صٔظَ اُ ٩ِ ًَ ٕ ٦سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ک َو َلَّ٩ٜٔ
ک َو َلِّ َٜ ُ ٧ ٩ِٔ ٜذ ُب ب ٔ َ٤ا ٔجئ َِت بٔطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َٓإُٔ َّ ٧ض ََِّ ٥ل یُ َِّ ٜذبُوَ َ ٧
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا ََّل ِّ َٜ ُ ٧ذب ُ َ

َّ
اٟوأ٤ٟٔی َن بٔآیَا ٔ
و٪
ت اہللٔ َی ِح َص ُؽ َ

اوبرک ب ،اعمفیة نب اشہؾ ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،انجنة نب بعک ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبلہج ےن یبن
ارکؾیلصاہللہیلع فآہلفملسےساہکہکل آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیہن الٹھجےتہکلبل وتاےسالٹھجےتںیہ۔وجآپیلصاہلل
َّئ
لَک ا ل
َئ
ِ
ِ
م
ی
َح
ِ
ُ
َ
ِ
َ
َ
ی
ْ
ْ
ج
ک
ال َن ِيٓ َي ِ
فؿ۔االیة(وس
تا ِّ
ِوُبن َف َّن ّ
ّلل َ ُ دد َ
ہیلعفآہلفملسرپانزؽوہاےہ۔سپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ َف ِٔ مل ُ ّ دد َ َ

فہےھجتںیہنالٹھجےتہکلبہیاظملاہللیکآایتاکذرکاکااکنررکےتںیہ۔االاعنؾ۔آتی)
رافی  :اوبرک ب،اعمفیةنباشہؾ،ایفسؿ،اوباقحس،انجنةنببعک،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 986

راوی  :اسص ٙب٨٣ ٩ؼور ب٬ی ًبؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی سے وہ سٔيا٪

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ٧ ٩ِ ًَ ٙا ٔج َي َة أَ َّ ٪أَبَا َج ِض َٕٗ ١ا َ٢
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َّ
َّ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َو َص َذا أَ َػ ُّض
َک ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ااحسؼ نب وصنمر یھب دبعارلنمح نب دہمی ےس فہ ایفسؿ ےس فہ اوبااحسؼ ےس افر فہ انہیج ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوبلہج ےن یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک افر ایس یک امدنن دحثی ایبؿ یک۔ اس دحثی یک دنس ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذرک
ںیہن۔ہیرفاتیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمریھبدبعارلنمحنبدہمیےسفہایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 987

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ار ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َي ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ُٗ ِ ١ص َُو ا َِ٘ ٟاؼ ٔ ُر
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زََِ ٟت
ًَل َی أَ َِ ٪ی ِب ٌَ َث ًََِ ٠يَ ًَ ٥ِ ُٜذابّا َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗٔ ٥ِ ُٜأَ ِو َٔ ٩ِ ٣ت ِصتٔ أَ ِر ُجَٗ ٥ِ ُٜٔ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أًَُوذُ ب ٔ َو ِجض ٔ َ
ِ
َِّس َٗا َ ٢أَبُو
أَ ِو َیِ٠ب ٔ َشٔ ٥ِ ُٜط َي ٌّا َویُ ٔذ َی ٙبَ ٌِ َـ ٥ِ ُٜبَأ َض َب ٌِ ٕف َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَا َتا ٔ ٪أَص َِو ُ ٪أَ ِو َصا َتا ٔ ٪أَي َ ُ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکبجہیآتیانزؽوہیئلقوھااقلدر۔
(ہک دف فہ اس رپ اق در ےہ ہک مت ذعاب افرپ ےس ےجیھب ای اہمترے اپؤں ےک ےچین ےس۔ االاعنؾ۔ آتی) وت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
َ َی ْل ِی َسُک
ن َِيتَع ْ َضُک ْميَْس َ
ْ
ِ
ْ
ب۔(ایںیہمترفےقرک
د
ف
ش
م
فملسےنرفامایایہلںیمریتیانپہاچاتہوہں۔رھپہیاافلظانزؽانزؽوہےئأ ْف
َ َ ٍ
ًَ َُ
ےکرکٹادےافر اکی وکدفرسےیکزلایئاک زمہاکھچدے۔) بتروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہی دفونں ھچکومعمیل
افرآاسؿںیہرافیوککشےہاہکوھؿرفامایارسیہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 988

راوی  :شش ٩ب ٩رعٓة ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ ،ابی برک ب ٩ابی ٣زیُ ٥شانی ،راطؽ ب ٩سٌؽ ،شرضت سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

رک بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥ا َِّ َِ ٟشان ٔ ِّی ًَ َِ ٩را ٔطؽٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩س ٌِؽٔ
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
غ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة ُٗ ِ ١ص َُو ا َِ٘ ٟاؼ ٔ ُر ًَل َی أَ َِ ٪ی ِب ٌَ َث ًََِ ٠يَ ًَ ٥ِ ُٜذابّا َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗٔ ٥ِ ُٜأَ ِو

َٔ ٩ِ ٣ت ِصتٔ أَ ِر ُجَ٘ َٓ ٥ِ ُٜٔ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧ضا کَائ ٔ َْ ٨ة َوَ ٥َِ ٟیأ ِ ٔ
ت َتأِؤیَ ُ٠ضا َب ٌِ ُؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
یب
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
نسحنبرعفة،اامسلیعنبایعش،ایبرکبنبایبرممیاسغین،رادشنبدعس،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾ
ج ُک
قُک
عل َ ُک
ُ
ھ َْ
ي َأ ْر ُ ل ِ ْم۔یک ریسفتلقنرکےتںیہ
ال ِد ُر َ َلَع َأ ْؿ َب ْیع َ َت َ ْن ْم َ َ د
ع ًاينِمْ َقْ ِ ْم َأ ْفنِمْ َ ْ ِ
َلْق ُ َ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساسآتی ْ
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجؿولذعابایھبکتآایںیہن۔ہکلبآےنفاالےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :نسحنبرعفة،اامسلیعنبایعش،ایبرکبنبایبرممیاسغین،رادشنبدعس،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 989

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ
راوی ً :لی ب ٩ظَشٰ ،٦

ی٩
َش ٕ ٦أَ ِظب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َّأ ٟذ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ظ ِ َ

ک إٔ٤َ َّ ٧ا
ک ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوأَ ُّی َ٨ا َّلَ َیوِ َ ٥ُ ٔ ٠نٔ َِش ُط َٗا ََِ ٟ ٢ي َص ذََ ٔ ٟ
آ َُ٨٣وا َوَ ٥َِ ٟیِ٠ب ٔ ُشوا إ ٔ َی٤اُ َ ٧ض ِ ٥ب ٔ ُوَ ٥ِٕ ٠ط َّ ٙذََ ٔ ٟ

ٔيَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
اَٟش ُک أََ ٥َِ ٟت ِش ٌَُ ٤وا َ٣ا َٗا َ٤َ ِ٘ ُٟ ٢ا َُّٔ ٪لبِٔ٨طٔ َیا بُى َ َّی َّلَ ُت ِ ٔ
َش ِک بٔاہللٔ إ ٔ َِّ ِّ ٪
ص َُو ِّ ِ
اَٟش َک َُ ٟوًَ ٥ِْ ٠و ْ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ي َُ
رشخؾٰ ،یسیعنبویسن،ا،شم،اربامیہ،علقمة ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیل ہنع رفامےتںیہہکبج َّ دِ
آما َفمَلْ َی ْل ِیصُوا
ال َ
یلع ئنب ا
َِ ت ُظل ْ
ِإ َن ُ ْم ِ ٍم۔االیة(وجولگاامیؿالےئافراوہنںےناےنپاامیؿںیمرشکںیہنالمای،انماںیہنےئلیکےہافرفیہراہراتس رپ
ںیہ۔االاعنؾ۔آتی)انزؽوہیئوتہیاملسمونںرپاشؼسگرا۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسل  ںیمےسوکؿ ااسیےہوجاےنپافرپملظںیہن رکات۔آپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاسےسہی ملظ رمادںیہنہکلب

اسےسرمادرشکےہ۔ایک متےنامقلؿیک اےنپےٹیبوک تحیصںیہنہ یاہکےےٹیب اہللاسیکھتیسکوکرشکیہن رھٹااناسےئل ہک
رشکملظمیظعےہہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،ا،شم،اربامیہ،علقمة،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اسصا ٚب ٩یوسٕ ،ازر ،ٚؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،طٌيیَّ٣ ،سوٚ

َّ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
َّسو َٕٗ ٚا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َُّ ٣ت ٜٔئّا
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َش َّؽث َ َ٨ا َؼا ُوؼُ بِ ُ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َف َی َة ََ ٩ِ ٣ز ًَ َ ٥أَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا َرأَی
ً ٔ َِ ٨ؽ ًَائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت یَا أَبَا ًَائٔظَ َة ثَ ََل ْث ََ ٩ِ ٣تک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َواش َٔؽة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ضِ َ٘ َٓ َّ٩ؽ أَ ًِوَ ًََ ٥ل َی اہللٔ ا ِِ ٔ ٟ

ار َوص َُو یُ ِؽرٔ ُک اْلِ َ ِب َؼ َار َوص َُو َّ
اَ ٔ ٟ ٪ب ََشٕ
َف َی َة ًَل َی اہللٔ َواہللُ َي ُ٘و ََُّ ٢ل تُ ِؽرٔ ُُ ٛط اْلِ َ ِب َؼ ُ
يٕ ا َِ ٟعبٔیرُ َو َ٣ا ک َ َ
أ ٠ٟل ُ
َربَّ ُط َٓ َ٘ ِؽ أَ ًِوَ َ ٥ا ِِ ٔ ٟ
اب َو ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣ت ٜٔئّا َٓ َحَِ ٠ش ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن أَِ٧ؤزٔیىٔی َو ََّل ُت ٌِحٔٔ٠يىٔی
ئ ش ٔ َح ٕ
أَ ِ ٪یُک َ ُِّ ٤َ ٠ط اہللُ إ ٔ ََّّل َو ِش ّيا أَ ِو َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
َخی َو َِ َ٘ ٟؽ َرآ ُظ بٔاْلِ ُ ُٓ ٔ ٙا ِ٤ُ ٟبٔی ٔن َٗاَِ ٟت أََ٧ا َواہللٔ أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢سأ َ َ ٩ِ ًَ ٢صَ َذا َر ُسو َ٢
أََِ ٟي َص َي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو َِ َ٘ ٟؽ َرآ ُظ َ٧زِ َّ ٟة أ ُ ِ َ
اٟؼ َورة ٔ َّأًٟی ُظَٔ ٓ َٙ ٔ ٠يضا َُی ِ َر َصا َتی ِ ٔن ا َِّ ٤َ ٟز َتی ِ ٔن َرأَیِ ُت ُط َُ ٨ِ ٣ضب ٔ ّلا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ذَا َک ٔجبِرٔی ُ
٣َ ١ا َرأَیِ ُت ُط ف ٔی ُّ

اؼا ً ٔوَ َُ ٥ظ ِٔ٘٠طٔ َ٣ا بَی ِ َن َّ
َّٔ ٩ِ ٣
ق َو ََ ٩ِ ٣ز ًَ َ ٥أَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا ََ ٛت ََ ٥ط ِيئّا ٔ٤َّ ٣ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ ِؽ أَ ًِوَ َ٥
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ئ َس ًّ
َف َی َة
ک َٔ ٩ِ ٣ربِّ َ
َف َی َة ًَل َی اہللٔ َي ُ٘و ُ ٢اہللُ یَا أَ ُّی َضا اَّ ٟز ُسو َ ٢بَ ِّ٣َ ِّ ٠ا أُِ٧ز ٔ َ ٢إَِٔ ٟي َ
ک َو ََ ٩ِ ٣ز ًَ َ ٥أََّ٧طُ َي ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا فٔی َُ ٕؽ َٓ َ٘ ِؽ أَ ًِوَ َ ٥ا ِِ ٔ ٟ
ا ِِ ٔ ٟ

ًَل َی اہللٔ َواہللُ َي ُ٘و ََُّ ١ِ ُٗ ٢ل َي ٌِ َ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٠فٔی َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق ا ِِ َِ ٟي َب إ ٔ ََّّل اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
اس ُُ ٤ط فٔی ِّ
َّس ُ
َّس ُ
اٟؽ َیوا ٔ٪
و ٚبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤و ََ ٛذا ک َ َ
اِ ٪
و ٚبِ ُ ٩اْلِ َ ِج َؽ َٔ یُِٜى َی أَبَا ًَائٔظَ َة َوص َُو َُ ِ ٣
َو َُ ِ ٣

ادمحنبعینم،ااحسؼنبویفس،ازرؼ،داؤ دنبایبدنہ،یبعش،رسمفؼ ےتہمیہہکںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےکاپسہیکت
اگلےئ اھٹیب اھت ہک اوہنں ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع نیت ابںیت ایسی ںیہ ہک سج ےن اؿ ںیم ےس اکی ابت یھب یک اس
ےناہللرپوھجٹابدناھ۔ارگوکیئصخشہیےہکہکدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےن(بشرعماجںیم)اہللاعتیلوکداھکیےہوتفہاہلل
للَّغ ل ْ
ف ا خ َ ِني ُر۔ االیة (اےس آںیھکن ںیہن
ھ ُ ْد
رپ ٹھج ابدناتھ ےہ ویکہکن اہلل اعتیل رفامےت ںیہ َل ُ ْ د
ک َْال ْ َي َر َف ُ َ
ن ِر ُک ُة َْال ْ َي ُر َف ُ َ
ن ِر ُ
ھ ا ِی ُ
دھکی ںیتکس افر فہآوھکنںوک دھکیاتکس ےہافر فہاہنتیابرکی نیبربخدارےہ۔ االاعنؾ۔آتی)رھپرفاماتےہ َف َم َک َؿ لِیَ َض ٍر َأ ْؿتُکَلِّمَ ُة
ا ُ َ
ب۔االیة(ینعیوکیئرشباس(ینعیاہللاعتیل)ےسفیحےکذرےعیایرپدےےکےھچیپیہےسابترکاتکس
ح ٍ
ّللَّ ِإ ّل َف ْ ًخ َأ ْفنِمْ َف َرائِ ِ َ
ےہ)رافی ےتہںیہہکںیمہیکتاگلےئاھٹیباھتاھٹرکھٹیبایگافررعضایکاےاؾاوملنینمےھجمتلہمدےئجیافردلجیہنےئجیکایکاہلل
خی (افر اس ےن اس وک اکی ابر افر یھب داھکی ےہ۔ امجنل۔ آتی۔) زین رفامای َفل َ َق ْدد َرآـُ ِي َُْلف ُ ِق
اعتیل ےن ہی ںیہن رفامای َفل َ َق ْدد َرآـُ َ ْثلَ ًة ُأ ْ َ
لْم
ا ُ ِنی ِن (افر  کشی اوہنں (ینعی دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ےن اےس آامسؿ ےک انکرے رپ فاحض داھکی۔) رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتیلاہنعےنرفامایاہللیکمسقںیمےن بےسےلہپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساےکقلعتمدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای فہ ربج الیئ آ ے۔ ںیم ےن اںیہن اؿ یک الص وصرت ںیم دف رمہبت داھکی۔ ںیم ےن داھکی ہک اؿ ےک  مس ےن
آامسؿفزنیمےکدرایمؿوپریہگجوکریھگایلےہ()7افرسجےنوساچہکدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےناہللیکانزؽیکوہیئزیچ
َ
ےہي َأ ُّ َبارلَّ َ یل ّ ِ ْ
ن۔االیة
َلنِمْ َر ّ ِ َ
ںیمےسوکیئزیچاپھچیلاسےنیھباہللرپوھجٹابدناھویکہکناہللاعتیلرفامات َ
ئوُؽ َ ع َم ُأ ْث َِؽ ِإ ْ َ
(اے روسؽوجآپ ےک رب ےنآپ رپ انزؽ ایک ےہ اےسوپرااچنہپدےئجی۔)( )1افر سج ےن اہکہک دمحم ( یلص اہللہیلعفآہلفملس)
ُ تعل َ
نَم
َلْق َل َ ْ ُم ْ
لکےکقلعتماجےتنںیہہکایکوہےنفاالےہاسےنیھباہللرپتہبڑباوھجٹابدناھاسےئلہکاہللاعتیلرفاماتےہ ْ
ِف ال َّشم ََو ِ
ض الْع َْی َت ِإ َّل اّللَُّ۔ االیة (اہلل اعتیل ےک العفہ زنیم ف آامسؿ ںیم وکیئ ملع ںیہناجاتن) ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ افر
ات َف َْال ْر ِ
رسمفؼنبادجعیکتینکاوباعہشئےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،ااحسؼنبویفس،ازرؼ،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 991

٣وسی بْصی رحشی ،زیاؼ بً ٩بؽاہلل بکاِیً ،لاء ب ٩سائب ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ًبؽاہلل بً ٩باض
راوی ٣ :ص٤ؽ بٰ ٩
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ُحش ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا زٔ َیاؼُ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا َِ ٟبکَّاِ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
وسی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩
ْص ُّی ا َِ َ ٟ
١
ُج َبیِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ ١و ََّل َ٧أِک ُ ُ
٣َ ١ا َن ِ٘ ُت ُ
اض أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ٧أِک ُ ُ
ض َٗا َ ٢أَتَی أُْ َ ٧
 ١اہللُ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٓکُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا ذُ َٔ
و٪
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠يطٔ إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت ُِ ٥بٔآ َیاتٔطٔ ُِ ٣ؤ ٔٔ٨٣ی َن إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َوإ ٔ ِ ٪أَك َ ٌِت ُُ٤وص ُِ ٥إٔٔ ِ ٤َُ ٟ ٥ِ َُّٜ٧
َ٣ا َي ِ٘ ُت ُ
َش َُ ٛ
َک ِ
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی صَ َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ض أَي ِّـا َو َر َوا ُظ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل
َب ٌِ ُـ ُض َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٔ
دمحمنبومٰیسرصبیرحیش،زایدنبدبعاہللاکبیئ،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےت
ںیہہکدنچولگیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافررعضایکایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسایکل 
سج زیچ وک لتق رکںی۔ اےس اھکںیئ افر ےسج اہلل ےن امر دای ےہ اےس ہن اھکںیئ۔ سپ اہلل اعتیل ےن ہی آایت انزؽ رفامںیئ ف َ ُکلُوا ِ َّ
رِک
ِم ُذ َ
ُکیْ ُی
مِ ِ
ْ
ُ
م۔ االیة (وس مت اس (اجونر) ںیم ےس اھکؤ سج رپ اہلل اک انؾایل ایگ ےہ۔ ارگ مت اس ےک ومکحں رپ
ة
ي
ي
م
ّللَّ عَل َ ْن ِة ِإ ْؿ
اْس ا ِ
ٓ
ی
ِ
ُْ
َِ ِ ْ َ
اامیؿ الےن فاےل وہ۔ االاعنؾ۔) ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ افر اکی افر دنس ےس یھب انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وقنمؽ
ےہ۔ ضعب رضحات اس دحثی وک اطعء نب اسبئ ےس فہ دیعس نب ریبج ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمالسً لقن
رکےتںیہ۔
رافی  :دمحم نب ومٰیس رصبی رحیش ،زاید نب دبعاہلل اکبیئ ،اطعء نب اسبئ ،دیعس نب ریبج ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 992

راوی ٓ :ـ ١ب ٩ػباط بِؽاؼی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١ؼاؤؼ اوؼی ،طيٌيی٤٘٠ً ،ة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔط ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٩ِ ًَ ١ؼا ُو َؼ اْلِ َ ِوؼ ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ

َّ
َّ
َّ
ْقأِ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَا ٔ
١
َٗا ََّ َ ٩ِ ٣َ ٢
ت ُٗ َِ ١ت ٌَاَِ ٟوا أَ ِت ُ
َس ُظ أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َی اٟؼَّ ٔصي َٔ ٔة أًٟی ًََِ ٠ي َضا َظا َت َُ ٣ُ ٥ص َّٕ ٤ؽ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٠ِ َٓ ٥َ ٠ي ِ َ
َغی ْب
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َ٣ا َرح َََّ ٦ربَُِّ ٠ًَ ٥ِ ُٜيِ ٥ِ ُٜاْل َی َة إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َ ٥ِ ُٜ٠َّ ٌََ ٟت َّت ُ٘ َ
لضف نب ابصح دغبادی ،دمحمنب لیضف ،داؤد افدی ،سیعیی ،علقمة ،رضحت دبعاہللریض اہلل اعتیل ہنع رفامےتںیہ ہک ےسج اےسی ےفیحص
َ ُّ ُ عل َ ُک
دےنھکییکوخاشہوہسجرپدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)یکرہمتبثوہوتہیآایتزپھ ُ
ْ
کي َ ْن ْم۔(ہہکدف
ْ
ت َمرَحّ َؾ َر ْ
ےلَلْق َ َن َ ْلا َأ ُ

آؤ ںیم ںیہمتانسدفںوج اہمترےرب ےنرحاؾایک ےہہیہکاس ےکاسھت یسکوک رشکی ہنانبؤ افرامںابپ ےکاسھتیکین رکف افر
لدگنیتسےکببسےساینپافالدوکلتقہنرکف۔ل ںیہمتافراںیہنرزؼدےگنیافرےبایحیئےکاظرہافروپدیشہاکومںےکرق بہن
اجؤ افر انقح یسک اجؿ وک لتق ہن رکف سج اک لتق اہلل ےن رحاؾ ایک ےہ۔ ںیہمت ہی مکح داتی ےہ۔ اتہک مت ھجمس اجؤ افر وساےئ یسک رتہب
رطہقی ےک میتی ےک امؽ ےک اپس ہن اجؤ ۔ اہیں کت ہک فہ اینپ وجاین وک ےچنہپ افر انپ افر وتؽ وک ااصنػ ےس وپرا رکف۔ ل  یسک وک ایکس
اطتقےس زایدہفیلکتںیہندےتیافربجابتوہکوتااصنػےسوہکارگہچرہتشداریہوہافراہللاکدہعوپرارکف۔ںیہمتہیمکحدای
ےہ۔اتہکمتتحیصاحلصرکفافر کشییہیریماراہتسےسوسایساکاابتعرکفافردفرسےراوتسںرپتمولچفہںیہمتاہللیکراہ
ےساٹہدےگنی۔ںیہمتایساکمکحدایےہاتہکمترپزیہاگروہاجؤ۔االاعنؾ۔آتی۔)ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :لضفنبابصحدغبادی،دمحمنبلیضف،داؤدافدی،سیعیی،علقمة،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 993

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍ ،اب ٩ابی ٟيلیً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِو ٔ٢
ِّک َٗا َ ٢كُُ٠و َُ َّ
اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِو یَأتِ َٔی بَ ٌِ ُف آیَا ٔ
یب َو َر َوا ُظ
ت َرب َ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط
ایفسؿ نب فعیک ،فعیک ،انب ایب یلیل ،عغنة ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن
رکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس َأ ْف َيَ ِ َْت َ ْ ُ
آي ِ
ن(ایآےئوکیئاشنینریتےربیک۔االاعنؾ۔آتی)یکریسفتےک
ت َر ّ ِ َ
ب َ
ابرےںیمرفامایہکاباشبوینںےسرماد وسرجاکرغمبےسولطعوہانےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ضعبرضحاتےنہیدحثی
رموفب ًلقنیکےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،فعیک،انبایبیلیل،عغنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 994

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،لی بً ٩بيؽٓ ،ـي ١بُ ٩زوا ،٪ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َي ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ

اٟؽابَّ ُة َوكُُ٠و َُ َّ
اٟؽ َّجا َُ ٢و َّ
ِ ١اْلیَ َة َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
َخ ِج ََ ٥َِ ٟ ٩ی َِ ٍُ َٔ ٨نٔ ِّشا إ ٔ َی٤اَُ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜآ َِ ٨َ ٣ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ث َ ََل ْث إٔذَا َ َ

ٔ ٩ِ ٣ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب أَ ِو ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوأَبُو َشازٔ ٕ ٦ص َُو اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َوا ِس ُُ ٤ط َس٤َِ ٠ا ُ٪
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َِ ٣ول َی ًَزَّ َة اْلِ َ ِط َح ٌٔ َّيةٔ
دبعنبدیمح،یلعینبدیبع،لیضفنبوزفاؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفاماینیتزیچںیےنلکن ےکدعبیسکاکاامیؿالاناسےئلیکافدئہدنمںیہنوہاگ۔داجؽ،دایةاالرضافررغمبیکاجبن
ےسوسرجاکولطعوہان۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،یلعنبدیبع،لیضفنبوزفاؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہااعنؾ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 995

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا َوإٔذَا َص َّ٥
اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٗ ِوُ ُٟط ا َِ ٟص ُّ ٙإٔذَا َص َِّ ًَ ٥بؽٔی ب ٔ َص َش َٕ ٨ة َٓا ِٛتُبُوصَا َُ ٟط َش َش َّ ٨ة َٓإ ٔ ََِ ٠ٔ٤ًَ ٪ضا ٓ َِاٛتُبُو َصا َٟطُ بٔ ٌَ ِ ٔ

ُ
ْقأَ َ٩ِ ٣
بٔ َش ِّي َئ ٕة ٓ َََل َتِٜتُبُوصَا َٓإ ٔ ََِ ٠ٔ٤ًَ ٪ضا ٓ َِاٛتُبُوصَا بِٔ ٔ٤ثَ ٔ ٠ضا َٓإ ٔ َِ ٪ت َز ََ ٛضا َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢ي ٌِ َ ١ِ ٤ب ٔ َضا ٓ َِاٛتُبُو َصا َُ ٟط َش َش َّ ٨ة ث ََّ َ ٥
َش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َجا َئ بٔا َِ ٟص َش َٔ ٨ة َٓ َ٠طُ ًَ ِ ُ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای اہلل اعتیلرفامےت ںیہ افرایکن ابت  یچ ےہہک بج ریما دنبہ یسک یکین اک ارادہرکے وت اےکس ےئل اکییکین ھکل دف رھپ ارگفہاس رپ
لمع رکے وت اےکس ربارب دس انگ ایکینں ھکل دف نکیل ارگ یسک ربایئ اک ارادہ رکے وت اےس اس فتق کت ہن وھکل بج کت فہ ربایئ ہن
رکےافررھپاکییہربایئوھکلافرارگفہاسربایئوکوھچڑدےاییھبکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسربایئرپلمعہن
لْ
َ
ع
رکےوتاسےکےئلاسےکدبےلںیماکییکینھکلدفرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیزپیھنَمْ َحئَ ِي خ َ َص َن ِةف َ َل ُة ْ ُ

َأ ْ َ
مل ِ َها(وجوکیئاکییکین رکےاگاسےکےئلدسانگارجےہافروجدبیرکےاگوساےسایسےکرباربزسادیاجےئیگافرابرپ
ملظہنایکاجےئاگ۔االاعنؾ۔آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرہارعاػ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہارعاػ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 996

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤س٠امی ٪ب ٩رحب ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رح ٕب َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َّ
ْط ٔ
ٖ إٔبِ َضا ٔ٣طٔ ًَل َی
ْقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َٓ َ٤َّ ٠ا َت َحلَّی َربُّطُ َ ٠ِ ٔ ٟح َب َٔ ١ج ٌَ َُ ٠ط َؼکًّا َٗا ََ ٢ش َّ٤ا ْؼ َصَ َٜذا َوأَ َِ ٣ش َ
ک ُسََ ِ ٠امی ُ ٪ب ٔ َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
وسی َػ ٌٔ ّ٘ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َغی ْب َػ ٔصي ْض ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
َ ١و َ َّ
أُٔ ٠َ ٤ُ ِ ٧ة إ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ ا ُِ ٟي ِ٤ى َی َٗا َََ ٓ ٢شا َػ ا َِ ٟح َب ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َخ َُ ٣
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
دبعاہللنبدبعارلنمح،نامیلؿنبرحب،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فَل َ َ َ َّ لِل ْ
َت َر ُّی ُة خ َ َن ِل َجعَ َل ُة َد ًّک۔ االیة (رھپ بج اس ےک رب ےنڑاہڑ یک رطػ  یلج یک وت اوکسرسیہ رسیہ رک
فآہلفملس ےن ہی آتی زپیھ مَّا
دای۔ االرعاػ۔ آتی۔) امحد  ےتہ ںیہ ہک نامیلؿ ےن ہی دحثی ایبؿ رکےن ےک دعب داںیئ اہھت ےک اوگنےھٹ یک ونک داینہ ایلگن رپ
ریھک افر رفامای رھپ ڑاہڑ ٹھپ ایگ افر ومٰیس ہیلع االسلؾ ےب وہش وہ رک رگ زپے۔ ہی دحثی نسح حیحص رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک
رصػامحدنبہملسیکرفاتیےساجےتنںیہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،نامیلؿنبرحب،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہارعاػ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 997

راوی ً :بؽاٟوہاب اور اٌ٣ ،ٚاذ بٌ٣ ٩اذ ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،ا٧ص ًبؽا ٟو٫اب اوراٚ

اب ا َِ ٟو َّر ُا ٚا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
دبعاولاہبافراؼ،اعمذنباعمذ،امحدنبہملس،اثتب،اسندبعاولاھبافراؼیھبہیدحثیاعمذنباعمذےسفہامحدنبہملسےس
فہ اثتب ےس فہ اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ ہی دحثی نسح
ےہ۔
رافی  :دبعاولاہبافراؼ،اعمذنباعمذ،امحدنبہملس،اثتب،اسندبعاولاھبافراؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہارعاػ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 998

راوی  :انؼاری٣ ٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زیؽ ب ٩ابی ا٧يشةً ،بؽاٟص٤يؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩زیؽ ب ٩ظلاب ،شرضت ٣ش ٥٠ب٩

يشار جہىی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِؽٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ي َش َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا َِ ٟصٔ٤يؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣بَىٔی آ َؼ َ٦
اب ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َوإ ٔذِ أَ َظ َذ َربُّ َ
اب ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

ُٔ ٩ِ ٣ه ُضورٔص ِٔ ٥ذُ ِّریَّ َت ُض َِ ٥وأَ ِط َض َؽص ًَُِ ٥ل َی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ ٥أََِ ٟش ُت ب ٔ َزبَِّٗ ٥ِ ُٜاُٟوا بَل َی َطض ٔ ِؽَ٧ا أَ َِ ٪ت ُ٘وُٟوا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا ًَ َِ ٩ص َذا
اب َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِشأ َ َُ ٨ِ ًَ ٢ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َُآٔٔ٠ی َن َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َ
ئ َ ٠ِ ٔ ٟح َّٔ ٨ة َوبٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط ذُ ِّر َّی ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ظ َُ ِ٘ ٠ت َص ُؤ ََّل ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َظ ََٙ ٠آ َؼ َ ٦ث ُ ََّ ٣َ ٥شضَ هَ ِض َز ُظ ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ َٓأ ِ َ
وَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا
رخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط ذُ ِّریَّ ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ظ َُ ِ٘ ٠ت َص ُؤ ََّل ٔ
ئ ٨َّ ٠ٟٔارٔ َوبٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َي ٌِ ََ ُ٠٤
َي ٌِ ََ ُ٠٤
و ٪ث ُ ََّ ٣َ ٥شضَ هَ ِض َز ُظ ٓ ِ
َاس َت ِ َ
اس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط بٔ ٌَ َ١ٔ ٤
ٔي ٥ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
َٗ ١ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ إٔذَا َظ ََٙ ٠ا ِِ ٌَ ٟب َؽ َ ٠ِ ٔ ٟح َّ٨ةٔ ِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓٔ َ
اس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط بٔ ٌَ َ١ٔ ٤
أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َشًَّی یَ َُ ٤
وت ًَل َی ًَ َ ٩ِ ٣ٔ ١ٕ ٤أَ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ ُي ِؽظٔ َُ ٠ط اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوإٔذَا َظ ََٙ ٠ا ِِ ٌَ ٟب َؽ ٨َّ ٠ٟٔارٔ ِ
وت ًَل َی ًَ َ ٩ِ ٣ٔ ١ٕ ٤أَ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ ُي ِؽظٔ َُ ٠ط اہللُ اَ ٨َّ ٟار َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ٩
أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َشً َّی َی َُ ٤
ََک َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔبَی ِ َن ُِ ٣ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َوبَی ِ َن ًُ ََ ٤ز َر ُج َّل َِ ٣ح ُض ّوَّل
َي َشا ٕر َ ٥َِ ٟي ِش ََ ٤َ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ز َو َٗ ِؽ ذ َ َ

ینہجریضاہللاعتیل
ااصنری،نعمامکلنباسن،زدینبایباییسة،دبعادیمحلنبدبعارلنمحنبزدینباطخب،رضحتملسمنباسیر
ا
ِ
نِم ُط ُھو ِرِ ِ ْمذ ّ ُِر َّب َی ْمُ
ننِمْ َ ِنآ َد َؾ ْ
ہنع ےتہںیہہکرمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےساسآتییکریسفتوپیھچیئگ َف ِإذْ َأ َ َ
جد َر ُّ َ
ْہ ُِ َ تْفُش
ِ
ِ
َ
ہ
ف
َ
ل
ی
َ
ِ
ُ
َ
َ
ل
ِ
َکي َف ُلا ََب ه ِ ْدد َي َأ ْؿ ُي ُلا َ ْي َؾ الِْْ َناة َ ِة ِإ َّي ُ ُّ نَعْ ه ََددا َع َن۔ االیة (افر بج ریتے رب ےن ینب
َف َأ َه َدد ْم َلَع َأ ِ ْم َأ ْص ُت رِب ّ ْ
آدؾیکوھٹیپںےسایکنافالدوکاکن الافراؿےساؿیکاجونںرپارقاررکاایہکںیماہمتراربںیہنوہں۔اوہنںےناہکاہںےہ۔ل 
ارقاررکےتںیہ۔یھبکایقتمےکدؿےنہکوگلہکںیمہ وتایکسربخہنیھت۔االرعاػ۔آتی)انچہچنرضحترمع ریضاہللاعتیلہنع
ےن رفامای ہک ںیم ےن یبنارکؾ یلص اہلل ہیلعفآ ہلفملس ےس انس ہک اہلل اعتیل ےن آدؾ ہیلع االسلؾ وکدیپا رفامےن ےک دعب ایکن تشپ رپ اانپ
داایں اہھت ریھپا افر اس ےس اؿ یک افالد اکنیل رھپ رفامای ہک اںیہن تنج ےک ےئل دیپا ایک ےہ۔ ہی ولگ ایس ےئلیک لمع رکںی ےگ۔ رھپ
اہھتریھپاافرافالدالکنرکرفامایہکاںیہنںیم ےندفزخےکےئلدیپاایکےہہیایسےئلیکلمعرکںیےگ۔انچہچناکیصخشےنرعض
ایک ای روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسآپ ےن رفامای ارگ اہلل اعتیل یسک وک تنج ےئلیک دیپا رکےت ںیہ وت اےس تنج یہ ےک اامعؽ ںیم اگل
دےتیںیہ۔اہیںکتہکفہالہتنجیہےکاامعؽرپرماتےہافراےستنجںیمدالخرکدایاجاتےہافریسکدنبےوکمنہجےئلیکدیپا

رفاماتےہوتاسےسیھبایسےکاطمقباکؾاتیلےہ۔اہیںکتہکفہالہدفزخیہےکلمعرپرماتےہافررھپاےسدفزخںیمدالخ
رکدایاجاتےہ۔ہیدحثینسحےہافرملسمنباسیروکرمعریضاہلل اعتیلہنعےسامسعںیہن۔ضعبرافیملسمافررمعریضاہللاعتیل
ہنعےکدرایمؿاکیصخشاکفاہطسذرکرکےتںیہ۔
رافی  :ااصنری،نعمامکلنباسن،زدینبایباییسة،دبعادیمحلنبدبعارلنمحنبزدینباطخب،رضحتملسمنباسیرینہجریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہارعاػ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 999

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابونٌي ،٥ہظا ٦ب ٩سٌؽ ،زیؽ ب ٩اس ،٥٠ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َظ ََٙ ٠اہللُ آ َؼ ََ ٣َ ٦شضَ هَ ِض َز ُظ ٓ ََش َ٘ َم ٔ ٩ِ ٣هَ ِضزٔظ ٔک ُ َُّ ١ن َش َٕ ٤ة ص َُو َظاَ ُ٘ ٔ ٟضا ٔ ٩ِ ٣ذُ ِّریَّتٔطٔ إلٔ َی

ُ
ئ َٗا َ٢
رع َؿ ُض ًَِ ٥ل َی آ َؼ ََ٘ َٓ ٦ا َ ٢أَ ِی َر ِّب ََ ٩ِ ٣ص ُؤ ََّل ٔ
َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َو َج ٌَ َ ١بَی ِ َن ًَ ِيى َِی کُ ِّ١إ ٔ ِن َشا ُٕ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ ٥وب ٔ ّ
يؼا ُٔ ٧ ٩ِ ٣ورٕ ث ََّ َ ٥
آَخ
َص ُؤ ََّل ٔ
ئ ذُ ِّر َّیت َ
ُفأَی َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥أ َ ًِ َح َب ُط َوب ٔ ُ
يؽ َ٣ا بَی ِ َن ًَ ِي َِ ٨يطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ِّب ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َر ُج ْٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١
ُک َ َ
اْلِ ُ َ ٩ِ ٣ٔ ٥ٔ ٣ذُ ِّریَّت َٔک ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َؼا ُو ُؼ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ِّب ََ ٥ِ ٛج ٌََِ ٠ت ًُ َِ ٤ز ُظ َٗا َٔ ٢س ِّتی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢أَ ِی َر ِّب زٔ ِؼ ُظ ٔ٤ِ ًُ ٩ِ ٣زٔی أَ ِر َبٌٔی َن
ک ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ک َؼا ُو َؼ َٗا َ٢
َس َّ ٨ة َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗ ٔض َی ًُ ِ٤زُ آ َؼ ََ ٦جائ َ ُط َُ ٠َ ٣
وَ ٪س َّ ٨ة َٗا َ ٢أَ َوُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔل َضا ابِ ََ ٨
ت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َو ٥َِ ٟیَ ِب َ٤ِ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٙزٔی أَ ِر َب ٌُ َ

َٓ َح َص َؽ آ َؼ َُ َٓ ٦ح َص َؽ ِت ذُ ِّریَّ ُت ُط َوُ٧سِّ َی آ َؼ ُِّ ُ٨َٓ ٦ش َي ِت ذُ ِّریَّ ُت ُط َو َظ ٔل َئ آ َؼ َُ َٓ ٦ع ٔل َئ ِت ذُ ِّریَّ ُت ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،اوبمیعن ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلبجآدؾہیلعاالسلؾوکدیپارفامایوتاؿیکھٹیپرپاہھتریھپا۔رھپاؿیکھٹیپےسایقتمکتآےنفایل
اؿ یک لسن یک رف ںی لکن آںیئ۔ رھپ رہ ا اسنؿ یک اشیپین رپ ونر یک کمچ رھک دی۔ رھپ اںیہن آدؾ ہیلع االسلؾ ےک اسےنم شیپ ایک وت
اوہنں ےن وپاھچ اے رب ہی وکؿ ںیہ؟ اہلل اعتیل ےن رفامای ہیآپ یک افالد ےہ۔ انچہچن اوہنں ےن اؿ ںیم ےس اکی صخش وک داھکی
سجیکآوھکنںےکدرایمؿیککمچاںیہنتہبدنسپآیئوتاہلل اعتیلےسوپاھچہکاےربہیوکؿےہ۔اہللاعتیلےنرفامایہیآپ
یک افالد ںیم ےس آرخی اوتمں اک اکی رفد ےہ۔اس اکانؾداؤد ےہ۔آدؾہیلع االسلؾ ےن رعض ایک اے اہلل ایکسرمع ینتک ریھکےہ۔
اہللاعتیلےنرفامایاسھٹاسؽ۔آدؾہیلعاالسلؾےنرعضایکاےاہللایکسرمع ھجمےساچسیلاسؽزایدہرکدےئجی۔رھپبجآدؾہیلع
االسلؾیکرمعوپریوہیئگوتومتاکرفہتشاحرضوہا۔آدؾہیلعاالسلؾےناؿےسوپاھچہکایکریمیرمعےکاچسیلاسؽابیقںیہنںیہ۔
رفےتشےناہکہکفہوتآپ اےنپےٹیبداؤدہیلعاالسلؾوکدےےکچںیہیبنارکؾیلص اہللہیلعفملسےنرفامایہکرھپآدؾ ہیلعاالسلؾ ےن
ااکنررکدایذہلاایکنافالدیھبااکنررکےنیگل۔آدؾہیلعاالسلؾوھبؽےافراؿیکافالدیھبوھبےنلیگل۔رھپآدؾہیلعاالسلؾےنیطلغ
یکذہلا اؿ یک افالد یھبیطلغ رکےن ےگل۔ہیدحثینسححیحص ےہافر یئکدنسفں ےس رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعیہ ےکوحاےل
ےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبمیعن،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہارعاػ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1000

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىیً ،بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارس٤ً ،ز ب ٩ابزاہيٗ ،٥تاؼہ ،شش ،٩شرضت س٤زہ ب ٩ج٨ؽب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َ٤ؽٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ َٗ ٩ِ ًَ ٥تا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة

اََّ ٪ل َيٌ ُ
ٔيع ََ ٟضا َوَْ ٟؽ َٓ َ٘ا ََ ٢س ِّ٤يطٔ ًَ ِب َؽ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َش ََِ ٠٤ت َش َّوا ُئ ك َ َ
يص َوک َ َ
اٖ ب ٔ َضا إٔبُِ ٔ ٠
ک َٔ ٩ِ ٣ووِ ٔی َّ
اٟظ ِي َلا َٔ ٪وأَ ِ٣زٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا َِ ٟصار ٔٔث ٓ ََش َِّ ٤ت ُط ًَ ِب َؽ ا َِ ٟصار ٔٔث ٓ ٌََ َ
یب َّلَ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
اغ َوک َ َ
َغ ْ

َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َِ ٣ز ُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ َٗ ٩ِ ًَ ٥تا َؼ َة َو َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بؽٔ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ط ِي ْغ
ْص ٌّی
َب ِ ٔ
دمحمنبینثم،دبعادمصل نبدبعاولارچ،رمع نباربامیہ ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنب دنجبریضاہللہنع یبنارکؾ یلصاہللہیلعفملس
ےس لقن رکےت ںیہہک بج رضحت وحاء اہیلع االسلؾ احہلم وہںیئ وتاطیشؿ ےنآپ ےک رگدرکچ اگلای۔ اؿ اک وکیئ ہچب زدنہ ںیہن راتہ
اھت۔اطیشؿےناہکہکےٹیباکانؾدبعااحلرثرںیھک۔اوہنںےنااسی یہایکافررھپفہزدنہراہ۔افراطیشؿیکرطػےسہیابتڈایلیئگ
افر اس اک مکح اھت۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ رمع نب اربامیہ یک اتقدہ یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ ضعب
رضحاتاسدحثیوکدبعادمصلےسرفاتیرکےتںیہ۔نکیلاسوکرموفعںیہنرکےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارچ،رمعنباربامیہ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت
ابب فیضروسرئاافنؽ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ت
ابب فیضروسرئاافنؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1001

راوی  :ابوَکیب ،ابوبرکبً ٩ياغً ،اػ ٥ب ٩بہؽٟة٣ ،ؼٌب ب ٩سٌؽ ،شرضت سٌؽ رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ی ِو ُ ٦بَ ِؽرٕ
غ ًَ ِٔ ًَ ٩
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َشٔٛی َن أَ ِو ِ َ ٧ص َو َص َذا َص ِب لٔی َص َذا َّ
ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا
ٔجئ ُِت بٔ َش ِي ٕٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ َطفَی َػ ِؽرٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟش ِي َ

ک َسأ َ َِ ٟتىٔی َؤٟيص لٔی َوإُٔ َّ ٧ط َٗ ِؽ
َک َٓ ُُِ٘ ٠ت ًَ َسی أَ ِ ٪ي ٌُِ َلی َص َذا َََّ ٩ِ ٣ل یُ ِبلٔی بَ ََلِٔی َٓ َحائَىٔی اَّ ٟز ُسو َُ٘ َٓ ٢ا َ ٢إَٔ َّ ٧
َِ ٟي َص لٔی َو ََّل َ ٟ
ک ًَ ِ ٩اْلِ َ ِنَٔا ِٔ ٢اْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ س َٔ٤ا ُک بِ ُ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َک َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َي ِشأَُٟوَ َ ٧
َػ َار لٔی َوص َُو َ ٟ

رح ٕب ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ أَي ِّـا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
َِ
اوبرک ب ،اوبرکبنب ایعش ،اعمص نب دہبلة ،بعصم نب دعس ،رضحت دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وزفہ دبر ےک ومعق رپ ںیم
ولتا ےل رک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل اہلل ےن رشمنیک ےس ریما ہنیس ڈنھٹا رک
دای۔ایایسرطحھچکاہک۔ہیولتارےھجمددیےئجی۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیہنریماقحےہہناہمترا۔ںیمےندؽںیموساچااسی
ہنوہہکہیاےسیصخشوکلماجےئوجھجم د یسآزامشںیمہنڈاالایگوہ۔رھپریمےاپسآپیلصاہللہیلعفملساکاقدصآایافراہکہک
متےنھجمےسہیولتارامیگنیھتاسفتقہیریمیںیہنیھت۔نکیلابریمیوہیئگےہ۔ذہلاہیاہمتریےہ۔رضحتدعسریضاہلل
ننَعْ َْال ْ َن ِؽاآلۃی(ھجتےسذ تمیاکمکحوپےتھچںیہ،ہہکدےئجیہکذ تمیاکامؽاہلل
ہنعرفامےتںیہاسرپہیآتیانزؽوہیئ َ ْيَ ُل َ َ
افرروسؽاکےہ۔وساہللےسڈرف۔(االافنؽ،آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔اسدحثیوکامسکیھببعصمنبدعسےسرفاتی
رکےتںیہافراساببںیمرضحتابعدہنباصتمریضاہللہنعےسیھبرفاتیذموکرےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوبرکبنبایعش،اعمصنبدہبلة،بعصمنبدعس،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ت
ابب فیضروسرئاافنؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1002

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٤ً ،زب ٩یو٧ص ی٤امیً ،رک٣ة ب٤ً ٩ار ،ابوز٣يً ،١بؽاہلل بً ٩باض ،شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی
اہلل ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُز َِ ٣ي َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٕ َوأَ ِػ َصاب ُ ُط ث َ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٕة
اب َٗا ََ٧ ٢وَ َز ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًبَّا ٕ
ض َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َشٔٛی َن َوص ُِ ٥أَ ِْ ٟ

ٕٔ ب ٔ َزبِّطٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَِ٧حٔز ِ لٔی َ٣ا
َاس َت ِ٘ َب َٔ َ ٧ ١ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ث ُ ََّّ ٣َ ٥ؽ َی َؽیِطٔ َو َج ٌَ َ ١یَ ِضت ُ
َش َر ُج َّل ٓ ِ
َوبٔ ِـ ٌَ ُة ًَ َ َ

اُ ٠ٟض َّ ٥آتٔىٔی َ٣ا َو ًَ ِؽ َتىٔی َّ
َو ًَ ِؽ َتىٔی َّ
ٕٔ
ک َص ٔذظ ٔا َِٔ ٌٟؼابَ َة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِٔ ١اْل ٔ ِس ََلََّ ٔ ٦ل ُت ٌِ َب ُؽ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪تُ ِضِ ٔ ٠
ق ٓ ََ٤ا َزا ََ ٢ی ِضت ُ
اؼا َی َؽیِطٔ ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب َ٠ةٔ َشًَّی َس َ٘ َم رٔ َؼا ُؤ ُظ ٜٔٔ ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ب َ ِيطٔ َٓأ َ َتا ُظ أَبُو بَ ِرکٕ َٓأ َ َظ َذ رٔ َؼائَطُ َٓأ َ َِ٘ ٟا ُظ ًَل َی َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِيطٔ ث ُ َّ٥
ب ٔ َزبِّطٔ ًَّ ٣

ا َِ ٟتزَ َ٣طُ َٔ ٩ِ ٣و َرائٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ََٔٛا َک َُ ٨َ ٣
َک َ٣ا َو ًَ َؽ َک َٓأ َِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی إٔذِ
ک إَّٔ٧طُ َسيُ ِ٨حٔز ُ َ ٟ
ک َربَّ َ
اط َؽ َت َ
اب َل ٥ِ ُٜأَنِّی ُُّ ٔ٤٣ؽ ُ ٥ِ ٛبٔأ َ ِ ٩ِ ٣ٔ ٕٕ ٟا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة ُ٣زِؼٔٓ ٔی َن َٓأ َ ََّ ٣ؽص ُِ ٥اہللُ بٔا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ
َت ِش َتِٔي ُث َ
وَ ٪ربَِّ ٓ ٥ِ ُٜ
َاس َت َح َ
اک
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ُز َِ ٣ي َٕ ١وأَبُو ُز َِ ٣ي ٕ ١ا ِس ُُ ٤ط س َْٔ ٤
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُ ََ ٤ز إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ً ِ ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ

اَ ٪ص َذا یَ ِو َ ٦بَ ِؽ ٕر
ا َِ ٟص َ٨ف ُّٔی َوإٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ

دمحم نب اشبر ،رمعنب ویسن امییم ،مرکةة نب امعر ،اوبزلیم ،دبعاہلل نب ابعس ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفملس ےن افکرےکرکشلیکرطػداھکیوتفہاکی زہاریکدعتادںیم آ ےبجہکآپیلصاہلل ہیلعفملسےکاسھت
نیتوسافردنچآدیمآ ے۔رھپآپ یلصاہللہیلعفملس ےن ہلبقیکرطػہنمایک افر اہھت الیھپرک اےنپربوکاکپرےنےگلاےاہلل
ارگ وت املسمونں یک اس امجتع وک الہک رک دے اگ وت اس زنیم رپ ریتی ابعدت رکےن فاال وکیئ ںیہن رےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ا ینتدریکتہلبقرخوہرکاہھتالیھپےئوہےئاہللاعتیلےسداعرکےترےہہکآپیلصاہللہیلعفملسیکاچدردنکوھںےسرگیئگ۔
رھپرضحتاوبرکبریضاہللہنعآےئافراچدرااھٹرکدنکوھںرپڈاؽدیرھپےھچیپےسآپیلصاہللہیلعفملسوکٹپلےافررعض
ایکاےاہللےک یبن اےنپربےساکیفانماجتوہیکچ۔رقنع باہللاعتیلآپےسایکوہافدعہوپرارفامےئاگ۔اسرپاہللاعتیلےن
ل نِمْ الْم ََلی َ ة رُمْ ِد ِ
ہی آتی انزؽرفامیئ ِإ ْذ تَ ْسیَ ِعی ُیو َؿ ر َّ ُکي َف ْش َیجاب لَُک ْم َأ ِ ّت مُم ِ ُدد ُ
ْ
ٍ
َ
ف اآلۃی(بج مت اےنپ رب ےس رفاید رک رےہ
ي
ُک
ْ
ِک
ِ
َ
ّ ِ
َ ْ َ َ
آ ےاسےنوجابںیمرفامایہکںیماہمتریدمدےکےئلےپدرےپاکیزہاررفہتشجیھبراہوہں۔االافنؽ،آتی)رھپاہللاعتیل ےن
اؿیکرفوتشںےسدمدیک۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػمرکہمنبامعریکاوبزلیمےسرفاتیےساجےتن
ںیہ۔اوبزلیماکانؾامسکیفنحےہ۔ہیوزفہدبرںیمرشکیآ ے۔
رافی  :دمحمنباشبر،رمعنبویسنامییم،مرکةةنبامعر،اوبزلیم،دبعاہللنبابعس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

ت
ابب فیضروسرئاافنؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1003

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا ،ٚاَسائي ،١س٤اکً ،رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ُفَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚإ ٔ ِ َ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ
َّاض َوص َُو فٔی َوثَاٗٔطٔ ََّل َي ِؼُ٠ضُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بَ ِؽ ٕر ٗٔي َُ َٟ ١ط ًََِ ٠ي َ
ک ا ٌِٟٔی َر َِ ٟي َص ؼُوَ َ ٧ضا َط ِي ْئ َٗا َ٨َ َٓ ٢ا َؼا ُظ ا ٌَِ ٟب ُ

َو َٗا َْٔ ٢لَ َّ ٪اہللَ َو ًَ َؽ َک إ ٔ ِش َؽی َّ
يض
اک َ٣ا َو ًَ َؽ َک َٗا ََ ٢ػ َؽٗ َِت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟلائ ٔ َٔ َتی ِ ٔن َو َٗ ِؽ أَ ًِ َل َ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،ارسالیئ،امسک،مرکةة،رضحت انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسوزفہدبرےسافرغوہےئوتولوگںےنرعضایکہکاباقےلفےکےھچیپےتلچںیہ۔فاہںاساقےلفےکالعفہوکیئ(زلےنفاال)
ںیہنرافی ےتہںیہہکاسرپرضحتانبابعسریضاہللہنعےس وجاسفتقزریجنفںںیمڑکجےوہےئآ ےرعضایکہکہیحیحص
ںیہناس ےئلہکاہللاعتیلےنآپ ےسدفامجوتعں ںیمےس اکیاکفدعہرفامای اھتافر اس ےناانپفدعہوپرارکدایےہ۔آپ یلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایآپ(ینعیانبابعس)ےنچساہک۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،ارسالیئ،امسک،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ت
ابب فیضروسرئاافنؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1004

راوی  :سٔيا ٪ب ٩ب ٩وٛيٍ ،اب٤٧ ٩یر ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ٥ب٣ ٩ہاجزً ،باؼ ب ٩یوسٕ ،ابوبزؼة ب ٩ابی ٣وسی ،شرضت
ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة بِ ٔ ٩أَبٔی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٔبِ ٔ ٩یُو ُس َ
ا ٪اہللُ ُ ٔ ٟي ٌَ ِّذبَ ُض َِ ٥وأََ ِ ٧ت
وسی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َ َّی أَ َ٣اَ٧ی ِ ٔن ْٔل ُ ًَّٔ٣ی َو َ٣ا ک َ َ
َُ ٣

َار إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َص َذا َشؽٔ ْ
یب
یث َ ٔ
َف َ
ٓ ٔيض ٔ َِ ٥و َ٣ا ک َ َ
وَٓ ٪إٔذَا ََ ٣ـ ِي ُت َت َز ُِ ٛت ٓ ٔيض ٔ ِٔ ٥اَّل ِستٔ ِِٔ َ
َغ ْ
ا ٪اہللُ ُِّ ٌَ ٣ذبَ ُض َِ ٥وص َُِ ٥ي ِش َت ِِ ٔ ُ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕي َُـٌ ُ
ایفسؿ نب نب فعیک ،انب ریمن ،اامسلیع نب اربامیہ نب اہمرج ،ابعد نب ویفس ،اوبربدة نب ایب ومیس ،رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلےنھجمرپریمیاتمےکےئلدفانم(فایلآایت)ااترںی۔(َ )3ف َم
َلِیع ئ َُِ ْ َ ْ ف ِیِ
مئ َُِ ْمف ُِ ْمت
َس
ی
َ
ع
َ
ْف
َ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
فؿکت(افراہللااسیہن رکےاگہکاںیہنریتےوہےتوہےئذعاب
ر
د
ُ
ّلل
ّ
ا
ؿ
ک
م
ف
م
َک َؿا ُ
ُ َ
ن ََ َ
َُّ َ
ّللّ ُ َ ّ ِدد م َفأ َ
دے ( ) 7افر اہلل اںیہن ذعاب رکےن فال ںیہن ےہ درااحنہکیل فہ ششخب امےتگن وہں۔ االافنؽ ،آتی) سپ بج ںیم (داین) ےس الچ
اجؤںاگوتاؿںیماافغتسروکایقتمکتےکےئلوھچڑاجؤںاگ۔ہیدحثیرغ بےہافراامسلیعنباربامیہنباہمرجوکدحثیںیم
فیعضاہکایگےہ۔
رافی  :ایفسؿنبنبفعیک ،انبریمن،اامسلیع نباربامیہ نباہمرج،ابعدنبویفس،اوبربدةنبایب ومیس،رضحتاوبومیسریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ت
ابب فیضروسرئاافنؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1005

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،وٛيٍ ،اسا٣ة ب ٩زیؽ ،ػاٟض بٛ ٩يشا ،٪ایک آؼمی ،شرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪ر ُج ُٕ ٥َِ ٟ ١ي َش ِّ٤طٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َّ
َّ
َ
ْقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوأًَ ُّٔؽوا َُ ٟض ِ٣َ ٥ا ا ِس َت َل ٌِ ُت َِّ ُٗ ٩ِ ٣ٔ ٥وة ٕ َٗا َ ٢أَ ََّل إ ٔ َّ ٪ا َِّ ُ٘ ٟو َة اٟزَّم ِ ُی
أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت أَ ََّل إ ٔ َّ ٪اہللَ َس َي ِٔ َتضُ َل ٥ِ ُٜاْلِ َ ِر َق َو َس ُتِ َٔ ِٜو َ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤَ َ ٧ة ٓ َََل َي ٌِحٔزَ َّ ٪أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ی ُِ ٠ض َو بٔأ َ ِس ُضٔ٤طٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ
َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اَ ٪ر َوا ُظ أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ
ٔیث ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
ٔیث َوٕ ٔ ٛ
َو َشؽ ُ
ا ٥َِ ٟ ٪یُ ِؽرٔ ِک ًُ ِ٘ َب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو َٗ ِؽ أَ ِؼ َر َک ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
يٍ أَ َػ ُّض َو َػأ ٟضُ بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ

ادمحنبعینم،فعیک،ااسةةنبزدی،اصحلنباسیکؿ،اکیآدیم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
َ ِ ل َ ُِ ْسی ََغ
ی
ع
ُ
ْ
َ
ٍ
ْم نِمْ اوُّة اآلۃی (افر اؿ ےس زلےن ےک ےئل وج ھچک (اپسایہہن) وقت افر ےلپ
عفا ْم َم ا
ہیلع فملس ےن ربنم رپ ہی آتی زپیھ َفأ ُّ د
وہےئوھگڑفںےسعمجرکوکسوسایترروھک(االافنؽآتیا)رھپآپےننیترمہبترفامایاجؿولگہکوقتےسرمادریتالچانےہ۔
اجؿولہکاہلل اعتیلںیہمتزنیمرپوتفاحتاطعرکےاگ۔رھپمتولگ تنحفتقشمےسوفحمظوہےگ۔ذہلاریتادنازیںیمیتسسہن
رکان۔ضعبرافیہیدحثیااسہمنبزدیےسفہاصحلنباسیکؿےسافرفہہبقعنباعرمےسلقنرکےتںیہ۔افرہیزایدہحیحصےہ۔
اصحلنباسیکؿےنہبقعنباعرموکںیہناپای۔اہتبلانبرمعریضاہللامہنعوکاپایےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،فعیک،ااسةةنبزدی،اصحلنباسیکؿ،اکیآدیم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ت
ابب فیضروسرئاافنؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1006

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽٌ٣ ،اویة ب٤ً ٩زو ،زائؽة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرنٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زائ َٔؽ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ض ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٥ِ ُٜٔ٠کَاِ َ ٧ت َت ِ٨ز ٔ ُْ َ ٧ ٢ار َّٔ ٩ِ ٣
ئ َٓ َتأِکَُ ُ٠ضا َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ٪
اٟش َ٤ا ٔ
اٟز ُؤ ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢ت ٔص َّ ١ا ِ٨َ َِ ٟائ ٔ ُْٔ ٥لَ َشؽٔ ُسوؼ ٔ ُّ
ا ٪یَ ِو ُ ٦بَ ِؽ ٕر َو َٗ ٌُوا فٔی ا ِ٨َ َِ ٟائ ِٔٔ َٗ ٥ب َ ١أَ َِ ٪ت ٔص َُّ َٟ ١ض َِٓ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َِ ٟو ََّل
اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ٓ َََ ٩ِ ٤ي ُ٘و َُ ٢ص َذا إ ٔ ََّّل أَبُو ص َُزیِ َز َة ِاْل َ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا ک َ َ
ٔيَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اب ًَو ْ
اب ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َس َب ََّ ٤ََ ٟ ٙشَ ٔ ٓ ٥ِ ُٜامی أَ َظ ِذتُ َِ ًَ ٥ذ ْ
َ ٔ ٛت ْ

اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
دبعنبدیمح،اعمفیةنبرمعف،زادئة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ
امؽ عیمیت الحؽ ںیہن ایک ایگ۔ اس زامےن ںیم ہی دوتسر اھت ہک
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ےس ےلہپ یسک ااسنؿ ےک ےئل ِ
آامسؿےس آگآیتافراےس اھکاجیت۔نامیلؿا،شم  ےتہ ںیہہکاوبرہریہریضاہللہنع ےک العفہہیابتوکؿ ہہک اتکس ےہ۔ویکں
امؽ ذ تمی الحؽ وہےن ےس ےلہپ یہ اس رپ وٹٹ زپے آ ے۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ
ہک وزفہ دبر ےک ومعق رپ فہ ولگ ِ
ا
َ َس َی َ لَمَ َّسُک
عاب َ ِ
ُ
ِی
ف
َ ِ
َ
ْ
ِ (ارگ ہن وہیت اکی ابت سج وک ھکل اکچ اہلل ےلہپ ےس وت مت وک ا اتچن اس ےک
د
ث
د
ج
أ
ا
م
م
نِم اّللِّ ق
ب ْ
َ َ ْ ْ َ َ ٌّ ٌّ
رفامیئ ْل َل َُ ٌّ
ےئلںیمڑباذعاب(االافنؽ،آتی)۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اعمفیةنبرمعف،زادئة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ت
ابب فیضروسرئاافنؽ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1007

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابوًبيؽة بً ٩بؽاہلل ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
َک فٔی
و ٪فٔی َص ُؤ ََّل ٔ
ا ٪یَ ِو ُ ٦بَ ِؽ ٕر َو ٔجي َئ بٔاْلِ َ َس َاری َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ُ٘وَ ُٟ
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
ئ اْلِ َ َس َاری ٓ ََذ َ َ
ُض ٔب ًَُٗ ٕٙ ُ٨ا َِ ًَ ٢ب ُؽ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ّة كَؤی َّ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَ ِٔ٠َٔ ٨ت َ َّن ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َش ْؽ إ ٔ ََّّل بٔٔ َٔؽا ٕئ أَ ِو َ ِ

َّ
َک ِاْل ٔ ِس ََل ََٗ ٦ا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔل ُس َض ِي َ ١ابِ َ ٩بَ ِي َـا َئ َٓإٔنِّی َٗ ِؽ َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َی ِذ ُ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأَیِ ُتىٔی فٔی َی ِو ٕ ٦أَ ِظ َو َٖ أَ َِ ٪ت َ٘ ٍَ ًَل َ َّی ش ٔ َح َار ْة َّٔ ٩ِ ٣
ک ا َِ ٟي ِوَٗ ٔ ٦ا ََ ٢شًَّی
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ٔ٣ىِّی فٔی ذََ ٔ ٟ
وُ َٟ ٪ط
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل ُس َض ِي َ ١ابِ َ ٩ا ِٟب َ ِي َـا ٔ
أ ٨َ ٔ ٟ ٪ي ٕ ٓی أَ َِ ٪یَ ُٜ
ْقآ ُ ٪بٔ َ٘ ِو َٔ ٤َ ًُ ٢ز َ٣ا ک َ َ
ئ َٗا ََ ٢وَ٧زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ

آَخ ِاْل َیا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩وأَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َ ٥َِ ٟي ِش َ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤
َسی َشًَّی یُ ِثع ٔ َ ٩فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق إلٔ َی ٔ ٔ
أَ ِ َ
أَبٔيطٔ
انہد،اوباعمفیة،ا،شم،رمعفنبرمة،اوبدیبعةنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکوزفہدبرےکومعق
رپدیقویںوکالایایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناحصہبےس ہررہایکہکمتولوگںیکاؿےکقلعتمایکراےئےہ؟رھپاسدحثیںیم
وطلی ہصق ذرک رکےن ےک دعب رفامےت ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اؿ ںیم ےس وکیئ یھب دفہی دی ریغب ای
رگدؿ دی ریغب ںیہنوھچٹ ےکساگ۔رضحتدبعاہلل نب وعسمدریضاہلل ہنع ےن رعض ایک ایروسؽاہلل لیہسنب اضیبءےک العفہ
ویکںہکںیمےنانسےہہک فہاالسؾوکایدرکےتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفملساخومشرےہ۔دبعاہللنبوعسمدریضاہللرفامےتںیہ
ہکںیمےنوخدوکاسدؿےسزایدہیسکدؿوخػںیمتمںیہنداھکیہکوخاہھجمرپآامسؿےسرھتپربےنسوج ں۔اہیںکتہک آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایلیہسنباضیبءےکالعفہرھپرضحترمعریضاہللہنعیکراےئےکاطمقبرقآؿانزؽوہا َم َک َؿلِیَ ِی ٍ ّی َأ ْؿ
َ ب ْی
ض اآلیة (یبن وک ںیہن اچےئہ ہک اےنپاہں رےھک دیقویں وک بج کت وخرنسیی ہن رکےل کلم ںیم مت
شی َج ّیی ُ خ ِ َن ِف َْال ْر ِ
َ ُي َؿ لَ ُة َأ ْ َ
اچےتہوہاابسبداین افراہلل ےکاہںاچےئہآرختافراہلل زفرآفرےہ تمکحفاال(االافنؽ،آتی) ہیدحثینسح ےہافراوبدیبعہ
نبدبعاہللاکاؿےکفادلےسامسعاثتبںیہن۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،رمعفنبرمة،اوبدیبعةنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرةاوتلہب
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1008

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ و ٣ص٤ؽ ب ٩جٌَف واب ٩ابی ًؽی وسہ ١ب ٩یوسًٕ ،وٖ ب ٩ابی ج٤ي٠ة ،یزیؽ

ٓارسی ،شرضت بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َف َوابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٕ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٔی َو َس ِض ُ
 ١بِ ُ ٩یُو ُس َ

ا٣َ ٪ا َش َ ٥ِ ُٜ٠َ ٤أَ ِِ ٤َ ًَ ٪ؽتُ ِ ٥إلٔ َی
ًَ ِو ُٖ بِ ُ ٩أَبٔی َجٔ٤ي ََ ٠ة َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ ا َِٟٔارٔس ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ض َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤

ٔ
ٔ
ْط بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزش ٔٔي٥
َْقْمُتْن بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوَ ٥َِ ٟتِٜتُبُوا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َس ِ َ
اْلِ َ ِنَٔا َٔ ٢وه َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟثانٔی َوإلٔ َی بَ َزائ َ ْة َوه َی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ٤ٟئٔی َن ٓ َ َ
َو َو َؿ ٌِت ُُ٤و َصا فٔی َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٣ٔ ٥َ ٠ا یَأتِ ٔی ًََِ ٠يطٔ
اٟل َو ٔ٣َ ٢ا َش ًََ ٥ِ ُٜ٠َ ٤ل َی ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪ک َ َ
اٟش ِب ٍٔ ُّ

ا ٪إٔذَا َ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ َّ
ئ
اٟش َو ُر َذ َو ُ
اٟظ ِي ُئ َؼ ًَا َب ٌِ َف َ ٩ِ ٣کَا ََ ٪یِٜت ُُب ٓ ََي ُ٘و َُ ٢ؿ ٌُوا َص ُؤ ََّل ٔ
ات ا َِ ٌَ ٟؽؼ ٔ َٓک َ َ
اٟزَّ َ٣ا َُ ٪وص َُو َت ِ٨ز ٔ َُِ ٠ًَ ٢يطٔ ُّ
اٟش َورة ٔ َّأًٟی یُ ِذ ََک ٓ َٔيضا ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوإٔذَا َ٧زََِ ٟت ًََِ ٠يطٔ ِاْلیَ َة ٓ ََي ُ٘و َُ ٢ؿ ٌُوا َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة فٔی ُّ َّ
ِاْل َیا ٔ
َک ٓ َٔيضا
ت فٔی ُّ
اٟش َورة ٔأًٟی یُ ِذ َ ُ
ُ
يض ّة
ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوکَاِ َ ٧ت اْلِ َ ِنَٔا ُ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ َوائ ٔ ٔ٣َ ١ا أُِ٧زَِٔ ٟت بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َوکَاِ َ ٧ت بَ َزائ َ ْة ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
ْقآ َٔ ٪وکَاِ َ ٧ت ٗٔؼَّ ت َُضا َطب ٔ َ
آَخ ا ِِ ُ ٟ

ْقُ ِ ٧ت
بٔ٘ٔؼَّ ت َٔضا َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أََ َّ ٧ضا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ُ٘ب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟیُ َبی ِّ ِن َ٨َ ٟا أََ َّ ٧ضا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ٩ِ ٔ٤أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک ََ
ْط بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اٟزَّش ٔٔيََ ٓ ٥و َؿ ٌِت َُضا فٔی َّ
اٟل َو َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟش ِب ٍٔ ُّ
بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َو ٥َِ ٟأَ ِٛت ُِب بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َس ِ َ
يض ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِو ٕ
ض َویَزٔی ُؽ ا َِٟٔارٔس ُّٔی ص َُو ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتابٌٔٔی َن َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِ٩
َػ ٔص ْ
ٖ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یؽ ا َِٟٔارٔ ٔس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َُی ِ َر َشؽ ٕ
ا ٪اٟزَّ َٗاش ُّٔی َوص َُو ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتابٌٔٔی َن َو ٥َِ ٟیُ ِؽرٔ ِک
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث َويُ َ٘ا ُ ٢صُ َو َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩صُ ِز ُ٣زَ َو َیزٔی ُؽ اَّ ٟز َٗاش ُّٔی ص َُو َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩أَبَ َ
یؽ اَّ ٟز َٗا ٔش ِّی
ْصة ٔ َو َیزٔی ُؽ ا َِٟٔارٔس ُّٔی أَٗ َِؽ َُ ٩ِ ٣ٔ ٦یز ٔ َ
ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض إٔ٤َ َّ ٧ا َر َوی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو ٔ َلَکص َُ٤ا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعسفدمحمنبرفعجفانبایبدعیفلہسنبویفس،وعػنبایبہمنلة،سیدیافریس،رضحتانبابعسریضاہلل
ہنعرفامےتںیہہکںیمےنامثعؿنبافعؿریضاہللہنعےساہکہکایکفہجےہہکآپےن وسرہاافنؽ(وجہکاثمین ںیم ےسےہ) وک
ّللَّارلَّ ْ َ ِ
ِحیھبںیہنیھکل۔رھپمتےناںیہن
ِبا ِ
ْحارلَّ ِ
وسرہرباتےسلصتمرکدایےہوجہکنیئمںیمےسےہافراؿےکدرایمؿ ِ ْ ِ
ِ
عبس وطؽ ںیم ھکلدای ےہاس یک ایکفہج ےہ؟ رضحت امثعؿ ریض اہللہنع ےن رفامای روسؽاہلل یلص اہللہیلع فملس رپ بج زامہن ذگہتش
افریتنگیکوسرںیتانزؽوہںیئوتبجوکیئزیچانزؽوہیتوتآپیلصاہللہیلعفملسل ںیمےسیسکوکالبےتافراےس ےتہہکہیآایت
اس وسرت ںیم وھکل سج ںیم اےسی اےسی ذموکر ےہ۔ رھپ بج وکیئ آتی انزؽ وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ہک اےس الفں
وسرتںیموھکل۔انچہچنوسرہاافنؽدمےنیںیمرشفعیہےکاایؾںیمانزؽوہیئافروسرہرباتآرخیوسروتںںیمےسےہافراس
اکومضمؿاسےساشمہبےہ۔انچہچنںیمےن ینؿایکہکہیایساکہصحےہافررھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنفافتکتںیمہ

ّللارلَّ ْ َ ِ
ِبا َِّ
ِحںیہنیھکلافر
ْحارلَّ ِ
اسےکقلعتمںیہناتبایہکہیاساکہصحےہذہلاںیمےناؿدفونںوکالمدایافراؿےکدرایمؿ ِ ْ ِ
ِ
ایسفہجےساںیہنعبسوطاؽںیماھکلےہ۔ہیدحثینسحےہ۔ل اسدحثیوکرصػوعػریضاہللہنعیکرفاتی ےساجےتن
ںیہ۔ فہ سیدی افریس ےس رفاتی رکےت ںیہ افر فہ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس افر سیدی اتیعب ںیہ افر رصبی ںیہ۔ زین سیدی نب اابؿ
راقیشرصبییھباتیعبںیہافرسیدیافریسےسوھچےٹںیہ۔سیدیراقیشاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعسفدمحمنبرفعجفانبایبدعیفلہسنبویفس،وعػنبایبہمنلة،سیدیافریس،رضحتنبابعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢ششین بً ٩لی جٌفی ،زائؽة ،طبيب بَ ٩غٗؽہ ،س٠امی ٪ب٤ً ٩زو ب ٩اشوؾ ،شرضت ً٤زو ب٩
اشوؾ رضی اہلل ً٨ہ

َغ َٗ َؽ َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔؽ َة ًَ َِ ٩طب ٔ ٔ
يب بِ ِٔ َ ٩
َّ
َّ
َّ
ََک َو َو ًَ َى
بِ ٔ ٩اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی أَُ َّ ٧ط َطض ٔ َؽ َش َّح َة ا َِ ٟو َؼا َٔ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠صَ ٔ٤ؽ اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ َوذ َ

اض َی ِو ُ ٦ا َِ ٟص ِّخ اْلِ َ ِٛبَر ٔیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ؼ ٔ َ٣ائَ٥ِ ُٜ
رح َُٗ ٦ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
رح ُ ٦أَ ُّی َی ِو ٕ ٦أَ ِ َ
رح ُ ٦أَ ُّی یَ ِو ٕ ٦أَ ِ َ
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ُّی یَ ِو ٕ ٦أَ ِ َ
َ ُ َ
ُح َٔ ٣ة َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی بَ َٔ ٠ؽ َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی َط ِضز ٔ ُ ٥ِ ٛصَ َذا أََّلَ ََّل َی ِحىٔی َجا ٕ ٪إ ٔ ََّّل ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َو ََّل
رع َ
رح ْاِ ُ َٛ ٦
اؿَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜيَ َ ٥ِ ُٜ
َوأ َِ ٣وا َلَ ٥ِ ٜوأ ِ َ
َی ِحىٔی َواْ ٔ ٟؽ ًَل َی َو َٔ ٟؽظ ٔ َوَّلَ َوَْ ٟؽ ًَل َی َوأ ٔ ٟؽظ ٔ أََّلَ إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟش ٥َ ٔ ٠أَ ُظو ا ِِ ٤ُ ٟشَِ ٠َٓ ٥ٔ ٔ ٠ي َص َی ٔص ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٩ِ ٣ٔ ٥ٕ ٔ ٠أَظٔيطٔ َط ِي ْئ إ ٔ ََّّل َ٣ا أَ َش َّ١

ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
وَ ٪و ََّل تُوِ َ ٤َُ ٠
َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔشطٔ أَ ََّل َوإ ٔ َّ ٪ک ُ َّ ١رٔ ّبا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َِ ٣و ُؿو َْ َلُ ٥ِ ُٜرؤ ُُض أَ َِ ٣والََّٔ ٥ِ ُٜل َتوِ َ ٤ُ ٔ ٠
وَُ ٪ی ِ َر رٔبَا ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ئ ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َؼ ُ ٦ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث
ا ٪فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َِ ٣و ُؿو َْ َوأَ َّو َُ ٢ؼُ ٕ ٦و ٔؿ ٍَ ٔ ٩ِ ٣ؼ ٔ َ٣ا ٔ
ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓإَّٔ٧طُ َِ ٣و ُؿو َْ ک ُ ُُّ ٠ط أَ ََّل َوإ ٔ َّ ٪ک ُ ََّ ١ؼ ٕ ٦ک َ َ

ئ َظی ِ ّرا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا صَُ ًَ َّ٩وا َٕ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ ُ٥ِ ٛ
اس َت ِو ُػوا بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ک َ َ
اِ ٣ُ ٪شت َ ِر َؿ ٌّا فٔی بَىٔی َِ ٟي ٕث َٓ َ٘ َت َِ ٠ت ُط ص َُذیِ ْ ١أََّلَ َو ِ
ُض ّبا
ک إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪یأِت ٔی َن بَٔٔاش ٔظَ ٕة ُ٣ب َ ِّي َٕ ٨ة َٓإ ٔ َِٓ ٩َِ ٠ٌََ ٓ ٪اصِ ُحزُوصُ َّ٩فٔی ا َِ ٤َ ٟـا ٔج ٍٔ َو ِ ٔ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ضَ َّ٩ط ِيئّا َُی ِ َر ذََ ٔ ٟ
َِ ٟي َص َت َِ ُٜٔ٠٤
اُضبُوصُِ َ َّ٩
َُی ِ َر ُ٣ب َ ِّر ٕط َٓإ ٔ ِ ٪أَكَ ٌِ ََََ ٓ ٥ِ ُٜ٨ل َت ِب ُِوا ًََِ ٠يضَٔ َّ٩سب ٔ ّيَل أَ ََّل إ ٔ ََّ ٪لًَ ٥ِ ُٜل َی ن َٔشائَٔ ٥ِ ُٜشًّ٘ا َوَ ٔ ٨ٟٔشائَِٔ ٠ًَ ٥ِ ُٜيَ ٥ِ ُٜشًّ٘ا َٓأ َ َّ٣ا َش ًَُّ٘ ٥ِ ُٜل َی
ن َٔشائَََٔ ٓ ٥ُٜل یُوكٔئُِ ٩فُ َطَ ٩٣َ ٥ُٜت ِرکص َ ِ
ُ
ُو ٪أَ ََّل َوإ ٔ ََّ ٪ش َّ٘ ُضَِ ٠ًَ َّ٩ي ٥ِ ُٜأَ ِ ٪تُ ِص ٔشُ٨وا إَِٔ ٟيضٔ َّ٩فٔی
رکص َ
ِ
ُوَ ٪و ََّل َیأذ ََّ ٪فٔی ب ُ ُيوتَٔ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٥ِ ٜت ِ َ
َ ُ ِ ِ َ

َغ َٗ َؽ َة
ِ ٔ ٛش َوت ٔضَٔ َّ٩وكَ ٌَا ٔ٣ضَٔٗ َّ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ؾ ًَ َِ ٩طب ٔ ٔ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
يب بِ ِٔ َ ٩

نسح نب یلع الخؽ ،نیسح نب یلعیفعج ،زادئة ،بیبش نب رغدقہ ،نامیلؿ نب رمعف نب اوحص ،رضحت رمعف نب اوحص ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکںیمہجة اولداع ےکومعقرپیبنارکؾ یلصاہللہیلعفملسےکاسھتاھت۔آپ یلصاہللہیلعفملسےناہلل اعتیلیکدمحفانث
ایبؿرکےن ےک دعب تحیص یک رھپ ہبطخدای افر رفامای وکاسن دؿ ےہ سج یک رحتم ںیم مت ولوگں ےکاسےنمایبؿ رک راہ وہں؟ (آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت رمہبت یہی وساؽ ایک) ولوگں ےن وجاب دای ای روسؽ اہلل جح ا رب اک دؿ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایاہمترےوخؿاہمترےاوماؽافراہمتریزعںیتاکیدفرسےرپایسرطح رحاؾ ںیہےسیجآجاکہیدؿاہمترےاسرہشافر
اسےنیہمںیم۔اجؿولہک رہ رجؾرکےنفاالاانپیہناصق ؿرکاتےہ وکیئابپاےنپےٹیب ےکرجؾ افروکیئاٹیب اےنپابپ ےکرجؾاکذہم
دارںیہن۔آاگہوہاجؤہک املسمؿاملسمؿ اکاھبیئےہ افریسکاملسمؿےک ےئلالحؽ ںیہنہکاےنپ یسکاھبیئ یکوکیئ زیچالحؽ ےھجمس۔
اجؿ ول ہک زامہن اجتیلہ ےک  ب وسد ابلط ںیہ افر رصػ الص امؽ یہ الحؽ ےہ۔ ہن متملظرکف افر ہن مت رپ ملظ ایک اجےئ۔اہں اہتبل
ابعس نب دبعابلطمل اک وسد افر الص دونں اعمػ ںیہ۔ رھپ اجؿولہک زامہن اجتیلہ اک رہوخؿ اعمػ ےہ۔ الہپ وخؿ ےسجل اعمػ
رکےتاساکاصقصںیہنےتیلاحرثنبدبعابلطملاکوخؿےہ۔فہہلیبقونبثیلےکاپس راضتع(دفدھےنیپ)ےکےئلےجیھبے
آ ے ہک اںیہنزہلی ےن لتق رک دای اھت۔ربخدار وعروتں ےکاسھتنسحِ ولسک رکف۔ ہی اہمترےاپس دیقی ںیہ مت اؿیک یسکزیچ یک
تیکلمںیہنرےتھکرگمہیہکفہےبایحیئاکاراکتبرکںیوتمتاںیہناےنپرتسبفںےساگلرکدفافریکلہامر امرفہکاسےسڈہیفہریہ
ہن وٹےنٹ اپےئ۔ رھپ ارگ فہ اہمتری رفامربنداری رکںی وت اؿ ےک الخػ اہبےن التش ہن رکف۔ اجؿ ول ہک ےسیج اہمترا اہمتری وعروتں رپ
قحےہایسرطحاؿاکیھبمترپقحےہ۔اہمترااؿرپقحہیےہہکفہاؿولوگںوکاہمترےرتسبفںےکرق بہنآےندںیںیہنج
متدنسپںیہنرکےتہکلباےسیولوگںوکیھبرھگفںںیمدالخوہےنیکااجزتہندںیںیہنجمتااھچںیہنےتھجمس۔افراؿاکمترپقحہی
ےہ ہک اؿ ےک اھکےن افر ےننہپ یک زیچفں ںیم ےس ااھچ ولسک رکف۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اےس اوباالوحص بیبش نب رغدقہ
ےسرفاتیرکےتںیہ۔

رافی  :نسحنبیلعالخؽ،نیسحنبیلعیفعج،زادئة،بیبشنبرغدقہ،نامیلؿنبرمعفنباوحص،رضحترمعفنباوحصریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1010

راوی ً :بؽاٟوارث بً ٩بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،اٛ ٪ے واٟؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚابواسص ،ٙشارث ،شرضت ًلی رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َص َ٩ِ ًَ ٙ
ُح
ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠یَ ِؤ ٦ا َِ ٟص ِّخ اْلِ َ ِٛبَر ٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
دبعاولارثنبدبعادمصلنبدبعاولارث،اؿےکفادل،دمحمنبااحسؼ،اوبااحسؼ،احرث،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس جح ا رب ےک قلعتم وپاھچ ہک ہی سک دؿ ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رحن
(رقابین)ےکدؿینعیدوسںیذفاہجحلوک۔
رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصلنبدبعاولارث،اؿےکفادل،دمحمنبااحسؼ،اوباقحس،احرث،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1011

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشارث ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

ُح َٗا ََ ٢ص َذا
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ی ِو ُ ٦ا َِ ٟص ِّخ اْلِ َ ِٛبَر ٔ یَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ

ٔیث أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َْٔ ٙلَُ َّ ٧ط ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ٩
ًَل ٔ ٕٓی َِ ٣وُٗوّٓا َو ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َرٓ ٌََ ُط إ ٔ ََّّل َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِ َب ُة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ٩ِ ًَ ٙ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َِ ٣وُٗوّٓا

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،احرث ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک جح ا رب اک دؿ رقابین اک دؿ ےہ۔ ہی دحثی یلہپ
دحثیےسزایدہحیحصےہ،اس ےئلہکہییئکدنسفںایسوبااحسؼےسوقنمؽےہ،فہاحرث ےسافر فہرضحت یلعریضاہلل ہنع ےس
وموقًافلقنرکےتںیہ۔ںیمہملعںیہنہکدمحمنبااحسؼےکالعفہیسکےناےسرموفعایکوہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوباقحس،احرث،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1012

راوی  :ب٨ؽارًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ٥٠وًبؽاٟؼ٤ؽ ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽث َ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠و ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔب َ َرائ َ ْة َ ٍَ ٣أَبٔی بَ ِرکٕ ث ُ ََّ ٥ؼ ًَا ُظ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل یَ َِ ٨بغٔی ْٔل َ َش ٕؽ أَ ِ ٪یُ َب َِّّ ٠

یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َص َذا إ ٔ ََّّل َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِلٔی ٓ ََؽ ًَا ًًَّ ٔ ٠يا َٓأ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّاصَا َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دنبار ،افعؿ نب ملسم فدبعادمصل ،امحد نب سلمة ،امسک نب رحب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسرہ رباءت ےک دنچ املک ت رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع وک دے رک  اجیھ ہک اؿ اک االعؿ رک دںی۔ رھپ
اںیہنالبایافررفامایہکریمےالہںیمےساکیصخشےکالعفہیسکوکز بںیہنداتیہکاےساچنہپےئ۔رھپرضحتیلعریضاہللہنع
وکالبایافراںیہنہی(وسرہ)دی۔ہیدحثیرضحتاسنریضاہللہنعیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دنبار،افعؿنبملسمفدبعادمصل،امحدنبسلمة،امسکنبرحب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1013

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١سٌيؽ ب ٩س٠امیً ،٪باؼ بً ٩وا ،٦سٔيا ٪ب ٩ششین ،ش ٥ٜبً ٩تيبة٘٣ ،ش ،٥شرضت اب٩
ًباض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَبَّا ُؼ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦ش َّؽث َ َ٨ا ُس ِٔ َيا ُ ٪بِ ُُ ٩ش َشی ِ ٕن ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ٔ٩
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ث ُ َّ٥
ض َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا بَ ِرکٕ َوأَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َ٨اؼ ٔ َی ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
ًُت َ ِي َب َة ًَ َِ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َرخ َد أَبُو
ی ٙإٔذِ َسُ ٍَ ٔ٤رَُا َئ َ٧ا َٗ ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ٔ
اْٟط ٔ
أَ ِت َب ٌَطُ ًًَّ ٔ ٠يا َٓب َ ِي َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ فٔی َب ٌِ ٔف َّ ٔ
ئٓ َ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَ ِرکٕ َٓز ٔ ًّا َٓوَ  َّ٩أَُ َّ ٧ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو ًَل ٔ ٌّی ٓ ََؽ َٓ ٍَ إَِٔ ٟيطٔ َ ٔ ٛت َ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ی٨َ َٓ ٙا َؼی ذ ٔ َُّ ٣ة اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ بَزٔی َئ ْة ٔ٩ِ ٣
ت َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َٓ َصحَّا َٓ َ٘ َاًَ ٦ل ٔ ٌّی أَیَّ َا ٦اَّ ٟت ِ ٔ
َوأَ ََ ٣ز ًًَّ ٔ ٠يا أَ ِ ٪یُ َ٨اؼ ٔ َی ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
َش ٔ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ق أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ََّل یَ ُصحََّ َّ٩ب ٌِ َؽ ا ٌَِ ٟأ ِ ٣ُ ٔ ٦
کُٔ ِ ٣ُ ِّ١
َش ٕک َٓ ٔشي ُصوا فٔی اْلِ َ ِر ٔ
اَ ٪و ََّل یَ ِؽ ُظ ُ
رعیَ ْ
َش ْک َو ََّل یَ ُلوَٓ َّ٩بٔا ِٟب َ ِيتٔ ُ ِ

اًَ ٪ل ٔ ٌّی یُ َ٨اؼٔی َٓإٔذَا ًٌَٔ َی َٗ َا ٦أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٨ا َؼی ب ٔ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
إ ٔ ََّّل ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وک َ َ
َغ ْ

ض
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحم نب اامسلیع ،دیعس نب نامیلؿ ،ابعد نب وعاؾ ،ایفسؿ نب نیسح ،مکح نب عنینة ،مسقم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس
رفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوبرکبدصقیوکفہربأۃےکاملکتدےرک اجیھافرمکحدایہک(جح)ےکومعق
رپاؿاملکتوکزپھرکولوگںوکانسدںی۔رھپرضحتیلعریضاہللہنعوکاؿےکےھچیپ اجیھ۔ایھبرضحتاوبرکبریضاہللہنعراےتس
یہںیمآ ےہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکافینٹنےکالبلبےنیکآفازہ یوتہیھجمسرکااچکنےلکنہکیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفملسفیرفیالےئںیہ۔نکیلداھکیوتفہرضحتیلعریضاہللہنعآ ے۔اوہنںےنرضحتاوبرکب وکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
اک طخ دای اس ںیم مکح اھت ہک اؿ املکت اک االعؿ یلع ریض اہلل ہنع رکںی۔ رھپ فہ دفونں ےلکن افر جح ایک۔ اایؾ فیرقی ںیم رضحت یلع
ریضاہللہنعڑھکےوہےئافراالعؿایکہکرہرشمکےساہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفملسربءاذلہمںیہافراہمترےےئل
اچرامہیکدمتےہہکاسدمتںیماسزنیمرپوھگؾول۔اساسؽےکدعبوکیئرشمکجحہنرکے۔افرہنیہوکیئصخشرعایںوہ
رکتیباہللاکوطاػرکےافرتنجںیمرصػومنینمیہدالخوہںےگ۔رضحتیلعریضاہللہنعاساکاالعؿرکےتافربج
کھتاجےتوترضحتاوبرکبریضاہللہنعاساکاالعؿرکےنےتگل۔ہیدحثیانبابعسریضاہللہنعیکدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دیعسنبنامیلؿ،ابعدنبوعاؾ،ایفسؿنبنیسح،مکحنبعنینة،مسقم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1014

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشرضت زیؽ ب ٩یثيٍ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩یُ َث ِي ٍٕ َٗا ََ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا ًًَّ ٔ ٠يا بٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ بُ ٌٔ ِث َت فٔی ا َِ ٟص َّح ٔة َٗا َ٢
ا ٪بَ ِي َُ ٨ط َوبَی ِ َن أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ض ْؽ َٓ ُض َو إلٔ َی َُّ ٣ؽتٔطٔ َو َ٩ِ ٣
بُ ٌٔ ِث ُت بٔأ َ ِربَ ٍٕ أَ َِّ ٪لَ َی ُل َ
اَ ٪و َ ٩ِ ٣ک َ َ
رعیَ ْ
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ُِ

وَ ٪ب ٌِ َؽ ًَا ٔ٣ض ٔ ِ٥
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة إ ٔ ََّّل َنٔ ِْص ُِ ٣ؤ ْٔ ٨َ ٣ة َوَّلَ َی ِح َت ٍُ ٔ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط ًَ ِض ْؽ َٓأ َ َجُ ُ٠ط أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ِط ُضز ٕ َوَّلَ َی ِؽ ُظ ُ
وَ ٪وا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َش َُ ٛ
ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبی إ ٔ ِس َص ََ ٙو َر َوا ُظ َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
َص َذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔی ْث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسٔ َِي َ
ٔ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙب ٌِ ٔف أَ ِػ َصابٔطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َش َّؽث َ َ٨ا َن ِ ُ
َشَ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َٙ
ًُ َي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩یُ َث ِي ٍٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ِ َ ٧ص َو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ظ ِ َ

ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أُثَ ِي ٍٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ک ٔ َِ ٠تا اِّ ٟز َوا َی َتی ِ ٔن يُ َ٘ا ُُ ٨ِ ًَ ٢ط ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أُثَ ِي ٍٕ َو ًَ ِ٩
ابِ ٔ ٩یُ َث ِي ٍٕ َواٟؼَّ ٔصي ُض ص َُو َزیِ ُؽ بِ ُ ٩یُ َث ِي ٍٕ َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙزیِ ٕؽ َُی ِ َر َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٓ ََوص َٔٔ ٓ ٥يطٔ َو َٗا ََ ٢زیِ ُؽ

بِ ُ ٩أُثَ ِي َٕ ١و ََّل یُ َتابَ ٍُ ًََِ ٠يطٔ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت زدی نب یییع  ےتہ ںیہ ہک ل  ےن رضحت یلع اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک آپ وک سک زیچ اک االعؿ
رکےناکمکحدے رکجحںیم  اجیھایگاھت؟اوہنںےنرفامایہکاچرزیچفںاک()3وکیئصخشاگننوہرکتیباہللاکوطاػہنرکے۔()7
سجاکروسؽیلص اہللہیلعفملسےکاسھتوکیئاعمدہہےہ وتفہدمتت ہنیکتاقمئ رےہاگ۔افرارگوکیئدمت نیعم ںیہنوتاس یک
دمت اچر امہ ےہ۔ ( )1ہی ہک تنج ںیم رصػ ومنم یہ دالخ وہں ےگ۔ ( )3ہی ہک املسمؿ افر رشمک اس اسؽ (جح) ںیم عمج
ںیہنوہںےگ۔ہیدحثینسححیحصےہافرہیوب اہطسانب،ہنییاوبااحسؼیکرفاتیےہ۔ایفسؿوثریےکضعباسیھتاسدحثی
وکیلعریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہافرفہرفاتیرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوباقحس،رضحتزدینبیییع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1015

راوی  :ابوَکیب ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ر ِٔط ٔؽ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥اَّ ٟز ُج ََ ١ي ٌِ َتا ُؼ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ َٓ ِ
اط َض ُؽوا َُ ٟط ب ٔ ِاْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪ا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِ ُ٤زُ
َخ
ََ ٣شا ٔج َؽ اہللٔ َ ٩ِ ٣آ َ ٩َ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اوبرک ب ،ردشنی نب دعس ،رمعف نب احرث،دراج ،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفامایسجصخشںیمدجسمںیمآےناجےنیکاعدتدوھکیوتاسےکاامیؿیکوگایہدفویکںہکاہللاعتیلرفاماتےہ ِإ َّن
تَع
جا َِّ
ال ِؾ ْٓال ِخِاآلۃی(اہللیکدجسمفںوکفہولگآابدرکےتںیہوجاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿرےتھک
نَم ِي ِ
نَمآ َ
ّلل ْ
َم ِ َ د
ّللَّ َف ْ َ ْ
ْم ُ ُر َ َ
ںیہ۔وسرہوتہب،آتیا)
رافی  :اوبرک ب،ردشنینبدعس،رمعفنباحرث،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1016

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا ًبؽاہلل ب ٩وہب سے وہ ً٤زو ب ٩شارث

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَ َت ٌَا َص ُؽ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوأَبُو ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٥ا ِس ُُ ٤ط
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اَ ٪یت ّٔامی فٔی ش ٔ ِحز ٔأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی
ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕؽ ا ِِ ٌُ ٟت َوار ُّٔی َوک َ َ

انب ایب رمع ریض اہلل امہنع دبعاہلل نب فبہ ےس فہ رمعف نب احرث ےس فہ دراج ےس فہ اوبمثیہ ےس فہ اوبدیعس ریض اہلل ہنع افر فہ یبن
لْ
ِ َه ُددا مَشْجِ َدد ینعیدجسم ںیم آےناک ایخؽرانھک
ارکؾ یلصاہلل ہیلع فملس ےس ایسیکامدنن لقن رکےتںیہ۔ نکیلاسےکاافلظہی ںیہ ہک َ َ َ
افر احرض وہان ےہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ افر اوبمثیہ اک انؾ نامیلؿ نب رمعف نب دبعاوتعلاری ےہ افر نامیلؿ میتی آ ے۔ اوبدیعس

دخریریضاہللہنعےناؿیکرپفرشیک۔
رافی  :انبایبرمعریضاہللامہنعدبعاہللنبفبہےسفہرمعفنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1017

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي٨٣ ،١ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌؽ ،شرضت ثوبا ٪رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا َ٤َّ َٟ ٢ا
َسائ ٔي َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
وَّ ٪
اٟذ َص َب َوا َِّٔ ٟٔـ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف
َ٧زََِ ٟت َو َّأ ٟذ َ
یَ ٩یٔ٨ِٜز ُ َ

أَ ِػ َصابٔطٔ أُِ٧ز ٔ َ ٢فٔی َّ
اَک
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـةٔ َ٣ا أُِ٧ز ٔ ََِ ٟ ٢و ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا أَ ُّی ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢ظی ِ ْر َٓ ََّ ٨تع ٔ َذ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَٓ َِـُ٠طُ َ ٔ ٟش ْ
َاَک َو َِْٗ ٠ب َط ٔ ْ
ا ٪ذ ٔ ْ
َو َز ِو َج ْة ُِ ٣ؤ ْٔ ٨َ ٣ة ُتٌٔيُ ُ٨ط ًَل َی إ ٔ َی٤أ٧طٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩سأ َ ُِ ٟت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َُِ ٠ُ٘ َٓ ١ت َُ ٟط َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
اَ٘ َٓ ٪ا ََّ ٢لَ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َٔ ٩ِ ٤َّ ٣س ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤أَ ِػ َص ٔ
َس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ث َ ِوبَ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََک َُی ِ َر َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
اہللٔ َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوذ َ َ

دبع نب دیمح ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،وصنمر ،اسمل نب ایب ادعجل ،رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج َف َّ دِ
ي
ال َ
ْ
فؿ اذلَ َه َت َفالْف ِ َّض َة اآلۃی (ینعی وج ولگ اچدنی افر وسےن وک عمج رکےت ںیہ افر اہلل یک راہ ںیم رخچ ںیہن رکےت اںیہن اکی
ي َ
َُِ
دردانک ذعابیک ربخ انس دےئجی (اوتلہب ،آتی) انزؽوہیئ وت ل  ےن یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفملس ےک اسھت رفس ںیم آ ے۔ احصہب رکاؾ
روضاؿاہللمہیلعانیعمجےن رعضایکہکوسےن افراچدنی وکعمجرکےنیکوتذمتمآیئگ ےہارگںیمہولعمؾوہاتہک وکاسنامؽرتہب
ےہوتفیہعمج رکےت۔آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایرتہبنی امؽاہللوکایدرکےنفایلزابؿرکشرکےنفاالدؽافر ومنمویبی ےہ
وج اےساےکساامیؿںیمدمددے۔ہیدحثینسحےہ۔اامؾدمحمنباامسلیعاخبریرہمحاہللرفامےتںیہہکاسملنبایبدعجوکوثابؿ

ےس امسع ںیہن۔ رھپ ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ایک افر وک احصیب ےس امسع ےہ۔ اوہنں ےن رفامایاہں اجرب نب دبعاہلل افر اسن ریض اہلل
افررھپیئکاحصہباکذرکایک۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،وصنمر،اسملنبایبادعجل،رضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1018

راوی  :ششین ب ٩یزیؽ ٛوفیً ،بؽاٟشَل ٦ب ٩رحبُ ،ليٕ ب ٩اًین٣ ،ؼٌب ب ٩سٌؽ ،شرضت ًؽی ب ٩شات ٥رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ َّ
رح ٕب ًَ َُِ ُ ٩ل ِي ٕٔ بِ ٔ ٩أَ ًِی َ َن ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُِ َ ٩

ک صَ َذا ا َِ ٟوثَ َ٩
اُط ِط ًَ َِ ٨
بِ َٔ ٩شات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی ًُُ٨قٔی َػْ ٔ ٠
يب ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَؽ ُّٔی ِ َ
ْقأ ُ فٔی ُس َورة ٔ بَ َزائ َ ْة َّات َع ُذوا أَ ِش َب َارص َُِ ٥و ُرص َِباُ َ ٧ض ِ ٥أَ ِربَا ّبا ُٔ ٩ِ ٣ؼو ٔ ٪اہللٔ َٗا َ ٢أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ض ِ ٥َِ ٟ ٥یَُٜوُ ٧وا َي ٌِبُ ُؽوُ َ ٧ض ِ٥
َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ِ َ
رح ُ٣و ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط
رح ُ٣وا ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥ط ِيئّا َ َّ
اس َت َص ُّ٠و ُظ َوإٔذَا َ َّ
ٔیث َ ٔ
َو َل ُٔ ٨َّ ٜض ِ ٥کَاُ ٧وا إٔذَا أَ َش ُّ٠وا َُ ٟض َِ ٥ط ِيئّا ِ
َغ ْ
ٕ بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن َِ ٟي َص ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ َّ
وٖ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
رح ٕب َوُ َُل ِي ُ
اٟش ََلٔ ٦بِ ِٔ َ ٩
نیسحنبسیدیوکیف،دبعاالسلؾنبرحب،فیطغنبانیع،بعصمنبدعس،رضحتدعینباحمتریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایدعیاستبوکاےنپےسدفررکدفرھپںیم
َّئج َ ُِ ْ ه َئ ُِ
َ
َ
ْ
ّللّاآلیة(اوہنںےن
فؿا ِ
ےنآپیلصاہللہیلعفملسوکوسرہرباةیکہیآایتزپےتھوہےئانسا َُددفاأ ْ َخ َر م َف ُر ْ َنا مأ ْر َي ًينِمْ ُد ِ
اےنپ اعوملں افردرفوشیں وک اہلل ےک وسا دخا انبایل ےہ۔ اونلر ،آتی) رھپ آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفامایہک فہ ولگ اؿ یک ابعدت
ںیہنرکےتآ ے نکیلارگ فہ(املعء افردرفشی) اؿ ےکےئل وکیئزیچالحؽرقاردےتی وتفہ یھباےسالحؽ ےتھجمس افرایس رطحاؿ یک
رطػےسرحاؾیکیئگزیچوک رحاؾ ےتھجمس۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدبعاالسلؾنبرحبیکرفاتیےس

اجےتنںیہافرفیطغنبانیعہریوہشمرںیہ۔
رافی  :نیسحنبسیدیوکیف،دبعاالسلؾنبرحب،فیطغنبانیع،بعصمنبدعس،رضحتدعینباحمتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1019

راوی  :زیاؼ ب ٩ایوب بِؽاؼیًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ہ٤ا ،٦ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

وب ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َش َّؽثَ ُط َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا زٔیَاؼُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ
َّ
ْصَ٧ا َت ِص َت َٗ َؽ َِ ٣يطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا بَ ِرکٕ
ُُِٗ ٠ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وِ َ ٧ص ُ ٩فٔی ا َِِ ٟارٔ َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َش َؽص َُِ ٥ی ُِ ٨وزُ إلٔ َی َٗ َؽ َِ ٣يطٔ َْلَ ِب َ َ
ک بٔاث ِ َ٨ی ِ ٔن اہللُ ثَاُ ٔ ٟث ُض َ٤ا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
َف َؼ بٔطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی
یب إٔ٤َ َّ ٧ا ي ٌُِ َز ُٖ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َص َّ٤اَ ٕ ٦ت َ َّ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ٣ا هَ َُّ ٨
يض َ ٔ
َغ ْ
َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َشبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢و َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩ص َّ٤اِ َ ٧ٕ ٦ص َو َص َذا
زایدنباویبدغبادی،افعؿنبملسم،امہؾ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع ےتہںیہہکرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےن
ےھجم اتبای ہک ںیم ےن اغر (وثر ) ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک ارگ اؿ افکر ںیم ےس وکیئ اےنپ دقومں یک رطػ
دےھکیاگوتںیمہدھکیےلاگ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاؿدفآدویمںےکابرےںیمایک ینؿرکےتوہنجاکرسیتااہللوہ۔ہی
دحثینسح حیحصرغ بےہافرامہؾیہےسوقنمؽےہ۔رھپاسدحثیوکابحبنبالہؽافریئکرضحاتامہؾےسایسیکامدننلقن
رکےتںیہ۔
رافی  :زایدنباویبدغبادی،افعؿنبملسم،امہؾ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1020

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚزہزیً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاہلل بً ٩تبة،
شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

اب َي ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ؼُعٔ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ٕ ًََِ ٠يطٔ یُزٔی ُؽ اٟؼَّ ََل َة َت َص َّو ُِ ٟت َشًَّی ٗ ُُِ ٤ت فٔی َػ ِؽرٔظ ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٠ٟٔ ٥َ ٠ؼَّ ََلة ٔ ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َو َٗ َ
أَ ًَل َی ًَ ُؽ ِّو اہللٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی ا َِ٘ ٟائ ٔ َٔ ١ی ِو ََ َٛ ٦ذا َو ََ ٛذا ََ ٛذا َو ََ ٛذا َي ٌُ ُّؽ أَیَّا َُ ٣ط َٗا ََ ٢و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َف َُ ٟض ِ ٥إ ٔ ِ٪
َخ ًَىِّی َیا ًُ َ٤زُ إنِّٔی ُظی ِّ ِر ُت َٓا ِظت َ ِر ُت َٗ ِؽ ٗٔي َ ١لٔی ِ
َیت ََب َّش َُ ٥شًی إٔذَا أَ ِٛث َ ِر ُت ًََِ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَ ِّ ِ
َف َُ ٟض ِ ٥أَ ِو ََّل َت ِش َت ِِ ٔ ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
َف اہللُ َُ ٟض َِِ ٟ ٥و أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَنِّی َِ ٟو زٔ ِؼ ُت ًَل َی َّ
َُف َُ ٟط َٟز ٔ ِؼ ُت َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ػل َّی ًََِ ٠يطٔ َو ََ ٣شی
َت ِش َت ِِ ٔ ِ
اٟش ِبٌٔی َن ُ ٔ َ
َف َُ ٟض َِ ٥س ِبٌٔی َن ََّ ٣ز ّة ََٓ ٩َِ ٠ي ِِ ٔ َ

َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٘ َاًَ ٦ل َی َٗبِرٔظ ٔ َشًَّی ُفُ ٔ َْ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ٌَُ َٓ ٢ح ٔ َب لٔی َو ُج ِزأَت ٔی ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ٥ُ ٠
آَخ ِاْل َیةٔ
ا ٪إ ٔ ََّّل َي ٔشی ّرا َشًَّی َ٧زََِ ٟت صَا َتا ِٔ ٪اْلیَ َتا َٔ ٪وَّلَ ُت َؼًَ ِّ١ل َی أَ َش ٕؽ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٣َ ٥
ات أَبَ ّؽا َو ََّل َت ُ٘ ًَِ ٥ل َی َٗبِرٔظ ٔإلٔ َی ٔ ٔ
ٓ ََواہللٔ َ٣ا ک َ َ

َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َؽ ُظ ًَل َی ُ٨َ ٣آ َٕٔ ٙو ََّل َٗ َاًَ ٦ل َی َٗبِرٔظ ٔ َشًَّی َٗ َب َـ ُط اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اؿےکفادل،دمحمنبااحسؼ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعینة،رضحتانبابعسریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج دبعاہلل نب ایب (انموقفں اک رسدار) رما وت یبن ارکؾ یلص
اہلل ہیلع فملس وک اس یک امن ِز انجزہ ےک ےئل البایایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفملس ے افر بج امنز ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت ںیم آپ یلص
اہللہیلعفملسےکاسےنماجرکڑھکاوہایگافررعضایکایروسؽاہلل اہللاکدنمشدبعاہللنبایبسجےنالفںدؿاساسرطحاہک۔
رھپرضحترمعریضاہللہنعاسیکاتسگویخںےکدؿنگنگرکایبؿرکےنےگلافراہکہکآپیلصاہللہیلعفملساےسیصخشیکامنز

انجزہ زپاھ رےہ ںیہ۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکسماےت رےہ رھپ بج ںیم ےن تہب ھچک اہک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
َ لَِ
لَِ
اےرمع ریمےاسےنمےسٹہاجؤےھجماایتخردایایگےہذہلاںیمہیاایتخرایکےہ۔ےھجماہکایگےہہکا ْسیَع ْف ِ ْر ُ ْم َأ ْف َلت ْسیَع ْف ِ ْر ُ ْم ِإ ْؿ
َ
َ لَِ سی
ّللَّ (وت اؿ ےک ےئل ششخب امگن ای ہن امگن ارگ وت اؿ ےک ےئل رتس دہعف یھب ششخب امےگن اگ وت یھب اہلل
ت ْسیَع ْف ِ ْر ُ ْم َ ْ ِعی َن رَمَّ ًة فَل ْن تَع ْف ِ َر ا ُ
اںیہنرہسگںیہنےشخباگ۔وسرہوتہب،آتی)ارگںیماجاتنہکریمےرتسےس زایدہاافغتسررکےنرپاےساعمػرکدایاجےئاگوتانیقی
ںیم ااسی یہ رکات۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک امنز زپیھ افر انجزہ ےک اسھت ے اہیں کت ہک ہی دفونں آںیتی انزؽ
تَ ُق
َ تُ َض ّ َ َ َ ٍم ِْی ُِ
ْ
ت َأدَبًا َف َل ْم َ َلَع َ ْقِ ِـ اآلۃی (افر اؿ (انمنیقف) ںیم ےس وج رماجےئ یسک رپ یھبامنز (انجزہ) ہن زپھ
م
م
وہںیئ َفل ِل لَع أ َ د
ج
َ َ
افر ہن اس یک ربق رپ ڑھکا وہ ،ےب کش اوہنں ےن اہلل افر اس ےک روسؽ ےس رفک ایک افر انرفامین یک احتل ںیم رمے۔ وسرہ وتہب،
آتی) ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک اس ےک دعب یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فافت کت ہن یسک انمقف یک امنز (انجزہ)
زپیھافرہنیہاسیکربقرپڑھکےوہےئ۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اؿ ےک فادل ،دمحم نب ااحسؼ ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عینة ،رضحت انب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1021

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ویصٌی ب ٩سٌيؽً ،بيؽاہلل٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢جا َئ ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ
اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔی َن ََ ٣
َف َٟطُ
يؼ َ
ک أ ُ َُ ٨ِ ِّٔ ٛط ٓ ٔيطٔ َو َػَِ ٠ًَ ِّ١يطٔ َو ِ
ات أَبُو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِ ٔلىٔی ََٗ ٔ٤
اس َت ِِ ٔ ِ
َ
ُفُِت َُِٓ ٥آذُٔ٧ونٔی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َؼ أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی َج َذبَ ُط ًُ َ٤زُ َو َٗا َ ٢أََِ ٟي َص َٗ ِؽ َ َ ٧هی اہللُ أَ ُِ ٪ت َؼل َِّی ًَل َی
َٓأ ًِ َلا ُظ ََٗ ٔ٤
يؼ ُط َو َٗا َ ٢إٔذَا َ َ
ات
َف َُ ٟض ََِ ٓ ٥ؼلَّی ًََِ ٠يطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو ََّل ُت َؼًَ ِّ١ل َی أَ َش ٕؽ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٣َ ٥
ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔی َن َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا بَی ِ َن ظٔی َر َتی ِ ٔن ِ
َف َُ ٟض ِ ٥أَ ِو ََّل َت ِش َت ِِ ٔ ِ
اس َت ِِ ٔ ِ

أَبَ ّؽا َو ََّل َت ُ٘ ًَِ ٥ل َی َٗبِرٔظ ٔ َٓت َ َر َک اٟؼَّ ََل َة ًََِ ٠يض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر فییحی نب دیعس ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج دبعاہلل نب ایب رما وت اس ےک ےٹیب
دبعاہلل یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک اانپ رکہت ےھجمانعتی رک دےئجی اتہک ںیم اےنپ ابپ وک
نفکدفںافرآپیلصاہللہیلعفملساسیکامن ِزانجزہ زپںیھ۔رھپاسےکےئلاافغتسریھبےئجیک۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفملسےن
اےسصیمق دیافررفامایہک بجافرغ وہاجؤوتےھجم آاگہ رکان۔بج یبنارکؾیلصاہلل ہیلعفملس ےناس یکامن ِزانجزہ زپاھےن اکارادہ
رفامایوترضحترمعریضاہللہنعےنآپیلصاہللہیلع فملسوک چنیھایلافر رعض ایکہک ایکاہللاعتیلےنآپوکانمنیقفرپ امنززپےنھ
ےسعنمںیہنرفامای؟آپیلص اہللہیلعفملسےنرفامایےھجم اایتخردایایگےہ ہک ںیماؿ ےکےئلاافغتسررکفںایہن رکفں،رھپاس یک
َ تُ َض ّ َ َ َ ٍم ِْی ُِ ْ َ َ تَ ُق
َ
َ
َ
ْ
تأدَبًا َفل ملَع ْقِـِ ذہلاآپیلصاہللہیلعفملسےناؿرپ
امنززپیھافراہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ َفل ِللَعأ َجد م َم َ
امنز(انجزہ)زپینھوھچڑدی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1022

راوی ٗ :تيبةٟ ،يث٤ً ،زا ٪ب ٩ابی ا٧صً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی سٌيؽ ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َخ ص َُو
َت ََ ٤اری َر ُج ََل ٔ ٪فٔی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔؽ َّأ ٟذی أ ُ ِّس َص ًَل َی اَّ ٟت ِ٘ َوی ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ٔ ٢یَ ِوَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢ر ُج ْ ١ص َُو َِ ٣شحٔ ُؽ ٗ َُبا َئ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ

َِ ٣شحٔ ُؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َِ ٣شحٔؽٔی َص َذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َر َوا ُظ
َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ً َِٔ ٤ز َ
يض َ ٔ
َغ ْ

أُِ َ ٧ي ُص بِ ُ ٩أَب ٔی َی ِصٌَی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
ہبیتق،ثیل،رمعاؿنبایباسن،دبعارلنمحنبایبدیعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعرفامےتںیہہکدفآدویمںےکدرایمؿ
اسابترپثحبوہیئگہکوجدجسمےلہپدؿوقتیرپانبیئیئگےہفہوکیسندجسم ےہ،اکیےناہکدجسمِابقءےہافردفرساےنہکاگلہکںیہن
فہدجسموبنیےہبتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہریمیہیدجسمےہ۔ہیدحثینسححیحصےہافراوبدیعسےساسدنسےک
العفہیھبوقنمؽےہ۔اسیننبایبییحیاےساےنپفادلےسافرفہدیعسریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،ثیل،رمعاؿنبایباسن،دبعارلنمحنبایبدیعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1023

راوی ٣ :ص٤ؽ بًَ ٩لء ابوَکیبٌ٣ ،اویة ب ٩ہظا ،٦یو٧ص ب ٩شارث ،ابزاہي ٥ب ٩ابی ٣ي٤و٧ة ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَبُو ُ َ
و ٪أَ ِ٪
ا ٢یُ ٔص ُّب َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٧ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة فٔی أَصِ َُٔ ٗ ١با َئ ٓ ٔيطٔ رٔ َج ْ
ئ َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة ٓ ٔيض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا
یَ َت َل َّضزُوا َواہللُ یُ ٔص ُّب ا َِّ ٤ُ ٟلضِّز ٔ َ
و ٪بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ٔیث َ ٔ
یَٗ ٩ا َ ٢کَاُ ٧وا َي ِشت َ ُِ ٨ح َ
َغ ْ

وب َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلٕ ٦
ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

دمحم نب العء اوبرک ب ،اعمفیة نب اشہؾ ،ویسن نب احرث ،اربامیہ نب ایب ومیمیة ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ
ئ
بیَع
ي
یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک ہی آتی الہ ابقء ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ فِن ِة ِر َح ٌّؽ ُخِ ُّیو َؿ َأ ْؿ َ َ َّھ ُرفا َفا ُ
ّللَّ ُ ِ ُّ
لْمُ َّع
ھ
ّ
ِ
ي اآلۃی (اس ںیم اےسی ولگ ںیہ وج دفتس رےتھک ںیہ اپک رےنہ وک افر اہلل دفتس راتھک ےہ اپک رےنہ فاولں وک وسة اوتلہب،
ر
ا ِ َ

آتیا)رافی ےتہںیہہکف ہولگاپینےسااجنتسءرکےتآ ےانچہچناؿےکقلعتمہیآتیانزؽوہیئ۔ہیدحثیاسدنسےسرغ ب
ےہافراساببںیمرضحتاوباویبریضاہللہنعاسنریضاہللہنعافردمحمنبدبعاہللنبالسؾےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنبالعءاوبرک ب،اعمفیةنباشہؾ،ویسننباحرث،اربامیہنبایبومیمیة،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1024

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙابواسص ،ٙابواٟع٠ي ،١شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ا َِ ٟعٔ٠ي ُٔٛ ١وف ٔ ٌّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج َّل

َف إٔبِ َزاصٔي ُْٔ ٥لَبٔيطٔ َوص َُو
ک َوص َُ٤ا ُٔ ِ ٣
َف ْٔلَبَ َویِطٔ َوص َُ٤ا ُٔ ِ ٣
َف ْٔلَبَ َویِ َ
َشکَا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َوَِ ٟي َص ِ
َشکَا ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َٟطُ أَ َت ِش َت ِِ ٔ ُ
َي ِش َت ِِ ٔ ُ
اس َت ِِ َ َ
َشٔٛی َن
أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی َو َّأ ٟذ َ
َفوا ٔ ِ ٤ُِ ٠ٟٔ
ُٔ ِ ٣
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زََِ ٟت َ٣ا ک َ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا أَ َِ ٪ي ِش َت ِِ ٔ ُ
َش ْک ٓ ََذ َ ِ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْٗ ٩ا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ

ومحمد نب الیغؿ،فعیک ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ ،اوب ااحسؼ  ،اوبالیلخل ،رضحت یلع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن اکی صخش وک
اےنپرشمکفادلنی ےکےئل اافغتسررکےتوہےئ انسوتاہکہک متاےنپفادلنیےک ےئل اافغتسررکرےہوہ افرفہرشمکآ ے۔ اس
ےنوجابدایہکایکاربامیہہیلعاالسلؾےناےنپرشمکفادلےکےئلاافغتسرںیہنایک۔بجںیمےنہصقیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
ےک اسےنم ایبؿ ایک وت ہی ابت انم ب ںیہن ہک رشموکں ےک ےئل ششخب یک داع رکںی۔ اوتلہب) ہی دحثی نسح ےہ افر اس ابب ںیم
رضحتدیعسنببیسمیھباےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،اوباقحس،اوبالیلخل،رضحتیلعریضاہللہنع

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

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1025

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بؽاٟزش ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،شرضت ٌٛب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
وک إ ٔ ََّّل بَ ِؽ ّرا َو ٥َِ ٟي ٌَُات ِٔب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُز ِ َوة ٕ َُزَاصَا َشًَّی کَاِ َ ٧ت َُزِ َو ُة َتبُ َ
 ٥َِ ٟأَ َت َع َِّ ٠

ْقیِ ْع ُِٔ٣يثٔی َن ٌٟٔٔیرٔص َِٔٓ ٥ا َِ ٟت َ٘ ِوا ًَ َُِ ٩ی ِر ٔ َِ ٣وً ٔ ٕؽ َ٤َ ٛا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َش ّؽا َت َع ََّ ٠
َخ َد یُزٔی ُؽ ا ٌِٟٔی َر ٓ َ َ
ٕ ًَ ِ ٩بَ ِؽرٕ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َرخ َج ِت ُ َ

ض ََ ٟب ِؽ ْر َو َ٣ا أُش ُّٔب أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت
َش َٖ َ٣ظَ اصٔؽٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و٤ِ ٌََ ٟزٔی إ ٔ َّ ٪أَ ِ َ
ٕ َب ٌِ ُؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َطض ٔ ِؽتُ َضا َ٣ک َ َ
ا ٪بَ ِي ًٌَٔی َِ ٟي ََ ٠ة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ َش ِي ُث َت َوا َث ِ٘ َ٨ا ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥أَ َت َع َِّ ٠

َّ
َک ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ
آَخ َُزِ َوة ٕ َُزَاصَا َوآذ ََ ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ
َشًی کَاِ َ ٧ت َُزِ َوةُ َتبُو َک َوه ٔ َی ٔ ُ
اض بٔاَّ ٟزش ٔي ََٔ ٓ ١ذ َ َ

است ٔ ََ ٨ارة ٔ
َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َو َش ِو َُ ٟط ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ ٪وص َُو َي ِشتَٔ٨یرُ ک َ ِ
ک ُُ ٨ِ ٣ذ
ا ٪إٔذَا ُ َّ
َش َیا َُ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ب ٔ َعی ِر ٔ َی ِو ٕ ٦أَتَی ًََِ ٠ي َ
ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َوک َ َ
َس بٔاْلِ َ ِ٣ز ٔ ِ
است َ ََ ٨ار َٓحٔئ ُِت َٓ َحَِ ٠ش ُت بَی ِ َن َی َؽیِطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبِ ٔ ِ

ئ ِاْلیَا ٔ
اب اہللُ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽٔ اہللٔ أَ ِ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٦ؽ َٔک َٗا َ ٢بَ ِٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ١ؽ اہللٔ ث ُ ََّ ٥ت ََل صَ ُؤ ََّل ٔ
ک أ ُ َُّ ٣
َوََ ٟؽ ِت َ
ت َِ َ٘ ٟؽ َت َ
یَ ٩واْلِ َ ِن َؼارٔ َّأ ٟذ َ َّ
اب اٟزَّش ٔي َُٗ ٥ا ََ ٢وٓ ٔي َ٨ا أُِ٧زَِٔ ٟت
ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َّسة ٔ َشًَّی بَ َ َّ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ صُ َو اَّ ٟت َّو ُ
ی ٩ات َب ٌُو ُظ فٔی َسا ًَ ٔة ا َِ ِ ٌُ ٟ
أَي ِّـا َّات ُ٘وا اہللَ َو ُٛوُ ٧وا َ ٍَ ٣اٟؼَّ اؼٔٗٔی َن َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔی أَ ََِّ ٪ل أ ُ َش ِّؽ َث إ ٔ ََّّل ٔػ ِؽّٗا َوأَ ِ ٪أََ ِ ٧ع٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٠الٔی
َک َٓ ُُِ٘ ٠ت َٓإٔنِّی
ک ُ ِّ٠طٔ َػ َؽ َٗ ّة إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی َر ُسؤٟطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َٓ ُض َو َظی ِ ْر َ ٟ
ک َب ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟ
ک ًََِ ٠ي َ

ِم َّأ ٟذی ب ٔ َع ِيب َ َر َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ًَل َ َّی ن ٌِٔ َّ ٤ة َب ٌِ َؽ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦أَ ًِوَ َ ٥فٔی َن ِٔ ٔسی ٔٔ ٩ِ ٣ػ ِؽقٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أ ُ ِٔ ٣ش ُ
ک َس ِض ٔ َ
و ٪اہللُ أَبِل َی أَ َش ّؽا فٔی
ای َو ََّل َُٜ٧و َُ َٛ ٪ذبِ َ٨ا ٓ ََض َ٨َ ِٜ٠ا َ٤َ ٛا صَ َُٜ٠وا َوإن ِّٔی َْل َ ِر ُجو أَ ََِّ ٪ل یََ ُٜ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔی َن َػ َؽ ِٗ ُتطُ أََ٧ا َو َػاش َٔب َ

ِّ
اٟؼ ِؽ ِٔ ٣ٔ ٚث ََّ ١أ ٟذی أَبِ ََلنٔی َ٣ا َت ٌَ َِّ ٤ؽ ُت ل ٔ َٔ ٜذبَ ٕة َب ٌِ ُؽ َوإنِّٔی َْلَ ِر ُجو أَ َِ ٪ی ِصَٔوَ ىٔی اہللُ ٓ ٔ َامی بَق ٔ َی َٗا ََ ٢و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث بٔع ٔ ََل ٔ
ٖ َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َو َٗ ِؽ ٗٔي َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ٩
یؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
ٌَِ ٛبٕ َو َٗ ِؽ ٗٔي ََُ ١یِرُ َص َذا َو َر َوی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ

َ٣إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أَبَا ُظ َش َّؽثَ ُط ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنببعکنب امکل،رضحتبعکنبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیموزفہ
وبتککتوہےنفایلامتؾوگنجںںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھترشکیاھتوساےئوزفہدبرےکافریبنارکؾیلصاہللہیلع
فملس گنج دبر ںیم رشکی ہن وہےن فاولں ےس انراض ںیہن وہےئ آ ے ویکں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وت  ضح اکی اقےلف ےک
ارادے ےسفیرفی ےل ے آ ےہک رقشی اےنپ اقےلفیک رفاید رپ اؿیک دمد ےک ےئلآے۔ انچہچندفونں رکشلریغب یسک ارادے
ےکاقمےلبرپآےاسیجہکاہللاعتیلےناراشدرفامای،رھپرف امایریمیاجؿیکمسقاحصہبریضاہللہنعےکاسھتیبنارکؾیلصاہللہیلع
فملسیکآرخیزلایئےہآپےنولوگںںیموکچاکاالعؿرکاایافررھپرافیوطلیدحثیلقنرکےتوہےئ ےتہںیہہکںیم(وزفہ
وبتک ےس فایسپ ےک دعب ریمی وتہب وبقؽ وہےن ےک دعب) یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع
فملسدجسمںیمفیرفیرفامآ ے،املسمؿآپیلصاہللہیلعفملسےکرگدعمجآ ےافرآپیلصاہللہیلعفملساکرہچہابمرکاچدنییک
رطحکمچراہاھتویکںہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسبجوخشوہےتوتآپیلصاہللہیلعفملساکرہچہابمرکایسرطحےکمچاتگلاھت۔
ںیمآایافریبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمھٹیبایگ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایبعکنبامکلاہمترےےئلوخربخشیےہ
ہکآجاکدؿاہمتریزدنیگےکامتؾدونںںیم بےسرتہبےہبجےسںیہمتاہمتریامںےندیپاایک ےہ۔ںیمےنرعضایکاہلل
یکرطػےسایآپ یلصاہللہیلعفملسیکرطػےس؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکلباہللیکرطػےسرھپآپیلصاہلل ہیلع
ّللُّ َ َلَع الیَّ ِی ِ ّی َفالْم ُ َهارِجِي َف َْال ْي ِر َّ
با َ
ِ
ي ا َّب َیع ُوـُ ِف َدعَ ِة الْعُض َْر ِة اآلۃی (اہلل ےن یبن ےک احؽ رپ
ال
د
َ
َ
َ
فملس ےن ہی آایت زپںیھ ل َ َق ْدد َي َ
رتمحےسوتہجرفامیئ افر اہمرجنیافرااصنرےکاحؽرپ یھبوہنجں ےنایسی یگن ےکفتقںیم یبناکاسھتدای۔دعب اسےکہک اؿ
ںیم ضعب ےکدؽ رھپ اجےن ےک رق ب آ ے۔ رھپ اینپ رتمح ےس اؿ رپ وتہج رفامیئ۔ ےب کشفکہ اؿ رپتقفش رکےنفاال رہمابؿ
ِ
ّللَّ َف ُ
النیَا َ ُما َّ ُ
وُکيا َ َ
ےہ۔اوتلہب،آتی)بعک ےتہںیہہکہییھبامہرےابرےںیمانزؽوہیئ َيا ُّ ََب َّ دِ
فاآلۃی(اے
اياا َ
مال َّضا ِد َ
اامیؿفاول ڈرےتروہاہللےسافرروہاسھتہشیمہوچسںےک۔اوتلہب،آتی)رھپبعکریضاہللہنعےنرعضایکایروسؽاہلل ریمی
وتہب ںیم ےس ہی یھب ےہہک ںیم ہشیمہ چسوبولں اگ افر ںیم اانپ وپرا امؽ اہلل افراس ےک روسؽ(یلص اہللہیلعفملس)یک راہ ںیم دصےق
ےک وطر رپ داتی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اانپ ھچک امؽ اےنپ اپس روھک ہی اہمترے ےئل رتہب ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم

اےنپےئلوزفہربیخںیمےسےنلمفاالہصحرھکاتیلوہں۔رھپرفامےتںیہہکاہللاعتیلےناالسؾےکدعبھجمرپریمےزندکیاسےس
ڑبا وکیئ ااعنؾ ایک ہک ںیم ےن افر ریمے دفونں اسویھتں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس چس وبال۔ افر وھجٹ وبؽ رک اؿ ولوگں یک
رطحالہکںیہنوہے۔ےھجمادیمےہہکچسوبےنلےکاعمےلمںیماہللاعتیلےنھجمڑبھرکیسکیکآزامشںیہنیک۔ںیمےناس
ےکدعبیھبکاجؿوبھجرکوھجٹںیہنوبالافرےھجمادیمےہہکآدنئہیھباہللاعتیلےھجماسےسوفحمظرفامےئاگ۔ہیدحثیاسدنس
ےکالعفہ افردنس یھبزرہیےسوقنمؽےہ۔دبعارلنمح نبدبعاہللنب بعکنب امکل یھباسدحثیوکاےنپفادل ےسافر فہ بعک
ےس لقن رکےت ںیہ افر اس یک دنس ںیم افر یھب انؾ ںیہ۔ ویسن نب زدی ہی دحثی زرہی ےس فہ دبعارلنمح نب دبعاہلل نب امکل ےس
لقنرکےتںیہہکاؿےکفادلےنبعکنبامکلےسہیدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنببعکنبامکل،رضحتبعکنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1026

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،زہزیً ،بيؽ ب ٩سبا ،ٚشرضت زیؽ ب ٩ثابت رضی اہلل
ً٨ہ

ٔی َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ بِ َّٔ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اٟشبَّا ٔٚ

أَ ََّ ٪زیِ َؽ بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َش َّؽثَ ُط َٗا ََ ٢ب ٌَ َث إلٔ َ َّی أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
اب ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز
اٟؼ ِّؽ ُ
یَ ِ٘ ٣َ ٙت َ ١أَصِ ٔ ١ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َٓإٔذَا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ْقآ ٔ ٪یَ ِو َ ٦ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َوإنِّٔی َْلَ ِظ َشی أَ َِ ٪ي ِش َت ٔ َّ
اس َت َ َّ
ئ
ْقا ٔ
ْقا ٔ
 ١بٔا َِّ ُ ٟ
ُح بٔ ُ َّ
بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ُح ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اب َٗ ِؽ أَ َتانٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟت َِ َٗ ١ؽ ِ
ئ ا ِِ ُ ٟ
آَٛ ٪ثٔی ْر َوإنِّٔی أَ َری أَ َِ ٪تأ ِ َُ ٣ز ب ٔ َح ِ ٍٔ ٤ا ُِِ ٟ
َ ١ط ِيئّا َ ٥َِ ٟئ ٌَِ ِ٠طُ
ٕ أَٓ ٌَِ ُ
ف ٔی ا َِ ٤َ ٟواك ٔٔ ٩ک ُ َِّ ٠ضا ٓ ََي ِذ َص َب ُ ِْق ْ
ْقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز َِ ٛي َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥٠ا َ٤ًُ ٢زُ صُو َواہللٔ َظی ِ ْر َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢یُ َزا ٔج ٌُىٔی فٔی ذََّ َ ٔ ٟ
َش َط َٟطُ
َ
َش َط اہللُ َػ ِؽرٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َ َ
ک َشًی َ َ
َ َ

ک َٗ ِؽ َُ ٨ِ ٛت َتِٜت ُُب َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اب ًَاٗ ٔ ََّْ ١ل َّ َ ٧تض ٔ َُ ٤
َػ ِؽ َر ًُ ََ ٤ز َو َرأَیِ ُت ٓ ٔيطٔ َّأ ٟذی َرأَی َٗا ََ ٢زیِ ْؽ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ إَٔ َّ ٧
ک َط ٌّ

َّ
ک َٗا َ٢
ا ٪أَ ِث َ٘ ًََ ١ل َ َّی ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
آَٗ ٪ا َََ ٓ ٢واہللٔ َِ ٟو ک َ َُّٔ ٠ونٔی َن ِ٘ ََ ١ج َب ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِٟح ٔ َبا ٔ٣َ ٢ا ک َ َ
ْق َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟوو َِی َٓتَت َ َّب ٍِ ا ِِ ُ ٟ
وَ ٪ط ِيئّا َ ٥َِ ٟئ ٌَِ ُِ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ص َُو َواہللٔ َظی ِ ْر َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢یُ َزا ٔج ٌُىٔی فٔی
ٕ َتٔ ٌََِ ُ٠
ُُِٗ ٠ت َِ ٛي َ
َّ
آ ٪أَ ِج َُ ٌُ ٤ط ٔ٩ِ ٣
ذََ ٔ ٟ
ْق َ
َش َط اہللُ َػ ِؽرٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َ َ
ک أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َشًی َ َ
َش َط َُ ٟط َػ ِؽ َرص َُ٤ا َػ ِؽ َر أَبٔی بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز َٓت َتَب ٌَِّ ُت ا ِِ ُ ٟ
اِّ ٟز َٗا َٔ َوا ُِ ٌُ ٟش ٔب َواَ ٠ِّ ٟع ٔ
آَخ ُس َورة ٔ بَ َزائ َ ْة َُ ٍَ ٣ظزَیِ ََ ٤ة بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َِ َ٘ ٟؽ
اٖ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟص َح َار َة َو ُػ ُؽورٔ اِّ ٟز َجا ََٔ ٓ ٢و َج ِؽ ُت ٔ َ

رح ْیؽ ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜبٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َرؤ ُْٖ َرش ْٔيَٓ ٥إ ٔ َِ ٪ت َو َِّ ٟوا َٓ ُ٘ َِ ١ش ِش ٔي َی اہللُ ََّل إ ٔ ََ ٟط
و ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِن ُٔ ٔشًَ ٥ِ ُٜزٔیزْ ًََِ ٠يطٔ َ٣ا ًَُّ ٔ ٨ت ِٔ َ ٥
َجائََ ٥ِ ُٜر ُس ْ
يض
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔيَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
إ ٔ ََّّل ص َُو ًََِ ٠يطٔ َت َوکَُِّ ٠ت َوص َُو َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
لہ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ،دیبع نب ابسؼ ،رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ا ِ
امیہم یک زلایئ ےک دعب رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن ےھجم البای۔ ںیم احرض وہا وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع یھب فںیہ وموجد
آ ے۔ رضحت اوبرکب رفامےنےگلہک رمع ریمےاپس آےئ افر اہکہک امیہم یک زلایئ ںیمرقآؿرکمی ےک اقرویںیک ڑبی دعتاددیہش
وہیئگ ےہ۔ ےھجم ادنہشی ےہ ہک ارگ اقری ایس رطح لتق وہےئ وت اتم ےک اہھت ےس تہب اس رقآؿ ہن اجات رےہ۔ ریم اایخؽ ےہ ہک
آپرقآؿوکعمجرکےناکمکحدےدںی۔رضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامایںیمےسیکفہاکؾرکفںوجیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
ےنںیہنایک ۔رضحترمعریضاہللہنعےنرعضایکاہللیکمسقاسںیمریخےہفہابرابرھجمےسثحبرکےترےہاہیںکتہکاہلل
اعتیل ےن ریما ہنیس یھب اس زیچ ےک ےئل وھکؽ دای سج ےک ےئل رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک ہنیس وھکال اھت افر ںیم یھب ہی اکؾ ںیہن یک
رطحال ےنھجمساگل۔زدیر یضاہللہنع ےتہںیہہکرھپرضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامایہکمتاکیدنملقعونوجاؿوہافرل ںیہمت
یسکزیچںیممہتمںیہناپےترھپمتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاکبتھبوہذہلامتیہہیاکؾرکف۔زدی ےتہںیہہکاہللیکمسق ارگہی
ولگےھجمڑاہڑوک اکیہگجےسدفرسیہگجلقتنمرکےناکمکحدےتیوتاسےسآاسؿوہات۔ںیمےناہکآپویکںااسیاکؾرکےتںیہ
وجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیہنایک۔رضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامایاہللیکمسق یہیرتہبےہرھپفہدفونں(اوبرکبفرمع
ریض اہلل امہنع) ےھجم اھجمس ےت رےہ اہیںکت ہک ںیم یھب یہیرتہب ےنھجمس اگل افر اہلل اعتیل ےن ریما ہنیس یھب وھکؽ دای سج ےک ےئل اؿ
دفونں اک ہنیس وھکال اھت۔ رھپ ںیمرقآؿ عمج رکےن ںیم گل ایگ انچہچن ںیمرقآؿ وک ڑمچے ےک فلتخم ڑکٹفں وجھکر ےک وتپں افر احلػ
ینعیرھتپفہریہےسعمجرکاتنجرپ رقآؿاھکلایگاھترھپایسرطحںیمولوگںےکونیسںےسیھبرقآؿعمجرکات،اہیںکتہکوسرہ
َ تْفُسُِک
ل َ عَی ِ ُّی ْ ٌّ عَل َ ْنُک ْ لْم ِ
ِ
ْ
م
ئوُؽ ْ
کي َر ٌّ
ربات اک آرخی ہصح زخہمی نب اثتب ےس ایل۔ فہ ہی آایت ںیہ ل َ َق ْدد َح َ ُ ْ
نِم أ م زَع ٌِّث عَ ْن ِة َم م رَحِي م ِي ُْو َ

ػ َر ِِحٌّ(اہتبل قیقحتاہمترےاپس مت یہںیم ےسروسؽ آایےہ)۔اےساہمتری فیلکت رگاںولعمؾوہیتےہ،اہمتریالھبیئ رپ
َر ُؤ ٌّ
فہ رحصی ےہ ،ومونمں رپ اہنتی تقفش رکےنفاال رہمابؿ ےہ۔ رھپ ارگ ہی ولگ رھپ اجںیئ وت دہکف ہک ےھجم اہلل اکیف ےہ اس ےک وسا
رعشمیظعاکامکلےہ۔وسرةوتہب،آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
افروکیئوبعمدںیہن،ایسرپںیمےنرھبفہسایکافرفیہ ِ
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اربامیہنبدعس،زرہی،دیبعنبابسؼ،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةاوتلہب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،زہزی ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪شُ َذ ِي َٔ َة
اُ ٪ي َِازٔی أَ ِص ََّ ١
اٟظا ٔ ٦فٔی َٓ ِتضٔ أَ ِر ٔ٣يَ ٔ ٨ي َة َوأَذ َِربٔي َح َ َ
ُفأَی ُش َذ ِي َٔ ُة
اَ ٪وک َ َ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
َٗؽ ًََٔ ٦ل َی ًُ ِث ََ ٤
ا ٍَ ٣َ ٪أ ِص ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا َٔ َ ٚ
اب َ٤َ ٛا
اَ ٪یا أَ ٔ٣ی َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن أَ ِؼرٔ ِک َص ٔذظ ٔ اْلِ ُ ََّ ٣ة َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِع َتُٔ ٔ ٠وا فٔی ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ْقآ َٔ٘ َٓ ٪ا َِ ٌُ ٔ ٟ ٢ث ََ ٤
ا ِظت ََٔل َٓ ُض ِ ٥فٔی ا ِِ ُ ٟ
َ
اٟؼ ُص ٕٔ َ ٨ِ َ ٧شع َُضا فٔی ا َِ ٤َ ٟؼاش ٕٔٔ ث ُ ََّ٧ ٥زُ ُّؼ َصا إَِٔ ٟي ٔک
ا ِظ َت ََِ ٔ٠ت ا َِ ٟي ُضوؼُ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َٓأ ِر َس َ ١إلٔ َی َشٔ َِؼ َة أَ ِ ٪أَ ِرسٔلٔی إ ٔ َِ ٟي َ٨ا ب ٔ ُّ
اؾ َو ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اٟؼ ُص ٕٔ َٓأ َ ِر َس َِ ًُ ١ث َ٤ا ُ ٪إلٔ َی َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َسٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت َشٔ َِؼ ُة إلٔ َی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪ب ٔ ُّ

ٕ فٔی ا َِ ٤ٟؼاش ٕٔٔ َو َٗا ََّ ٔ ٟ ٢رلص ِٔم ا ُِْ ٟق ٔطيِّی َن َّ
اٟث ََلثَ ٔة َ٣ا
اٟؼ ُص َ
َ
ا َِ ٟصارٔ ٔث بِ ٔ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ أَ ِ ٪ا ِن َشعُوا ُّ
َ
َّ
َ
َ
ٕ فٔی ا َِ ٤َ ٟؼاش ٕٔٔ َب ٌَ َث
اٟؼ ُص َ
ْقیِ ٕع َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َ٧زَ َ ٢بَٔ ٔ ٠شأ٧ض ٔ َِ ٥شًی َن َشعُوا ُّ
ا ِظ َت َِٔ ٠ت ُِ ٥أْمُتْن َو َزیِ ُؽ بِ ُ ٩ثاب ٔ ٕت ٓ َِاٛتُبُو ُظ بَٔ ٔ ٠شا َٔ ُ ٪
ِک ا َِ ٤َ ٟؼاش ٕٔٔ َّأًٟی َن َشعُوا َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َو َش َّؽثَىٔی َظارٔ َج ُة بِ َُ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ََّ ٪زیِ َؽ
ًُ ِث َ٤ا ُ ٪إلٔ َی کُ ِّ١أ ُ ُٓ ٕ ٙب ٔ ُِ ٤ؼ َص ٕٕ ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
َّ
َّ
ْق ُؤصَا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن
بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َِ َ٘ َٓ ٢ؽ ُت آ َی ّة ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔ اْلِ َ ِشزَ ٔ
اب ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس ََ ٍُ ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
اَ ٢ػ َؽُٗوا َ٣ا ًَا َص ُؽوا اہللَ ًََِ ٠يطٔ َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ َٗ ٩ِ ٣َ ٥ضی ِ َ ٧ص َبطُ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ی َِ ٨ت ٔوزُ َٓا َِ ٟت َِ ٤شت َُضا َٓ َو َج ِؽتُ َضا َُ ٍَ ٣ظزَیِ ََ ٤ة بِ ٔ٩
رٔ َج ْ

ثَاب ٔ ٕت أَ ِو أَبٔی ُظزَیِ ََ ٤ة َٓأ َ َِ ٟص ِ٘ت َُضا فٔی ُس َورت َٔضا َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٓا ِظ َت َُٔ ٠وا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ فٔی اَّ ٟتابُو ٔ
وت
و ٪اَّ ٟتاب ُ ُ
ْق ٔط ُّي َ
ت َواَّ ٟتابُوظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ُ ٟ
ْقیِ ٕع َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٓأ َ ِظب َ َرنٔی
اَ٘ َٓ ٪ا َِ ٢اٛتُبُو ُظ اَّ ٟتاب ُ ُ
ُفٓ ٔ ٍَ ا ِظت ََٔل ُٓ ُض ِ ٥إلٔ َی ًُ ِث ََ ٤
َو َٗا ََ ٢زیِ ْؽ اَّ ٟتابُو ُظ َ ُ
وت َٓإُٔ َّ ٧ط َ٧زَ َ ٢بَٔ ٔ ٠شا َٔ ُ ٪
َش
ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َ ٔ
َک َظ ٟٔزَیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َن ِش َغ ا َِ ٤َ ٟؼاش ٕٔٔ َو َٗا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن أ ُ ًِزَ َُ ٩ِ ًَ ٢ن ِشغٔ َ ٔ ٛتابَ ٔة ا ِِ ٤ُ ٟؼ َص ٕٔ َویَ َت َو ََّّلصَا َر ُج َْ ١واہللٔ َِ َ٘ ٟؽ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوإُٔ َّ ٧ط َٟف ٔی ُػِٔ ٠ب َر ُج ٕ ١ک َ ٔاُفٕ یُزٔی ُؽ َزیِ َؽ بِ َ٩

ٕٔ َّأًٟی ً ٔ َِ ٨ؽ َُ ٥ِ ٛوُُ ُّ٠و َصا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و َُ ٢و َ٩ِ ٣
ثَاب ٔ ٕت َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ک َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ یَا أَصِ َ ١ا َِٔ ٌٟزا ِٔ ٚاٛت ُُ٤وا ا َِ ٤َ ٟؼاش َ
َک َص ُط َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا َٔ ٟة ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
َي ِِ ١ِ ُ٠یَأ ِ ٔ
ک َٔ
ت ب ٔ َ٤ا َُ َّ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٓا ُِ٘ ٟوا اہللَ بٔا َِ ٤َ ٟؼاش ٕٔٔ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ٓ ََب ََِ ٠ىٔی أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ

يض َوص َُو َشؽ ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث اٟزُّصِز ٔ ِّی ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أََٓا ٔؿ ٔ ١أَ ِػ َص ٔ
رٔ َج ْ
إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔطٔ

دمحمنباشبر،دبعارلنمح نب دہمی،اربامیہ نبدعس،زرہی،رضحتاسنریضاہللہنع رفامےتںیہہکذحہفیریض اہللہنعرضحت
امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ ،فہ الہِ رعاؼ ےک اسھت لم رک آذراباجیئؿ افر آرہنیم یک حتف ںیم الہ اشؾ
ےس زل رےہ آ ے۔ رھپ ذحہفی ریض اہلل  یہن ولوگں ےس اہک ہک اس اتم یک اس ےس ےلہپ ربخ ےئجیل ہک ہی ولگ رقآؿ ےک قلعتم
االتخترکےن وج ں ےسیج ہک وہید فاصنری ںیم االتخػ وہا۔ انچہچن اوہنں ےن ہصفح وک اغیپؾ  اجیھ ہک فہ اںیہن ق( ف جیھب دںی اتہک
اسےسدفرسےوخسنںںیملقنایکاجےکس۔رھپل آپوکفہق( ففاسپرکدںیےگ۔رضحتہصفحریضاہللاہنعےنفہمصخت
اںیہنجیھبدایافراوہنںےنزدینباثتبدیعسنباعصدبعارلنمحنباحرثنباشہؾافردبعاہللنبزریبیکرطػآدیم اجیھہک
اےساصمفح ںیملقنرکف۔ رھپونیتںرقیشیرضحاتےس رفامایہکارگ مت ںیمافرزدی نب اثتب ںیماالتخػ وہاجےئوت رھپرقشی
یکزابؿںیموھکل۔ویکںہکہی(رقآؿ)ایہنیکزابؿںیمانزؽوہاےہاہیںکتہکاؿولوگںےناسق( فوکیئکاصمفحںیم
لقن رک دای۔ افر رھپ ہی (رقآؿ) رہ العےق ںیم اکی اکی ل )ہ جیھب دای۔ زرہی  ےتہ ںیہ ہک اخرہج نب زدی ےن ھجم ےس زدی نب اثتب
لْ ِ ِ
م
ریض اہلل ہنع اک وقؽ لقن ایک ہک وسرہ ازحاب یک ہی آتی مگ وہیئگ وج ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس رکات اھت ہک نِمْ ا مُ ْو َ
ا
فَم ِْی ُِ قَ َص ئ م ِْی
ِ
ی
ُ
ی
ْی
َغ
صاوُا َم َع َه ُ ددفاا َّ
نَم ی َخ ْ َن ُة َف ْمنَمْ َ ُِراآلۃیںیمےناےسالتشایکوتزخہمینباثتبایاوبذخہمیریض
ّللعَل َ ْن ِة ْم ْ
ِر َح ٌّؽ َ َ د
اہللامہنعےکاپسےسلمیئگ۔انچہچنںیمےناےساسیکوسرتےکاسھتالمدای۔زرہی ےتہںیہہکاسومعقرپاؿولوگںںیمظفل
اتوبت افراتوبہںیم یھباالتخػوہا۔زدیریضاہللہنع اتوبہ  ےتہآ ے۔انچہچن فہ ولگ رضحتامثعؿریضاہللہنع ےکاپسے وت
اوہنں ےن رفامای اتوبت وھکل ویکں ہک ہی رقشی یک زابؿ ںیم ارتا ےہ۔ زرہی دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےس لقن رکےت ںیہ ہک

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع اک رقآؿ انکل انوگار ذگرا افر اوہنں ےن رفامای املسمون ےھجم رقآؿ ےنھکل ےس زعمفؽ ایک اجراہ ےہ افر
اےسیصخشوکہیاکؾوساپناجرےہوجاہللیکمسقاسفتقاکرفیکھٹیپںیماھتبجںیماالسؾالای۔(اؿیکصخشےسرمادرضحتزدی
نب اثتب ریض اہللہنعںیہ) ۔اس ےئل دبعاہلل نب وعسمدریض اہللہنع ےن رفامای اےالہِ رعاؼ مت اےنپرقآؿ اپھچول ویکںہک اہلل
اعتیلرفاماتےہہکوجصخش وکیئزیچ اپھچےئاگ فہایقتم ےکدؿاےسےلرکاہللےکاسےنم احرضوہاگ۔(ذہلامتاےنپاصمفحےل
رک اہلل ےس الماقت رکان) زرہی  ےتہ ںیہ ہک ےھجم یسک ےن اتبای ہک دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک ہی ابت ڑبے ڑبے احصہب ریض
اہللہنعوکیھبانوگارذگری۔ہیدحثینسححیحصےہ۔ل اسدحثیوکرصػزرہییکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اربامیہنبدعس،زرہی،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرئویسن
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرئویسن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1028

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،ثابت ب٨انیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ػہيب

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
ی ٩أَ ِش َشُ٨وا ا ُِ ٟص ِشى َی َوزٔ َیا َؼ ْة َٗا َ ٢إٔذَا
بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ُِ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج َّٔ ٠َّ ٔ ٟ ١ذ َ

 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ٧ا َؼی ُ٨َ ٣اؼ ٕ إ ٔ ََّ ٪لَ ٨ِ ٔ ً ٥ِ ُٜؽ اہللٔ َِ ٣وً ّٔؽا یُزٔی ُؽ أَ ِ ٪یُ ِ٨حٔزَ ُ٤ُ ٛو ُظ َٗاُٟوا أَ ٥َِ ٟیُبَي ِِّف ُو ُجو َص َ٨ا َویُ ِ٨حٔ َ٨ا ٔ٩ِ ٣
َؼ َظ َ ١أَصِ ُ
اب َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا أَ ًِ َلاص ُِ ٥اہللُ َط ِيئّا أَ َش َّب إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا٨َّ ٟوَ ز ٔإَِٔ ٟيطٔ َٗا َ ٢أَبُو
ا٨َّ ٟارٔ َویُ ِؽظٔ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َُ َٓ ٢يِٜظَ ُ
ٕ ا ِٔ ٟص َح ُ
ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َص ََ ٜذا َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩س ََ ٤َ ٠ة َِ ٣ز ُٓو ًّا َر َوا ُظ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔصَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث

َک ٓ ٔيطٔ ًَ ُِ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َٗ ِو َُ ٟط َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبسلمة،اثتبانبین،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبیہصیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےس
َ
ِي َأ ْج َسیُوا ْ ُ ْ َ
اُحْل َف ِز َي َد ٌّةاآلۃی (وہنجںےنالھبیئ یکاؿےکےئلالھبیئےہافر زایدیت یھب
اسآتی یکریسفتںیم لقن رکےتںیہل ّلِدد َ
افر اؿ ےک ہنم رپ ایسیہ افر ر وسایئ ںیہن ھڑےھ یک۔ (ویسن ،آتی) ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج الہِ تنج تنج ںیم
دالخوہںےگوتاکیاالعؿرکےنفاالاالعؿرکےاگہکاہللاعتیلےنمتولوگںےساکیفدعہرکراھکےہفہاباےسوپرارکےن
فاےلںیہفہںیہکےگایکاسےنامہرےرہچےرفنشرکےکمنہج ےسدےرکتنجںیمدالخرفامرک(اانپفدعہوپراںیہنرکدایاب
وکیسن تمعن ابیق رہ یئگ ےہ) آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رھپ (اخقل افر ولخمؼ ےک درایمؿ احلئ وہےن فاال) رپدہ اٹہ دای اجےئ۔
اہللیکمسق اہللاعتیلےناںیہناسےسزایدہسوبحبوکیئزیچاطعںیہن یکوہیگہکفہاسیکرطػدںیھکی۔ہیدحثییئکرافیامحد
نبہملسےسرموفب ًلقن رکےتیہ۔نامیلؿنبریغمہیھب یہیدحثیاثتبےسافرفہ دبعارلنمحےساںیہناکوقؽلقنرکےت ںیہ
افراسںیمبیہصےکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےناکذرکںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبسلمة،اثتبانبین،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبیہص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرئویسن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1029

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابٜ٨٣ ٩ؽرً ،لاء ب ٩يشار ،ایک ْ٣صی طعؽ سے ٘٨٣و ٢ےہ ٛہ ا٧ہوں ےن ابوؼرؼاءرضی اہلل
ً٨ہ

ْص َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَبَا
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِص َٔ ِ ٣ٔ ١
َّ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ٣َ ٢ا َسأ َ َٟىٔی ًَ َِ ٨ضا أَ َش ْؽ ُُ ٨ِ ٣ذ َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
َشی فٔی ا َِ ٟص َياة ٔ ُّ
ئ ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َُ ٟض ِ ٥ا ِٟبُ ِ َ

َ
اٟز ِؤ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟص ُة َی َزاصَا ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ِو تُ َزی َُ ٟط َش َّؽثَ َ٨ا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ًَ ٥َ ٠ضا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َسأ َٟىٔی ًَ َِ ٨ضا أَ َش ْؽ َُیِرُ َک ُُ ٨ِ ٣ذ أُِ٧زَِٔ ٟت َٓه ٔ َی ُّ
ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِي ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض َّ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِص ٔ١
اٟش َّ٤ا َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٔ
ْص ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َک ِ َ ٧ص َو ُظ َش َّؽث َ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ئ ٓ ََذ َ َ
َٔ ِ ٣
َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ًُ ٩با َؼ َة
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َوَِ ٟي َص ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ

بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
انبایبرمع،ایفسؿ،انبدکنمر،اطعء نباسیر ،اکی رصمی صخشےسوقنمؽےہ ہکاوہنںےناوبدرداءریضاہلل ہنع ےساسآتی
لَِ
ُ ْمال ُْی ْض َری ِفالْخ َ َنا ِةادلُّ ْ َيیکریسفتوپیھچ(اؿےکےئلداینیکزدنیگافرآرختںیموخربخشیےہ)۔ویسن،آتی)اوہنںےنرفامای
ہک بج ےس ںیم ےن اسیک ریسفت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپیھچ ےہ ھجم ےس یسک ےن اس ےک ابرے ںیم ںیہن وپاھچ۔ آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج ےس ہی آتی انزؽ وہیئ ےہ مت ےلہپ صخش وہ سج ےن اس یک ریسفت وپیھچ ےہ۔ اس اشبرت ےس
رمادومنماککینوخابےہوجفہد اتھکےہایاےسداھکایاجاتےہ۔انبرمعریضاہللامہنعےسفہدبعازعلسیےسفہاوباصحلامسؿےس
فہ اطعء نب اسیر ےس فہ اکی رصمی صخش ےس افر فہ اوبدرداءریض اہلل ہنع ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ ادمح نب دبعہ یبض اےس
امحد نب زدی ےس فہ اعمص ےس فہ اوباصحل ےس فہ اوبدرداءریض اہلل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح لقن
رکےتںیہ۔اسدنسںیماطعءنباسیرےسرفاتیںیہن۔اساببںیمابعدہنباصتمریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبدکنمر،اطعءنباسیر،اکیرصمیصخشےسوقنمؽےہہکاوہنںےناوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرئویسن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1030

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شحاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ش٤اؼ ب ٩س٤٠ةً ،لی ب ٩زیؽ ،یوسٕ ب٣ ٩ہزا ،٪شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ا٩ِ ًَ ٪
ٕ بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
َغ َ ٚاہللُ ٔ ُِف ًَ ِو ََٗ ٪ا َ ٢آ َُ ٨ِ ٣ت أََّ٧طُ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل َّأ ٟذی آ َِ ٨َ ٣ت بٔطٔ بَُ٨و
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ ِ َ
ُح َٓأَؼُ ُّسطُ فٔی ٓ ٔيطٔ ََ ٣عا َٓ َة أَ ِ ٪تُ ِؽر َٔٛطُ اٟزَّ ِش َُ ٤ة َٗا َ٢
 ١یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ ََِٓ ٠و َرأَیِ َتىٔی َوأََ٧ا آ ُظ ُذ َٔ ٩ِ ٣شا ٔ ٢ا َِ ٟب ِ ٔ
َسائ ٔي ََ٘ َٓ ١ا َٔ ٢جبِرٔی ُ
إٔ ِ َ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
دبع نبدیمح ،اجحج نب اہنمؽ ،امحد نب سلمة ،یلع نب زدی،ویفس نب رہماؿ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایبجاہللاعتیلےنرفوعؿوکدنمسرںیمرغؼایکوتفہےنہکاگلہکںیماامیؿالایہکاساہللےکوساوکیئ
وبعمد ںیہن سج رپ ینب ارسالیئ اامیؿ الےئ۔ ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رفامای اے دمحم (یلص اہلل ہیلع فملس) اکش آپ ےھجم اس فتق
دےتھکی بج ںیم اس ےک (ینعی رفوعؿ ےک) ہنم ںیم دنمسر اک ڑچیک وھٹسن راہ اھت اتہک (اس ےک اس وقؽ یک فہج ےس) اہلل یک رتمح
اےسریھگہنےل۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اجحجنباہنمؽ،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،ویفسنبرہماؿ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرئویسن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1031

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ػٌ٨انی ،ظاٟؽ ب ٩شارث ،طٌبةً ،ؽی ب ٩ثابت وًلاء ب ٩سائب ،شرضت سٌيؽ ب ٩جبیر
رضی اہلل ً٨ہ اور شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِظب َ َرنٔی ًَؽ ُّٔی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ًَ َلا ُئ بِ ُ٩
َّ
َّ
َّ
ََک أَ َّٔ ٪جبِرٔی ََ ١ػلَّی
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ََک أَ َش ُؽص َُ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أََّ٧طُ ذ َ َ
ضذ َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ٌَ ََ ١ی ُؽ ُّض فٔی فٔی ٔ ُِف ًَ ِو َ ٪اِّ ٟلی َن َظ ِظ َي َة أَ َِ ٪ي ُ٘و َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َٓیَرِ َش َُ ٤ط اہللُ أَ ِو َظ ِظ َي َة أَ َِ ٪یزِ َش َُ ٤ط اہللُ َٗا َ ٢أَبُو

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحم نب دبعاالیلع اعنصین ،اخدل نب احرث ،شعنة ،دعی نب اثتب فاطعء نب اسبئ ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع افر رضحت
انبابعسریضاہللامہنعںیمےساکیرفاتیرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکربجالیئ ہیلعاالسلؾرفوعؿےک
ّللَّہنہہکےکسافراہللاعتیلاسرپرمحہنرکدںی۔ایرفامایہکاسوخػےسہکاہللیکرتمحاےس
ہنمیٹمڈاےتلآ ےاتہکفہ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
رھگہنےل۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاالیلع اعنصین ،اخدل نب احرث ،شعنة ،دعی نب اثتبفاطعء نب اسبئ ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع افر
رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرہوہد
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہوہد

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1032

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،يٌلی بً ٩لاء ،وٛيٍ ب ٩شؽض ،شرضت ابورزی ٩رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ض ًَ ِ٩
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ؤٛي ٍٔ بِ ٔ ٩شُ ُؽ ٕ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ًَ ِّ٤طٔ أَبٔی َر ٔز ٕ
ا ٪فٔی ًَ َ٤ا ٕئ َ٣ا َت ِص َتطُ َص َوائْ َو َ٣ا ٓ َِو َٗطُ
اَ ٪ربُّ َ٨ا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِع َُ َٙ ٠ظ َِ٘ ٠طُ َٗا َ ٢ک َ َ
یَٗ ٩ا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیِ َ ٩ک َ َ
و ٪ا ِ٤َ ٌَ ٟا ُئ أَ ِی َِ ٟي َص َُ ٌَ ٣ط َط ِي ْئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
رع َط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٗا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َٗا ََ ٢یزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َص َوائْ َو َظِ َ ََٙ ٠

ی٩
ض َوص َُو أَ َػ ُّض َوأَبُو َر ٔز ٕ
ض َو َي ُ٘و ُُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َوصُظَ ِي َْ ٥ؤٛي ٍُ بِ ُُ ًُ ٩ؽ ٕ
َص ََ ٜذا َر َوی َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َؤٛي ٍُ بِ ُُ ٩ش ُؽ ٕ
اس ُُ ٤ط َُ ٔ ٟ٘يم بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ِ

ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،امحدنبسلمة،یلعینباطعء ،فعیکنبدحس،رضحتاوبرزنیریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنرعض
ایکایر وسؽاہلل(یلصاہللہیلعفملس) امہرارباینپولخمؼوکدیپارکےنےسےلہپاہکںاھت؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایابدؽںیم
اھتسجےکافرپےچینوہایھتافراسےناانپرعشاپینرپدیپاایک۔ادمح ےتہںیہہکسیدیامغءیکریسفتںیم ےتہںیہہکاسےسرمادہی
ےہ ہک اس ےک اسھت وکیئ زیچ ںیہن۔ امحد نب ہملس ریض اہلل ہنع یھب اس دنس وک ایس رطح ایبؿ رکےت ںیہ ہک فعیک نب دحس ےس
رفاتیےہبجہکہبعشاوبوعاہناف میشفعیکنبدعس ےتہںیہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،امحدنبسلمة،یلعینباطعء،فعیکنبدحس،رضحتاوبرزنیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہوہد

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1033

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویة ،بزیؽ بً ٩بؽاہلل ،ابوبزؼة ،شرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی یُ ِ٤لٔی َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢یُ ِ٤ض ٔ ُ َّ
َّ َ
ِّک إٔذَا
ک أَ ِظ ُذ َرب َ
ْقأَ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
٠ٟٔ ١واَ ٥ٔ ٔ ٟشًی إٔذَا أ َظ َذ ُظ ُ ٥َِ ٟي ِِٔ ٔ ٠تطُ ث ََّ َ ٥
ْقی َوه ٔ َی هَ اْ ٤َ ٔ ٟة ِاْل َی َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕؽ ِ َ ٧ص َو ُظ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔصي ْض َ ٔ
َغ ْ
أَ َظ َذ ا َِ ُ ٟ
َو َٗا َ ٢یُ ِ٤لٔی َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔأَبٔی بُزِ َؼ َة ًَ ِ٩
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َٗا َ ٢یُ ِ٤لٔی َوَ ٥َِ ٟي ُظ َّ
ک ٓ ٔيطٔ
أَبٔی َُ ٣
اوبرک ب،اوباعمفیة،ربدینب دبعاہلل،اوبربدة،رضحتاوبومیسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
رفامای ہک اہلل اعتیل اظمل وک رفتصداتی ےہ افر اسب افاقت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایہک اظمل وک تلہم داتی ےہ یتح ہک بج اےس
ل ْ ُق ِ ا
ل
ِ ََ ِمَ ٌّة اآلۃی
ن ِإ َذا َأ َ َ د
ڑکپات ےہ وت رھپ رہسگ ںیہن وھچڑات۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی آتی زپیھ َف َ َ د
ج ا َری َف َ
ککِلَ َأ ْ ُ
جد َر ّ ِ َ

(افر ریتے رب یک ڑکپ ایسی یہ وہیت ےہ ،بج فہ اظمل ویتسبں وک ڑکپات ےہ افر اس یک ڑکپ تخس فیلکتدہ ےہ۔ وسرہ وھد ،آتی) ہی
ئ
آتیحیحصرغ بےہافراوبااسہمیھبسیدیےسایسرطحیکدحثیلقنرکےتوہےئ ملیاکظفلایبؿرکےتںیہ۔اربامیہہیدحثی
اوبااسہم ےس فہ سیدی نب دبعاہلل ےس فہ اےنپدادا ےس فہ اوبربدہ ریض اہلل ہنع ےس فہ اوبومیس ریض اہللہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص
ئ
مل
اہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔افرریغبکشےک یاکظفلایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوباعمفیة،ربدینبدبعاہلل،اوبربدة،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہوہد

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1034

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ًبؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ،س٠امی ٪ب ٩سٔياً ،٪بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،اب٤ً ٩ز ،شرضت ً٤ز ب٩
ظلاب رضی اہلل ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی ص َُو ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩س ِٔ َي َ
ٔيؽ َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ ٥طق ٔ ٌّی َو َسٌ ْ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

َُفِْ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢بَ ًَِ ١ل َی َط ِي ٕئ َٗ ِؽ ُفُ ٔ َْ ُٔ ٨ِ ٣ط
َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ٓ ٌََل َی َ٣ا َن ٌِ َُ ٤
ًَ ١ل َی َط ِي ٕئ َٗ ِؽ ُفُ ٔ َْ ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِو ًَل َی َط ِي ٕئ  ٥َِ ٟي ِ َ

َّس ٤َ ٔ ٟا ُظُ َٟ َٙ ٔ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َو َج َز ِت بٔطٔ اْلِ َٗ ََِل ُ ٦یَا ًُ َ٤زُ َو َل ٩ِٔ ٜک ُ ٌَّ ٣ُ ١ي َّ ْ
إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو

دمحم نب اشبر ،اوباعرم دقعی دبعاکلمل نب رمعف ،نامیلؿ نب ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع
فَم ِْی
ِ
َ
ش
ق
ُ
ٌّ
ِ
َسانزؽوہیئوتںیمےنیبن ارکؾیلصاہلل ہیلعفملس ےسوپاھچ ہکایک لمعاسزیچ ےک
ےسرفاتیےہہکبجہی آتی ْم ِ ّی َف َ ٌّ د
ےئل رکےت ںیہ وج یھکل اجیکچ ےہ ایھب ںیہن یھکل ےہ (ینعی دقتری) ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایسی زیچ ےک ےئل سج ےس

رفاتغاحلصیکاجیکچےہافراےساھکلاجاکچ نکیلرہصخشےکےئلفیہآاسؿےہ سجےکےئلاےسدیپاایک ایگ۔ہیدحثیاس
دنسےسنسحرغ بےہ۔ل اسوکرصػدبعاکلملنبرمعفیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،اوباعرم دقعی دبعاکلمل نب رمعف ،نامیلؿ نب ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ،رضحت رمع نب اطخب ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہوہد

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1035

راوی ٗ :تيبة ،ابواَّلشوؾ ،س٤اک ب ٩رحب ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ة واسوؼ ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َواْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
و ٪أَ ِ ٪أَ ََّ ٣ش َضا َوأََ٧ا َص َذا
إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی ًَا َِ ٟح ُت ا َِ ٣زأَ ّة فٔی أَٗ َِصی ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َوإنِّٔی أَ َػ ِب ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا ُؼ َ

ک ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّؼ ًََِ ٠يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓاٗ ِٔف ف ٔ َّی َ٣ا ٔطئِ َت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ َِ َ٘ ٟؽ َست َ َر َک اہللُ َِ ٟو َست َ ِر َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
َطيئّا َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠اَّ ٟز ُج ُ َ
َّ
َّ
ُطف َ ِی اَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُز َّٟٔا
ِ
َٓ ١أ ِت َب ٌَ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ُج َّل ٓ ََؽ ًَا ُظ َٓ َت ََل ًََِ ٠يطٔ َوأَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة َ َ
ک ذ ٔ َِکی َّ ٔ ٟ
َّٔ ٩ِ ٣
ت یُ ِذصٔب ِ َن َّ
اٟش ِّي َئا ٔ
اِ ٠ٟي ٔ ١إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟص َش َ٨ا ٔ
آَخ ِاْل َیةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ص َذا َُ ٟط َظ َّ
اػ ّة
اَک َ
٠ذ ٔ ٔ
ی ٩إلٔ َی ٔ ٔ
ت ذََ َ ٔ ٟ
 ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
ض ک َ َّآ ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َسائ ٔي ُ
َٗا ََّ ٢لَ بَ ِ٨َّ ٠ٟٔ ١ا ٔ
يض َو َص ََ ٜذا َر َوی إ ٔ ِ َ
ًَ َِ ٤َ٘ ٠ة َواْلِ َ ِسوؼ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥٠صو ُظ َو َر َوی ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
َ
َ َ
َ
َ
ئ أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣رٔ َوایَ ٔة َّ
اٟث ِور ِّٔی
یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َورٔ َوا َی ُة َص ُؤ ََّل ٔ
ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ

رح ٕب ًَ ِ ٩إ ٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا
َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اَّ ٪
اک ًَ ِ ٩إ ٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو ٔس َْ ٤
ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی اِ ٨َّ ٟي َشابُور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا
ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ا ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا َِِ ٟٔـ ُ
وسی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َ
ِم َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا٪
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َک ٓ ٔيطٔ اْلِ ًِ ََ ٤ع َو َٗ ِؽ َر َوی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِي ٔ ُّ
اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ہبیتق،اوباالوحص،امسکنبرحب،اربامیہ،علمقمةفاوسد،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشیبنارکؾ یلص
اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل (یلص اہلل ہیلع فملس) ںیم ےن رہش ےک انکرے اکی وعرت ےس
وبسفانکررکایلافرامجعےکالعفہ بھچکایک۔ابںیمآپےکاسےنماحرضوہںریمےابرےںیمآپہلصیفرفامںیئ۔رضحت
رمعریضاہللہنعےناسےس اہکہکاہللاعتیلےنریتاانگہ اپھچایاھتذہلا ںیہمتیھباچےئہ اھتہک اےسرپدےںیم یہ رےنہدےتی۔ یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس وکیئ وجاب ںیہن دای وت فہ صخش الچ ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یسک وک جیھب رک ولباای افر ہی
َ ً للَّن َ ل ْ
ق
ن ِه ْینال
خ
ت َذکِلَ ِذ َْ
س
ی
َ
ص
َ
ل
َ
ل
ِ
ِ
ِ
ِياآلۃی(افردؿےکدفونں
رِک
ا
د
د
ی
ک
ا
ن
د
ت
ا
ن
نِما ِْل ِإ ّؿا
فا َّلی َها ِر َفزُ ل ْ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ِ
ظَْ
آایتزپںیھ َأ ِ ْمال َّض َل َة َ َ
ُْ َ
َ
رطػ افر ھچک ہصح رات اک امنز اقمئ رک ،ےب کش ایکینں رباویئں وک دفر رکیت ںیہ ،ہی تحیص احلص رکےن فاولں ےک ےئل تحیص
ےہ۔وہد،آتی)اکیصخشےنرعضایکایروسؽاہلل ایکاسصخشےک ےئلاخصےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکلبامتؾ
ولوگںےکےئل۔ہیدحثینسححیحصےہ۔ارسالیئیھبامسکےسایسرطحرفاتیرکےتںیہ،امسکاربامیہےسفہاوسدےسافر
فہدبعاہللےسرموفب ًلقن رکےتںیہ۔رھپایفسؿوثرییھبامسکےسفہاربامیہےسایس ےکلثمایبؿرکےتںیہ۔ہیرفاتیزایدہ
حیحص ےہ۔ دمحم نب ییحی اشینوپری یھب ہی دحثی ایفسؿ وثری ےس ا،شم افر فہ امسک ےس فہ دفونں اربامیہ ےس فہ دبعارلنمح نب سیدی
ےس فہ دبعاہلل ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک ل  ینعم دحثی لقن رکےت ںیہ۔ نکیل فہ اس دنس ںیم ایفسؿ یک
ا،شمےسرفاتیاکذرکںیہنرکےت۔نامیلؿیمیتہیدحثیاوبامثعؿدہنیےسفہانبوعسمدریضاہللہنعےسافرفہیبنارکؾیلص
اہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :قنینة،اوباالوحص،امسکنبرحب،اربامیہ،علقمةفاوسد،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

اببریسفتوسرہوہد

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1036

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،س٠امی ٪تيِم ،ابوًث٤ا ،٪شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

اب
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ َػ َ
َّ َ
َ
َّ
ُطف َ ِی اَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُز َّٟٔا ٔ٩ِ ٣
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ ُٗ ِب ََ ٠ة َ َ
رحإَٓ ٦أتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠شأ َُ ٟط ًَ َِ َّٔ َٛ ٩ارت َٔضا َٓ َ٨زََِ ٟت َوأَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة َ َ
َّ
ت یُ ِذصٔب ِ َن َّ
اٟش ِّي َئا ٔ
اِ ٠ٟي ٔ ١إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟص َش َ٨ا ٔ
َک َو ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٤َ ٔ ٟب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َٗا َ ٢أَبُو
 ١أَلٔی َص ٔذظ ٔیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٟ ٢
ت َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،نامیلؿیمیت،اوبامثعؿ،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیصخشےناکیایبنجوعرتاک
وبہسایل وجہکرحاؾاھت ۔رھپ فہ یبنارکؾ یلصاہللہیلعفملس یک دختم ںیماحرضوہا افر اس اکافکرہدرایتفایک ،اس رپہیآتیانزؽ
َ ً للَّن َ ل ْ
وہیئ َأق ِ ْم ال َّض َل َة َظ َف ا َّلی
ن ِه ْین ال
خ
ت َذکِلَ ِذ ْ
س
ی
َ
ص
َ
ل
َ
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي اآلۃی اس ےن رعض ایک ای روسؽ
رِک
ا
د
د
ی
ک
ا
ن
د
ت
ا
ن
ا
ؿ
إ
ْل
ا
نِم
ْ
ل
زُ
ف
ر
ا
ه
َ
َ
َ
ِ
ّ
َ
ّ
ّ
ِ
ّ
َ ْ
َ
ْ
ِ
َ
ُ َ
َ
اہلل ایکہیمکحرصػریمےےئلےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہمترےےئلیھبافرریمیاتمںیمےسرہاسصخشےک
ےئلوجاسرپلمعرکے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،نامیلؿیمیت،اوبامثعؿ،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہوہد

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1037

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ششین بً ٩لی جٌفی ،زائؽہً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب١

رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی

ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َٟق ٔ َی ا َِ ٣زأَ ّة َوَِ ٟي َص بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ٌَِ ٣ز ٔ َٓ ْة
َ
َّ
َّ
ُطف َ ِی اَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُز َّٟٔا
ََِٓ ٠ي َص َیأتِ ٔی اَّ ٟز ُج ُ
َ ١ط ِيئّا إلٔ َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ إَّٔل َٗ ِؽ أَتَی ص َُو إَِٔ ٟي َضا إَّٔل أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیُ َحا َٔ ٌِ ٣ضا َٗا ََٓ ٢أِ٧زَ َ ٢اہللُ َوأَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة َ َ
ک ذ ٔ َِکی َّ ٔ ٟ
َّٔ ٩ِ ٣
ت یُ ِذصٔب ِ َن َّ
اٟش ِّي َئا ٔ
اِ ٠ٟي ٔ ١إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟص َش َ٨ا ٔ
یَٓ ٩أ َ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یَ َت َو َّؿأ َ َو ُي َؼل َِّی َٗا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا
اَک َ
٠ذ ٔ ٔ
ت ذََ َ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَه ٔ َی َُ ٟط َظ َّ
اػ ّة أَ ِِ ٤ُِ ٠ٟٔ ٦ؤ ٔٔ٨٣ی َن ًَا َّّ ٣ة َٗا َ ٢بَ ِِ ٤ُِ ٠ٟٔ ١ؤ ٔٔ٨٣ی َن ًَا َّّ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ
ات فٔی ظ ََٔل َٓ ٔة ًُ ََ ٤ز َو ُٗتٔ َ٤َ ًُ ١زُ َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ ِٕ ًَ ١ب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َ ٥َِ ٟي ِش ٌََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤اذ ٕ َو ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ٣َ ١
أَبٔی َِ ٟيل َی ُ ََُل َْ ٦ػِٔی ْر ابِ ُ ٩س ِّٔت ٔسٔ٨ی َن َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو َرآ ُظ َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس ْ١
دبعنبدیمح،نیسحنبیلعیفعج،زادئہ،دبعاکلملنب ریمع،دبعارلنمحنبایبیلیل ،رضحتاعمذنبلبجریض اہللہنعرفامےتںیہ
ہکاکیصخش آایافر رعض ایکایروسؽ اہلل ارگوکیئ صخشیسکایسیوعرتےسےلمسج ےساسیکاجؿ اچہپؿہنوہافررھپ فہاس
ےکاسھتامجع ےکالعفہرہ فہ اکؾرکےوجوکیئصخشاینپ ویبیےسرکاتےہ(ینعیوبسفانکرفہریہ) وتاسےکابرےںیم ایک مکح
َ
لْ
ن ِه ْی َنال َّس ِّی َنا ِ
فا َّلی َها ِر َفزُ َ ًلنِمْالل ّن ِْل ِإ َّؿا خ َ َص َنا ِ
ےہ؟رافی ےتہںیہہکاسرپہیآتیانزؽوہیئ َأق ِ ْمال َّض َل َة ََ
ت َذکِلَ ِذ ْ َکی
ت ُ ْد
ظَْ
ِياآلۃیرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناےسمکحدایہکفوضرکفافرامنززپوھ۔اعمذریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنرعضایک
للِ َّددارِک َ
ایروسؽاہلل ایکہیمکحرصػاسصخشےکےئلاخصےہایامتؾومونمںےکےئلاعؾےہ۔اسدحثییکدنسلصتمںیہن،اسےئل
ہک دبعارلنمح نب ایب یلیل ےن رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع ےس وکیئ دحثی ںیہن۔ رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع یک فافت رضحت رمع
ریضاہللہنعےکدفرالختفںیموہیئافربجرضح ترمعریضاہللہنعدیہشوہےئوتدبعارلنمحنبایبیلیلھچربسےکآ ے۔فہ
رضحترمعریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہافراںیہنداھکییھبےہ،ہبعشہیدحثیدبعاکلملنبریمعےسفہدبعارلنمحنبایب
السلقنرکےتنیہ۔
یلیلےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسرم ً
رافی  :دبعنبدیمح،نیسحنبیلعیفعج،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتاعمذنبلبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرہوہد

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1038

٣وسی ب ٩ك٠صہ ،شرضت
راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤یزیؽ ب ٩ہاروٗ ،٪يص ب ٩ربيًٍ ،ث٤ا ٪بً ٩بؽاہلل ب٣ ٩وہبٰ ،
ابويَّس رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َٗ ِي ُص بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَا ُر َ

َّس َٗا َ ٢أَ َت ِتىٔی ا َِ ٣زأَ ْة َتب ِ َتا َُ َت ِّ ٤زا َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ َت ِّ ٤زا أَك ِ َي َب ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََؽ َظَِ ٠ت َ٣عٔی فٔی
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟي َ ٔ
ًَ َِ ٣ُ ٩
َ
َ
ک َوتُ ِب َوَّلَ تُ ِعب ٔ ِر أَ َش ّؽا َٓ ٥َِ ٠أَ ِػب ٔ ِر
استُرِ ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٗا َِ ٢
ا ِٟب َ ِيتٔ َٓأص َِویِ ُت إَِٔ ٟي َضا َٓ َت َ٘ َّب ِ٠ت َُضا َٓأ َت ِي ُت أَبَا بَ ِرکٕ ٓ ََذ َ ِ

َ
ک َوتُ ِب َو ََّل تُ ِعب ٔ ِر أَ َش ّؽا َٓ ٥َِ ٠أَ ِػب ٔ ِر َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
است ُ ِر ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َِ ٢
َٓأ َت ِي ُت ًُ ََ ٤ز ٓ ََذ َ ِ
ک
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َظ ََِ ٔ٠ت َُازٔ ّیا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ فٔی أَصِٔ٠طٔ بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا َشًَّی َت َ٤ىَّی أََّ٧طُ  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜأَ ِس ٥ََ ٠إ ٔ ََّّل ت ٔ َِ ٠
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
َّ
َّ
ُط ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَؤی َّل َشًَّی أَ ِووَی اہللُ إَِٔ ٟيطٔ َوأَٗ ٔ ِ٥
اٟشا ًَ َة َشًی هَ  َّ٩أَُ َّ ٧ط ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢وأَ ِ َ
اِ ٠ٟي ٔ ١إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ذ ٔ َِکی َّ ٔ ٟ
اٟؼَّ ََل َة َُطفَی اَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُز َّٟٔا َّٔ ٩ِ ٣
َْقأَ َصا ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َّس َٓأ َ َت ِي ُت ُط ٓ ََ
اَک َ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ا َِ ٟي َ ٔ
٠ذ ٔ ٔ
َ
َ ِ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِػ َصاب ُ ُط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ ٔ ٟض َذا َظ َّ
ض ًَا َّّ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ض ًَا َّّ ٣ة َٗا َ ٢بَ ِ٨َّ ٠ٟٔ ١ا ٔ
اػ ّة أَ ِ٨َّ ٠ٟٔ ٦ا ٔ
یک ًَ ِ٩
َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َو َٗ ِي ُص بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َؿ ٌَّ َٔ ُط َؤٛي ٍْ َوَُیِرُ ُظ َوأَبُو ا َِ ٟي َ ٔ
َّس ص َُو َُ ٌِ ٛب بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢و َر َوی َ ٔ
يض َ ٔ
َش ْ
َغ ْ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ِٔ ٣ث َ ١رٔ َوا َی ٔة َٗ ِي ٔص بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َو َواث ٔ ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ
ًُ ِث ََ ٤

َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک

دبعاہللنبدبعارلنمح،سیدینباہرفؿ،سیقنبرعیب،امثعؿنبدبعاہللنبومبہ،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوبرسیریضاہللہنع ےتہ
ںیہہکاکیوعرتھجمےسوجھکرںیرخدیےنآیئوتںیمےناسےساہکہکرھگںیماسےسایھچوجھکرںیںیہ۔بجفہریمےاسھت
رھگ ںیم دالخ وہیئ وت ںیم اس یک رطػ اکھج افر اس اک وبہس ےل ایل۔ ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اپس ایگ افر اںیہن اتبای وت

اوہنں ےن رفامای ہک اانپ انگہ اپھچؤ وتہب رکف افر یسک یسک ےک اسےنم ذرک ہن رکف۔ نکیل ھجم ےس ربص ہن وہاکس وت ںیم رمع ریض اہلل ہنع ےک
اپسایگافراؿےکاسےنم ہصق انبیایک۔اوہنںےنیھبیہیوجابدایہکاانپرجؾاپھچؤوترکفافریسکوکہناتبؤ۔ھجمےسربصہنوہاکس
افرںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکوپریابتاتبیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکوتےناہللیک
راہںیماجےنفایلامنزیےکرھگفاولںےکاسھتااسیایک۔رضحتومٰیسنبہحلط ےتہںیہہکاےساوبرسیوکاام دھکوہاہکاوہنںےن
اکش ںیم اب یہ املسمؿ وہا وہات افر اوہنں ےن  ینؿ ایک ہک فہ یھب الہ منہج ےس ںیہ۔ رھپ یبنارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رساکھجایل
َ
ق
ف ا َّلی َها ِر َفزُ َ ًل نِمْ الل ّن ِْل ِإ َّؿ
ظَْ
افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس دری کت ایس رطح رےہ اہیں کت ہک ہی آتی انزؽ وہیئ َأ ِ ْم ال َّض َل َة َ َ
ن ِه ْینال
الْخ
ت َذکِلَ ِذ ْ
س
ی
َ
ص
َ
ل
َ
ل
ِ
ِ
ِ
ِياآلۃی۔اوبرسیریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنآپےکاپسایگ وتآپےنےھجمہی
رِک
ا
د
د
ی
ک
ا
ن
د
ت
ا
ن
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
آتیزپھرکانسیئ۔احصہبریضاہللہنعےنرعضایکایروسؽاہلل ایکاسصخشےکےئلاخصےہایاسصخشےکےئلاخصےہ ای
 بےکےئلاعؾےہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیمکح بےکےئلےہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔سیقنبرعیبوک
فعیک فہریہ ےن فیعض رقار دای ےہ۔ رشیکیمی دحثی امثعؿ نب دبعاہلل ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ افر اس ابب ںیم اوباامہم
ریضاہللہنعفاہلثنباعقسافراسننبامکلریضاہللہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔اوبرسیاکانؾبعکنبرمعےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح ،سیدی نب اہرفؿ ،سیق نب رعیب ،امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ،ومٰیس نب ہحلط ،رضحت اوبرسی ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرئویفس
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرئویفس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1039

راوی  :ششین ب ٩رحیث ظزاعیٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابوہزیزہ

وسی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رحیِ ٕث ا ُِ ٟعزَاعٔ ُّی ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

وب بِ ٔ٩
ِرک ٔی ٥ابِ ٔ ٩ال َ ٔ
ِرک ٔی ٥ابِ ٔ ٩ال َ ٔ
ِرک َی ٥ابِ َ ٩ال َ ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ال َ ٔ
ِرک ٔی ٥یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ُ
اٟش ِح ٔ٣َ ٩ا َٟب ٔ َث یُو ُس ُ ُ
َ
إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا ََ ٢وَِ ٟو َٟب ٔ ِث ُت فٔی ِّ
ْقأَ َٓ َ٤َّ ٠ا َجائ َ ُط اٟزَّ ُسو َُٗ ٢ا َ٢
ٕ ث ََّ ٥جائَىٔی اٟزَّ ُسو ُ ٢أ َج ِب ُت ث ََّ َ ٥
َاسأ َ ُِ ٟط َ٣ا بَا ُ ٢اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔ َّ
اََ ٟ ٪يأِؤی إلٔ َی ُر َِ ٩ٕ ٛطؽٔی ٕؽ إٔذِ
ِار ٔج ٍِ إلٔ َی َربِّ َ
اَٟلت ٔی َٗ َّل ٌِ َ ٩أَیِ ٔؽیَ ُضَٗ َّ٩ا ََ ٢و َر ِش َُ ٤ة اہللٔ ًَل َی ُٟو ٕن إ ٔ ِ ٪ک َ َ
کٓ ِ
َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َّ ٪لٔی بَّٔ ُٗ ٥ِ ُٜو ّة أَ ِو آؤی إلٔ َی ُر َِ ٩ٕ ٛطؽٔی ٕؽ ٓ ََ٤ا َب ٌَ َث اہللُ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِؽٔظ َٔ٧ب ٔ ًّيا إ ٔ ََّّل فٔی ذ ٔ ِر َوة ٕ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ
نیسح نب رحثی زخایع ،لضف نب ومیس ،دمحم نب رمعف ،اوبسلمة ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای رکمی نب رکمی نب رکمی نب رکمی ،ویفس نب وقعیب نب ااحسؼ نب اربامیہ ںیہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکینتجدمتویفسہیلعاالسلؾدیقںیمرےہارگںیمراتہوتاقدصےکآےنرپابداشہیکدوعتوبقؽرکاتیل۔رھپآپیلصاہلل
ئ
قَ
ََ
ج َ
ن ِ َ ُھ َّن۔ االیة (رھپ بج
ن َف ْدَلْ ُة َم َي ُؽ الیِّص َْو ِة ال َّل ِت َّغع ْ َن َأ ْ د
ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ فلمَّا َح َءـُ ارلَّ ُ
ئوُؽ َف َؽ ْار ِ ْع ِإَل َر ّ ِ َ
اےکساپساقدصاچنہپاہک اےنپآاقےکاہںفاسپ اجافراس ےسوپھچاؿوعروتںاکایکاحؽےہ وہنجںےناہھتاکےٹ آ ے۔ےبکش
ریمارباؿےکرف بےسوخبفافقےہ۔ویفس۔آتی)رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرضحتولطہیلعاالسلؾرپ
اہلل یک رتمح وہفہ انمت رکےت آ ےہک یسک وبضمط ےعلق ںیم انپہ احلص رکںی افراس ےک دعب اہلل اعتیل ےن ہشیمہ رہ یسک وقؾ یکرطػ
ایہنںیمےسیبنانبرک اجیھ۔
رافی  :نیسحنبرحثیزخایع،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرئویفس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1040

راوی  :ابوَکیبً ،بؽہً ،بؽاٟزشي ،٥آـ ١ب٣ ٩وسی

وسی إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ َٗا َ٣َ ٢ا َب ٌَ َث اہللُ
َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟزش ٔٔيَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ َٔ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َب ٌِ َؽ ُظ َ٧ب ٔ ًّيا إ ٔ ََّّل فٔی ثَ ِز َوة ٕ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟث َّ ِر َوةُ ا ِلَٜث ِ َرةُ َوا ُِ ٌَ ٨َ ٤َ ٟة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣رٔ َوا َیةٔ
وسی َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ َٔ ٣ُ ٩
شی
اوبرک ب ،دبعہ ،دبعارلمیح ،الضف نب وم خصرت اوبرک ب ہی دحثی دبعہ افر دبعارلمیح ےس افر فہ الضف نب ومٰیس ےس ایس اک
نِم َقْة ِ ِة نکیل ینعم اکی یہ ںیہ بج ہک دمحم نب رمعف  ےتہ
بـُ َ ِ ًّن ِإ َّل ِف رَثْ َف ٍة ْ
ّللَّ َ ْ َ د
امدنن لقن رکےت ںیہ ہک اس ےک اافلظ ہی ںیہ َم تَع َ َت ا ُ
ںیہہکینعمرثکتفوقتےکںیہ۔ہیدحثیلضفنبومٰیسیکرفاتیےسزایدہحیحصافرنسحےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دبعہ،دبعارلمیح،الضفنبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببریسفتوسرةارلدع
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةارلدع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1041

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابونٌيً ،٥بؽاہلل ب ٩وٟيؽ ،بٜیر ب ٩طہاب ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ

اب
اَ ٪یُٜو ُ ٪فٔی بَىٔی ً ٔ ِح ٕ ٩ِ ًَ ١ب ُ َٜی ِر ٔبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو نُ ٌَ ِي ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟيؽٔ َوک َ َ
ض َٗا َ ٢أَٗ َِبَِ ٠ت یَ ُضوؼُ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ ِظب ٔ ِرَ٧ا ًَ ِ٩
ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

و ٚب ٔ َضا َّ
َک ٔ ٩ِ ٣ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َُ ٣وک َّ ْ ١ب ٔ َّ
ٔیَ٧ ٩ِ ٣ٔ ٙا ٕر َي ُش ُ
اب َش ِي ُث َطا َئ اہللُ
اب َُ ٌَ ٣ط ََ ٣عار ُ
اٟش َص ٔ
اَّ ٟز ًِ ٔؽ َ٣ا ص َُو َٗا َْ ٠٣َ ٢
اٟش َص َ
َٓ َ٘اُٟوا ٓ ََ٤ا َص َذا اٟؼَّ ِو ُت َّأ ٟذی َن ِش ََٗ ٍُ ٤ا ََ ٢ز ِجزُ ُظ ب ٔ َّ
اب إٔذَا َز َج َز ُظ َشًَّی یَ َِ ٨ته ٔ َی إلٔ َی َش ِي ُث أ ُ َٔ ٣ز َٗاُٟوا َػ َؽ ِٗ َت َٓأ َ ِظب ٔ ِرَ٧ا ًَ َّ٤ا
اٟش َص ٔ
ًَ ١ل َی َن ِٔ ٔشطٔ َٗا َِ ٢
رح ََ ٣ضا َٗاُٟوا
ک َ َّ
رع َ ٚاَ ٨َّ ٟشا ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ِؽ َط ِيئّا یُ ََلئ ُُٔ ٤ط إ ٔ ََّّل ُ ُٟص َوِ ٦اْلٔب ٔ َٔ ١وأَ َِ ٟباَ َ ٧ضا ََٓ ٔ ٠ذَ ٔ ٟ
َسائ ٔي ُ
َرح ََّ ٦إ ٔ ِ َ
اط َتکَی ٔ ِ

یب
َػ َؽٗ َِت َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دبعاہللنبدبعارلنمح،اوبمیعن،دبعاہللنبفدیل،ریکبنباہشب،دیعسنب ریبج،رضحت انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
وہیدییبنارکؾیلصاہللہیلع فملسیکدختمںیماحرضوہےئافررعضایکہکاےاوباقمسیلصاہللہیلعفملسںیمہ ردعےکقلعتم
اتبیہکہیایکےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیرفوتشںںیمےساکیرفہتشےہسجےکذہمابدؽںیہاسےکاپسآگ
ےک وکڑے ںیہ۔ نج ےس فہ ابدولں وک اہلل یک تیشم ےک اطم قب اہاتکن ےہ۔ فہ ےنہک ےگل وت رھپ ہی آفاز وک ل  ےتنس ںیہ ہی سک یک ےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہیاسیکڈاٹنےہفہابدولںوکڈااتٹنےہاہیںکتہکفہمکحےکاطمقبںیلچ۔فہےنہکےگل۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنچسرفامایرھپاوہنںےنآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکارسالیئ(وقعیبہیلعاالسلؾ)ےن
اےنپافرپوکیسنزیچرحاؾیک یھت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاںیہنرعؼ ااسنلءاک رمضوہایگ اھتافراوہنںےنافٹن
ےکوگتش افراےکسدفدھ ےکالعفہ وکیئزیچانم ب ںیہناپیئ۔اسےئل اےنپ افرپ رحاؾرکایل۔اوہنں ےناہک ہک آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنچساہک۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اوبمیعن،دبعاہللنبفدیل،ریکبنباہشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
اببریسفتوسرةارلدع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1042

راوی ٣ :ص٤وؼ ب ٩ظؽاغ بِؽاؼی ،سيٕ ب٣ ٩ص٤ؽثوری ،اً٤ع ،ابی ػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٕ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ ُ ٩ظ َٔؽا ٕ
غ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َس ِي ُ
َ ١ب ٌِ َـ َضا ًَل َی َب ٌِ ٕف فٔی اْلِ ُک ُ َٔٗ ١ا ََّ ٢
َ ١وا َِٟٔارٔس ُّٔی َوا ُِ ٟصُِ ٠و َوا َِ ٟصا ُٔ ٣ف
اٟؽ َٗ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َونُٔ َِّـ ُ

َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ص َُو أَ ُظو ًَ َّ٤ارٔ بِ ٔ٩
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ي َش َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َس ِي ُ
َغ ْ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی
َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َو ًَ َّْ ٤ار أَث ِ َب ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َوص َُو ابِ ُ ٩أ ُ ِظتٔ ُسٔ َِي َ
ومحمدنبدخاشدغبادی ،فیسنبدمحموثری،ا،شم،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس
تُ َ ت
َ َ
ک۔االیة(افرل اکیوکدفرسےرپولھپںرپ تلیضفدےتیںیہ۔ارلدع۔آتی۔)یکریسفتںیملقن
َف ف ّ ِض ُل َع ْ َص َها َلَع ْ ٍ
ب ِف َُْال ُ ِ
رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےس رماد دی وجھکرںی ںیہ ای رھپ اھٹیم افر ڑکفا رماد ےہ۔ ہی دحثی نسح
رغ ب ےہ افراس رفاتی وک زدی نباہسین ےن یھب ا،شم ےس ایس ےکلثملقن ایک ےہ۔ فیس نب دمحمامعر نب دمحم ےک اھبیئ ںیہ افر
امعراؿےسہقثںیہ۔ہیایفسؿوثریےکاھبےجنںیہ۔
رافی  :ومحمدنبدخاشدغبادی،فیسنبدمحموثری،ا،شم،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئاربامیہیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاربامیہیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1043

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابووٟيؽ ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ة ،شرضت طٌب ب ٩شحاب شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أتُ َٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ِب َص ٔ
 ١ک َّ ٤َ ٔ ٠ة كَي َِّب ّة َٛظَ َح َزة ٕ كَي َِّب ٕة أَ ِػَ ُ٠ضا ثَاب ٔ ْت َو َ ُِفًُ َضا فٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ٘ ٔ َ٨ا َٕ ًََِ ٠يطٔ ُرك َ ْب َٓ َ٘ا ََ ٣َ ٢ث ُ
َّ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
 ١کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َظبٔي َث ٕة َٛظَ َح َزة ٕ َظب ٔي َث ٕة ا ِجت َُّث ِت َِٔ ٓ ٩ِ ٣و ٔ ٚاْلِ َ ِر ٔ
ئ تُ ِؤت ٔی أُکََُ ٠ضا ک ُ َّ ١ش ٔی ٕن بٔإٔذِ َٔ ٪رب َِّضا َٗا َ ٢ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟع َُ ٠ة َو ََ ٣ث ُ
رک
ک أَبَا ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َؽ ََ ٚوأَ ِش َش ََ ٩ش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗ ١ا ََٓ ٢أ َ ِظب َ ِر ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ْقا ٕر َٗا َ ٢ه ٔ َی ا َِ ٟص ِ٨وَ ُ
َ٣ا ََ ٟضا َٔ َ ٩ِ ٣
َک َٗ ِو َ ٢أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟيةٔ َو َص َذا أَ َػ ُّض
بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ِب َص ٔ
اب ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ِٔ ٣ث َ ١صَ َذا َِ ٣وُٗوّٓا َو ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َرٓ ٌََ ُط َُی ِ َر َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو َر َوا ُظ َْ ٤َ ٌِ ٣ز
َو َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َوَ ٥َِ ٟی ِز َٓ ٌُو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اب
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ِب َص ٔ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ ُٗت َ ِي َب َة َو ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِطُ

دبع نب دیمح ،اوبفدیل ،امحد نب سلمة ،رضحت بعش نب اجحب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس لقن رکےت ںیہ ہک یبن
ک
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم وجھکرفں اک اکی وخہش شیپ ایک ایگ۔ اس ںیم ِخناں یھب ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای لثمکلمةہبیط۔االیة (ایک وت ےن ںیہنداھکی ہکاہلل ےن ہملکاپک یکاکی اثمؽایبؿ یکےہ۔وگای فہ اکیاپک درتخ
ےہہکسکیکڑجوبضمطافرایکساشخآامسؿںیمےہ۔فہاےنپربےکمکحےساانپلھپالاتےہ۔اربامیہ۔آتی۔)رھپرفامایہکہی
َک َش
صل ُ
م
ن َفرَفْع ُ َها ِفال َّشمَائِ ُ ْي ِت ُأ ُکل َ َها ُ َّ
ح ِي ِٔذ ِْؿ َر ِّ َب۔
کِ ٍ
درتخوجھکراکدرتخےہرھپہیآتیزپیھ َ َن ُل َکلِمَ ًة َط ِّی َن ًة خ َ َز ٍة َط ِّی َن ٍة َأ ْ َها َي ِ ٌّ
االیةیکاثمؽ(افراناپکہملکیکاثمؽاکیاناپکدرتخیکیسےہوجزنیمےکافرپےسااھکڑایلاجےئ۔اےسھچکرھٹاؤںیہنےہ۔
اربامیہ۔ آتی) رھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکاس ےس رمادہمت ےہ۔ رافی  ےتہ ںیہہک ںیم ےن ہیدحثی اوباعہیل وک
انسیئوتاوہنںےنرفامایآپےنچساہکافرحیحصرفامای۔ہبیتق،اوبرکبنببحبےسفہاےنپفادلےسافرفہاسنریضاہللاعتیلہنعےس
ایس ل  ینعم دحثی لقن رکےت ںیہ نکیل ہی رموفع ںیہن افر اس ںیم اوباعہیل اک وقؽ یھب ںیہن۔ افر ہی دحثی وک وموقًاف ینعی رضحت
اسنریضاہللاعتیلاکوقؽلقنرکےتںیہ۔ںیمہملعںیہنہکامحدنبہملسےکالعفہیسکافرےناےسرموفعایکوہ۔رھپرمعم،امحدنب
زدی افر یئک رافی یھب اس دحثی وک رموفع ںیہن رکےت۔ ادمح نب دبعہ یبض یھب دمح نب زدی ےس فہ بیعش نب اجحب ےس افر فہ اسن
ایضاہللاعتیلہنعےسبیعشنببحبیہیکدحثییکامدننلقنرکےتوہےئاےسرموفعںیہنرکےت۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبفدیل،امحدنبسلمة،رضحتبعشنباجحبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاربامیہیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1044

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ  ،طٌبة٤٘٠ً ،ة ب٣ ٩زثؽ ،سٌؽ بً ٩بيؽة ،شرضت بزاءرضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِظب َ َرنٔی ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ ٣َ ٩زثَ ٕؽ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َؽ بِ ًَُ ٩ب َ ِي َؽ َة یُ َص ِّؽ ُث
ی ٩آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
اٟؽَ ِ ٧يا
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی یُ َثب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
اٟثابٔتٔ فٔی ا َِ ٟص َياة ٔ ُّ
ِ
يض
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ک َو ََ٧ ٩ِ ٣ب ٔ ُّي َ
ک َو َ٣ا ؼٔیَ ُ٨
َخة ٔ َٗا َ ٢فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔإٔذَا ٗٔي َُ َٟ ١ط ََ ٩ِ ٣ربُّ َ
َوفٔی ِاْل ٔ َ
ي آ َ ُما
ّللَّ َّ د
يا ُ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد  ،شعنة ،علقمة نب رمدث ،دعس نب دیبعة ،رضحت رباءریض اہلل اعتیل ہنع اس آتی ُ َ ِّ ُ
الِ َ
ان ِ ِ ل ْ
يل ْ َْو ِؽ َّ
خ ِة۔االیة(اہللاامیؿفاولںوکداینافرآرختںیم یچابترپاثتبدقؾراتھکےہافراظوملںوک
ِ ْ
ن ِفا خ َ َنا ِةادلُّ ْ َي َف ِف ْٓال ِ َ
رمگاہرکاتےہ۔ وسرہاربامیہ۔آتی)یکریسفتںیم یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسلقنرکےتںیہآپیلصاہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفامایہکہیربقںیموہاگبجاسےس (ینعیرمدےےس)وپاھچاجےئاگہکاہمتراربوکؿےہ؟اہمترایبنوکؿےہ۔؟ہیدحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شعنة،علقمةنبرمدث،دعسنبدیبعة،رضحترباءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاربامیہیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1045

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،طٌيی ،شرضت َّ٣سوٚ

َّ
َّسو َٕٗ ٚا ََ ٢تَِ ٠ت ًَائٔظَ ُة َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة یَ ِو َ٦
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اْٟصا ٔن َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
تُ َب َّؽ ُ ٢اْلِ َ ِر ُق َُی ِ َر اْلِ َ ِر ٔ
ق َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأَیِ ََ ٩یُٜو ُ ٪اُ ٨َّ ٟ
اض َٗا ًََ ٢ل َی ِّ َ

َو ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،داؤد نب ایب دنہ ،یبعش ،رضحت رسمفؼ ےس رفاتی ےہ فہ  ےتہ ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےن
ت ُؽ َْالر ُ َ
ض۔االیةسجدؿاسزنیمےسافرزنیمدبیلاجےئیگ۔وسرہاربامیہ۔آتی)ےکقلعتمیبنارکؾ
غ َْال ْر ِ
آنَ ْف َؾ ُ َ َّ د ْ
ض َْ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک اس فتق ولگ اہکں وہں ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک لپ رصاط رپ۔ ہی
دحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحترسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئرجح
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرجح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1046

راوی ٗ :تيبة٧ ،وط بٗ ٩يص شؽانی٤ً ،زو ب٣ ٩اٟک ،ابواٟحوزائ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ْة
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ُ ٧و ُط بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ا ُِ ٟص َّؽان ٔ ُّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِو َزا ٔ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و ٪فٔی
اَ ٪ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ی َت َ٘ َّؽ َُ ٦شًَّی یََ ُٜ
ض َٓک َ َ
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِش َ٨ا َئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِش َش ٔ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
ُت َؼل ِّی َظَ ٠
ِ
َّ
َخ َٓإٔذَا َر ََ٧ ٍَ ٛوَ َز َٔ ٩ِ ٣ت ِصتٔ إٔبِ َل ِيطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی
و ٪فٔی اٟؼَّ ِّٕ ا َِ ٤ُ ٟؤ َّ ٔ
َخ َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥شًَّی یََ ُٜ
اٟؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٟٔٔ ٢ئََل یَ َزاصَا َو َي ِش َتأ ٔ ُ
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ٩
َخ َ
َو َِ َ٘ ٟؽ ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِ٘ ٔؽ ٔ٣ی َن َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و َِ َ٘ ٟؽ ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا ا ِِ ٤ُ ٟش َتأ ِ ٔ ٔ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َر َوی َج ٌِ َ ُ
و ٪أَ َػ َّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُ ٧و ٕط
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِو َزا ٔ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َو َص َذا أَ ِط َبطُ أَ َِ ٪یَ ُٜ
ئ ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ہبیتق،ونحنبسیقدحاین،رمعفنبامکل،اوباوجلزائ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیوعرتیبنارکؾیلص
اہللہیلعفملسےکےھچیپامنززپاھرکیتیھتفہتہبنیسحہکلبنیسحرتنیولوگںںیمےسیھت۔ضعبولگیلہپفصںیمامنززپےنھ
ےکےئلاجےتاتہکاسرپ رظنہنزپےبجہکضعبولگیلھچپوفصںیکرطػ آےتاتہکاےسدھکیںیکس۔انچہچنفہبجروکع

ل َ َق عَلِم لْمُسیَ ْق ِ
ِم ِم ْنُک ْم َفل َ َق ْ دد عَلِمْ َنا الْم
ص
ِ
َ
ْ
ُ
ِي اآلۃی
خ
ا
ن
َ
ْ
رکےت وت اینپ ولغبں ےک ےچین ےس دےتھکی اس رپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َف ْدد ْ َنا ا ْ دد َ
َ
(ا فر ںیمہ مت ںیم ےس اےلگ افر ےلھچپ  ب ولعمؾ ںیہ افر ےب کش ریتا رب یہ اںیہن عمج رکے اگ۔ ےب کش فہ تمکح فاال ربخدار
ےہ۔ ارجحل،آتی)رفعج نب نامیلؿ ہی دحثیرمعف نب امکل ےس فہ اوبوجزاء ےس ایس رطحلقن رکےت ںیہ نکیل اس ںیم انب ابعس
ریضاہللہنعاکذرکںیہنافرہیونحیکدحثیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :قنینة،ونحنبسیقدحاین،رمعفنبامکل،اوباوجلزائ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرجح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1047

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢ج٨يؽ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ُٕ ٩ِ ًَ ٢ج َِ ٨ي ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

اب َٔ ٨ِ ٣ضا َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟس ََّّ ١
ٕ ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ی أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َی أ ُ َّٔ ٣ة َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ح َض ََّ ٥َ ٨س ِب ٌَ ُة أَبِ َو ٕ
اٟش ِي َ
اب بَ ْ

َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ٣أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ٢
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دبعنبدیمح،امثعؿنبرمع،امکلنبوغمؽ،دینج،رضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک
منہج ےک است درفازے ںیہ اؿ ںیم ےس اکی درفازہ اؿ ولوگں ےک ےئل ےہ وج ریمی اتم رپ ولتا اُاھٹںیئ ےگ ای رفامای اتم دمحم
(یلصاہللہیلعفملس)رپ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػامکلنبوغمؽیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،امثعؿنبرمع،امکلنبوغمؽ،دینج،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرجح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1048

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابوًلی ش٨فی ،اب ٩ابی ذئب٘٣ ،بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟص َ٨ف ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َّ
ُ
يض
اب َواَّ ٟش ِب ٍُ ا َِ ٤َ ٟثانٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ْقآ َٔ ٪وأ ُ ُّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل أ ُّ ٦ا ِِ ُ ٟ

دبعنبدیمح،اوبیلعیفنح،انبایبذبئ،یربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایوسرہافہحتاؾارقلآؿاؾااتکلبافرعبساثمینےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبیلعیفنح،انبایبذبئ،یربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرجح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1049

راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیً ،بؽاٟص٤يؽ ب ٩جٌَفًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ شرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب َؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ
وسی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ََّل فٔی ِاْلِٔ٧حٔي ِٔ ٣ٔ ١ث َ ١أ ُ ِّ٦

ْقآ َٔ ٪وه ٔ َی َّ
اٟش ِب ٍُ ا َِ ٤َ ٟثانٔی َوه ٔ َی َُ ِ٘ ٣شو َْ ٣ة بَ ِيىٔی َوبَی ِ َن ًَ ِبؽٔی َوِ ٌَ ٔ ٟبؽٔی َ٣ا َسأ َ َ٢
ا ِِ ُ ٟ
نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،دبعادیمحل نب رفعج ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رضحت ایب
نب بعک ریض اہلل ہنع ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن وترات افر الیجن ںیم اؾ
ارقلآؿ(وسرہافہحت)د یس وکیئ وسرتانزؽںیہنیکافر یہیعبساثمینےہ۔اہللاعتیلرفاماتےہہک ہیریمےافر ریمےدنبے ےک
درایمؿمیسقتیکیئگےہافرریمےدنبےےکےئلفیہزیچےہوجفہامےگناگ۔
رافی  :نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،دبعادیمحل نب رفعج ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرجح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1050

راوی ٗ :تيبةً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َک ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث ًَ ِب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ أَك ِ َو َُ ٢وأَ َت َُّ ٥و َص َذا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َخ َد ًَل َی أُب َ ٕٓی َوص َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََذ َ َ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َص ََ ٜذا َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ہبیتق  ،دبعازعلسی نب دمحم ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فملس ےلکن وت اُیب امنز زپھ رےہ آ ے افر رھپ ایس ےک لثم دحثی لقن یک۔ دبعازعلسی نب دمحم یک دحثی زایدہ وطلی افر لمکم ےہ افر
دبعادیمحلنبرفعجیکدحثیےسزایدہحیحصےہ۔یئکرافیالعءنبدبعارلنمحےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔

رافی  :قنینة،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرجح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1051

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١اش٤ؽ ب ٩ابی اٟليب٣ ،ؼٌب ب ٩سَل٤ً ،٦زو بٗ ٩يصً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی َّ
اٟلي ِّٔب َش َّؽثَ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ َُ ٩س ََّل٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز ٔو بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات ُ٘وا َٔ
ک
اس َة ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔٓ ٩ٔ ٣إُٔ َّ ٧ط یَ ُِ ٨وزُ بُٔ٨ورٔ اہللٔ ث ُ َََّ ٥
ْقأَ إ ٔ َّ ٪فٔی ذََ ٔ ٟ
ُف َ

َْل َیا ٕ
ت َ ٤ُِ ٠ٟٔت َو ِّسٔ٤ی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِص ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ک َْل َیا ٕ
ت َ ٤ُِ ٠ٟٔت َو ِّسٔ٤ی َن َٗا ََ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢ت َ َِّفسٔی َن
َت ِٔ ٔشیر ٔ َص ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ إ ٔ َّ ٪فٔی ذََ ٔ ٟ

دمحمنباامسلیع،ادمحنبایبابیطل،بعصمنبالسؾ ،رمعف نبسیق،عغنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکومنمیکرفاتس ےسوچبویکںہکفہاہللاعتیلےکونرےسد اتھکےہ۔رھپآپیلصاہللہیلع
ْ ِہ
فملس ےن ہی آتی زپیھ ِإ َّؿ ِف َذکِلَ َٓل َي ٍ
ت لِلمُ َی َو ّ ِمی َن اآلۃی (ےب کش اس فاہعق ںیم الہ ریصبت ےک ےئل یئک اشناینں ںیہ۔ ارجحل،
آتی) ہی دحثی رغ ب ےہ ل  اس دحثی وک رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ۔ ضعب املعء ےن اس دحثی یک ریسفت ںیم اہک ےہ ہک
وتمنیمسےکینعمرفاتسفاولںےکںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،ادمحنبایبابیطل،بعصمنبالسؾ،رمعفنبسیق،عغنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرجح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1052

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيیٌ٣ ،ت٤زٟ ،يث ب ٩ابی س٠ي ،٥بَش ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اٟـي ُِّّی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََِ ٟ ٩ِ ًَ ٪يثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥بٔ َِشٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
وَٗ ٪ا َِ َٗ ٩ِ ًَ ٢و ََّٔ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َِ ٨َ ٟشأ َ َُ ٨َّ ٟض ِ ٥أَ ِج ٌَٔ٤ی َن ًَ َّ٤ا ک َاُ ٧وا َي ٌِ ََ ُ٠٤

َش ًَ ِ٩
ٔیص ًَ َِِ ٟ ٩يثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥بٔ ِ ٕ
َٔ
َغ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َِ ٟيثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي َٕ ٥و َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِؼر َ
إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط
یلیِ
ادمحنبدبعةیبض  ،رمتع ،ثیل نبایبمیلس،رشب،رضحت اسن نبامکلریضاہلل ہنع اسنل مانیعمجاآلۃی(رھپ ریتےرب یکمسق
ل  اؿ  ب ےس وساؽ رکںی ےگ۔ ارجحل ،آتی) یک ریسفت ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک اس ےس رماد ہملک
ّللَّ ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ثیل نب ایب میلس یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ دبعاہلل نب
وتدیح َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ادرسی یھب ہی دحثی ثیل نب ایب میلس ےس فہ رشب ےس افر فہ اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس ایس ےک لثم لقن رکےت ںیہ نکیل ہی
رموفعںیہن۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض ،رمتع،ثیلنبایبمیلس،رشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرةالحنل
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةالحنل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1053

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،لی بً ٩اػ ،٥یصٌی بکارً ،بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل ً٨ہ

اب
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ی ِصٌَی ا َِ ٟبکَّا ٔ
ئ َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اٟو ِضز ٔبَ ٌِ َؽ اٟزَّ َوا ٔ ٢تُ ِص َش ُب بِٔ ٔ٤ثٔ٠ضٔ َّ٩فٔی َػ ََلة ٔ َّ
ُح َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟش َ ٔ
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍْ َٗ ِب َُّ ١

اٟشا ًَ َة ث ُ ََّْ ٥قأَ َی َت َٔيَّأ ُه ََٔلُ ُٟط ًَ ِ ٩ا َِ ٟئ٤ی ٔن َو َّ
ک َّ
اٟظ َ٤ائ ٔ ٔ١
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟي َص َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ إ ٔ ََّّل َوي َُشبِّضُ اہللَ ت ٔ َِ ٠
َ
وِ ٪اْل َی َة ک ُ ََّ ٠ضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اػ ٕ٥
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَل ٔ ِّی بِ ٔٔ ًَ ٩
ٔیث َ ٔ
اَخ َ
َغ ْ
ُسح َّّؽا ِهَّلِل َوص َُِ ٥ؼ ٔ ُ
دبعنبدیمح،یلعنباعمص،ییحیاکبر،دبعاہللنبرمع،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایزفاؽےکدعبرہظےسےلہپاچررںیتعکزپےنھاکارجدجہتیکامنززپےنھےکوثابےکرباربےہ۔اسیکفہجہیےہہکاسفتق
ا
ل ْ َی
َ
ل
م
ی
ہ
ِ
ش
ّ
ِ
ّللَ
َ
ِ
ُ
ت ج َّ ًددا ِّ
(اکانئتیک)رہزیچاہللیکحیبستایبؿرکیتےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیزپیھ َب َیفَ َّناَُظلُ ُةنَعْا ِن َفا مَا ِ
َف ُِ ْم َد ُِ
فؿ اآلۃی (ایک فہ اہلل یک دیپا کینویئ زیچفں وک ںیہن دےتھکی ہک اؿ ےک اسےئ داںیئ افر ابںیئ ۔ےکھ اج رےہ ںیہ۔ افر اہنتی
اخ َ
اع ےی ےک اسھت اہلل وک  ےدہ رک رےہ ںیہ۔ الحنل ،آتی) ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ یلع نب اعمص یک رفاتی
ےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،یلعنباعمص،ییحیاکبر،دبعاہللنبرمع،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةالحنل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1054

ًيسی بً ٩بيؽ ،ربيٍ ب ٩ا٧ص ،ابواٌٟاٟيہ ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل
راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیٰ ،

ً٨ہ

وسی ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟيةٔ
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
یٔ ٩س َّت ْة ٓ ٔيض ٔ ِ٥
وَ ٪ر ُج َّل َو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
يب ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِر َب ٌَ ْة َو ٔس ُّت َ
َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦أ ُ ُش ٕؽ أ ُ ٔػ َ
اَ ٪ی ِو ُِ َٓ ٦تضٔ ََ َّٜ ٣ة َٓأَِ٧زَ َ٢
َش ِ٤زَةُ ٓ َََّ ٤ثُ٠وا بٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥اَِ ٟت اْلِ َ ِن َؼا ُر َٟئ ٔ ِ ٩أَ َػب ِ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یَ ِو ّ٣ا ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا َٟن ُ ِربٔی َ َّن ًََِ ٠يض ٔ َِٗ ٥ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ک َ َ

ی٩
ْقیِ َع بَ ٌِ َؽ ا َِ ٟي ِؤ ٦
اہللُ َت ٌَال َی َوإ ٔ ًَِ ٪ا َٗبِت ٌََُِ ٓ ٥اٗٔبُوا بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا ًُوٗٔبِت ُِ ٥بٔطٔ َو َٟئ ٔ َِ ٩ػبَرِتُ ُِ َٟ ٥ض َو َظی ِ ْر ٠ٟٔؼَّ ابٔز ٔ َ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ََّْ ١ل ُ َ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أبُ َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّّٔ ُٛ ٥َ ٠وا ًَ ِ ٩ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦إ ٔ ََّّل أَ ِر َب ٌَ ّة َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبامعر نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیسٰ ،یسیع نب دیبع ،رعیب نب اسن ،اوبااعلہیل ،رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک
وزفہ ادح ںیم ااصنر ےک وچھٹسن افر اہمرجنی ےک ھچآدیم دیہش وہےئ۔ نج ںیمزمحہ ریض اہللہنع یھب اشلم ںیہ۔ افکر ےن اؿ ےک
انکاکؿفہریہاکٹدیآ ے۔ااصنرےنہکےگلہکارگرھپیسکدؿامہریاؿےسھبئڑیھوہیئوتل اسےسدفانگآدویمںےکانک
ُ
اکؿفہریہاکٹدںی ےگ نکیل حتفہکم ےکومعقرپاہللاعتیل ےنہیآتیانزؽرفامیئ َف ِإ ْؿ َعقَ ْی ُی ْم َ َف ِ ُقا ِئمِ ْن ِل َم ُعق ِ ْی ُی ْمی ِة َف َ ِْ
ث
ل َصيَ ْر ْ
ِ
لَ
ھ
َ
ل
ل
ُ
ِ
َ
ِياآلۃی (افرارگ دبہلول وت ااتندبہل ولینتج ںیہمت فیلکت اچنہپیئ یئگےہ۔ افرارگ ربص رکف وتہی ربص رکےنفاولں ےک ےئل
رِب
ا
ض
ح
و
ْ
َ
ّ
َ
ٌّ
رتہبےہ۔الحنل،آتی)انچہچناکیصخشےناہکہکآجےکدعبرقشیاکانؾںیہنرےہاگ۔نکیلیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
اچرآدویمںےکالعفہیسکوکلتقرکہنرکف۔ہیدحثیایبنببعکریضاہللہنعیکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،لضفنبومیسٰ،یسیعنبدیبع،رعیبنباسن،اوبااعلہیل،رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرہینبارسالیئ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1055

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ب ٩زہزی ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِظبَرَنٔی َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
١
َس َی بٔی َُ ٔ ٟ٘
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔی َن أ ُ ِ ٔ
ْط ْب َر ٔج ُ
وسی َٗا ََ ٌَ ٨َ َٓ ٢ت ُط َٓإٔذَا َر ُج َْ ١ش ٔشب ِ ُت ُط َٗا َِ ٣ُ ٢ـ َ ٔ
يت َُ ٣
َ
ض َي ٌِىٔی ا َِ ٟص ََّ ٤ا٦
ض َٛأَُ َّ ٧ط ٔ ٩ِ ٣رٔ َجا َٔ ٢طُ٨وئ َ َة َٗا ََ ٢و َُ ٔ ٟ٘
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ؼ ٔ َی٤ا ٕ
اَّ ٟزأِ ٔ
يت ً َٔيسی َٗا ََ ٌَ ٨َ َٓ ٢ت ُط َٗا ََ ٢ربِ ٌَ ْة أَ ِش َ٤زُ َٛأ٤َ َّ ٧ا َ َ
َخ َظ ِْ ٤ز َٓ٘ٔي َ ١لٔی ُظ ِذ أَیَّ ُض َ٤ا ٔطئ َِت َٓأ َ َظ ِذ ُت
َو َرأَیِ ُت إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َب ُط َو َٟؽٔظ ٔبٔطٔ َٗا ََ ٢وأُت ُ
ٔيت بٔإَٔ٧ائَی ِ ٔن أَ َش ُؽص َُ٤ا َٟب َ ْن َو ِاْل َ ُ
َّ
يسی َص َذا
ا٠ٟب َ َن ٓ َ ٔ
ََشبِ ُت ُط َٓ٘ٔي َ ١لٔی صُؽ َ
ک َِ ٟو أَ َظ ِذ َت ا َِ ٟع َِ ٤ز ُ ََو ِت أ ُ َّ٣ت َ
ْٔط َة أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
ُک َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
ْٔطة ٔ أَ ِو أَ َػ ِب َت ا َِ ِ ٟٔ
ٔیت َ ِ ٔ٠ِ ٔ ٟ

َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،رمعمنبزرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایبجےھجمرعماجےکےئلےلاجایایگوتریمیالماقتومٰیسہیلعاالسلؾےسوہیئ۔رافی ےتہںیہہکرھپیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اک  ہیل ایبؿ ایک افر ریما ایخؽ ےہہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک رس ےک ابؽ
رھکبے وہےئ آ ے۔ وگایہکفہونشہ ےلیبق ےکولوگں ںیم ےس ںیہ۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہک ریمیالماقتٰیسیع ہیلع
االسلؾےسوہیئافریبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےناؿاک ہیلایبؿرکےتوہےئرفامایہکفہایمہندقافررسخںیہوگایہکایھبدامیس
ینعیامحؾےسےلکنںیہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیماربامیہہیلعاالسلؾوکداھکی۔ںیماؿیکافالدےک تہباشمہبوہں۔
رھپریمےاپسدفربنتالےئے،اکیںیمدفدھافردفرسےںیمرشابیھت۔ھجمےساہکایگہکاؿدفونںںیمےسوجاچوہےل
وگ۔ںیم ےندفدھایلافریپایل۔انچہچنھجمےساہکایگہکآپیلصاہللہیلعفملسوکرطفتےکراےتسرپالچایایگایرفامایہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسرطفتوکےچنہپویکںہکارگرشابیپےتیلوتآپیلصاہللہیلعفملسیکاتمرمگاہوہاجیت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،رمعمنبزرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1056

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی
َک ُ٦
بٔا ِٟب ُ َرا َِٔ ٟ ٚي ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
َ ١ص َذا ٓ ََ٤ا َرَ ٔ ٛب َ
 ١أَب ٔ َُ ٤ص َّٕ ٤ؽ َتٔ ٌَِ ُ
َاس َت ِؼ ٌَ َب ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ٔجبِرٔی ُ
َّس ّجا ٓ ِ
ک أَ َش ْؽ أَ ِ َ
َس َی بٔطٔ َُ ٠ِ ٣ح ّ٤ا َُ ِ ٣
رعّٗا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اٟز ََّّزا ٔٚ
ًَل َی اہللٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َِ ٓ ٢
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َارٓ ََّف َ َ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بش رعماج ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فملسےکےئلرباؼالایایگسجوکاگلؾڈایلوہیئافرزنییسکوہیئیھت۔اسےنوشیخیکوترضحتربجالیئہیلعاالسلؾےنرفامایایکوت
دمحم(یلصاہللہیلعفملس)ےکاسھتایسیوشیخ رکراہےہ۔آجکتھجترپاہللےکزندکیاؿےسزایدہزعسیوسارںیہنوہا۔رافی ےتہ
ںیہہکرھپاےسہنیسپآایگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدبعارلزاؼیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1057

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،ابوت٤ي٠ة ،زبیر ب ٩ج٨اؼہ ،اب ٩بزیؽہ ،شرضت بزیؽہ رضی اہلل ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو تُ َِ ٤ي ََ ٠ة ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔبِ ُٔ ٩ج َ٨ا َؼ َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َرخ َ ٚبٔطٔ ا َِ ٟص َح َز َو َط َّؽ بٔطٔ ا ِٟب ُ َر َاَٗ ٚا َ ٢أَبُو
ض َٗا َٔ ٢جبِرٔی ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا اَ ِ ٧ت َض ِي َ٨ا إلٔ َی بَ ِيتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟؽ ٔ
 ١بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ ٓ َ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
وقعیب نب اربامیہ دفریق ،اوبئمنلة ،زریب نب انجدہ ،انب ربدیہ ،رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفامایہک(بشِرعماجوک) ل بجتیباسدقمسےچنہپوتربجالیئہیلعاالسلؾ ےناینپ ایلگنےسااشرہرکےک اکی رھتپںیم وسراخ
ایکافررباؼوکاسےسابدناھ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریق،اوبئمنلة،زریبنبانجدہ،انبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1058

راوی ٗ :تيبہٟ ،يثً٘ ،ي ،١زہزی ،ابوس٤٠ہ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َّ
َّ
ض ٓ ََل ٔٔ ِ٘ ُت أ ُ ِظبٔرُص ُِ ٩ِ ًَ ٥آ َیاتٔطٔ َوأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟيطٔ َٗا َ٢
ْقیِ ْع ٗ ُُِ ٤ت فٔی ا ِٔ ٟص ِحز ٔ َٓ َحلَّی اہللُ لٔی بَ ِي َت ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟؽ ٔ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َٛذبَ ِتىٔی ُ َ
ض َوأَبٔی ذ ٓ َٕر َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ہبیتق ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج
رقشیےنےھجمالٹھجایوتںیماکیرھتپرپ ڑھکاوہاافراہللاعتیلےنتیباسدقمسوکریمےاسےنمرکدای۔انچہچنںیماےسدےتھکیوہےئ
اںیہن اس یک اشناینں اتبےن اگل۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم امکل نب طعصعہ اوبدیعس انب ابعس اوبذر افر انب وعسمد
ریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔

رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1059

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ارً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اٟز ِؤ َیا َّأًٟی
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو َ٣ا َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُّ
ض َٗا َ٢
ض َٗا َ ٢ه ٔ َی ُر ِؤیَا ًَی ِ ٕن أُرٔ َی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
َس َی ب ٔطٔ إلٔ َی بَ ِيتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟؽ ٔ
أَ َریِ َ٨ا َک إ ٔ ََّّل ٓٔت ِ َّ ٨ة ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
َّ
ْقآ ٔ ٪ه ٔ َی َط َح َزةُ اٟزَّ ُّٗوَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َواٟظ َح َز َة ا ٌُِ ٠ِ ٤َ ٟوَ َ ٧ة فٔی ا ِِ ُ ٟ
َّ
ک ِإ َّل فِیْ َن ًة
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،مرکہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اہلل اعتیل ےک وقؽ َف َم َجعَل ْ َنا ارلُّؤ َْي ِال َأ َر ْ َي َ
ساآلۃی(افر فہوخابوج ل ےنںیہمتداھکایافرفہ ثیبخدرتخسجاکذرکرقآؿںیمےہاؿ بوک اؿولوگںےکےئلہنتف
لل ِ َّنا ِ
انبدای۔ینبارسالیئ،آتی) ےکقلعتمرفامےتںیہہکرقآؿدیجمںیمذموکروعلمؿدرتخےسرمادزوقؾاکدرتخےہ۔ہیدحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1060

راوی ً :بيؽ ب ٩اسبان ب٣ ٩ص٤ؽ ْقشی ٛوفی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
ْقش ٌّٔی ُٛوف ٔ ٌّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽث َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ بِ ُ ٩أ ِس َبا ٔن بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُ َ

اِ ٣َ ٪ظ ُضو ّؼا َٗا ََ ٢ت ِظ َض ُؽ ُظ َََ ٣لئ ٔ َُ ٜة َّ
اِ ٠ٟي َٔ ١و َََ ٣لئ ٔ َُ ٜة اَ ٨َّ ٟضارٔ َٗا ََ ٢ص َذا
آ ٪ا ِِ َٔ ٟحز ٔک َ َ
آ ٪ا ِِ َٔ ٟحز ٔإ ٔ َِّْ ُ ٪ق َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو ُ ِْق َ

َشؽ ْ
يض َو َر َوی ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َک ِ َ ٧ص َو ُظ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ٓ ََذ َ َ

لْف َ
لْف َ
ْآؿ ا خ ْ ِز َک َؿ
ْآؿ ا خ ْ ِز ِإ َّؿ رُق َ
دیبع نب اابسط نب دمحم رقیش وکیف ،اؿ ےک فادل ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع َفرُق َ
م ْش
َ ُھو ًدا اآلۃی (ےب کش رقآؿ زپانھ رجف اک وہات ےہ رفربف۔ ینب ارسالیئ ،آتی) یک ریسفت ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن
رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رف امایہکاس رپ رات افردؿ ےک رفےتش احرض وہےت ںیہ۔ ہی دحثی نسححیحص ےہ افر یلع
نب رہسم اےس ا،شم ےس فہ اوباصحل ےس فہ اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس افر فہ اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فملسلقنرکےتںیہ۔یلعنبرجحےنوباہطسرہسمافرا،شمےسایسرطحذرکایکےہ۔
رافی  :دیبعنباابسطنبدمحمرقیشوکیف،اؿےکفادل،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1061

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١سؽی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اٟش ِّؽ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َسائ ٔي َُّ ٩ِ ًَ ١
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

ض بٔإ ٔ َ٣ا ٔ٣ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢یُ ِؽع َی أَ َش ُؽص ُُِ َٓ ٥ي ٌِ َلی َ ٔ ٛتابَ ُط ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ َویُ َُّ ٤ؽ َُ ٟط
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َی ِو َِ َ ٧ ٦ؽ ًُو ک ُ َّ ١أَُ٧ا ٕ

اد ِٔ ُٟ ٩ِ ٣ؤُٟؤٕ یَ َت َ َِل َْل ُ َٓ َي َِ ٨ل ُٙ ٔ ٠إلٔ َی أَ ِػ َصابٔطٔ َٓی َ َر ِوُ َ ٧ط َٔ ٩ِ ٣بٌٔي ٕؽ
ًَ ١ل َی َرأ ِ ٔسطٔ َت ْ
و ٪ذ ٔ َرا ًّا َویُبَي َُّف َو ِج ُض ُط َویُ ِح ٌَ ُ
فٔی ٔج ِشٔ٤طٔ ٔس ُّت َ
َّ ِ
وَّ ٪
اُف
َشوا ٟٔکَُ ِّ١ر ُج ِٕ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ث ُ
ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥ائِت ٔ َ٨ا ب ٔ َض َذا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َص َذا َشًی یَأت ٔ َي ُض ََِ ٓ ٥ي ُ٘و ُ ٢أَبِ ٔ ُ
َ ١ص َذا َٗا ََ ٢وأَ َّ٣ا ا ِٟک َ ٔ ُ
وَ ٪ن ٌُوذُ بٔاہللٔ ٔ٩ِ ٣
و ٪ذ ٔ َرا ًّا ًَل َی ُػ َورة ٔ آ َؼ َُ َٓ ٦يَِ ٠ب ُص َتا ّجا َٓی َ َرا ُظ أَ ِػ َصاب ُ ُط ٓ ََي ُ٘و َُ ٟ
َٓ ُي َش َّو ُؼ َو ِج ُض ُط َویُ َُّ ٤ؽ َُ ٟط فٔی ٔج ِشٔ٤طٔ ٔس ُّت َ
وَّ ٪
َش َص َذا َّ
َ ِّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِظزٔظ ٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أَبِ ٌَ َؽ ُ ٥ِ ٛاہللُ َٓإ ٔ َّٟٔ ٪کَُ ِّ١ر ُج ِٕ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ث ََ ١ص َذا
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل َتأِت ٔ َ٨ا ب ٔ َض َذا َٗا َََ ٓ ٢يأِت ٔيض ٔ ََِ ٓ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ٩ٔ ٤
اس ُُ ٤ط إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
اٟش ِّؽ ُّی ِ
َغ ْ
یب َو ُّ
دبعاہللنبدبعارلنمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دسی،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلص
م ِِ
ن ُع ُ َّ
س ِي َِٔم ِ ْم اآلۃی (سج دؿ ل  رفہق وک اؿ ےک رسدارفں ےک اسھت البںیئ ےگ۔ وسےسجاساک
اہلل ہیلع فملس ےن آتی َ ْي َؾ َ ْ د
ک ُأ َي ٍ
اامعؽانہماسےکداےنہاہھتںیمدایاجےئاگوسفہولگاانپاامعؽانہمزپںیھےگ۔ینبارسالیئ،آتی)یکریسفتںیمرفامایہکاکی
صخشوکالبرکانہماامعؽاسےکداںیئاہھتںیمدایاجےئاگافراساکدبؿاسھٹسگابملرکدایاجےئاگ۔رھپاساکرہچہرفنشرکےکاس
ےکرسرپومویتںاکاکیاتجانہپایاجےئاگ۔وجکمچراہوہاگ۔رھپفہاےنپاسویھتںیکرطػاجےئاگوتفہاےسدفیہےسدھکیںیہک
ےگہکایاہللںیمہیھبایسیتمعناطعرفامافرامہرےےئلاسںیمربتکدےاہیںکتہکفہآےئافراؿےسےہکاگہکمتںیمےس
رہصخشےکےئلاےسیااعنؾیکوخربخشیےہنکیلاکرفاکہنمایسہوہاگافراساک مساسھٹسگکتڑباھدایاجےئاگ۔ےسیجہکآدؾہیلع
االسلؾاکدقف مساھت۔رھپاےسیھباکیاتجانہپایاجےئاگ۔ےسجاہللےکدفتس دںیھکیےگوتںیہکےگہکل اسےکرشےساہلل
یک انپہامےتگنںیہ۔اےاہلل ںیمہہیزیچہندانیافربجفہاؿےکاپساجےئاگوتفہںیہکےگہکایاہلل اےسل ےسدفررکدے۔فہ
ےہک اگ اہلل ںیہمتدفر رکے مت ںیم ےس رہصخش ےک ےئل اس ےکلثم ےہ۔ ہی دحثینسح رغ ب ےہ افر دسی اک انؾ اامسلیعنب
دبعارلنمحےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دسی،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1062

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،ؼاؤؼ ب ٩یزیؽ زًافی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اُف ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ اٟزَّ ًَ ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ک ََ٘ ٣ا ّ٣ا َِ ٣ص ُ٤و ّؼا ُسئ ٔ ََ ٨ِ ًَ ١ضا َٗا َ ٢هٔی َّ
يسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ک َربُّ َ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ ًَ َسی أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َث َ
اٟظَٔا ًَ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َ
ٔیص
اُف ُّی ص َُو َؼا ُو ُؼ اْلِ َ ِوؼ ٔ ُّی بِ َُ ٩یز ٔ َ
َو َؼا ُوؼُ اٟزَّ ًَ ٔ ٔ
یؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َوص َُو ًَ ُِّ ًَ ٥ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِؼر َ

اوبرک ب،فعیک،داؤدنب سیدیزاعیف،اؿ ےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنےسع ََشی َأؿ َب ْیع َ َنکر ُن َ َ
حَم ًدااآلۃی(رق بےہہکریتاربےھجت ِ
اقمؾومحمدںیماچنہپدے۔ینبارسالیئ،آتی)یکریسفت
ْ
َ َّ َ َ
م ًم ْ ُ
وپیھچیئگوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاسےسرمادافشتعےہ۔ہیدحثینسحےہافرداؤدزاعرفیےسرمادداؤدداؤد
یںیہہیدبعاہللنبادرسیےکاچچںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،فعیک،داؤدنبسیدیزاعیف،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1063

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اب٧ ٩حيض٣ ،حاہؽ ،ابو٤ٌ٣ز ،شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
يض ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََ ٢ؼ َظ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ

و ٪نُ ُؼ ّبا َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َّٜ٣َ ٥َ ٠ة ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتضٔ َو َش ِو َ ٢ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ثَ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٕة َو ٔس ُّت َ
اَ ٪زصُوّٗا َجا َئ ا َِ ٟص َُّ ٙو َ٣ا
ْصة ٕ فٔی َی ٔؽظ ٔ َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢بٔ ٌُوؼ ٕ َو َي ُ٘و َُ ٢جا َئ ا َِ ٟص َُّ ٙو َز َص َ ٙا َِ ٟباكٔ ُ
 ١إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟباكٔ َ ١ک َ َ
َی ِل ٌََ ُ٨ضا بِٔ ٔ٤ع َ َ
يض َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َ ١و َ٣ا ُئٌي ُؽ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یُ ِب ٔؽ ُئ ا َِ ٟباكٔ ُ

حتف
انبایبرمع،ایفسؿ،انبحیجن،اجمدہ،اوبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ِ
ہکم ےک ومعق رپ ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ وت ہبعک ےک رگد نیت وساسھٹ (تب) رھتپ بصن آ ے۔ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک
اہھت ںیم اکی ڑھچی ای زکلی یھت اس ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ وتبں وک امرےت افر رگاےت اجےت آ ے افر رفامےت اجےت
آ ے حء ْ َ ُّ
انلِطَ َک َؿ َز ُھ ًف(قحآایافرابلطاھبگایگےبکشوھجٹےہلکناھبےنگفاال۔ینبارسالیئ)
انلِطُ ِإ َّؿ ْ َ
ال َف َز َه َق ْ َ
َ َ
ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمانبریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبحیجن،اجمدہ،اوبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1064

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،جزیزٗ ،ابوض ب ٩ابی هبيا ،٪ابوهبيا ،٪شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
وض بِ ٔ ٩أَبٔی هَ ب ِ َي َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِٗ ٩اب ُ َ
رخ َد ٔػ ِؽ َٕ ٚوا ِج ٌَ ِ ١لٔی ٔ٩ِ ٣
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ َّٜ٤ة ث ُ َّ ٥أ ُ َٔ ٣ز بٔا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٨زََِ ٟت ًََِ ٠يطٔ َو ُٗ َِ ١ر ِّب أَ ِؼظٔ ِ٠ىٔی ُِ ٣ؽ َظ َٔ ١ػ ِؽ َٕ ٚوأَ ِ ٔ
َخ ِجىٔی َُ ِ ٣
يض
ک ُسَِ ٠لاّ٧ا َن ٔؼی ّرا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َُ ٟؽَ ِ ٧
ادمح نب عینم ،رجری ،اقوبس نب ایب ایبظؿ ،اوبایبظؿ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنارکؾ یلص اہللہیلع فملس
ُ
ص ٍؼ َف َأ ْخِ ْج ِیی ُ ْ
ص ٍؼ َفا ْجعَلْ َِل
مَ َج ِ ْ د
ْح ِ ْ د
ب َأ ْدجِل ْ ِیی دُم َ َ
ہکم رکمہم ںیم آ ے رھپ رجہت اک مکح دای ایگ افر ہی آتی انزؽ وہیئ َف ْ
َلْق َر ِّ

لُس ًي تَضِي ًرا (ہہک اے رب دالخ رک ھجم وک اچس دالخ رکان افر اکنؽ ھجم وک اچس اکنانل افر اطع رک دے ھجم وک اےنپ اپس ےس
نِمْ َ ُ د
ن ُ َْ
لْ َ
وکحتمیکدمد۔ینبارسالیئ،آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رجری،اقوبسنبایبایبظؿ،اوبایبظؿ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1065

راوی ٗ :تيبہ ،یصٌی ب ٩زَکیاب ٩ابی زائؽہ ،ؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ْقیِ ْع
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبَی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
ض َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ُ َ
َ
َ
ک ًَ ِ٩
اٟزو ٔط َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو َي ِشأَُٟوَ َ ٧
اٟزو ٔط َٗا َََ ٓ ٢شأُٟو ُظ ًَ ُِّ ٩
َ ٔ ٟي ُضو َؼ أَ ًِ ُلوَ٧ا َط ِيئّا َن ِشأ َُ ٢ص َذا اَّ ٟز ُج ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢سُ٠و ُظ ًَ ُِّ ٩
اٟزو ُط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َربِّی َو َ٣ا أُوت ٔيت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإ ٔ ََّّل َّٗ ٔ ٠يَل َٗاُٟوا أُوت ٔي َ٨ا ًٔ٤ِّ ٠ا َٛثٔی ّرا أُوت ٔي َ٨ا اَّ ٟت ِو َرا َة َو َ ٩ِ ٣أُوت َٔی اَّ ٟت ِو َرا َة
اٟزوطٔ ُٗ ُِّ ١
ُّ
ُح َٔ ٣ؽا ّؼا ٟٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
َخ ِاْل َی َة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ُح إلٔ َی آ ٔ ٔ
َٓ َ٘ ِؽ أُوت َٔی َظی ِ ّرا َٛثٔی ّرا َٓأُِ٧زَِٔ ٟت ُٗ َِِ ٟ ١و ک َ َ
ت َربِّی ََٔ ٔ٨َ ٟؽ ا َِ ٟب ِ ُ
ا ٪ا َِ ٟب ِ ُ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ہبیتق،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،داؤدنبایبدنہ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرقشیےنوہیدےسرفامش
یکہکںیمہوکیئایسیزیچاتبؤہکل اسےکقلعتمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسوپںیھچ،اوہنںےناہکہکاؿےسرفحےکقلعتم
لْعل ْ
یی
وپںیھچ۔انچہچنبجاوہنںےنوپاھچوتہیآایتانزؽوہںیئ۔ف َيَ ُلننَعْارلُّ ُ
َلْقارلُّ ُ
م َر ِ ّت َف َم ُأف ِی ُ ْمنِمْا ِ ِم ِإ َّل
ِ
فحنِمْ َأ ْ ِ
فح ْ
َ ْ َ َ

قَلِن ًل (افر ھجت ےس وپےتھچ ںیہ رفح وک ہہک دے رفح ےہ ریمے رب ےک مکح ےس افر مت وک ملع دای ےہ وھتڑااس افر ارگ ل  اچںیہ وتےل

اجںیئاسزیچوکوجل ےنھجتوکفیحیجیھب،رھپہنوتاپےئاےنپفاےطساسےکالدےنیوک ل رپوکیئذہم۔ینبارسالیئ ،آتی)فہےنہک
ےگلںیمہوتتہبملعدایایگ۔ںیمہوتراتدییئگافرےسجوتراتیلماےستہبھچکدایایگ۔اسرپہیآتیانزؽوہیئ۔لقولاکؿارحبل

اآلۃیہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،داؤدنبایبدنہ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1066

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ہ ،شرضت ًبؽاہلل ُف٣اےت
راوی ً :لی ب ٩ظَشٰ ،٦

َش ٕ ٦أَ ِظب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ٣شٔی ٍََ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ظ ِ َ
رح ٕث بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َوص َُو َی َت َو َّٛأ ُ ًَل َی ًَ ٔشيبٕ ٓ ََ٤زَّ ب ٔ َََ ٨فٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِِ ٟ ٥و َسأ َ ِٟت ُُ٤و ُظ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ ِ
َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ََِّ ٥ل َت ِشأ َ ُٟو ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط ي ُِش٣َ ٥ِ ٌُُٜ ٔ٤ا َت َِ
اٟزو ٔط َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
رکص َ
ُوَ٘ َٓ ٪ا ُٟوا َٟطُ یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ش ِّؽث ِ َ٨ا ًَ ُِّ ٩

َّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سا ًَ ّة َو َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط إلٔ َی َّ
اٟزو ُط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َربِّی َو َ٣ا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ٓ ٌََ َزٓ ُِت أَُ َّ ٧ط یُووَی إَِٔ ٟيطٔ َشًی َػٌ َٔؽ ا َِ ٟوو ُِی ث ُ ََّٗ ٥ا َُّ ٢
أُوت ٔيت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإ ٔ ََّّل َّٗ ٔ ٠يَل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

یلعنب رشخؾٰ،یسیعنبویسن،ا،شم،اربامیہ،ہمقلع ،رضحتدبعاہللرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےک اسھتدمہنیےک
اکیتیھکںیملچراہاھت۔آپیلصاہللہیلعفملسوجھکریکاکیینہٹرپکیٹاگلےئوہےئلچرےہآ ےہکوہیدویںیکاکیامجتع
رپےسذگر وہا۔ضعبےنہک ےگلہکاؿوپاھچاچےئہ بجہکدفرسےےنہکےگلہک تم وساؽرکفویکںہکفہااسیوجابدںی ےگوج
ںیہمترباےگلاگ۔نکیلاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکقلعتموساؽرکدایوتآپیلصاہللہیلعفملسھچکدریڑھکے
رےہرھپرسابمرکآامسؿیکرطػاُاھٹای۔ںیمھجمس ایگہکآپیلصاہللہیلعفملسیکرطػفیحیکاجریہےہاہیںکتہکفیحےک
آاثر متخ وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارلُّ ُ
م َر ِ ّت اآلۃی (ینعی رفح ریمے رب ےک مکح ےس ےہ) ۔ ہی دحثی
فح نِمْ َأ ْ ِ
نسححیحصےہ۔

رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،ا،شم،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللرفامےت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1067

٣وسی وس٠امی ٪ب ٩رحب ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ةً ،لی ب ٩زیؽ ،اوض ب ٩ظاٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ
راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شش ٩بٰ ٩
رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ث َ ََلثَ َة أَ ِػ َٕ ٨
اٖ ٔػ ِّٔ٨ا
أَ ِو ٔ
َش اُ ٨َّ ٟ
ض بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِص َ ُ

وًَ ٪ل َی ُو ُجوصٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی أَ ِ٣ظَ اص ًَُِ ٥ل َی
ٕ َی ُِ ٤ظ َ
ُ٣ظَ ا ّة َو ٔػ ِّٔ٨ا ُر َِ ٛباّ٧ا َو ٔػ ِّٔ٨ا ًَل َی ُو ُجوصٔض ٔ ِٔٗ ٥ي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َِ ٛي َ
و ٪ب ٔ ُو ُجوصٔض ٔ ِ ٥ک ُ ََّ ١ش َؽ ٕب َو َط ِو ٕک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
أَٗ َِؽا ٔ٣ض ٔ َِٗ ٥اؼ ٔ ْر ًَل َی أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ظ َي ُض ًَِ ٥ل َی ُو ُجوص ٔض ٔ ِ ٥أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ض ِ ٥یَ َّت ُ٘ َ

ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی ُو َص ِي ْب ًَ ِ ٩ابِ ٩كَا ُو ٕ

دبعنبدیمح،نسحنبومٰیسفنامیلؿنبرحب،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،افسنباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ ولگ نیت اانصػ ںیم مسقنم وہ رک عمج وہں ےگ۔ دیپؽ وسار افر
رہچفں رپ ےتٹسھگ وہےئ۔ وپاھچ ایگ ای روسؽ اہلل رہچفں رپ ےسیک ںیلچ ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن اںیہن ریپفں رپ
الچایفہاںیہن رسفںرپالچےن رپ یھباقدرےہ۔اجؿولہکفہ اےنپہنمےسرہ دنلبی افر اکےٹن ےسچبرکںیلچےگ۔ہی دحثینسح
ےہ۔اسدحثیوکانباطؤساےنپفادلےسفہاوبرہریہریضاہللہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نسحنبومٰیسفنامیلؿنبرحب،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،افسنباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1068

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪شرضت بہز ب ٩شٜي٥

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا بَ ِضز ُ بِ َُ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

وًَ ٪ل َی ُو ُجوصَٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِٔ ٣َ ٥ِ َُّٜ٧ص ُظ ُ
و ٪رٔ َج ّاَّل َو ُر َِ ٛباّ٧ا َوتُ َح ُّز َ
ور َ

ادمح نب عینم ،سیدی نب اہرفؿ ،رضحت زہب نب میکح اےنپ فادل افر فہ اؿ ےک دادا ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفامایہکایقتمےکدؿمتولگدیپؽوسارافررہچفںےکلبےتٹیسھگوہےئاےھٹک ےئاجؤےگ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،رضحتزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1069

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪یزیؽ ب ٩ہارو ٪و ابوؼاؤؼ و ابواٟوٟيؽ ،طٌبة٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بؽاہلل ب ٩س٤٠ہ ،شرضت ػٔوا ٪ب٩
ًشا٣ ٢زاؼی

وَ ٪وأَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َو َّ
یؽ َوا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َُِ ٟٔى یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َویَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
ا ٪بِ َّٔ ًَ ٩شا ٕ ٢أَ ََّ ٪ی ُضوؼٔیَّی ِ ٔن َٗا َ ٢أَ َش ُؽص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاش ٔبٔطٔ اذِ َص ِب ب ٔ َ٨ا إلٔ َی َص َذا أ ٨َّ ٟي ِّی
ًَ ِ٤زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

َن ِشأَُ ُٟط َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ِٔ َ ٧ ١ي ٌّی َٓإُٔ َّ ٧ط إ ٔ َِ ٪سَ ٌَ ٔ٤ضا َت ُ٘و ُٔ َ ٧ ٢ي ٌّی کَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ًِی ُ ٕن َٓأ َ َت َيا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ََّل ُظ ًَ ِ٩
ت بَ ِّي َ٨ا ٕ
وسی تٔ ِش ٍَ آیَا ٕ
َش ُٛوا بٔاہللٔ َط ِيئّا
ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ ُت ِ ٔ
َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َِ َ٘ ٟؽ آ َت ِي َ٨ا َُ ٣

یئ إلٔ َی ُسَِ ٠لا ََٕ ٓ ٪ي ِ٘ ُت َ٠طُ َو ََّل
َو ََّل َتزُِ ٧وا َو ََّل َت ِ٘ ُتُ٠وا اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّّل بٔا َِ ٟص َِّ ٙو ََّل َت ِ ٔ
ُحوا َو ََّل َت ُِ ٤ظوا بٔبَر ٔ ٕ
َّسُٗوا َو ََّل َت ِش َ ُ
ِ
َفوا ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِش ٕٔ َط َّ
اػ ّة َّلَ َت ٌِ ُؽوا فٔی َّ
َش ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َظ َّ
اٟش ِبتٔ
ک ُط ٌِ َب ُة َو ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜیَا ََ َ ٌِ ٣
َتأکُُ٠وا اِّ ٟزبَا َوَّلَ َت ِ٘ ٔذ ُٓوا ُِ ٣ص َؼ َّ ٨ة َوَّلَ َت ٔ ُّ
ک ٔ َ ٧ي ٌّی َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َی ِ٤َ ٌُُٜ ٨َ ٤ا أَ ُِ ٪ت ِش٤َ ٔ ٠ا َٗ َاَّل إ ٔ ََّ ٪ؼا ُو َؼ َؼ ًَا اہللَ أَ ََِّ ٪ل یَزَا َ ٢فٔی ذُ ِّریَّتٔطٔ ٔ َ ٧ي ٌّی
َٓ َ٘ َّب ََل َی َؽیِطٔ َورٔ ِجَِ ٠يطٔ َو َٗ َاَّل َن ِظ َض ُؽ أََ َّ ٧
يض
َوإَّٔ٧ا َ َ ٧ع ُ
اٖ إ ٔ ِ ٪أَ ِس٨َ ٤َِ ٠ا أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت َ٨َ ٠ا ا َِ ٟي ُضوؼُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،سیدینب اہرفؿفاوبداؤدف اوباولدیل،شعنة ،رمعف نبرمة،دبعاہللنب ہملس،رضحت وفصاؿ نباسعؽ رمادیرفامےت
ںیہہکفہوہیدویںںیمےساکیےندفرسےےساہکہکولچاسیبنےکاپسےتلچںیہافرھچکوپےتھچںیہ۔دفرساےنہکاگلہکاںیہنیبن
تموہکارگاوہنں ےننسایل وتوخیشےسایکناچرآںیھکن وہاجںیئیگ۔ رھپفہدفونں آےئ افر یبن ارکؾ یلصاہللہیلع فملس ےس اس
تِص
ت َ ّ ِ َن ٍ
آي ٍ
ت اآلۃی (اہتبل قیقحت ل  ےن ومٰیس ہیلع االسلؾ وک ون یلھک اشناینں دی ںیھت۔ ینب
آتی یک ریسفت وپیھچ َفل َ َق ْ دد َ ْ َ
آن ُمیَس ْ َع َ
ارسالیئ)آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہہیںیہ()3اہللےکاسھتیسکوکرشکیتمرہھٹاؤ()7زانتمرکف()1وچریتم
رکف()3اجدفتمرکف()3یسکےبانگہوکاحمکےکاپسہنےلاجؤہکفہاےسلتقرکے()3وسدوخریہنرکف()2یسکاپةکزوعرت
رپزانیکتمہتہناگلؤ()2دونمشںےساقمےلبےکفتقراہِرفاراایتخرہنرکف۔افرہبعشوککشےہہکونںیابتہییھتہکوہیدویں
ےکےئلاخصمکحیہیہکےتفہےکدؿزایدیتہنرکںی۔انچہچنفہدفونںیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاپؤںوچےنمےگلافرےنہکےگل
ہک ل  وگایہ دےتی ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک یبن ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وپاھچ ہک رھپ سک زیچ ےن ںیہمت املسمؿ
وہےنےسرفاکےہ۔اوہنںےنوجابدایہکداؤدہیلعاالسلؾےنداعیکیھتہکیبنہشیمہاؿیکافالدںیمےسوہ۔ںیمہوخػےہہک
ارگل اامیؿےلآےئوتوہیدیںیمہلتقہنرکدںی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،سیدینباہرفؿفاوبداؤدفاوباولدیل،شعنة،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،رضحتوفصاؿنباسعؽرمادی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1070

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،س٠امی ٪ب ٩ؼاؤؼ ،طٌبہ ،ابوبَش ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،ہظي ،٥ابوبَش ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،ابً ٩باض،
شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
َک ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َوصُظَ ِي ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِ ٕ
َش ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َو ََّل َت ِح َضزِ بٔ َؼ ََلت َٔک َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت ب ٔ ََ َّٜ ٤ة ک َ َ

َّ
وَ ٪و َ ٩ِ ٣أَِ٧زَ َٟطُ َو ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو ََّل َت ِح َضزِ بٔ َؼ ََلت َٔک ٓ ََي ُش ُّبوا
ْقآ َٔ ٪س َّبطُ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َش َُ ٛ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َر َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط بٔا ِِ ُ ٟ
آَٗ ٪ا َ ٢أَبُو
ک بٔأ َ ُِ ٪ت ِشُ ٌَ ٔ٤ض َِ ٥شًَّی یَأ ِ ُظ ُذوا ًَ َِ ٨
آَ ٪و َ ٩ِ ٣أَِ٧زَ َٟطُ َو ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔطٔ َو ََّل تُ َعآ ِٔت ب ٔ َضا ًَ ِ ٩أَ ِػ َصاب ٔ َ
ْق َ
ْق َ
ک ا ِِ ُ ٟ
ا ِِ ُ ٟ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبعنبدیمح،نامیلؿنبداؤد،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج ،میش،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
َ َئح
ت
ْ
ھ
َ
ض
َ
ن اآلۃی (افر اینپ امنز ںیم ہن الچ رک زپھ افر ہن ابلکل یہ آہتسہ زپھ افر اس ےک درایمؿ اایتخر رک۔ ینب
رفامےت ںیہ ہک َفل ْر ِ َ ل ِ َ
ارسالیئ،آتی)ہکمںیمانزؽوہیئ۔آپیلصاہللہیلعفملسارگدنلبآفازےسرقآؿزپےتھوترشمنیکرقآؿوکاسوکانزؽرکےن
فاےل افر اےس الےنفاےل وک اگایلںدےنی ےتگل۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن ہیآتی انزؽ رفامیئہک ہن رقآؿ اینتدنلب آفاز ےس زپںیھ ہک
رشمنیک رقآؿ وکاس وک انزؽ رکےنفاےل افر اےس الےنفاےل وک اگایلںدےنی وج ں افر ہن اام  آہتسہہک احصہب ریض اہلل ہنع نسہن
ںیکس۔ینعیاینتآفازرپزپےئھہکآپیلصاہللہیلعفملسھکیسںیکس۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبع نب دیمح  ،نامیلؿ نب داؤد ،ہبعش ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج  ،میش ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1071

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥ابوبَش ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي َْ ٥ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بٔ ِ ٕ
ض فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو ََّل َت ِح َضزِ بٔ َؼ ََلت َٔک َوَّلَ
َش ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ا ٪إٔذَا َػلَّی
تُ َعآ ِٔت ب ٔ َضا َوابِ َت ّٔ بَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
ک َسب ٔ ّيَل َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ع َت ٕٕ ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓک َ َ

َ
آَ ٪و َ ٩ِ ٣أَِ٧زَ َُ ٟط َو ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ٨َ ٔ ٟب ٔ ِّيطٔ
ْقآ َٔٓ ٪کَا َ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْق َ
َش َُ ٛ
و ٪إٔذَا َسٌُ ٔ٤و ُظ َط َت ُ٤وا ا ِِ ُ ٟ
بٔأ ِػ َصابٔطٔ َر َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط بٔا ِِ ُ ٟ
ک
ک ٓ ََي ِش َ ٍَ ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک َوابِ َت ّٔ بَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
آَ ٪و ََّل تُ َعآ ِٔت ب ٔ َضا ًَ ِ ٩أَ ِػ َصاب ٔ َ
ْقائَتٔ َ
َو ََّل َت ِح َض ِز بٔ َؼ ََلت ٔ َ
ْق َ
َش َُ ٛ
وََ ٓ ٪ي ُش ُّبوا ا ِِ ُ ٟ
ک أَ ِی بٔ ٔ َ
َسب ٔ ّيَل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َئح
ن یک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ ہک ہی اس فتق
ادمح نب عینم  ،میش ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع َف َل ْ َھ ْر ِت َض َل َِ
انزؽوہیئبجیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسہکمںیم پھچرکدوعتدےتیآ ےافراحصہبرکاؾےکاسھتامنززپےتھوترقآؿدنلبآفاز
ےسزپےتھ۔انچہچنرشمنیکبجرقآؿےتنسوتاےسافراسےکالےنفاےلوکاگایلںدےنیےتگلںیہذہلااہللاعتیلےناینپیبن(یلص
اہلل ہیلعفملس) وک مکح دایہک اینتدنلبآفاز تم زپےئھہک رشمنیک ںینس افر اےس اگایلں دںی افر اینت آہتسہ یھب زپےئھ ہک رشمنیک
ںینس افر اےس اگایلں دںی افر اینت آہتسہ یھب ہن زپےئھ ہک احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل مہیلع انیعمج نس ہن ںیکس ہکلب اؿ دفونں ےک
درایمؿاکراہتساایتخرےئجیک(ینعیدرایمینآفازےسزپےئھ)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1072

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪شٌزً ،اػ ٥ب ٩ابی ٧حوؼ ،شرضت زر ب ٩شبيع

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی اُ ٨َّ ٟحوؼ ٔ ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ٔ ٩شُب َ ِي ٕع َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُ ٔ ٟص َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی ٔ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
ک
ض َٗا َََّ ٢ل ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت َت ُ٘و ُ ٢ذ َ
َاک یَا أَ ِػ َ ٍُ ٠ب ٔ ََ ٥ت ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
أَ َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ِيتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟؽٔ ٔ
َّ
ْقآ ِٔ َ٘ َٓ ٪ؽ أَ َِٓ٠ضَ َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ ٪ي ُ٘و ُِ َ٘ َٓ ٢ؽ ا ِش َت َّخ َو ُربَّ َ٤ا
ْقآ ٔ ٪بَ ِيىٔی َوبَ ِي ََ ٨
ْقآ َُ٘ َٓ ٪ا َُ ٢ش َذ ِي َٔ ُة َ ٩ِ ٣ا ِش َتخ بٔا ِِ ُ ٟ
ک ا ِِ ُ ٟ
ُُِٗ ٠ت بٔا ِِ ُ ٟ

َٗا َِ َٗ ٢ؽ ََٓ٠خَ َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َص َ َّ
ُحا ٔ ٦إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ اْلِ َٗ َِصی َٗا َ ٢أَ َٓت ُ َرا ُظ َػلَّی ٓ ٔيطٔ
َسی بٔ ٌَ ِبؽٔظ َِٔ ٟي َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ ا َِ َ ٟ
ا ٪أ ٟذی أَ ِ َ

ُحاَٗ ٔ ٦ا َ ٢شُ َذ ِي َٔ ُة أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ُُِٗ ٠ت ََّل َٗا ََِ ٟ ٢و َػلَّی ٓ ٔيطٔ َلُٜت َٔب ِت ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜاٟؼَّ ََلةُ ٓ ٔيطٔ َ٤َ ٛا ُٛت َٔب ِت اٟؼَّ ََلةُ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ ا َِ َ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َؽابَّ ٕة كَؤی َٔ ٠ة َّ
ْصظ ٔٓ ََ٤ا َزایَ ََل هَ ِض َز ا ِٟب ُ َرا َٔ ٚشًَّی َرأَ َیا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َواَ ٨َّ ٟار
اٟو ِضز ٔ َُ ٤ِ ٣ؽو َؼة ٕصََ َٜذا َظ ِل ُو ُظ َُّ ٣ؽ َب َ ٔ
رخ ُظ َُ ٟط ًَا ٥ُ ٔ ٟا ِِ َِ ٟي ٔب
َخة ٔأَ ِج َ ٍَ ٤ث ُ ََّ ٥ر َج ٌَا ًَ ِو َؼص َُ٤ا ًَل َی بَ ِؽئ ٔض ٔ َ٤ا َٗا ََ ٢ویَ َت َص َّؽث ُ َ
َف ُٔ ٨ِ ٣ط َوإٔ٤َ َّ ٧ا َس َّ َ
و ٪أَُ َّ ٧ط َربَ َلطُ  ٥َ ٔ ٟأَ َي ٔ ُّ
َو َو ًِ َؽ ِاْل ٔ َ
َو َّ
يض
اٟظ َضا َؼة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،رعسم،اعمصنبایبوجند،رضحتزرنبشیبح ےتہںیہہکںیمےنذحہفینبامیؿےسوپاھچہکایکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنتیباسدقمسںیمامنززپیھیھت۔اوہنںےنرفامایںیہن۔ںیمےناہکویکںںیہن۔اوہنںےنرفامایےجنگمتاہں ےتہ
وہوتاہمتریایکدلیلےہ؟ںیمےناہکرقآؿ۔ریمےافرریتےدرایمؿرقآؿےہ۔ذحہفیریضاہللہنعےنرفامایسجےنرقآؿ
ےس دلیل یل فہ اکایمب وہایگ۔ ایفسؿ  ےتہ ںیہ ہک یھبک رافی ہی یھب  ےتہ آ ے ہک سج ےن دلیل رقآؿ ےس یل فام ی اس ےن دلیل
شی َ َ تع ل َ ً لْمَش ْ ِ ل ْ
شیپ یک رھپ ذحہفی ریض اہلل ہنع ےن ہی آتی زپیھ ُ ْ جَا َؿ ّ دِ
اؾ ِإ ََل ا مَشْجِ ِدد َْالقْ َصیاآلۃی (فہ اپک
اْل
شی ِ َ ْن ِ ددـِ ْنل ْ
الق أ ْ َ
نِم ا ْجِ ِدد َ َ
ےہ سج ےن راوتں رات اےنپ دنبے وک دجسمِ رحاؾ ےس دجسمِ ایصق کت ریس رکایئ۔ ینب ارسالیئ ،آتی) افر وپاھچ ہک ایک اس ںیم
ںیہکںیہہکآپ یلصاہللہیلعفملس ےنںیہک امنززپیھ۔فہ رفامےنےگلںیہن۔رضحت ذحہفیریضاہللہنعےنرفامایارگ آپ یلص
دجسمرحاؾ
اہللہیلعفملس ےنتیباسدقمس ںیم امنززپیھوہیت وت مت ولوگںرپ یھبتیباسدقمس ںیم امنززپانھفابجوہ اجاتےسیج ہک ِ
ںیمزپانھفابجےہ۔رضحتذحہفیریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاپساکییبملھٹیپفاالاجونرالایایگ
اساکدقؾفاہںزپاتاہجںاسیکرظنوہیتافررھپفہدفونںتنجدفزخافرآرختےکقلعتموہےنفاےلفدعفںیکزیچںیدےنھکی
کت اس یک ھٹیپ ےس ںیہن اُرتے رھپ فاسپ وہےئ۔ ولگ  ےتہ ہک اوہنں ےن اےس تیب اسدقمس ںیم ابدنھ دای اھت۔ احالہکن اس یک

َ
رضفرتںیہنیھت۔ایک فہ اھبگاجات؟ بج ہکاےس َع ُمِلالْع َْی ِت َفال ّش َها َد ِة ےنیبن ارکؾ یلصاہلل ہیلعفملس ےک ےئل رخسمرک دای اھت۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رعسم،اعمصنبایبوجند،رضحتزرنبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہینبارسالیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1073

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياً ،٪لی ب ٩زیؽ ب ٩جؽًا ،٪ابونرضة ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ًَُ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٔؽ بِ ُٔ ٩ج ِؽ ًَ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َن ِ َ

َرخ َو َ٣ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ آ َؼ َ٩ِ ٤ََ ٓ ٦
َرخ َوب ٔ َيؽٔی َ ٔ ٟوا ُئ ا َِ ٟص ِٔ ٤ؽ َو ََّل ٓ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َس ِّي ُؽ َو َٔ ٟؽ آ َؼ ََ ٦ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َو ََّل ٓ ِ َ
اض ثَ ََل َث َٓزَ ًَا ٕ
و٪
و ٪آ َؼ َََ ٓ ٦ي ُ٘و َُ ٟ
ت ٓ ََيأِتُ َ
َرخ َٗا َََ ٓ ٢ي ِٔزَ َُ اُ ٨َّ ٟ
س َٔوا ُظ إ ٔ ََّّل َت ِص َت َ ٔ ٟوأِی َوأََ٧ا أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ت ِ٨ظَ ُُّ ٨ِ ًَ ٙط اْلِ َ ِر ُق َو ََّل ٓ ِ َ
أََ ِ ٧ت أَبُوَ٧ا آ َؼ ُِ ٓ ٦
وُ ٧ ٪و ّشا ٓ ََي ُ٘و ُ٢
ِّک ٓ ََي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی أَذِِ َ ٧ب ُت ذَّ ِ ٧با أُصِب ٔ ِل ُت ُٔ ٨ِ ٣ط إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
َاط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا إلٔ َی َرب َ
ق َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ُ ٧و ّشا ٓ ََيأِتُ َ
و ٪إٔبِ َزاص َٔيََ ٓ ٥ي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی ََ ٛذبِ ُت ثَ ََل َث َٔ ٛذبَا ٕ
ت ث ُ َّ٥
إنِّٔی َؼ ًَ ِو ُت ًَل َی أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
ق َؼ ًِ َو ّة َٓأُصُِٜٔ٠وا َو َل ٩ِٔ ٜاذِ َصبُوا إلٔ َی إٔبِ َزاص َٔيََ ٓ ٥يأِتُ َ
وسی
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٨ِ ٣ضا َٔ ٛذبَ ْة إ ٔ ََّّل َ٣ا َش َّ ١ب ٔ َضا ًَ ِ ٩ؼ ٔ ٔ
وسی ٓ ََيأِتُ َ
وَ ٣ُ ٪
ی ٩اہللٔ َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا َُ ٣
ؤَ ً ٪يسی ٓ ََي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی ًُب ٔ ِؽ ُت ُٔ ٩ِ ٣ؼو ٔ ٪اہللٔ َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا َُ ٣ص َّّ ٤ؽا َٗا َ٢
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی َٗ ِؽ َٗ َتُِ ٠ت َنٔ ِّشا َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ً َٔيسی ٓ ََيأِتُ َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َٜأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢آ ُظ ُذ ب ٔ َص َِ٘ ٠ةٔ
ٓ ََيأِتُوَ٧ىٔی َٓأََ ِ ٧لُ ٌَ ٣َ ُٙ ٔ ٠ض َِٗ ٥ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج ِؽ ًَ َ
َ
َخ َسا ٔج ّؽا َٓ ُيِ٠ض ٔ ُ٤ىٔی
بَ ٔ
و ٪بٔی ٓ ََي ُ٘و َُ ٟ
و ٪لٔی َویُ َز ِّشبُ َ
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓأ ُ َٗ ٌِ٘ ٔ ٌُ َضا َٓ ُي َ٘ا َُ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٓ ُي َ٘ا َُ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ ٓ ََي ِٔ َت ُص َ
و٣َ ٪زِ َش ّبا َٓأ ٔ ُّ
اہللُ َّٔ ٩ِ ٣
ک َو َس ُِ ١ت ٌِ َم َو ِ
اٟث َ٨ا ٔ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َو ُٗ ِ ١ي ُِش َِ َ٘ ٔ ٟ ٍِ ٤وَ ٔ ٟ
ئ َوا َِ ٟص ِٔ ٤ؽ َٓ ُي َ٘ا ُ ٢لٔی ِار َٓ ٍِ َرأ ِ َس َ
ک َوص َُو ا ُِ َ٘ ٤َ ٟا ٦ا ِِ ٤َ ٟص ُ٤وؼُ
اب
ک ََ٘ ٣ا ّ٣ا َِ ٣ص ُ٤و ّؼا َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُِ ٟ ٪ي َص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص إ ٔ ََّّل َص ٔذظ ٔا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة َٓآ ُظ ُذ ب ٔ َص َِ٘ ٠ةٔ بَ ٔ
ک َربُّ َ
َّأ ٟذی َٗا َ ٢اہللُ ًَ َسی أَ َِ ٪ی ِب ٌَ َث َ

ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓأ ُ َٗ ٌِ٘ ٔ ٌُ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ض
رض َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،یلع نب زدی نب دجاعؿ ،اوبرضنة ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ہک ںیم ایقتم ےک دؿ امتؾ افال ِد آدؾ اک رسدار وہں اگ افر ریمے اپس دمح اک ڈنھجا وہاگ۔ ںیم اؿ (ااعنامت رپ) رخف
ںیہن رکات۔ رھپ اس دؿ وکیئ یبن ںیہن وہاگ افر آدؾ ہیلع االسلؾ تیمس امتؾ اایبنء ریمے ڈنھجے ےلت وہں ےگ۔ ریمے یہ ےئل
(تثعب ےک فتق)  ب ےس ےلہپ زنیم قش وہیگ۔ رھپ رفامایہکولگ نیت رمہبت تخس ربھگاٹہ ںیم التبم وہں ےگ انچہچن فہ آدؾ ہیلع
االسلؾ ےک اپسآںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگہک آپ امہرے ابپ ںیہ۔ اےنپ رب ےس امہری افسرش ےئجیک۔فہ رفامںیئ ہک ںیم ےن
اکیانگہایکاھتسجیکفہجےسےھجمتنجےساکنؽرکزنیمںیمرپااتردایایگ(ںیمافسرشںیہنرکاتکس)متونحہیلعاالسلؾےکاپس
اجؤفہرضحتاربامیہہیلعاالسلؾےک اپساجںیئےگ۔رضحتاربامیہہیلعاالسلؾرفامںیئےگہکںیمےننیترمہبت(اظبرہ)وھجٹ
الخػ فاہعق ابت یہک۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن وکیئ ااسی وھجٹ ںیہن وبال ہکلب اؿ اک
دصقم رصػ دنی یک اتدیئ اھت۔ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ رفامںیئ ےگ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس اجؤ۔ فہ ںیہک ےگ ہک ںیم
ےناکیصخشوکلتقایکاھت۔متٰیسیعہیلعاالسلؾےکاپساجؤفہرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکاپساجںیئےگوتفہںیہکےگہکاہللےک
وساریمیابعدتیکیئگ۔ذہلامتولگدمحم(یلصاہللہیلعفملس)ےکاپساجؤ۔رھپفہ ولگریمےاپسآںیئےگ وت ںیماؿےکاسھت
اجؤںاگ۔انبدجاعؿرضحتاسنریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہہکوگایںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکدھکیراہوہں۔آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم تنج اک درفازہ ڑکپ رک ڑھکا وہں اگ افر اےس اٹھکٹھکؤں اگ۔ وپاھچ اجےئ اگ وکؿ ےہ؟ اہک اجےئ ہک دمحم
(یلص اہلل ہیلع فملس) ںیہ۔ رھپ فہ ریمے ےئل درفازہ وھکںیل ےگ افر ےھجم وخش آدمدی ںیہک ےگ۔ رھپ ںیم  ےدہ رسی وہ اجؤں اگ۔ افر
اہللاعتیلےھجماینپدمحفانثرکےنےکےئلاافلظاھکسںیئےگ۔رھپےھجماہکاجےئاگہکرس ااھٹؤافراموگنوجاموگنےگدایاجےئاگ۔افشتع
رکفےگوتوبقؽیکاجےئیگافرارگھچکوہکےگوتانساجےئاگ۔افریہی ِ
اقمؾومحمدےہ۔سجےکقلعتماہللاعتیلےنرفامایےہہکعَ َشی

َأؿ َب ْیع َ َنکر ُن َ َ
حَم ًدااآلۃی(ینعیرقنع باہللاعتیلآپیلصاہللہیلعفملسوک ِ
اقمؾومحمدرپافزئرکںیےگ۔ینبارسالیئ،آتی)
ْ
َ َّ َ َ
م ًم ْ ُ

۔رضحتایفسؿ ےتہںیہہکرضحتاسنریضاہللہنعیکدحثیںیمیھبیہیاافلظںیہہکںیمتنجاکدرفازہڑکپرکڑھکاوہںاگافر
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شؽیث 1074

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ار ،سٌؽی ب ٩جبیر ،شرضت سٌيؽ ب ٩جبیر رضی اہلل ً٨ہ

ض إ ٔ َِّ َ ٧ ٪وّٓا ا ِٟبٔکَال ٔ َّی َیزِ ًُ ُ٥
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رض َٗا ََ َٛ ٢ذ َب ًَ ُؽ ُّو اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
وسی َػاش ٔٔب ا َِ ٟع ٔ ٔ
َسائ ٔي ََِ ٟ ١ي َص ب ٔ َُ ٤
أَ ََّ ٣ُ ٪
وسی َػاش َٔب بَىٔی إ ٔ ِ َ

ض أَ ًِ ََ٘ َٓ ٥ُ ٠ا َ ٢أََ٧ا أَ ًِ ََ ٌََ ٓ ٥ُ ٠ت َب
َسائ ٔي ََُ ٓ ١شئ ٔ َ ١أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َٗ ٢اَ ٣ُ ٦
وسی َظ ٔلي ّبا فٔی بَىٔی إ ٔ ِ َ
َ
ٕ
ُحیِ ٔ ٩ص َُو أَ ًِ ََ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠
ک َٗا َ ٢أَ ِی َر ِّب َٓ َِ ٜي َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ إٔذِ ََ ٥ِ ٟیزُ َّؼ ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟإَِٔ ٟيطٔ َٓأ ِووَی اہللُ إَِٔ ٟيطٔ أَ َِّ ًَ ٪ب ّؽا َٔٔ ً ٩ِ ٣باؼٔی ب ٔ َِ ٤ح َ ٍٔ ٤ا َِ ٟب ِ َ
وت َٓ ُض َو ثَ ََّٓ ٥اَ ِ ٧ل ََ َٙ ٠واَ ِ ٧لُ ٌَ ٣َ ََٙ ٠ط َٓ َتا ُظ َوص َُو یُ َ
وط ٍُ بِ ُُ ٧ ٩و َٕ َٓ ٪ح ٌَ َ١
لٔی بٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ِش ١ِ ٔ٤شُو ّتا فٔی َٔ ِٜ٣ت َٕ َٓ ١ص ِي ُث َت ِٔ٘ ٔ ُؽ ا ُِ ٟص َ
َّ
وت فٔی ا َِ ِٜٔ٤ٟت ٔ١
ْط َب ا ُِ ٟص ُ
وسی َو َٓ َتا ُظ ٓ ِ
ُف َٗ َؽ َُ ٣
َُ ٣
وسی شُو ّتا فٔی َٔ ِٜ٣ت َٕٓ ١اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ص َُو َو َٓ َتا ُظ یَ ِٔ ٤ظ َيا َٔ ٪شًی أَ َت َيا اٟؼَّ ِ َ
َاؿ َ َ
رخ َة َ َ

َّ
اِ ٣ٔ ٪ث ََّ ١
اُ ٠ِ ٔ ٟ ٪صو ٔ
َس ّبا
ک اہللُ ًَ ُِ ٨ط ٔج ِز َی َة ا ِ٤َ ٟا ٔ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِٜٔ٤ٟت ََٔ ٓ ١ش َ٘ َم فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ُح َٗا ََ ٢وأَ َِ ٣ش َ
اٟلا َٔ ٚوک َ َ
ئ َشًَّی ک َ َ
َشًی َ َ
ت ََ
وسی َٗا ََ َٔ ٔ ٟ ٢تا ُظ
َوک َ َ
وسی أَ ِ ٪یُ ِعب ٔ َر ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبضَ َُ ٣
وسی َوَ َٔ ٔ ٟتا ُظ ًَ َح ّبا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َب٘ ٔ َّي َة َی ِو ٔ٣ض ٔ َ٤ا َوَِ ٟي َ٠ت ٔض ٔ َ٤ا َوُ٧سِّ َی َػاش ُٔب َُ ٣
اَ ٤ُ ٔ ٟ ٪
اَّ ٪أ ٟذی أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت إٔذِ أَ َویِ َ٨ا إلٔ َی
آت ٔ َ٨ا ُ ََؽائ َ َ٨ا َِ َ٘ ٟؽ َٟٔ٘ي َ٨ا َٔ ٩ِ ٣س َ ٔ
َفَ٧ا َص َذا َن َؼ ّبا َٗا ََ ٢و ٥َِ ٟیَ َِ ٨ؼ ِب َشًَّی َجا َو َز ا ِ٤َ ٟک َ َ
َّ َّ
ک َ٣ا
رخة ٔ َٓإٔنِّی َن ٔش ُ
َِک ُظ َو َّات َع َذ َسبٔي َُ ٠ط فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
يت ا ُِ ٟص َ
وسی ذََ ٔ ٟ
ُح ًَ َح ّبا َٗا ََ ٣ُ ٢
اٟؼَّ ِ َ
وت َو َ٣ا أَ ِن َشأ٧ي ُط إَّٔل اٟظ ِي َلا ُ ٪أَ ِ ٪أَذ ُ َ

رخ َة ً ٔ َِ ٨ؽ َصا ًَی ِ ُن
اض أَ َّ ٪ت ٔ َِ ٠
ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧ب ّٔ ٓ ِ
َار َت َّؽا ًَل َی آثَارٔص َٔ٤ا َٗ َؼ ّؼا َٗا ََ ٢ي ُ٘ؼَّ ا ٔ ٪آثَ َارص َُ٤ا َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ ٪یزًُِ ُْ َ ٧ ٥
ک اٟؼَّ ِ َ
ُْط ًََِ ٠يطٔ ا ِ٤َ ٟا ُئ ًَ َ
يب َ٣ا ُؤ َصا َِّ ٣ي ّتا إ ٔ ََّّل ًَ َ
اغ َٗا ََ٘ َٓ ٢ؼَّ ا آثَ َارص َُ٤ا
ا ٪ا ُِ ٟص ُ
اغ َٗا ََ ٢وک َ َ
ا َِ ٟص َياة ٔ َو ََّل ي ُٔؼ ُ
وت َٗ ِؽ أُک ٔ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ َٓ َ٤َّ ٠ا ٗ ٔ َ

َّ
ٔک َّ
وسی َٗا َ٢
وسی َٓ َ٘ا َ ٢أَنَّی بٔأ َ ِرؿ َ
اٟش ََل َُٗ ٦ا َ ٢أََ٧ا َُ ٣
ُفأَی َر ُج َّل َُ ٣ش ًّطی ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َث ِو ٕب ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يطٔ َُ ٣
َشًی أَ َت َيا اٟؼَّ ِ َ
رخ َة َ َ
ک ًَل َی ًٔ ٥ِٔ ٠ًٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٕ ٠اہللٔ ًَ َُّ َٜ٤َ ٠ط ََّل أَ ًِ٤َُ ٠طُ َوأََ٧ا ًَل َی ًٔ ٥ِٔ ٠ًٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٕ ٠اہللٔ
وسی إَٔ َّ ٧
َسائ ٔي ََٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢یَا َُ ٣
َُ ٣
وسی بَىٔی إ ٔ ِ َ

ٕ
ک ًَل َی أَ ُِ ٪ت ٌَ ِّ٤َّ ٣ٔ ٩ٔ ٤َ ٠ا ًُ َِّ ٤ِ ٠ت ُر ِط ّؽا َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
وسی َص ِ ١أَ َّتب ٔ ٌُ َ
ًَ َّٔ٨٤َ ٠يطٔ َّلَ َت ٌُِ ٤َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
ک َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلي ٍَ َ٣ع ٔ َی َػب ِ ّرا َو َِ ٛي َ
رض َٓإ ٔ َِّ ٪ات َب ٌِ َتىٔی ٓ َََل
َت ِؼبٔرُ ًَل َی َ٣ا  ٥َِ ٟتُ ٔص ِم بٔطٔ ُظب ِ ّرا َٗا ََ ٢س َتحٔ ُؽنٔی إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َػاب ٔ ّزا َو ََّل أَ ًِ ٔصی ََ ٟ
ک أَ ِّ ٣زا َٗا َُ َٟ ٢ط ا َِ ٟع ٔ ُ
ُح ٓ ََ٤ز َِّت بٔض ٔ َ٤ا
َکا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ا َِ ٟع ُٔ
وسی یَ ِٔ ٤ظ َيا ًَٔ ٪ل َی َساش ٔ ٔ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
َت ِشأ َ ِٟىٔی ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ َشًَّی أ ُ ِشؽ َٔث ََ ٟ
رض َو َُ ٣
ک ٔ٨ِ ٣طُ ذ ٔ ِ ّ

َّ
رض إلٔ َی َِ ٟو ٕط ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟواطٔ َّ
اٟشٔٔي َ٨ةٔ َٓ َ٨زَ ًَطُ َٓ َ٘ا َ٢
رض َٓ َص َُ٠٤وص َُ٤ا بٔ َِی ِر ِٔ َ ٧و َٕ ٤َ ٌََ ٓ ٢ؽ ا َِ ٟع ٔ ُ
َسٔٔي َْ ٨ة َٓکَ٤َ ٠اص ُِ ٥أَ ِ ٪یَ ِصُ٠ٔ٤وصُ َ٤ا ٓ ٌََ َز ُٓوا ا َِ ٟع ٔ َ
ک ٩َِ ٟ
َرخ ِٗ َت َضا ُ ٔ ٟت ِِز ٔ َ ٚأَصََِ ٠ضا َِ َ٘ ٟؽ ٔجئِ َت َط ِيئّا إ ٔ ِّ ٣زا َٗا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ ُٗ ِ ١إَٔ َّ ٧
َُ ٟط َُ ٣
وسی َٗ ِو َْ ٦ش َُ٠٤وَ٧ا بٔ َِی ِر ِٔ َ ٧و ِٕ ٤َ ًَ ٢ؽ َت إلٔ َی َسٔٔي َ٨ت ٔض ٔ َِ َ ٓ ٥
َخ َجا َّٔ ٩ِ ٣
اٟشٔٔي َٔ ٨ة َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُ٤ا
َت ِش َت ٔلي ٍَ َ٣ع ٔ َی َػب ِ ّرا َٗا َََّ ٢ل تُ َؤاظ ِٔذنٔی ب ٔ َ٤ا َن ٔش ُ
يت َو ََّل تُ ِزصٔ ِ٘ىٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی ًُ ِ ّ
َّسا ث ُ ََّ َ ٥
َ
یَ ِٔ ٤ظ َيا ًَٔ ٪ل َی َّ
وسی أَ َٗ َتَِ ٠ت
رض ب ٔ َزأِ ٔسطٔ َٓا ِٗ َتُ ٌََ ٠ط ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٓ َ٘ َت َ٠طُ َٗا َُ َٟ ٢ط َُ ٣
اٟشاش ٔ َٔ ١وإٔذَا ُ ََُل ْ ٦یَُ ٌَِ ٠ب َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َٔٓ ٪أ َظ َذ ا َِ ٟع ٔ ُ
ک َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلي ٍَ َ٣ع ٔ َی َػب ِ ّرا َٗا ََ ٢و َص ٔذظ ٔأَ َط ُّؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُول َی
ک إَٔ َّ ٧
ُرکا َٗا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ ُٗ َِ َٟ ١
َنٔ ِّشا َزَّ ٔ ٛي ّة بٔ َِی ِر ٔ َنٔ ِٕص َِ َ٘ ٟؽ ٔجئ َِت َط ِيئّا ّ ِ ٧

اس َت ِل ٌَ َ٤ا
َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪سأ َ ِٟت َ
ُک ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ َب ٌِ َؽ َصا ٓ َََل ُت َؼاش ِٔبىٔی َٗ ِؽ بَ ََ ِِ ٠ت ُٔ َٟ ٩ِ ٣ؽنِّی ًُ ِذ ّرا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َشًَّی إٔذَا أَ َت َيا أَصِ َِْ َ ١قیَ ٕة ِ
َ
رض ب ٔ َي ٔؽظ ٔصَ ََ ٜذا َٓأ َ َٗا َ٣طُ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
أَصََِ ٠ضا َٓأبَ ِوا أَ ِ ٪ي َُـ ِّي ُٔوص َُ٤ا ٓ ََو َج َؽا ٓ َٔيضا ٔج َؽ ّارا یُزٔی ُؽ أَ ِ ٪یَ َِّ َ٘ ٨ف َي ُ٘و ُ٣َ ٢ائ ٔ َْ٘ َٓ ١ا َ ٢ا َِ ٟع ٔ ُ
َّ
َ
َ
ک
ک َسأُِّ َ ٧بئُ َ
ُف ُا ٚبَ ِيىٔی َوبَ ِيَ ٔ ٨
َُ ٣
وسی َٗ ِو ْ ٦أ َت ِي َ٨اص ُِ ٥َِ ٠َٓ ٥ي َُـ ِّي ُٔوَ٧ا َو ٥َِ ٟیُ ِلٌ ُٔ٤وَ٧ا َِ ٟو ٔطئ َِت ََّلت َع ِذ َت ًََِ ٠يطٔ أ ِج ّزا َٗا ََ ٢ص َذا ٔ َ
اَ ٪ػب َ َر َشًَّی
ب ٔ َتأِؤی ٔ٣َ ١ا َ ٥َِ ٟت ِش َت ٔل ٍِ ًََِ ٠يطٔ َػب ِ ّرا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یزِ َش ُ ٥اہللُ ُ٣و َسی ََ ٟوؼ ٔ ِؼَ٧ا أََّ٧طُ ک َ َ
اَٗ ٪ا ََ ٢و َجا َئ
وسی ن ِٔش َي ْ
َي ُ٘ َّؽ ًَ َِ ٠ي َ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِظ َبارٔص َٔ٤ا َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ ُول َی کَاِ َ ٧ت َٔ ٣ُ ٩ِ ٣
َّ
ُ
ٖ َّ
رح ٔ
٣َ ١ا
ْق فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
رض َ٣ا َن َ٘ َؽ ًِِٔٔ ٠م َوً ٔ َِ ٤ُ ٠
ک ٔ ٥ِٔ ٠ًٔ ٩ِ ٣اہللٔ إ ٔ ََّّل ِٔ ٣ث ُ
ًُ ِؼ ُٔ ْور َشًی َو َٗ ٍَ ًَل َی َ ِ
ُح َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا َِ ٟع ٔ ُ
اٟشٔٔي َٔ ٨ة ث ََّ ٥ن َ َ
ک َیأ ِ ُظ ُذ ک ُ ََّ ١سٔٔي َٕ ٨ة
َن َ٘ َؽ َص َذا ا ِِ ٌُ ٟؼ ُٔو ُر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِ ٔ
اَ ٪ي ٌِىٔی ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ْقأ ُ َوک َ َ
ُح َٗا ََ ٢سٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩ج َبیِر ٕ َوک َ َ
ا ٪أَ َ٣ا َُ ٣ض ِْ ٔ ٠٣َ ٥
ض َي ِ َ
اُفا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َر َوا ُظ اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ْقأ ُ َوأَ َّ٣ا ا ََِ ُِ ٟل َُٓ ٦ک َ َ
َػاَ ٔ ٟص ٕة ُ َِؼ ّبا َوک َ َ
ا ٪ک َ ٔ ّ
اَ ٪ي ِ َ

ض ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ َر َوا ُظ أَبُو إ ٔ ِس َص َٙ
اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َسٌِ ٔ٤ت
ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَبَا ُ٣زَاش َّٕٔ ٥
ا٪
اٟش َِ ٤ز َٗ ِ٨ؽ َّٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی بِ َ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َي ُ٘و َُ ٢ش َح ِح ُت َش َّح ّة َوَِ ٟي َص لٔی ص ٔ َّْ ٤ة إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪أَ ِس َُ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٤سٔ َِي َ

اِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪ب ٔ١
َک فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ا َِ ٟعب َ َر َشًَّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٢ش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َو َٗ ِؽ ُُ ٨ِ ٛت َسُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ُٔ ٩ِ ٣سٔ َِي َ
َی ِذ ُ ُ
َک ٓ ٔيطٔ ا َِ ٟعب َ َر
ذََ ٔ ٟ
ک َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
انبایبرمع،ایفسؿ،رمعف نبدانی ر،دعسی نب ریبج ،رضحتدیعس نب ریبجریضاہللہنع  ےتہںیہ ہکںیم ےنانبابعسریضاہلل ہنع
رعض ایک ہکونػاکبیلاتہک ےہہک ینبارسالیئفاےلومٰیسہیلعاالسلؾ فہںیہن نج اکرضخ ےکاسھت یھباکی ہصق ےہ۔اوہنں ےن
رفامای اہللاکدنمش وھجٹ وباتل ےہ۔ ںیم ایب نب بعک ریضاہللہنع وک یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفملس ےس ہی دحثی ایبؿ رکےت وہےئانس
ہک ومٰیس ہیلع االسلؾ ینب ارسالیئ وک اطخب رکےن ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت اؿ ےس وساؽ ایک ایگ ہک ولوگں ںیم  ب ےس زایدہ ملع
سک ےک اپس ےہ؟ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رفامای ریمے اپس ،وت اہلل اعتیل ےن اؿ رپ اتعب ایک ہک ملع وک اہلل یک رطػ وسنمب
ویکںںیہنایک۔انچہچناہللاعتیلےنفیحیجیھبیکرحبںیاہجںدفدرایےتلمںیہفاہںریمےدنبفںںیمےساکیدنبہااسیےہسجےک
اپس آپ ےس زایدہ ملع ےہ۔ ومٰیسہیلع االسلؾ ےن رعض ایک اے رب ںیم سکرطح اس ےک اپسوچنہپں اگ؟ اہلل اعتیل ےن رفامای
زلیبن ںیم اکییلھچم رھک رک لچدف اہجں فہ وھکاجےئ یگ فںیہفہ صخش آپ وک ےل اگ۔ رھپ ومٰیسہیلع االسلؾ ےن اےنپ ھتس اےنپاخدؾ
ویعش نب ونؿ وک ایل افر زلیبن ںیم یلھچم رھک رک لچ دی اہیں کت ہک اکی ےلیٹ ےک اپس ےچنہپ وت ومٰیس ہیلع االسلؾ افر اؿ ےک اخدؾ
دفونںٹیلےافروسے۔یلھچمزلیبنںیموکدےنیگل۔اہیںکتہکلکنرکدرایںیمرگیئگ۔اہللاعتیلےناپیناکاہبؤفںیہرفکدای
افرفاہںاطؼاسنبایگافراساکراہتسفاسییہانبراہ۔بجہکومٰیسہیلعاالسلؾےکاسیھتوھبؽےہکاںیہنیلھچمےکقلعتماتبںیئ،
حبصوہیئوتومٰیسہیلعاالسلؾےناےنپاسیھتےساھکانبلطایکافررفامایہکاسرفسںیمںیمہتہبنکھتوہیئےہ۔رافی ےتہںیہہک
ومٰیسہیلعاالسلؾایسفتقےکھتبجاسہگجےساجتفزایکسجےکقلعتممکحدایایگاھتہکاؿےکاسیھتےناہک۔دےئھکیبجل ےلیٹ
رپ رہھٹے وت ںیم یلھچم وھبؽ ایگ اھت افر انیقی ہی اطیشؿ یہ اک اکؾ ےہ ہک ےھجم الھبدای ہک ںیم آپ ےس اس اک ذترکہ رکفں ہک اس ےن
بیجعرطےقیےسدرایاکراہتساایتخرایک۔ومٰیسہیلعاالسلؾرفامےنےگلفیہہگجمتالتشرکرےہےھگ۔انچہچنفہدفونںاےنپدقومں
ےکاشنونںرپفاسپولےٹ۔ایفسؿ ےتہںیہہکولوگںاکایخؽےہہکایسےلیٹےکاپسآبایحتاکہمشچےہ۔سجرمدہرپزپےفہ
زدنہ وہاجات ےہ۔ رھپ  ےتہ ںیہہکاسیلھچم ںیم ھچک فہ اھکےکچ آ ے۔ بجاس رپ اپین اکپٹ وت فہ زدنہ وہیئگ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس
رفامےت ںیہ ہک فہ دفونں اےنپ دقومں ےک اشنانت رپ ےتلچ ےتلچ اٹچؿ ےک اپس ےچنہپ وت اکی آدیم وک داھکی ہک فہ اچدر ےس اےنپ آپ وک
ڈاھےکنوہےئےہ۔رضحتومٰیسہیلعاالسلؾےناںیہنالسؾایک۔اوہنںےنرفامایاسزنیمںیمالسؾاہکں؟ومٰیسہیلعاالسلؾےن
رفامای ںیم زنیم ںیم ومٰیس وہں۔ اوہنں ےن وپاھچ ینب ارسالیئ اک ومٰیس ؟ آپ ہیلع االسلؾ ےن رفامای اہں رضحت رضخ ےن رفامای اے
ومٰیساہمترےاپساہللاکدایوہااکیملعےہےسجںیمںیہناجاتنافرریمےاپسدخااکاطعرکدہاکیملعےہےسجآپںیہناجےتن۔

رضحتومٰیسہیلعاالسلؾےنرفامایایکںیم اسرشطرپآپےکےھچیپولچںہکآپریمیرامنہیئرفامےتوہےئےھجمفہابتاھکسںیئ
وجاہللاعتیلےنآپوکاھکسیئ۔رضحترضخےنرفامایآپربصںیہنرکںیکسےگافراسزیچرپےسیکربصرکںیکسےگسجاکآپیک
لقعااحہطںیہنںیہنایک۔رضحتومٰیسہیلعاالسلؾےن رفامایرقنع بآپےھجمربصرکےنفاالاپںیئ ےگافرںیمآپیکمکحدعفیل
ںیہنرکفں اگ۔ رضحت رضخ ےن رفامای ارگ ریمیریپفی رکان یہ اچےتہ وہ وت بجکت وکیئ ابت ںیموخد ہن ایبؿرکفں آپ ےھجم ںیہن
وپںیھچےگ۔رضحتومٰیسہیلعاالسلؾےنرفامای کیھٹےہ رھپرضحتومٰیسہیلعاالسلؾ افررضحترضخدفونںاسلح رپلچرےہ
آ ے ہک اکی یتشک اؿ ےک اپس ےس ذگری ،اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ یھب وسار رکول اوہنں ےن رضخ ہیلع االسلؾ وک اچہپؿ ایل افر ریغب
رکاےئےکدفونں وکاھٹبایل۔رضخ ہیلعاالسلؾ ےناسیتشک اکاکیہتختاڑیھک دای۔ومٰیسہیلعاالسلؾ ےنہک ےگلاؿولوگں ےن ںیمہ ریغب
رکاےئےکوسارایکافرآپےناؿیکیتشکرخاب رکدیافراسںیم وسراخرکدایاتہکولگرغؼوہاجںیئ۔آپ ےنڑبیاھبری
ابت یک۔ فہ ےنہک ےگل ںیم ےن آپ ےس ںیہن اہک اھت ہک آپ ریمے اسھت رہ رک ربص ںیہن رکںیکس ےگ۔ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل
آپریمی وھبؽوچکرپ ریمیرگتفہنےئجیکافراساعمےلمںیمھجمرپزایدہ یگنہنڈاےئل،رھپفہیتشک رپےسارترک ایھباسلح رپ
لچرےہآ ےہکاکیہچبوچبںےکاسھتلیھکراہاھت۔رضحترضخہیلعاالسلؾےناساکرسڑکپاافراےساہھتےساکٹھجدےرکلتق
رکدای۔ومٰیسہیلع االسل ؾےنہکےگلہکآپ ےناکیےبانگہ لتقرک دای۔آپ ےنڑبیےب اجرحتکیک۔فہ ےنہکےگلہک ںیمےن اہک
اھت ہک آپ ریمے اسھت ربص ںیہن رکےتکس۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک ہی ابت یلہپ ابت ےس زایدہ بجعتزیخ یھت۔ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل
ہکارگاسےکدعبیھبںیمآپےسیسکزیچ ےکابرےںیموساؽرکفںوتآپےھجماسھتہنرےئھکاگ۔آپریمیرطػےسذعروک
چنہپےکچںیہ۔رھپفہدفونںےلچاہیںکتہکاکییتسبےکاپسےسذگرےافراؿےساھکےنےکےئلھچکاماگنوتاوہنںےناؿیک
امہمینرکےنےسااکنررکدای۔اےنتںیمفاہںاںیہناکیدویاریلموج رگےنیہفایلیھت۔رضخہیلعاالسلؾےناہھتےسااشرہایکافرفہ
دیسیھ وہیئگ۔ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل ہک ل  اؿ ولوگں ےک اپس آےئ وت اوہنں ےن امہری ایضتف کت ںیہن یک افر ںیمہ اھکان
الھکےن ےس یھب ااکنر رک دای۔ ارگ آپ اچےتہ ںیہ وت اس اکؾ یک ارجت ےل ےتکس آ ے۔ ف ہ ےنہک ےگل ہی فتق امہری افر آپ یک دجایئ اک
ےہ۔ ںیم آپ وک اؿ زیچفں یک تقیقح اتب داتی وہں نج رپ آپ ربص ںیہن رکےکس۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای امہری
اچتہ یھت ہک ومٰیس ہیلع االسلؾ (اہلل اؿ رپ رتمح رکے) ھچک دری افر ربص رکےت اتہک ںیمہ اؿ یک بیجع فرغ ب ربخںی ےننس وک
ںیتلم۔رھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکومٰیسےنالہپوساؽوتوھبؽرکایکاھترھپاکیھڑایآیئسجےنیتشکےکانکرے
رپھٹیبرکدرایںیماینپوچچنڈوبیئ،رھپرضحترضختہیلعاالسلؾےنومٰیسہیلعاالسلؾےسرفامایریمےافرآپےکملعےناہللےک
ملعںیمےسرصػایسدقرمکایکانتجاسھڑایےندرایےس۔دیعسنبریبج ےتہںیہہکانبابعسریضاہللہنعہیآتیاسرقات
م َِ
ْج ُ َّ
ک َشفِی َن ٍة َص ِلج َ ٍةعَ ْص ًناافرہیآتیاسرطحزپےتھ َف َأ َّمالْعُ َل ُؾفَکَا َؿ َکرِفًا۔ہیدحثینسححیحص
لَم َيَ ُ ُ د
ںیمزپےتھآ ے َف َک َؿ َأ َم ُ ْم َ ٌِّ

ےہ ،اایسوبااحسؼ ہداین دیعس نب ریبج ےس فہ انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس فہ ایب نب بعک ریض اہلل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ۔ زرہی یھب دیبع اہلل ےس فہ انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس فہ ایب نب بعک ریض اہلل ہنع ےس افر فہ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفملسےنلقنرکےتںیہ۔اوبزمامح رمسدنقی ےتہںیہہکںیمےن یلعنبدمینیوک ےتہ وہےئانس ہکںیمےن اکی
جحرصػاس تیےسایکہکایفسؿےسہیدحثیونسںفہاسدحثیںیماکیزیچایبؿرکےتآ ے،انچہچناوہنںےنرمعفنبدانی
ےسدحثیلقنیکبجہکاسےسےلہپبجںیمےناؿےسہیدحثیہ یوتاوہنںےناسزیچاکذترکہںیہنایکاھت۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دعسینبریبج،رضحتدیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئفہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1075

راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لی ،ابوٗتيبہ س ٥٠بٗ ٩تيبہً ،بؽاٟحباربً ٩باض ،ابواسص ،ٙسٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابی ب٩
ٌٛب رضی اہلل ً٨ہ

ض ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨اأَبُو ِش ٔ
لی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ٔؽ ًَ ِ٤زُو بِ ُٕٓ ًَ ٩
ض ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ََِ ُِ ٟل َُّ ٦أ ٟذی َٗ َت َُ ٠ط
إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اُفا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا َِ ٟع ٔ ُ
رض كُب ٔ ٍَ َی ِو َ ٦كُب ٔ ٍَ ک َ ٔ ّ

اوبصفحرمعفنبیلع،اوبہبیتقملسنبہبیتق،دبعاابجلرنبابعس،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،رضحتایبنببعکریضاہللہنعیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ سج زلےک وک رضخ ہیلع االسلؾ ےن لتق ایک اھت فہ اکرف دیپا وہا اھت۔ ہی دحثی نسح حیحص رغ ب
ےہ۔

رافی  :اوبصفحرمعفنبیلع،اوبہبیتقملسنبہبیتق،دبعاابجلرنبابعس،اوباقحس،دیعسنبریبج،رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئفہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1076

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسیً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩

َّ َّ
يسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
رضا َئ َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
ُف َوة ٕ بَ ِي َـا َئ َٓاصِ َتزَّ ِت َت ِص َت ُط َظ ِ َ
رض ْٔلَُ َّ ٧ط َجََ ٠ص ًَل َی َ ِ
ِم ا َِ ٟع ٔ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔ٤َ ٧ا ُس ِّ َ

یب
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ییحی نب ومیس ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایرضحترضخہیلعاالسلؾ اکانؾاس ےئلراھکایگہکفہ اکیہگجرجنبزنیمرپےھٹیبوت فہ ےچینےسرہیرھبیوہیئگ۔ ہیدحثینسح
رغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئفہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1077

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار وُیر واشؽ ،ہظا ٦بً ٩بؽا٠٤ٟک ،ابوًوا٧ہٗ ،تاؼة ،شرضت ابورآٍ شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩ب َّظا ٕر َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو
ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
َفوُ َ ٧ط ک ُ ََّ ١ی ِوَ ٕ ٦شًَّی
اٟش ِّؽ َٗا ََ ٢ی ِص ٔ ُ
اَ ٪شًَّی إٔذَا بَ ََّ ٣ُ َّ ٠ؽ َت ُض َِ ٥وأَ َرا َؼ
رخُٗوُ َ ٧ط َٗا ََّ ٢أ ٟذی ًََِ ٠يض ٔ ِِ ٥ار ٔج ٌُوا ٓ ََش َت ِ ٔ
إٔذَا کَا ُؼوا َی ِ ٔ
رخُٗوَ٧طُ ُ َّؽا َٓ ُئٌي ُؽ ُظ اہللُ َٛأ َ َط ِّؽ َ٣ا ک َ َ
و٪
ض َٗا ََّ ٢أ ٟذی ًََِ ٠يض ٔ ِِ ٥ار ٔج ٌُوا ٓ ََش َت ِ ٔ
رخُٗوَ٧طُ ُ َّؽا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َوا ِس َت ِثى َی َٗا ََٓ ٢یَرِ ٔج ٌُ َ
اہللُ أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َث ُض ًَِ ٥ل َی ا٨َّ ٟا ٔ

و٪
ٓ ََيحٔ ُؽوُ َ ٧ط ََ ٛض ِي َئتٔطٔ ش ٔی َن َت َز ُٛو ُظ ٓ ََي ِ ٔ
اض ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥ی َ ِر َُ ٣
ض ٓ ََي ِش َت ُ٘ َ
رخ ُج َ
وًَ ٪ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َف اُ ٨َّ ٟ
رخُٗوُ َ ٧ط ٓ ََي ِ ُ
و ٪ا َِ ٔ٤ٟيا َظ َو َي ٔ ُّ
ئ َٓتَرِ ٔج ٍُ َُ ٣ع َّـ َب ّة ب ٔ ِّ
ق َو ًََِ ٠وَ٧ا َ ٩ِ ٣ف ٔی َّ
بٔ ٔش َضا ٔ٣ض ٔ ِ ٥فٔی َّ
ئ َٗ ِش َو ّة َوًًُّ ُ٠وا
اٟش َ٤ا ٔ
اٟؽ َ٣ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
وَ َٗ ٪ض ِزَ٧ا َ ٩ِ ٣فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ئ ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ

رک
وََ ٓ ٪و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ إ ٔ ََّ ٪ؼ َوابَّ اْلِ َ ِر ٔ
َٓ َي ِب ٌَ ُث اہللُ ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥ن َِّٔا فٔی أَ ِٗ َٔائ ٔض ٔ ََِ ٓ ٥ي ِضَ ُٜٔ٠
ق َت ِش ََ ٩ُ ٤و َت ِب َ ُ
ْط َو َت ِظ َ ُ
رکا ُٔ ُٟ ٩ِ ٣صو ٔ٣ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َط َ ّ
دمحم نب اشبر فہری فادح ،اشہؾ نب دبعاکلمل ،اوبوعاہن ،اتقدة ،رضحت اوبراعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس لقن رکےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل ہیلعفملس ےن رفامای ہک ایوجج اموججاسدویار وک رفزاہن وھکدےت ںیہ بج فہ اس ںیم وسراخرکےن یہفاےل وہےت ںیہوت
اؿ اک ڑبا اتہک ےہ ولچ ابیق لکوھک ؽدانی۔ رھپ اہلل اعتیل اےسےلہپ ےس یھب زایدہ وبضمطرک دےتی ںیہ اہیںکتہک اؿیک دمت وپریوہ
اجےئیگافراہللاچےہاگہک اںیہنولوگںرپطلسمرکےوت اؿاکاحمکےہکاگہکولچابیق لکوھکؽدانیافراسھتااشنء اہللیھبےہکاگ۔
اس رطح بج فہ دفرسے دؿ آںیئ ےگ وت دویار وک ایس رطح اپںیئ ےگ سج رطح اوہنں ےن وھچڑی یھت افر رھپ اس ںیم وسراخ
رکےکولوگںرپلکنآںیئےگ۔اپینیپرکمتخرکدںیےگافرولگاؿےساھبںیگےگرھپفہآامسؿیکرطػریتالچںیئےگوجوخؿ
ںیمتلتپاؿےکاپسفاسپآےئاگ۔افرفہںیہکےگہکل ےنزنیمفاولںوکیھبدابایلافرآامسؿفاےلرپیھبھڑاھیئرکدی۔
اؿ اک ہی وقؽ اؿ ےک دؽ یک یتخس افر رغفر یک فہج ےس وہاگ۔ رھپ اہلل اعتیل اؿ یک رگدونں ںیم اکی ڑپکا دیپا رک دںی ےگ سج ےس فہ
 برماجںیئےگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاسذاتیکمسق سجےکہضبقںیمریمیاجؿےہہکزنیمےکاجونراؿاک
وگتشاھکرکومےٹوہاجںیئےگافرےتکٹمرھپںیےگافراؿاکوگتشاھکےنرپاہللاعتیلاکوخبرکشادارکںیےگ۔ہیدحثینسح
رغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفہریفادح،اشہؾنبدبعاکلمل،اوبوعاہن،اتقدة،رضحتاوبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئفہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1078

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار وُیرواشؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩برک بزسانیً ،بؽاٟص٤يؽب ٩جٌَف ،اب ٩ابی ٣ي٨ائ ،شرضت ابوسٌيؽ ب٩
ابوٓـاٟہ انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ا ِٟب ُ ِر َسان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ أَ ِظب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِ٩
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ َصابَ ٔة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ابِ ٔ٣ٔ ٩ي َ٨ا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ٓ ََـا ََ ٟة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َوک َ َ

َش َک فٔی ًَ َُ ٠َ ٔ٤ًَ ١ٕ ٤ط ِهَّلِل أَ َش ّؽا ََِٓ ٠ي ِل ُِ ٠ب
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َ ٔ ٟي ِوََّ ٕ ٦ل َریِ َب ٓ ٔيطٔ َ٧ا َؼی ُ٨َ ٣اؼ ٕ َ ٩ِ ٣ک َ َ
َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َج َ ٍَ ٤اہللُ اَ ٨َّ ٟ
ا ٪أَ ِ َ
اَٟش ٔک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
اَٟشکَا ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ئ ًَ ِِ ِّ ٩
ثَ َوابَ ُط ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َُی ِر ٔاہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ أَُِى َی ُّ َ
َشؽٔیثٔ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩بَ ِرکٕ
دمحمنباشبرفہریفادح،دمحمنبرکبرباسین،دبعادیمحلنبرفعج،انبایبانیمئ،رضحتاوبدیعسنباوباضفہلااصنریریضاہللہنع ےتہ
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ ولوگں وک عمج رفامےئ افر سج دؿ ےک ابرے ںیم وکیئ
کش ںیہن ہک فہ آےئ اگ وت اکی االعؿ رکےن فاال االعؿ رکے اگ ہک سج ےن وکیئ لمع اہلل ےک ےئل ایک افر اس ںیم یسک وک اہلل ےک
اسھترشکیایک۔فہاانپوثابایسہریاہللیہےسےل(ےسجاسےنرشکیایکاھت)ویکںہکاہللاعتیلرشکےسافرامتؾرشاکءےس
زایدہینغےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدمحمنبرکبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفہریفادح،دمحمنبرکبرباسین،دبعادیمحلنبرفعج،انبایبانیمئ،رضحتاوبدیعسنباوباضفہلااصنریریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئفہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1079

راوی  :جٌَف ب٣ ٩ص٤ؽ بٓ ٩ـي ١جزری وُیر واشؽ ،ػٔوا ٪ب ٩ػاٟض ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠یزیؽ ب ٩یوسٕ ػٌ٨انیٜ٣ ،صو،٢
ا ٦ؼرؼائ ،شرضت ابوؼرؼاء رضی اہلل ً٨ہ

َف بِ َُ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ١ا َِ ٟحزَر ُّٔی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ش٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ٕ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩صو ٕ ٩ِ ًَ ٢أ ُ َِّّ ٦
ا٪
اٟؽ ِر َؼا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
َیز ٔ َ
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َوک َ َ
یؽ بِ ٔ ٩یُو ُس َ
َت ِص َت ُط َ٨ِ ٛزْ َُ ٟض َ٤ا َٗا َ ٢ذَ َص ْب َوٓ َّٔـ ْة َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟعَلَّ َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
یؽ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩صو ٕ ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
یؽ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٕ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یؽ بِ ٔ ٩یُو ُس َ

یب
َٔ
َغ ْ
رفعج نب دمحم نب لیضف  ے ری فہری فادح ،وفصاؿ نب اصحل ،فدیل نب ملسم ،سیدی نب ویفس اعنصین ،وحکمؽ ،اؾ دردائ ،رضحت
َ َئ َ ل َ
اوبدرداء ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس آتی یک ریسفت ںیم لقن رکےت ںیہ َفک َؿ خ ْ َن ُة ْ
کٌّ ُِمَا (ینعی وج دویار
(رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن حیحص یک یھت) اس ےک ےچین اؿ دفونں ےک ےئل زخاہن اھت۔ افہکل ،آتی) آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامای زخاےن ےس رماد وساناچدنی ےہ۔نسح نب یلع الخؽیھب وفصاؿ نب اصحل ےس فہ فدیل نب ملسم ےس فہ سیدی نب ویفساعنصین
ےسفہسیدینباجربےسافرفہوحکمؽےسایسدنسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :رفعج نب دمحم نب لیضف  ےری فہری فادح ،وفصاؿ نب اصحل ،فدیل نب ملسم ،سیدی نب ویفس اعنصین ،وحکمؽ ،اؾ دردائ،
رضحتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئرممی
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1080

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ و ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،اب ٩اؼریص ،اٛ ٪ے واٟؽ ،س٤اک ب ٩رحب٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١شرضت
ِ٣یرہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ٔ٩
ٔیص ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِؼر َ
ْقؤ ََُ ٪یا أ ُ ِظ َت
َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ِ َ ٧ح َز َ
اَ٘ َٓ ٪اُٟوا لٔی أََِ ٟشت َُِ ٥ت ِ َ
ُ
وسی َ٣ا ک َ َ َ
ُف َج ٌِ ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِظب َ ِرتُ ُط
َص ُ
وَ ٪و َٗ ِؽ ک َ َ
ار َ
ا ٪بَی ِ َن ً َٔيسی َو َُ ٣
ا ٥َِ ٠َٓ ٪أ ِؼرٔ َ٣ا أ ٔجيبُ ُض َِ َ ٥
یب َّلَ
و ٪بٔأَِ٧ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِ ٥واٟؼَّ أ ٔ ٟصی َن َٗ ِب َُ ٠ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل أَ ِظب َ ِر َت ُض ِ ٥أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا ي َُش َُّ ٤
َغ ْ
ٔیص
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ٔ ٩إ ٔ ِؼر َ
اوبدیعساجشفاوبومیسدمحم نب ینثم،انبادرسی،اؿےکفادل،امسک نبرحب،ہمقلع نبفالئ،رضحتریغمہ نبہبعش ریضاہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رجناؿ ےک اصنری ےک اپس  اجیھ اوہنں ےن ھجم ےس اہک ہک ایک مت ولگ ہی آتی
فؿاآلۃی(ینعیرممیوکاخم،برکےکاہکایگےہ ہکاےاہرفؿیکنہب۔ وسرہرممی،آتی) بج
خ َه ُر َ
اسرطحںیہنزپےتھ َي ُأ ْ َ
ہک ومٰیس ہیلع االسلؾ افر ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک درایمؿ اکی وطلی دمت اک افہلص ےہ۔ رضحت ریغمہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم اس ابت اک
وجابںیہنآایت۔بجںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپساحرضوہاوتںیمےناساکذترکہایک۔آپیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایایکمتےناؿےسہیںیہنایکہکفہولگاسہقباایبنءےکانومںرپاینپافالدےکانؾرےتھکآ ے۔
رافی  :اوبدیعساجشفاوبومیسدمحمنبینثم،انبادرسی،اؿےکفادل،امسکنبرحب،ہمقلعنبفالئ،رضحتریغمہنبہبعشریض
اہللہنع

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

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1081

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،نرض ب ٩اس٤اًي ١ابوِ٣یرة ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

رض بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی َرض َٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َّسة ٔ َٗا َ ٢یُ ِؤتَی بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٛأَُ َّ ٧ط َِ ٛب ْع أَ َِ٠٣ضُ َشًَّی
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَٔ ِ ٧ذ ِرص ُِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٟص ِ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٢
وُ َٓ ٪ي َ٘ا َُ ٢ص ِ١
َشئ ُّٔب َ
َشئ ُّٔب َ
یُو َٗ َ
ٕ ًَل َی ُّ
وَ ٪ويُ َ٘ا ُ ٢یَا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََي ِ َ
اٟشورٔ بَی ِ َن ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوا٨َّ ٟارٔ َٓ ُي َ٘ا ُ ٢یَا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََي ِ َ
وَ ٪ن ٌَ َِ ٥ص َذا ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٓ ُي ِـ َح ٍُ َٓ ُي ِذبَضُ ََِٓ ٠و ََّل أَ َّ ٪اہللَ َٗ َضی ْٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ا َِ ٟص َيا َة ٓ َٔيضا َوا َِ ٟب َ٘ا َئ ٤ََ ٟاتُوا
وَ ٪ص َذا ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
َت ٌِز ٔ ُٓ َ

ُف ّشا َوَِ ٟو ََّل أَ َّ ٪اہللَ َٗ َضی ْٔلَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ا َِ ٟص َيا َة ٓ َٔيضا َوا َِ ٟب َ٘ا َئ ٤ََ ٟاتُوا َت َز ّشا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ََ

ادمح نب عینم ،رضن نب اامسلیع اوبریغمة ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
َ ِ لْ
ن ِْر ُ ْم َ ْي َؾ ا خَض َْر ِة اآلۃی (افر اںیہن رسحت ےک دؿ ےس ڈرا سج دؿ اسرے اعمہلم اک ہلصیف وہاگ۔ رممی،
فملس ےن ہی آتی زپیھ َفأ ْ د
آتی) افر رفامای ومت وک ایسہ فدیفس رگن ےک ڈنیمےھ یک وصرت ںیم الای اجےئ اگ افر تنج فدفزخ ےک درایمؿ یک دویار رپ ڑھکا
رکےکاہکاجےئ اگہکاےدفزخفاول فہرساُاھٹرکدںیھکیےگرھپاہکاجےئاےدفزخفاول فہرساُاھٹرکدںیھکیےگہکاےساجےتن
وہ؟ فہ ںیہک ےگ اہں رھپ اےس ذحب رکدای اجےئ اگ۔ انچہچن ارگ اہلل اعتیل ےن تنج فاولں ےک ےئل ہشیمہ یک زدنیگ ہن ھکل دی وہیت وت فہ
وخیش ےک امرے رم اجےت۔ ایس رطح ارگ دفخ فاولں ےک ےئل یھب اس ںیم ہشیمہ رانہ ہن ھکل دای وہات وت فہ مغ یک دشت یک فہج ےس
رماجےت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رضننباامسلیعاوبریغمة،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1082

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ششین ب٣ ٩ص٤ؽ ،طيبا ،٪شرضت ٗتاؼہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو َر َٓ ٌِ َ٨ا ُظ َ٣کَاّ٧ا ًًَّ ٔ ٠يا َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا

ٔیص فٔی َّ
ئ اٟزَّابٔ ٌَةٔ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
اٟش َ٤ا ٔ
أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا ُ ٔ
رع َد بٔی َرأَیِ ُت إ ٔ ِؼر َ
أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رعوبَ َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

َو َص َّْ ٤اَ ٦وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شؽ َ
ٔیث ا َِ ٌِ ٔ٤ٟزا ٔد ب ٔ ُلؤٟطٔ
ْص ٔ ٩ِ ٣ذَا َک
َو َص َذا ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا ُِ ٣ع َت َ ْ
ادمحنبعینم،نیسحنب دمحم،ابیشؿ،رضحتاتقدہریضاہلل ہنعاہللاعتیلےکوقؽ َف َرفَع ْ َناـُ َ ََم ًيعَل ِ ًّنااآلۃی(افراُاھٹایلل  ےناسوکاکی
افےچناکمؿرپ۔رممی،آتی)ےکابرےںیمرفاتیےہہکرضحتاسننبامکلریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایہکبشرعماجںیمبجےھجمافرپےلاجایایگوتںیمےنادرسیہیلعاالسلؾوکوچآ ےآامسؿرپداھکی۔ہیدحثینسح
حیحصےہافراساببںیمرضحتاوبدیعسریضاہللہنعیھبیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسہیدحثیلقنرکےتںیہ،دیعسنبایبرعفہب
اوبامہؾا فریئکرضحاتہیدحثیاتقدہےسفہاسننبامکلےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسبشرعماجےکقلعتموطلی
دحثیلقنرکےتںیہ،ریماایخؽےہہکہیدحثیایسےسااصتخرےکوطرایبؿیکیئگےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،نیسحنبدمحم،ابیشؿ،رضحتاتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1083

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،يٌلی بً ٩بيؽ٤ً ،ز ب ٩ذر ،ذر ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ورَ٧ا أَ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا َتزُو ُرَ٧ا َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو َ٣ا َ٧ت َ َ٨زَّ ُ ٢إ ٔ ََّّل
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠حٔب ِرٔی َ٣َ ١ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
ک أَ َِ ٪تز ُ َ

آَخ ِاْل َی َة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا َؤ ٛي ٍْ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ذ ٓ َٕر ِ َ ٧ص َو ُظ
بٔأ َ ِ٣ز ٔ َرب َ
ِّک إلٔ َی ٔ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

دبعنبدیمح،یلعینبدیبع،رمع نبذر،ذر،دیعس نبریبج ،رضحتانبابعسریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رضحتربجالیئ ہیلع االسلؾ ےس وپاھچ ہک آپ امہرے اپس اس ےس زایدہ ویکں ںیہنآےت۔ انچہچن ہی آتی انزؽ وہیئ َف َم
َََ
ناآلۃی(افرل ریتےربےکمکحےکوساںیہنارتےتایساکےہوجھچکامہرےاسےنمےہافروجامہرےےھچیپےہ
ن َّ ُؽ ِإ َّل ِيَ ْ ِ
م َر ّ ِ َ
افروجاسےکدرایمؿےہافرریتاربوھبےنلفاالںیہن۔رممی،آتی)ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،یلعینبدیبع،رمعنبذر،ذر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1084

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١سؽی

اٟش ِّؽ ِّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َُّ ٣ز َة ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ َّی ًَ ِِ َٗ ٩و ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َسائ ٔي َُّ ٩ِ ًَ ١
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َو َج ََّ ١وإ ٔ ِ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪إ ٔ ََّّل َوارٔؼُ َصا َٓ َص َّؽثَىٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َش َّؽثَ ُض َِٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یزٔؼُ
ض ث ُ َّ ٥کَاٟزَّأ ٔ ٛب فٔی َر ِشٔ٠طٔ ث ُ َّ٥
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا بٔأ َ ًِ َ٤أٟض ٔ َِٓ ٥أ َ َّوُ ُٟض ِ ٥کَ٤َِ ٠ضٔ ا ِٟب َ ِر ٔ ٚث ُ َّ ٥کَاِّ ٟزیضٔ ث ُ َُّ َٛ ٥ص ِ ٔ
اض اَ ٨َّ ٟار ث ُ ََّ ٥ي ِؼ ُؽ ُر َ
َف ٔ
اُ ٨َّ ٟ
رض ا َِ َ ٟ
َٛظَ ِّؽ اَّ ٟز ُج ٔ ١ث ُ َِّ ٤َ َٛ ٥ظئطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
اٟش ِّؽ ِّی َو ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِطُ
ٔیث َش َش َْ ٩و َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِّ ٩

م ُک
دبعنبدیمح ،دیبعاہللنب ومیس،ارسالیئ،دسی  ےتہںیہ ہک ںیم ےنرمہہداین ےساس آتی یک ریسفتوپیھچ َف ِإ ْؿ ِ ْن ْم ِإ َّل َفا ِر ُد َه
اآلۃی(افرل  ںیمےسوکیئیھب ااسیںیہنسجاکاسرپذگرہنوہاافرہیریتےربرپالزؾ رقمرایکوہاےہ۔رممی،آتی)وتاوہنں
ےنرفامایہکھجمےسانبوعسمدریضاہللہنعےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس یکہیدحثیایبؿیکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ولگدفزخےسذگرںیےگافراےنپاامعؽےکاطمقباساےسدفروہںےگ۔انچہچنالہپرگفہیلجبیککمچیکرطحذگراجےئاگ۔
دفرسا رگفہ وہا یک رطح رھپ وھگڑے یک راتفر ےس رھپ افٹن ےک وسار یک رطح رھپ ااسنؿ یک دفڑ یک امدنن افر آرخ ںیم ےنلچ فاےل یک
رطحدفزخےسذگرںیےگ۔ہیدحثینسحےہ۔ہبعشاسدحثیوکدسیےسرفاتیرکےتوہےئرموفعںیہنرکےت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1085

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،طٌبة ،سؽی٣ ،زة ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

اٟش ِّؽ ِّی ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوإ ٔ ِ٪
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِّ ٩
و ٪بٔأ َ ًِ َ٤أٟض ٔ َِ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ٩
ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣إ ٔ ََّّل َوارٔؼُ َصا َٗا ََ ٢یزٔؼُوَ َ ٧ضا ث ُ ََّ ٥ي ِؼ ُؽ ُر َ
اٟش ِّؽ ِّی ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ٩
َسائ ٔي ََ ١ش َّؽثَىٔی ًَ ُِّ ٩
ُط ٌِ َب َة ًَ ُِّ ٩
اٟش ِّؽ ِّی بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اٟزَّ ِش َُِ ٠ُٗ ٩ٔ ٤ت ُ ٔ ٟظ ٌِ َب َة إ ٔ َّ ٪إ ٔ ِ َ

اٟش ِّؽ ِّی َِ ٣ز ُٓو ًّا َو َل ٜٔىِّی ًَ ِّ ٤ؽا أَ َؼ ًُ ُط
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َو َٗ ِؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُّٔ ٩ِ ٣
م ُک
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،شعنة،دسی،رمة،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع َف ِإ ْؿ ِ ْن ْم ِإ َّل َفا ِر ُد َهاآلۃییکریسفتںیمرفامےت
ںیہہکولگمنہجےسذگرںیےگافررھپاےنپاےنپاامعؽےکاطمقباسےسدفروہےتاجںیئےگ۔دمحمنباشبریھبدبعارلنمحےس
فہہبعشےسافرفہدسیےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔دبعارلنمح ےتہںیہہکںیمےنہبعشوکاتبایہکارسالیئدسیےسرمہیک
دحثی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےک وحاےل ےس رموفب ً لقن رکےت ںیہ وت فہ ےنہک ےگل ہک ںیم ےن یھب ہی دحثی دسی ےس رموفب ً
ہ یےہ۔افراجؿوبھجرکاےسرموفعںیہنرکات۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،شعنة،دسی،رمة،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1086

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َش َّب اہللُ ًَ ِب ّؽا َ٧ا َؼی ٔجبِرٔی َ ١إنِّٔی َٗ ِؽ أَ ِشب َ ِب ُت ُٓ ََلّ٧ا َٓأَش ٔ َّب ُط َٗا ََٓ ٢يُ َ٨اؼٔی فٔی َّ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ث ُ ََّ ٥ت ِ٨ز ٔ َُٟ ٢طُ
ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَ٠ُ ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟصا ٔ
ُ َٟ ١ض ِ ٥اَّ ٟز ِش َُ ٩ُ ٤و ًّؼا َوإٔذَا أَ ِب َِ َف اہللُ
ک َٗ ِو ُ ٢اہللٔ إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
ا َِ ٤َ ٟص َّب ُة فٔی أَ ِص ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
ق ٓ ََذَ ٔ ٟ
ت َس َي ِح ٌَ ُ

ًَ ِب ّؽا َ ٧ا َؼی ٔجبِرٔی َ ١إنِّٔی أَ ِب َِ ِـ ُت ُٓ ََلّ٧ا َٓيُ َ٨اؼٔی فٔی َّ
ق َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ث ُ ََّ ٥ت ِ٨ز ٔ ُُ َٟ ٢ط ا َِ ٟب ِِ َـا ُئ فٔی اْلِ َ ِر ٔ

يض َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا

ہبیتق ،دبعازعلسی نب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفامایہکارگاہللاعتیلیسکدنبےےستبحم رکاتےہ۔وتربجالیئوکرفاماتےہہکںیمالفںصخشےستبحمرکاتوہںمتیھباےس
تبحمرکف۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرھپفہآامسؿفاولںںیماساکاالعؿرکاتےہافررھپاسیکتبحمزنیمفاولںےک
َش َیخ ل َ
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َ
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ِ
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ُ
ِ
َ
ْح ُف ًّداآلۃی
رل
ّ
ا
م
ل
ِ
ا
ض
ا
ا
و
ّ
ُ
دولںںیمااتردیاجیتےہ۔اہللاعتیلےکاساراشداکیہی بلطےہ ِإ َّؿ ّالدِ َ
(ےب کش وج اامیؿ الےئ افر کین اکؾ  ےئ رقنع ب اؿ ےک ےئل تبحم دیپا رکے اگ۔ رممی ،آتی) افر ارگ اہلل اعتیل یسک ےس ضغب
راتھک ےہ وت ربجالیئ ہیلع ےس ہہک داتی ےہ ہک ںیم الفں ےس ضغب راتھک وہں افر فہ آامسونں فاولں ںیم االعؿ رک داتی ےہ۔ رھپ زنیم
فاولںےکدولںںیمیھباسےسضغبدیپارکدایاجاتےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیریھباےنپفادل
ےسفہاوباصحلےسفہاوبرہریہریضاہللہنعافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرممی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1087

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اً٤ع ،ابواٟـهیَّ٣ ،سو ،ٚشرضت ظباب ب ٩ارت

َّاب بِ َ ٩اْلِ َ َر ِّت َي ُ٘و ُٔ ٢جئ ُِت
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َّسو َٕٗ ٚاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َظب َ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اؿا ُظ َشًّ٘ا لٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل أ ُ ًِ ٔلي َ َّ
اؾ بِ ََ ٩وائ َّٕٔ ١
وت ث ُ َّ ٥تُ ِب ٌَ َث َٗا َ٢
َف ب ٔ َُ ٤ص َّٕ ٤ؽ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََّل َشًَّی َت َُ ٤
ِم أَ َت َ٘ َ
اٟش ِض ٔ َّ
ا َِ ٌَ ٟ
ک َشًی َتَ ُ ِٜ

َّ
َ
َوإنِّٔی ٤ََ ٟي ِّْت ث ُ َِّ ٣َ ٥ب ٌُ ْ
َف بٔآ َیات ٔ َ٨ا َو َٗا َ٢
وث َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪لٔی صُ ََ ٨
اک َّ ٣اَّل َو َوَّ ٟؽا َٓأ َ ِٗـ َ
ُفأَیِ َت أ ٟذی ََ َ ٛ
ٔيک َٓ َ٨زََِ ٟت أ َ َ
يض
َْلُو َتی َ َّن َّ ٣اَّل َو َوَّ ٟؽا ِاْل َی َة َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،ا،شم،اوبایحضل،رسمفؼ،رضحت باب نبارت ےتہںیہہکںیماعصنبفالئےساانپقحےنیل ےکےئلایگ وت

فہ ےنہکاگلہکںیمںیہمتاس فتقکتاہمتراقحںیہندفں اگبجکتمتدمحم(یلصاہللہیلعفملس)اکااکنرںیہنرکف ےگ۔ںیمےناہک
ںیم یھب ااسی ںیہن رکفں اگ۔ اہیں کت ہک مت رم رک دفابرہ زدنہ رک دی اجؤ۔ اس ےن اہک ایک ںیم رمےن ےک دعب دفابرہ زدنہ ایک اجؤں
ن
اگ؟ںیمےناہکاہں۔فہےنہکاگلفاہںریماامؽافرافالدوہیگذہلاںیمفںیہاہمتراقحادارکدفںاگ۔اسرپہیآتیانزؽوہیئ َأرَفَ َأ ْ َ
َّ دِ
لدااآلۃی(ایکوت ےناس صخشوک داھکی سجےنامہری آںوتںاکااکنر ایک افراتہک ےہ ہکےھجمرضفرامؽ
الق َکف َ َر ِيٓ َي ِ َب َف َف َؽ َُل َ َ َّ
فی َم ًل َف َف َ ً
افرافالدےلمیگ۔رممی،آتی)۔انہدیھباوباعمفہیےسافرفہا،شمےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ا،شم،اوبایحضل،رسمفؼ،رضحت بابنبارت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرہہط
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہہط

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1088

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪نرض ب ٩سہي ،١ػاٟض ب ٩ابی اَّلظرض ،زہزی ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رض ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕ ١أَ ِظب َ َرَ٧ا َػاُ ٔ ٟض بِ ُ ٩أَبٔی اْلِ َ ِظ َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َّ َ
ِرکی أََ٧ا َػ ٓ ٌََز ََّض ث ُ َّ٥
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗ َٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ظ ِيب َ َر أَ ِ َ
َسی َِ ٟي َّ ٠ة َشًی أ ِؼ َر َُ ٛط ال َ َ
َٗا َ ٢یَا ب ٔ ََل ُ ٢اک ِ َ َِل َ٨َ ٟا َّ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٗا َََ ٓ ٢ؼلَّی ب ٔ ََل ْ ٢ث ُ ََّ ٥ت َشاَ َ ٧ؽ إلٔ َی َراش ٔ َ٠تٔطٔ ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٓ َِ َ٠ب َ ِت ُط ًَ ِي َ٨ا ُظ َٓ ََ ٨اَ ٥َِ ٠َٓ ٦ي ِشت َِي٘ ٔ ِى
است ٔي َ٘اهّ ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِی ب ٔ ََل َُ٘ َٓ ٢ا َ ٢ب ٔ ََل ْ ٢بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َظ َذ
أَ َش ْؽ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وک َ َ
ا ٪أَ َّو َُ ٟض ِِ ٥
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ َتاؼُوا ث ُ َّ ٥أََ٧ا َػ َٓ َت َو َّؿأ ََٓأ َ َٗ َا ٦اٟؼَّ ََل َة ث ُ ََّ ٥ػلَّی ِٔ ٣ث َ١
ب ٔ َٔ ِٔ ٨سی َّأ ٟذی أَ َظ َذ ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َ
َکی َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َُیِرُ َِ ٣ص ُٔو ٕي َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟص َّٔائ ًَ ِ٩
َػ ََلتٔطٔ َِ ٠ٟٔوِٗتٔ فٔی َت َٕ ُّٜ ٤ث ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة ٔ ٔ ٟذ ِ ٔ
رض
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َػأ ٟضُ بِ ُ ٩أَبٔی اْلِ َ ِظ َ ٔ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َؿ ٌَّ َٔ ُط یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪وَُیِرُ ُظ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ
ي َُـٌ ُ
ومحمد نب الیغؿ ،رضن نب لیہس ،اصحل نب ایب االرضخ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
بجروسؽاہللیلصاہللہیلع فملس یلصاہللہیلعفملس ربیخ ےسدمہنیولٹآےئوتآپ یلصاہللہیلعفملس وکرات ںیم ےتلچوہےئدنین
آیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وکےن ںیم افٹن اھٹبےئ افر وسے ،رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای البؽ ریض اہلل ہنع آج
راتامہرےےئلوہایشررانہ۔رافی ےتہںیہہکرھپرضحتالبؽریضاہللہنعےنامنززپیھافراےنپاجکفےےسکیٹاگلرکرشمؼ
یک رطػ ہنم رکےک ھٹیب ے۔ رھپ اؿ یک آوھکنں ںیم دنین اغبل آیئگ افر رھپ اؿ ںیم ےس وکیئ یھب ہن اجگ اکس افر  ب ےس ےلہپ
اجےنگفاےلیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیہآ ےآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایالبؽہیایکوہا؟رضحتالبؽریضاہللہنعےنرعض
ایکایروسؽاہلل ریمےامںابپآپرپرقابؿریمیرفحوکیھبایس(دنین)ےنڑکپایلاھتسجےنآپ(یلصاہللہیلعفملس)یکرفح
وکڑکپااھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایولچافںوٹںوکےلرکولچرھپوھتڑاآےگاجرکافٹندفابرہاھٹبےئافرفوضرکےکایس
ق
رطحامنززپیھےسیجاس(امنز)ےکفتقںیمرہھٹرہھٹرکامنززپاھرکےتآ ے۔رھپ آپیلصاہللہیلعفملسےنہی آتیزپیھ َأ ِ ْم
لِ ْکِق اآلۃی افر امنز اقمئ رھک ریمی ایداگری وک۔ ہط ،آتی) ہی دحثی ہری وفحمظ ےہ۔ اس دحثی وک یئک افحظ دحثی زرہی
ال َّض َل َة ِ د
ےسفہدیعسنببیسم ےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفملس ےسلقنرکےتوہےئرضحتاوبرہریہریضاہللہنعاکذترکہ ںیہنرکےت۔
اصحلنبایبرضخدحثیںیمفیعضںیہ۔ییحینبدیعساطقؿافرھچکرافیاںیہناحےظفیکفہجےسفیعضرقاردےتیںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رضننبلیہس،اصحلنبایباالرضخ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہاایبنءیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاایبنءیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1089

٣وسی بِؽاؼی وٓـ ١ب ٩سہ ١ارعدً ،بؽاٟزش ٩٤بُ ٩زوا ٪ابو٧وطٟ ،يث ب ٩سٌؽ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص،
راوی ٣ :حاہؽ بٰ ٩

زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َ
رع ُد َب ِِ َؽاؼ ٔ ٌّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
وسی ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َوا َِِ ٟٔـ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣حاصٔ ُؽ بِ َُ ٣ُ ٩
 ١بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اْلِ ِ َ
َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗ ٌَ َؽ بَی ِ َن َی َؽ ِی
َُزِ َو َ
ا ٪أَبُو ُ ٧و ٕط َش َّؽثَ َ٨ا اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ُضب ُ ُض ِ٥
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی َُ٠٤ِ ٣ؤٛی َن یُ َِّ ٜذبُوَ٧ىٔی َو َیعُوُ ٧وَ٧ىٔی َو َي ٌِ ُؼوَ٧ىٔی َوأَ ِطت ُُُ ٤ض َِ ٥وأَ ِ ٔ
ا٪
ٕ أََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢یُ ِص َش ُب َ٣ا َظاُ ٧و َک َو ًَ َؼ ِو َک َو ََّ ٛذب ُ َ
اَ٘ ٔ ً ٪اب ُ َ
وک َوً ٔ َ٘اب ُ َ
ک إٔیَّاص ُِ ٥بٔ َ٘ ِؽرٔ ذُُ ٧وبٔض ٔ ِ ٥ک َ َ
ک إٔیَّاص َُِٓ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َٓ َِ ٜي َ

ک إٔیَّاص َُِِ ٓ ٥و َ ٚذُُ ٧وبٔض ٔ ِ ٥ا ِٗت َُّؽ َُ ٟض ِ٥
اَ٘ ٔ ً ٪اب ُ َ
اَِ ٓ ٪ـ َّل َ ٟ
اَ٘ ٔ ً ٪اب ُ َ
َک َو ََّل ًََِ ٠ي َ
ََٔٛآّا ََّل َ ٟ
َک َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
و ٪ذُُ ٧وبٔض ٔ ِ ٥ک َ َ
ک إٔیَّاص ُُِ ٥ؼ َ
ک َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َّ
َّ
اب اہللٔ
َٔ ٨ِ ٣
َٗ ١ا ََٓ ٢ت َ ََّ ٨هی اَّ ٟز ُج ُ
ک ا َِِ ٟٔـ ُ
َ َٓ ١ح ٌَ ََ ١ی ِبکٔی َو َی ِضت ٔ ُ
ْقأ ُ َ ٔ ٛت َ
ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َ٣ا َت ِ َ
َ ١واہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا
َو َن َـ ٍُ ا َِ ٤َ ٟوازٔ َ
اِ ٣ٔ ٪ث َ٘ا َِ ٢اْلیَ َة َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ی ٩ا ِِ ٔ ٟ٘ش َم َ ٔ ٟي ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ٓ َََل تُوِ ََ ٥ُ ٠نٔ ِْص َط ِيئّا َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
أَ ٔج ُؽ لٔی َوَ ٔ ٟض ُؤ ََّل ٔ
رح ْار ک ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
ئ َط ِيئّا َظی ِ ّرا َٔ ٔ٣ُ ٩ِ ٣
َغ ْ
َار َٗتٔض ٔ ِ ٥أ ُ ِطض ٔ ُؽ ُ ٥ِ ٛأَُ َّ ٧ض ِ ٥أَ ِ َ

اَ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
اَ ٪و َٗ ِؽ َر َوی أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُٔ ٩زِ َو َ
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُٔ ٩زِ َو َ

اجمدہ نب ومٰیس دغبادی فلضف نب لہس ارعج ،دبعارلنمح نب وزفاؿ اوبونح ،ثیل نب دعس ،امکل نب اسن ،زرہی ،رعفة ،رضحت
اعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکاکیصخشیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسےنماھٹیبافررعضایکہکریمےالغؾھجمےسوھجٹ
وبےتلایختنرکےتافرریمیانرفامینرکےتںیہ۔ذہلاںیماںیہناگایلںداتیافرامراتوہں،ےھجماتبیہکریماافراؿاکایکاحؽوہاگ۔
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاؿیکایختنانرفامینافروھجٹوبےنلاکاہمتریزساےساقتلبایکاجےئاگ۔ارگزسااؿےکرجومں
ےکاطمقبوہیئوتمتافرفہرباربوہےہناؿاکمترپقحراہافرہناہمترااؿرپارگاہمتریزسامکوہیئوتہیاہمتریتلیضفاکابثعوہاگ
افرارگاہمتریزسااؿےکرجومںےسڑبھیئگوتمتےس دبہلایلاجےئاگ۔رھپفہصخشرفاتالچات وہافاہںےسالچوتیبن اارکؾیلصاہلل
ہیلع فملس ہیلع ےن رفامای ہک مت ےن رقآؿ رکمی ںیہن زپاھ۔ اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک َفتَ َص ُع الْمَوا ِزي الِْْصط ِ
ل ِؾ الِْْ َناة ِة َ َف تُ ْظل َ ُم تَفْ ٌّس ْ ًَ
َ
َ
ْ
َ َ َْ
َ
َف ِإ ْؿ َک َؿ ِم ْیقَا َؽاآلۃی(افر ایقتمےکدؿل ااصنػ ےکرتازفاقمئرکںیےگرھپیسکرپھچکیھبملظہنایکاجےئاگافرارگرایئےک
داہنےکرباربیھبلمعوہاگوتاےسیھبل ےلآںیئےگافرل یہاسحبےنیلےکےئلاکیفںیہ۔االایبنئ،آتی)اسےنرعضایک
ایروسؽاہلل (یلصاہللہیلعفملس)ںیماؿےکافراےنپےئلاس ےسرتہبوکیئزیچںیہند اتھکہکاںیہنآزادرکفںںیمآپوکوگاہانب
رکآزادرکاتوہں۔ہیدحثیرغ بےہ،ل اسدحثیوکرصػدبعارلنمحنبوزفاؿیکرفاتیےساجےتنںیہ۔

رافی  :اجمدہ نب ومٰیس دغبادیفلضف نب لہس ارعج ،دبعارلنمح نب وزفاؿ اوبونح ،ثیل نب دعس ،امکل نب اسن ،زرہی ،رعفة،
رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاایبنءیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1090

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ششین ب٣ ٩وسی ،ابٟ ٩ہيٌہ ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

يٌ َة ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َش َّؽث َ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َخئّا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِبَ ٌِ َٗ َّ ُ٠ز ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اُف أَ ِر َبٌٔی َن َ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟویِ ُ
َ ١واؼ ٕفٔی َج َض َّ ٥َ ٨یَ ِضؤی ٓ ٔيطٔ ا ِٟک َ ٔ ُ
َشؽ ْ
يٌ َة
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َِ ٣زُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ
دبع نبدیمح ،نیسح نب ومیس،انبہعیہل،دراج،اوبامثیہل ،رضحتاوبدیعسریضاہلل ہنع یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفملس ےسلقن رکےت
ںیہہکآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہکمنہجیک اکیفادیےہسجاکانؾفلیےہ ،اکرفاسیکرہگایئ ںیمت ےنچن ےسےلہپاس ںیم
اچسیلربسکترگاترےہاگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسوکدحثیرصػانبہعیہلیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نیسحنبومیس،انبہعیہل،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاایبنءیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1091

راوی  :سٌيؽ ب ٩یصٌی ب ٩سٌيؽ ا٣وی٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚابوز٧اؼً ،بؽاٟزش ٩٤ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ُ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی اْلِ َ٣و ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی أبٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَٔ ِٜذ ِب إٔبِ َزاصٔي َُِ ٠ًَ ٥يطٔ َّ
اٟش ََل ٦فٔی َط ِي ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّّل فٔی ثَ ََل ٕث َٗ ِؤٟطٔ إنِّٔی َس٘ ٔ ْي٥
َوَ ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜس٘ ٔ ّامی َو َٗ ِوُ ُٟط َ ٔ ٟش َّار َة أ ُ ِظًٔی َو َٗ ِؤٟطٔ بَ ُِ ٠َ ٌََ ٓ ١ط َٛبٔیرُص َُِ ٥ص َذا َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دیعسنبییحینبدیعساومی،دمحمنبااحسؼ،اوبزاند،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک رضحتاربامیہہیلع االسلؾ ےنرصػ نیتوھجٹوبےل آ ے ،اکی ہیہکاکرففں ےس اہکہک ںیمامیبر
وہں احالہکن فہ امیب ر ںیہن آ ے۔ دفرسا بج اوہنں ےن (اینپ ویبی) اسرہ وک نہب اتبای۔ رسیتا بج اؿ ےس وتبں وک وتڑےن فاےل ےک
قلعتموپاھچایگوتاوہنںےنرفامایہکہیاؿےکڑبےاکاکؾےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساومی،دمحمنبااحسؼ،اوبزاند،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاایبنءیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1092

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ووہب ب ٩جزیز و ابوؼاؤؼ ،طٌبةِ٣ ،یرة ب ٩نٌ٤ا ،٪سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َو َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َوأَبُو َؼا ُو َؼ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٩ِ ًَ ٪

اض إٔ٥ِ َُّٜ٧
َسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِِ ٤َ ٟوً ٔوَ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
و ٪إلٔ َی اہللٔ ُرعا ّة ُ ِ ُ
آَخ ِاْل َی ٔة َٗا َ ٢أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢یَُ ِٜسی َی ِو َ٦
َِ ٣ص ُظ ُ
ْقأَ َ٤َ ٛا بَ َؽأَِ٧ا أَ َّو ََ ٢ظ ِٕٙ ٠نٌُٔي ُؽ ُظ َو ًِ ّؽا ًَ َِ ٠ي َ٨ا إلٔ َی ٔ ٔ
ور َ
َ
َغ َّّل ث ََّ َ ٥
َات ِّ
ک ََّل َت ِؽرٔی َ٣ا
ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ إٔبِ َزاصٔي َُ ٥وإُٔ َّ ٧ط َس ُي ِؤتَی بٔز ٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ ُي ِؤ َظ ُذ بٔض ٔ ِ ٥ذ َ
اٟظ َ٤ا َٔٓ ٢أَُٗو َُ ٢ر ِّب أَ ِػ َصابٔی َٓ ُي َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧
يب
أَ ِش َؽثُوا َب ٌِ َؽ َک َٓأَُٗو ُ٤َ َٛ ٢ا َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ اٟؼَّ اُ ٔ ٟض َو ُُ ٨ِ ٛت ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥طض ٔ ّ
يؽا َ٣ا ُؼ ُِ ٣ت ٓ ٔيض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َت َو َّٓ ِي َتىٔی َُ ٨ِ ٛت أََ ِ ٧ت اَّ ٟزٗ ٔ َ
ئ َ ٥َِ ٟیزَاُٟوا
آَخ ِاْلیَ ٔة َٓ ُي َ٘ا َُ ٢ص ُؤَّلَ ٔ
ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥وأََ ِ ٧ت ًَل َی کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َطض ٔ ْ
َف َُ ٟض ِ ٥إلٔ َی ٔ ٔ
يؽ إ ٔ ُِ ٪ت ٌَ ِّذبِ ُض َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض َِٔ ً ٥باؼُ َک َوإ ٔ َِ ٪ت ِِ ٔ ِ

َار ِٗ َت ُض ِ٥
ُِ ٣ز َت ِّؽ َ
یًَ ٩ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ ُِ ٨ِ ٣ُ ٥ذ ٓ َ

ومحمدنبالیغؿ،فعیکففبہنبرجریفاوبداؤد،شعنة،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس تحیصرکےنےکےئلڑھکےوہےئافررفامایمتولگایقتمےکرفزےگنن مسافرےبہنتخااھٹےئ
عاعَ َل ْی َنااآلۃی(سجرطحل ےنیلہپابردیپاایکاھتدفابرہیھبدیپارکںیےگ،ہی
اجؤےگ،رھپہیآتیزپیھ َ ََکدَبَ ْأ َي َأ ّف ََؽ َجل ْ ٍقتُعِن ُدد ُـ َف ْ ً د
امہرےذہمفدعہ ےہ،ےبکشل فدعہوپرارکےنفاےلںیہ۔االایبنئ،آتی)رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکسجوک ب
ےسےلہپڑپکےانہپےئاجيےگفہاربامیہہیلعاالسلؾوہںےگ۔رھپریمیاتمےکضعبولوگںوکابںیئرطػےلاجایاجےئاگوت
ںیموہکںاگایاہللہیوتریمےااحصب ںیہ۔وجابدایاجےئاگہکآپںیہناجےتنہکآپےکدعباوہنںےندنیںیمیئنیئنزیچںی
عَل َ ْی
َ
ِ
ہ
ھ
ِ
ک ْم ِن ًددا اآلۃی آپ ےن سج دؿ
ااجید یک ںیھت۔ رھپ ںیم اہلل ےک کین دنبے (یسیع ہیلع االسلؾ) یک رطح رعض رکفں اگ َف ُ ْ ُ
ےساںیہنوھچڑااھتایسدؿےسہیرمدتوہےآ ے۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیکففبہنبرجریفاوبداؤد،شعنة،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاایبنءیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1093

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہِ٣ ،یرہ ب ٩نٌ٤ا٪

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ِٔ َ ٧ ٪ص َو ُظ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
يض َو َر َوا ُظ ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ِٔ َ ٧ ٪ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َٛأَُ َّ ٧ط َتأ َ َّو َُ ٟط ًَل َی أَصِ ٔ ١اِّ ٟز َّؼة ٔ
َػ ٔص ْ
َ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ریغمہنبامعنؿرفاتییکہکل ےسدمحمنباشبرےناوہنںےندمحمنبرفعجےسفہہبعشےسافرفہ
ریغمہنبامعنؿےسایسدحثییکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔ایفسؿوثرییھبامعنؿنبریغمہےسایسیکامدنن
لقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ریغمہنبامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہجحیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہجحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1094

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،اب ٩جؽًا ،٪شش ،٩شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟص َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج ِؽ ًَ َ
اض َّات ُ٘وا َربَّ ٥ِ ُٜإ ٔ ََّ ٪ز ِٟزَ ََ ٟة َّ
ٔیؽ َٗا َ٢
اب اہللٔ َطؽ ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َ٧زََِ ٟت َیا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ٔي ٥إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َو َلَ ًَ َّ٩ٜٔذ َ
اٟشا ًَ ٔة َط ِي ْئ ًَو ْ
ک َی ِو ََ ٦ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ْلٔ َؼ َ٦
ک َٓ َ٘اُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
و ٪أَ ُّی یَ ِو ٕ ٦ذََ ٔ ٟ
أُِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوص َُو فٔی َس ََفٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِؽ ُر َ

و ٪إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َو َواش ْٔؽ إلٔ َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َ٢
ابِ ٌَ ِث َب ٌِ َث ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ِّب َو َ٣ا َب ٌِ ُث ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢تٔ ِش ٍُ ٔ٣ائ َ ٕة َوتٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ
ا ٪بَی ِ َن
وَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ارٔبُوا َو َس ِّؽؼُوا َٓإَٔ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟتُ٧ ٩ِ ُٜبُ َّو ْة َٗ ُّم إ ٔ ََّّل ک َ َ
وَ ٪ی ِبَ ُٜ
َٓأ َ ِنظَ أ َ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

َی َؽیِ َضا َجاصَّٔ ٔ ٠ي ْة َٗا َُ َٓ ٢ي ِؤ َظ ُذ ا َِ ٌَ ٟؽؼُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َٓإ ٔ َِ ٪ت َِّ ٤ت َوإ ٔ ََّّل ََِ ٠٤ُ ٛت ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔی َن َو َ٣ا ََ ٣ثَ ٥ِ ُُٜ٠واْلِ ُ َ ٥ٔ ٣إ ٔ ََّّل ََ ٤َ ٛث ٔ١
اٟؽابَّةٔ أَ ِو ک َ َّ
اَّ ٟزٗ َِ٤ةٔ فٔی ذ ٔ َرا َٔ َّ
اٟظا َ٣ةٔ فٔی َج ِٔ ٨ب ا َِ ٟبٌٔیر ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إنِّٔی َْل َ ِر ُجو أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ُربِ ٍَ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َٜبَّرُوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إنِّٔی َْلَ ِر ُجو

ٕ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َٜبَّرُوا َٗا ََّ ٢لَ أَ ِؼرٔی َٗا َ ٢اُّ ٟثَ ُ٠ثی ِ ٔن أَ ِ٦
أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ثَُ ُ٠ث أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َٜبَّرُوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إنِّٔی َْلَ ِر ُجو أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ن ِٔؼ َ
ََّل َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ

َو َس َّ٥َ ٠

انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،انب دجاعؿ ،نسح ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ َي َأ ُّ َب
ا
ِ
ايار َّ ُکيإ َؿ َز ْل َةال َسا ة َ ْ ٌّ َ
ان َ
ِ(اے ولوگ اےنپ ربےسڈرفےبکش ایقتم اکزسلہلاکیڑبیزیچ ےہسجدؿ اےس
س ّ ُ َ ْ ِ ّ َ ل َ ّ عَ ِ
َّ ُ
َ ٌّ
دوھکی ےگ رہ دف دف ھ تالےن فایل اےنپ دفدھ ےنیپ وک وھبؽ اجےئ یگ افر رہ لمح فایل اانپ لمح ڈاےل دے یگ افر ےھجت ولگ دموہش رظن
آںیئےگافرفہدموہشہنوہںےگنکیلاہللاکذعابڑباتخسوہاگ۔اجحل،آتی)وتآپیلصاہللہیلعفملسرفسںیمآ ے۔آپ یلص
ا ہللہیلعفملسےنل ےسوپاھچایکمتولگاجےتنوہہکہیوکاسندؿےہ؟احصہبرکاؾریضاہللمہنعانیعمجےنرعضایکاہللافراساک
روسؽزایدہاجےتنںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہیفہدؿ ےہہکاہللاعتیلآدؾہیلعاالسلؾ ےس ںیہک ےگہکدفزخ ےک ےئل
رکشل ایت ر رکف۔ فہ رعض رکںی ےگ ای اہلل فہ ایک ےہ؟ اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ون وس اننفے آدیم دفزخ ںیم افر اکی تنج ںیم اجےئ اگ۔
املسمؿہینسرکرفےنےگلوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللیکرقتباایتخررکفافردیسیھراہاایتخررکفاسےئلہکرہوبنت
ےسےلہپاجتیلہ اکزامہن اھتذہلا اںیہنےسدفزخیکیتنگوپرییکاجےئیگ۔ارگوپریوہیئگ وت کیھٹفرہنانمنیقف ےسوپرییک اجےئ
یگ رھپ یلھچپ اوتمں ےک اقمےلب ںیم اہمتری اثمؽ اس رطح ےہ ےسیج وگتش اک فہ ڑکٹا وج یسک اجونر ےک اہھت ںیم ادنر یک رطػ وہات
ےہ۔ ای رھپ ےسیج یسک افٹن ےک ولہپ ںیم لت۔ رھپ رفامای ےھجم ادیم ےہ ہک مت الہ تنج یک وچاھتیئ دعتاد وہ۔ اس رپ امتؾ احصہب رکاؾ
روضاؿاہللمہیلعانیعمجےنا َ
کُاہک۔رھپرفامایںیمادیمرکاتوہںہکمتالہتنجاکاہتیئہصحوہںےگ۔اسرپیھب بےن
ّللُّ َأ ْ َ
ریبکتیہک۔رھپآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایںیمادیمرکاتوہںہکمتالہتنجاک فصنہصحوہںےگ۔احصہبرکاؾروضاؿاہلل
مہیلعانیعمجےنرھپریبکتیہک۔رھپرافی ےتہںیہہکولعمؾںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےندفاہتیئاہکایںیہن۔ہیدحثینسححیحص
ےہافریئکدنسفںےسنسحےسرمعاؿنبنیصحےکوحاےلےسرموفب ًوقنمؽےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنب،ہنیی،انبدجاعؿ،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہجحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1095

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،ہظا ٦بً ٩بؽاہللٗ ،تاؼة ،شش ،٩شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َف َٓ َتَٔا َو َت بَی ِ َن أَ ِػ َصابٔطٔ فٔی َّ
ُف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
شُ َؼی ِ ٕن َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
اٟشی ِر ٔ َ َ
اض َّات ُ٘وا َربَّ ٥ِ ُٜإ ٔ ََّ ٪ز ِٟزَ ََ ٟة َّ
ٔیؽ
اب اہللٔ َطؽ ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ِو َت ُط ب ٔ َضا َتی ِ ٔن ِاْلیَ َتی ِ ٔن یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ٔي ٥إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ًَ َذ َ
اٟشا ًَ ٔة َط ِي ْئ ًَو ْ

َٓ َ٤َّ ٠ا َس ٍَ ٔ٤ذََ َ ٔ ٟ
ک َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط
و ٪أَ ُّی یَ ِو ٕ ٦ذََ ٔ ٟ
رع ُٓوا أَُ َّ ٧ط ً ٔ َِ ٨ؽ َٗ ِو َٕ ٢ي ُ٘وُ ُٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
ک أ ِػ َصاب ُ ُط َشثُّوا ا ِٔ ٤َ ٟل َّی َو َ َ

َاک یَ ِو ْ ٦یُ َ٨اؼٔی اہللُ ٓ ٔيطٔ آ َؼ ََٓ ٦يُ َ٨اؼٔیطٔ َربُّ ُط ٓ ََي ُ٘و َُ ٢یا آ َؼ ُ ٦ابِ ٌَ ِث َب ٌِ َث ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َو َ٣ا َب ٌِ ُث ا٨َّ ٟارٔ
أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢ذ َ
و ٪فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو َواش ْٔؽ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََيئ ٔ َص ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦شًَّی َ٣ا أَبَ َؽ ِوا بٔ َـاشٕٔ َٜة َٓ َ٤َّ ٠ا
ٓ ََي ُ٘و ُ ٩ِ ٣ٔ ٢کُ ِّ١أَ ِ ٕٕ ٟتٔ ِش ٍُ ٔ٣ائ َ ٕة َوتٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ
َ
َشوا ٓ ََو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ب ٔ َيؽٔظ ٔ إ ٍَٔ ٤ََ ٟ ٥ِ َُّٜ٧
َرأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی بٔأ ِػ َصابٔطٔ َٗا َ ٢ا ًِ َ٠ُ ٤وا َوأَ ِب ٔ ُ
يص َٗا َِّ ُ ٓ ٢
ََّس َی ًَ ِ ٩ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
َظٔ٠ي َ٘ َتی ِ ٔن َ٣ا کَاَ َ ٧تا ََ ٍَ ٣ط ِي ٕئ إ ٔ ََّّل َٛث َّ َر َتا ُظ َیأ ِ ُجو ُد َو َ٣أ ِ ُجو ُد َو ََ ٣َ ٩ِ ٣
ات ٔ ٩ِ ٣بَىٔی آ َؼ ََ ٦وبَىٔی إٔبَِ ٔ ٠
ض إ ٔ ََّّل ک َ َّ
اٟظا َٔ ٣ة فٔی َج ِٔ ٨ب ا َِ ٟبٌٔیر ٔ
َب ٌِ ُف َّأ ٟذی یَحٔ ُؽ َ
َشوا ٓ ََو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َ٣ا أَْمُتْن فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َوأَبِ ٔ ُ

أَ ِو کَاَّ ٟزٗ َِٔ ٤ة فٔی ذ ٔ َرا َٔ َّ
اٟؽابَّ ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ نب دبع اہلل ،اتقدة ،نسح ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ل  روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےکاسھتاکیرفسںیمآ ےہکاحصہبرکاؾروضاؿاہللمہیلعانیعمجآےگےھچیپوہےوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےن
ا
ِ
ايا ر َّ ُکي إ َؿ َز ْل َة ال َسا ة َ ْ ٌّ َ
ان َ
ِ بج احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل مہیلع انیعمج ےن
س ّ ُ َ ْ ِ ّ َ ل َ ّ عَ ِ
دنلب آفاز ےس ہی دف آںیتی زپںیھ َي َأ ُّ َب َّ ُ
َ ٌّ
آپیلصاہللہیلعفملسیکآفازہ یوتھجمسےہکآپیلصاہللہیلع فملسوکیئابتےنہکفاےلںیہذہلااینپوسارویںوکدفڑارک(آےگ
آے) آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک مت اجےتن وہہک ہی وکاسن دؿ ےہ؟ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس اک روسؽ زایدہ

اجےتن ںیہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی فہ دؿ ےہ ہک اہلل اعتیل آدؾ ہیلع االسلؾ وک اکپرںی ےگ فہ وجاب دںی ےگ وت اہلل اعتیل
رفامںیئےگہکاےآدؾہیلع االسلؾمنہج ےکےئل رکشلایتررکف۔ فہ ںیہک ےگاےاہلل فہوکاسن رکشلےہ؟اہللاعتیلرفامںیئ ےگہک رہ
زہار آدویمں ںیم ےس ونوساننفے یمنہج افر اکی یتنج ےہ۔ اس ابت ےس ولگ امویس وہے۔ اہیں کت ہک وکیئ رکسما یھب ںیہن
اکس۔انچہچنبجیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےناحصہبروضاؿاہللمہیلعانیعمجوکنیگمغداھکیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایلمع
رکفافراشبرتدف۔اسذاتیکمسقسجےکہضبقںیمدمحم(یلصاہللہیلعفملس)یکاجؿےہاہمترےاسھتدفولخمںیقایسیوہںیگوج
سج یسک ےک اسھت لم اجںیئ اؿ یک دعتاد زایدہ رک دںی یگ۔ اکی ایوجج اموجج افر دفرسی وجصخش یبن آدؾ افر افالد ،اسیلب ےس رم
ے۔رافیرفامےتںیہہینسرکاحصہبرکاؾیک رپاشیینمتخ وہیئگ۔رھپآپ یلصاہللہیلع فملسےنرفامایلمعرکف افراشبرتدفویکں
ہک اہمتری دفرسی اوتمں ےک اقمےلب ںیم دعتاد رصػ اینت ےہ ےسیج یسک افٹن ےک ولہپ ںیم لت یسک اجونر ےک اہھت ےک ادنر اک
وگتش۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اشہؾنبدبعاہلل،اتقدة،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہجحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1096

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ١وُیرواشؽً ،بؽاہلل ب ٩ػاٟضٟ ،يثً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ظاٟؽ ،اب ٩طہاب٣ ،ص٤ؽ ب ٩رعوة ب٩
زبیر ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زبیر رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ُ ٩
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ٩
ٔئْ ٙلََّ٧طُ  ٥َِ ٟیَوِ َضزِ ًََِ ٠يطٔ َجب َّْار َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ِم ا ِٟب َ ِي َت ا ٌَِ ٟت َ
ُس ِّ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ َس َّل َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
دمحمنباامسلیعفہریفادح ،دبعاہللنباصحل،ثیل،دبعارلنمح نباخدل،انباہشب،دمحم نبرعفة نبزریب،رضحت دبعاہللنبزریب
ریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن رفامایہکتیباہللاکانؾاس ےئلتیباقیتعلراھکایگ ہکفاہں وکیئاظملآج
کتاغبلںیہنآاکس۔ہی دحثینسحرغ بےہ۔زرہیاسدحثیوک یبنارکؾیلص اہللہیلعفملس ےس رمالسرفاتیرکےتںیہ۔
ہبیتقیھبثیلےسفہلیقعےسفہزرہیےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعف ہریفادح،دبعاہللنباصحل،ثیل،دبعارلنمحنباخدل،انباہشب،دمحمنبرعفةنبزریب،رضحتدبعاہلل
نبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہجحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1097

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍ ،اسصا ٚب ٩یوسٕ ازر ،ٚسٔيا ٪ثوری ،اً٤ع٣ ،ش ٥٠بلین ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت اب٩
ًباض رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلی ٔن
ٕ اْلِ َ ِز َر ُُ ٩ِ ًَ ٚسٔ َِي َ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َوإ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َخ ُجوا َ٧ب ٔ َّي ُض ِ٥
ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أ ُ ِ ٔ
َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٜ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِ َ
ْصص ِٔٔ َ٘ َٟ ٥ؽ ْیز ِاْل َی َة َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َِ َ٘ ٟؽ ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت
ََ ٟي ِضَٓ َّ٩ُٜٔ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی أُذ ٔ َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٪ذ َ
و ٪بٔأَُ َّ ٧ض ُِ ٥ه٤ُ ٔ ٠وا َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَل َی َن ِ ٔ
ی ٩يُ َ٘ا َتَ ُ٠
اَٗ ٢ا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
ٔی َوَُیِرُ ُظ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
أَُ َّ ٧ط َس َيُٜو َُ ٔ ٗ ٪ت ْ
ْط یَ ٔص َؽة ٔ ًَ ِ٩
ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلی ٔن ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ بَ ِ ُ

ض
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلی ٔن ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ُِ ٣ز َس َّل َوَِ ٟي َص ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُسٔ َِي َ
ایفسؿ نب فعیک ،فعیک ،ااحسؼ نب ویفس ازرؼ ،ایفسؿ وثری ،ا،شم ،ملسم نیطب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہک بجیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفملسوک ہکم ےساکنالایگوترضحتاوبرکب دصقیریضاہللہنعےنرفامای اؿولوگں ےن
اےنپیبن وکاکنؽدایےہہیالہکوہاجںیئےگاس رپاہلل اعتیلےنہیآتیانزؽ رفامیئاذؿذللنیاقیولتؿاآلۃی(نج ےساکرفزلےت
ںیہاںیہنیھبزلےنیکااجزتدییئگےہاس ےئلہکاؿ رپملظ ایک ایگافرےبکشاہلل اؿیکدمدرکےن رپاقدرےہ۔ اجحل،آتی)
رضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامایںیماجؿایگاھتہکابابل اتقؽوہاگ۔ہیدحثینسحےہ۔یئکرافیاسدحثیوکایفسؿےس
فہ ا،شم ےس فہ ملسم نیطب ےس فہ دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رمالسً لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیںیہن۔
رافی  :ایفسؿ نبفعیک،فعیک،ااحسؼ نبویفسازرؼ،ایفسؿوثری،ا،شم ،ملسم نیطب،دیعس نب ریبج،رضحت انبابعسریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئومئمیوؿیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئومئمیوؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1098

٣وسی وًبؽ ب ٩ش٤يؽ وُیرواشؽً ،بؽاٟززا ،ٚیو٧ص ب ٩س٠ي ،٥زہزی ،رعوة ب ٩زبیرً ،بؽاٟزش ٩٤ب٩
راوی  :یصٌی ب٩
ٰ
ًبؽاٟ٘اری ،شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل ً٨ہ

وسی َو ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز َّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚیُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩سَِ ٠ي ٕ٩ِ ًَ ٥
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ا٪
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕؽ ا َِ٘ ٟار ِّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا َِ ٟوو ُِی ُسَ ٨ِ ٔ ً ٍَ ٔ٤ؽ َو ِجضٔطٔ ََ ٛؽو ٔ ِّی اِ ٨َّ ٟص َٔٓ ١أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ َی ِو ّ٣ا ٓ ََِ َٜ ٤ث َ٨ا َسا ًَ ّة

ََّس َی ًَ ُِ ٨ط َٓا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو َر َٓ ٍَ َی َؽیِطٔ َو َٗا ََّ ٢
ُح ِ٨َ ٣ا َوآثٔزَِ٧ا
ٓ ُ ِّ
َک ِ٨َ ٣ا َو ََّل تُض ٔ َّ٨ا َوأَ ًِ ٔل َ٨ا َو ََّل َت ِ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥زٔ ِؼَ٧ا َو ََّل َت ِِ ُ٘ ٨ؼ َ٨ا َوأَ ِ ٔ
ت َ ٩ِ ٣أَ َٗا َُ ٣ضَ َّ٩ؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ ََّْ ٥قأَ
َش آیَا ٕ
َو ََّل تُ ِؤث ٔ ِز ًَ َِ ٠ي َ٨ا َو ِار ٔؿ َ٨ا َو ِار َق ًَ َّ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َ َّی ًَ ِ ُ
َ
َٗ ِؽ أَ َِٓ٠ضَ ا ِِ ٤ٟؤ َّٔ َ ُ٨٣
َش آ َیا ٕ
ت
ُ
وَ ٪شًی َظ َت ََ ِ ًَ ٥
ییحینبومٰیسفدبعنبدیمحفہریفادح،دبعارلزاؼ،ویسننبمیلس،زرہی،رعفةنبزریب،دبعارلنمحنبدبعااقلری،رضحترمعنب
اطخبریضاہللہنعرفامےتںیہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپفیحانزؽوہیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےکرہچےےکاپس
دہشیکیھکمیکرطحانگنگٹہوسحمسوہیئ۔اکیرمہبتفیحانزؽوہیئل آپیلصاہللہیلعفملسےکاپسھچکدریرہھٹے۔بجفہ
احتلمتخوہیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنےلبقیکرطػرخایکافردفونںاہھتدنلب ےئافرہیداعیکاےاہلل ںیمہافرزایدہدے
افرمک ہنرک ۔ںیمہ زعتدے ذلیل ہن رک۔ںیمہ اطع رک رحمفؾ ہن رک۔ںیمہاغبلرکولغمب ہن رک۔ںیمہ یھب رایضرک افر وخد یھب
ل ےسرایضوہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکھجمرپایسیدسآایتانزؽیکیئگںیہہکارگوکیئاؿرپلمعرکےاگوتفہ
فْل َ
تنجںیمدالخوہاگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنوسرہومونمؿیکیلہپدسآایتزپںیھدَقْ َأ َ،الْم ُْو ِ ُم َؿ۔
رافی  :ییحی نب ومٰیس فدبع نب دیمح فہریفادح ،دبعارلزاؼ ،ویسن نب میلس ،زرہی ،رعفة نب زریب ،دبعارلنمح نب دبعااقلری،
رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئومئمیوؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1099

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اباً ،٪بؽاٟززا ،ٚیو٧ص ب ٩س٠ي ،٥یو٧ص ب ٩یزیؽ ،زہزی ٣ص٤ؽ ب ٩اباً ٪بؽاٟززاٚ

یؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚیُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩سَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبَ َ

ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصؽٔیثٔ اْلِ َ َّو َٔ ٢سٌِ ٔ٤ت إ ٔ ِس َص َ ٙبِ َُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َي ُ٘و َُ ٢ر َوی أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١و ًَل ٔ ُّی بِ ُ٩
یؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٗا َ٢
ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َوإ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚیُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩سَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ

َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ٩
ؤ ٓ ٪يطٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َک َ
یؽ َو َب ٌِ ُـ ُض ََِّ ٥ل یَ ِذ ُ ُ
أَبُو ً َٔيسی َو ََ ٩ِ ٣سِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ب ٔؽ اٟز ََّّزا َٔٗ ٚؽ ّٔی٤ا َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا یَ ِذ ُ ُ
یؽ
ََک فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ یُوَُ ٧ص بِ َ ٩یَز ٔ َ
ََک ٓ ٔيطٔ یُوَُ ٧ص بِ ََ ٩یز ٔ َ
یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ َٓ ُض َو أَ َػ ُّض َوک َ َ
اِ ًَ ٪ب ُؽ اٟز ََّّزا ُٔ ٚربَّ َ٤ا ذ َ َ
یؽ َو َ ٩ِ ٣ذ َ َ
َک ٓ ٔيطٔ یُوَُ ٧ص َٓ ُض َو ُِ ٣ز َس ْ١
َک ُظ َوإٔذَا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َو ُربَّ َ٤ا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دمحم نب اابؿ ،دبعارلزاؼ،ویسن نب میلس ،ویسن نب سیدی ،زرہی دمحم نباابؿ دبعارلزاؼ ےسفہ ویسن نب میلس ےس فہ ویسن نب سیدی
ےس افر فہ زرہی ےس ایس دنس ےس ایس ےک ل  ینعم دحثی لقن رکےت ںیہ۔ ہی دحثی ذموکرہ ابال دحثی ےس حیحص ےہ۔ ااحسؼ نب
وصنمریھبادمحنبلبنحیلعنبدمینیافرااحسؼنباربامیہےسفہدبعارلزاؼےسفہویسننبمیلسےسفہویسننبسیدیےسافرفہ
زرہی ےس یہی دحثی لقن رکےت ںیہ۔ سج ےن دحثی دبعارلزاؼ ےس ہ ی فہ اس ںیم ویسن نب سیدی اک ذرک رکےت ںیہ۔ بج ہک
ضعبرضحاتاؿاکذرکںیہنرکےت۔نجااحدثیںیمویسننبسیدیاکذرکےہفہزایدہحیحصںیہ۔دبعارلزاؼیھبیھبکویسناکذرک
رکےتںیہافریھبکویسناکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :دمحمنباابؿ،دبعارلزاؼ،ویسننبمیلس،ویسننبسیدی،زرہیدمحمنباابؿدبعارلزاؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئومئمیوؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1100

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼة ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

اٟزبَ ِّي ٍَ ب ٔ َِ ٨ت
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َُّّ ٪
َغ ْب َٓأ َ َت ِت
أ ِ ٨َّ ٟ
رض أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
َسا َٗ َة أ ُ ٔػ َ
ا ٪ابَِ ُ٨ضا ا َِ ٟصار ُٔث بِ َُ ُ ٩
يب یَ ِو َ ٦بَ ِؽرٕ أَ َػابَ ُط َس ِض َْ َ ٥

اب َظی ِ ّرا ا ِش َت َش ِب ُت َو َػب َ ِر ُت َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ي ُٔؼ ِب ا َِ ٟعی ِ َر
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت أَ ِظبٔرِنٔی ًَ َِ ٩شارٔثَ َة َٟئ ٔ ِ ٩ک َ َ
ا ٪أَ َػ َ
َف َؼ ِو َض
ا ِج َت َض ِؽ ُت فٔی اُّ ٟؽ ًَا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَُ َّ٦شارٔثَ َة إَٔ َّ ٧ضا َج َّْ ٨ة فٔی َج َّٕ ٨ة َوإ ٔ َّ ٪ابِ َٔ ٨ک أَ َػ َ
اب ا ِِ ٔ ٟ
َف َؼ ِو ُض َربِ َوةُ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَ ِو َس ُل َضا َوأَٓ َِـَ ُ٠ضا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إَٔ َ ٧ص
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔصي ْض َ ٔ
َغ ْ
اْلِ َ ًِل َی َوا ِِ ٔ ٟ

دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،دیعس،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکرعیبتنبرضنےکاصزبحادےاحرہثنب
رساہقوکدبرےکدؿاکیریتاگلہنولعمؾسکےنامرا۔انچہچنرضحترعیبتنبرضنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیک دختمںیماحرض
وہںیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ےھجم احرہث ےک قلعتم اتبی۔ ارگ ریخ ےس ےہ وت وثاب یک ادیم روھکں افر ربص رکفں افر ارگ ااسی
ںیہن وت اس ےک ےئل زایدہ ےس زایدہ داعیک وک ش رکںی۔ اہلل ےک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای اؾاحرہث تنج ںیمیئک ابغ ںیہ افر
اہمترااٹیبرفدفسایلعںیم ےہ۔رفدفس تنجیکدنلبزنیم ےہافرہیدرایمؿںیمےہ افر  بےس الضفےہ۔ہی دحثیاسنریض
اہللہنعیکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،دیعس،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئومئمیوؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1101

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪اٟک بِ٣ ٩وً ،٢بؽاٟزش ٩٤ب ٩وہب ہ٤ؽانی ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩سٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩وصِبٕ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ِّی أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
و٣َ ٪ا آ َت ِوا
َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔا ِْل َیةٔ َو َّأ ٟذ َ
ی ٩یُ ِؤتُ َ
وَٗ ٪ا َََّ ٢ل یَا ب ٔ َِ ٨ت ِّ
و٪
یَ ٙو َل ُٔ ٨َّ ٜض َِّ ٥أ ٟذ َ
َو ُُٗ٠وب ُ ُض َِ ٥و ٔج َْ ٠ة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أَص َُِّ ٥أ ٟذ َ
و ٪ا َِ ٟع َِ ٤ز َو َي ِ ٔ
اٟؼ ِّؽ ٔ
یَ ٩ي ُؼو َُ ٣
َّس ُٗ َ
َشب ُ َ
یَ ٩ي ِ َ
و ٪فٔی ا َِ ٟعی ِ َرا ٔ
ت َٗا ََ ٢و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا
ک َّأ ٟذ َ
و ٪أَ ََِّ ٪ل ُي ِ٘ َب َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥أُو َٟئ ٔ َ
ی ٩ي َُشارٔ ًُ َ
ُوَ ٪وص َُِ ٥ی َعا ُٓ َ
وَ ٪ویَ َت َؼ َّؽٗ َ
َوي َُؼ َُّ ٠

ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،امکل نب وغمؽ ،دبعارلنمح نب فبہ ہداین ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہللیلص
َ ُ ُ ُئ ُِ
ْ
آيا َفُ م َف ِجل ٌَّةاآلۃی(افر وجدےتیںیہ وجھچکدےتی ںیہافر اےکن دؽ
اہللہیلعفملسےس اسآتی ےکقلعتموپاھچ َف َّ د
ي ُ ْي ُي َؿ َم ْ
الِ َ
اس ےس ڈرےت ںیہ ہک فہ اےنپ رب یک رطػ ولےنٹ فاےل ںیہ۔ اؽ ومونمؿ ،آتی) افر رعض ایک ہک ایک ہی فہ ولگ ںیہ وج رشاب
ےتیپںیہافروچری رکےتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاےدصقییکیٹیب ںیہن،ہکلباسےسرمادفہولگںیہوجرفزے
رےتھکامنززپےتھدصہقدےتیافراسابتےسڈرےتںیہہکںیہکااسیہنوہہکاؿےسوبقؽہنایکاجےئ۔یہیولگاےھچاامعؽ ںیم
دلجیرکےتافرتقبسےلاجےتںیہ۔ہیدحثیدبعارلنمحنبدیعسیھباوباحزؾےسفہاوبرہریہریضاہللہنعافرفہیبنارکؾیلص
اہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،امکلنبوغمؽ،دبعارلنمحنبفبہہداین،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئومئمیوؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1102

راوی  :سویؽ ب ٩نرضً ،بؽاہلل ،سٌيؽ ب ٩یزیؽ ابی طحاَ ،ابواٟش٤ض ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

یؽ أَبٔی ُط َحا َٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟش ِ٤ضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بَِ ٩یز ٔ َ
وَٗ ٪ا ََ ٢ت ِظؤیطٔ ا٨َّ ٟا ُر َٓ َت َ٘ َُّ ٠ؽ َط َٔ ُت ُط ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ُة َشًَّی َت ِبَّ ُ٠
ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وص َُِٔ ٓ ٥يضا ک َاُ ٔ ٟص َ
َس َت ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رض َب ُ َّ
اٟش ِٔل َی َشًَّی َت ِ ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
َو َس َم َرأِ ٔسطٔ َو َت ِشتَرِخٔی َط َٔ ُت ُط ُّ
ل شم
وسدینبرضن،دبعاہلل،دیعسنبسیدیایباجشع،اوبا ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
ِ
یلصاہللہیلعفملس َف ُ ْمف ِی َها َکلِخ ُو َؿ(افرفہاسںیمدبکشوہرےہوہںےگ۔(اؽومونمؿ،آتی)یکریسفتںیمرفامایہکآگاےس

اسرطح وھبؿدےیگہکاساکافرپاکوہٹن ڑکرکرسےکدرایمؿچنہپاجےئاگافرالچنوہٹن کٹرکانػوکوھچےنےگلاگ۔ہی
دحثینسحرغ بحیحصےہ۔
ل شم
رافی  :وسدینبرضن،دبعاہلل،دیعسنبسیدیایباجشع،اوبا ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئونریکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئونریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1103

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼةً ،بيؽاہلل ب ٩اظ٨ص ،شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِظ َٔ ٨ص أَ ِظب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ
َسی َٔ َّٜ٣َ ٩ِ ٣ة َشًَّی َیأتِ َٔی بٔض ٔ ِ ٥ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َٗا ََ ٢وکَاِ َ ٧ت
اَ ٪ر ُج َّل َی ِصُ ٔ٤
اَ ٪ر ُج ُْ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َِ ٣زثَ ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زثَ ٕؽ َوک َ َ
َٗا َ ٢ک َ َ
 ١اْلِ َ ِ َ
اَ ٪و ًَ َؽ َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أ ُ َس َاری ََ َّٜ ٣ة َی ِصُ ٠ُ ٔ٤ط َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َشًَّی
ا َِ ٣زأَ ْة بَغ ٔ ٌّی ب ٔ ََ َّٜ ٤ة يُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ًَ َْ ٨
اَ ٚوکَاِ َ ٧ت َػؽٔي َ٘ ّة َُ ٟط َوإُٔ َّ ٧ط ک َ َ
اَ ِ ٧تضي ُت إلٔ َی ه َٔ ِّ١شائ ٕٔم َٔ ٩٣شوائ ٔٔم ََ َّٜ ٣ة فٔی َٟي َٕ ٠ة ُٔ٤ِ٘ ٣زة ٕ َٗآَ ٢حائ َ ِت ًَ ََ ْ ٨
ْص ِت َس َوا َؼ ه ٔل ِّی ب ٔ َح ِٔ ٨ب ا َِ ٟصائ ٔٔم َٓ َ٤َّ ٠ا
َ َ َ
ِ
َِ
ِ َ
آَ ٚأبِ ََ
اَ ِ ٧ت َض ِت إلٔ َ َّی َرع َٓ ِت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت َِ ٣زثَ ْؽ َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٣زثَ ْؽ َٓ َ٘اَِ ٟت َِ ٣ز َش ّبا َوأَص َِّل َصَٓ ٥َّ ُ٠ب ٔ ِت ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا ًَ َُ ٨
اَ ٚرح ََّ ٦اہللُ
َ
َسا َُٗ ٥ِ ٛا ََٓ ٢ت َب ٔ ٌَىٔی ث َ َ٤اَ ٔ ٧ي ْة َو َس َُ ِٜ٠ت ا َِ ٟع َِ ٨ؽ ََ ٣ة َٓاَ ِ ٧ت َض ِي ُت إلٔ َی َِ ٛض ٕٕ أَ ِو
َ ١ی ِصُ ٔ٤
اٟزَِّ٧ا َٗاَِ ٟت یَا أَ ِص َ ١ا ِٟع ٔ َياَ ٔ ٦ص َذا اَّ ٟز ُج ُ
 ١أَ ِ َ
َُا ٕر ٓ ََؽ َظُِ ٠ت َٓ َحاؤُا َشًَّی َٗا ُ٣وا ًَل َی َرأِسٔی ٓ ََباُٟوا َٓوَ َّ ١بَ ِوُ ُٟض ًَِ ٥ل َی َرأِسٔی َوأَ ًِ َ٤اص ُِ ٥اہللُ ًَىِّی َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َج ٌُوا َو َر َج ٌِ ُت إلٔ َی

َِخ َٓ َٔ َُ ِٜٜت ًَ ِ٨طُ َِ ٛب َ٠طُ َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ ِشُ٠ٔ٤طُ َوي ٌُِئيىٔی َشًَّی َٗ ٔؽ ُِ ٣ت
اَ ٪ر ُج َّل َث٘ ٔ ّيَل َشًَّی اَ ِ ٧ت َض ِي ُت إلٔ َی ِاْلٔذ ٔ ٔ
َػاش ٔ ٔيی َٓ َص َُ ٠ِ ٤تطُ َوک َ َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُ ٜٔ ِ ٧ض ًَ َ٨اّٗا َٓأ َ َِ ٣ش َ

ک
َش َّ ٛة َواٟزَّاَ ٔ ٧ي ُة ََّل َی ُِ ٜٔ ٨ص َضا إ ٔ ََّّل َزا ٕ ٪أَ ِو ُٔ ِ ٣
َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یزُ َّؼ ًَل َ َّی َط ِيئّا َشًَّی َ٧زََِ ٟت اٟزَّانٔی ََّل یَ ِٜٔ٨ضُ إ ٔ ََّّل َزاَ ٔ ٧ي ّة أَ ِو ُٔ ِ ٣
َش ْک َو ُ ِّ
رح َ ٦ذََ ٔ ٟ
َش َّ ٛة َواٟزَّاَ ٔ ٧ي ُة ََّل َی ُِ ٜٔ ٨ص َضا إ ٔ ََّّل
ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َِ ٣زثَ ُؽ اٟزَّانٔی ََّل یَ ِٜٔ٨ضُ إ ٔ ََّّل َزاَ ٔ ٧ي ّة أَ ِو ُٔ ِ ٣
َش ْک ٓ َََل َت ِِ ٜٔ ٨ص َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َزا ٕ ٪أَ ِو ُٔ ِ ٣
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،دیبعاہللنباسنخ،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسلقنرکےتںیہہکاکی
صخش سج اک انؾ رمدث نب ایب رمدث اھت فہ دیقویں وک ہکم ےس دمہنی اچنہپای رکات اھت۔ ہکم ںیم اکی زاہین وعرت یھت سج اک انؾ انعؼ اھت فہ
اس یک دف تس یھت۔ رمدث ےن ہکم ےک دیقویں ںیم ےس اکی ےس فدعہ ایک وہا اھت ہک فہ اےس دمہنی اچنہپےئ اگ۔ رمدث  ےتہ ںیہ ہک ںیم
(ہکم) آای افر اکی دویار یک افٹ ںیم وہایگ۔ اچدنین رات یھت ہک اےنت ںیم انعؼ آیئ افر دویار ےک اسھت ریمے اسےئ یک اپسیہ وک
ہ
دھکی ایل۔ بج ریمے رق ب یچنہپ وت اچہپؿ یئگ افر ےنہک یگل ہک مت رمدث وہ؟ ںیم ےن اہک اہں رمدث وہں۔ ےنہک ےگل االھ ف هل فرمابح
(وخشآدمدی)۔آجیکراتامہرےاہیںایقؾرکف۔رمدثرفامےتںیہہکںیمےناہکانعؼ اہللاعتیلےنزانوکرحاؾرقاردایےہاس
ےنزفرےساہکےمیخفاول ہیآدیماہمترےدیقویںوکےلاجاتےہ۔انچہچنآھٹآدیم ریمےےھچیپدفڑے۔ںیم(دنخہم)اکیڑاہڑ
یک رطػ اھباگ افر فاہں چنہپ رک اکی اغر داھکی افر اس ںیم سھگ ایگ۔ فہ ولگ آےئ افر ریمے رس رپ ڑھکے وہے افر فاہں اشیپب
یھبایکوجریمےرسرپرہھٹےنےگل۔نکیلاہللاعتیلےناںیہنےھجمدےنھکیےسادناھرکدایافرفاسپےلچے۔رھپںیمیھباےنپدیقی
اسیھت ےک اپس ایگ افر اےس ااھٹای۔ فہ اکیف اھبری اھت۔ ںیم اےس ےل رک اذرخ ےک اقمؾ کت اچنہپ۔ رھپ اس یک زریجنںی وتڑںی افر اےس
ھٹیپرپالدایل۔فہےھجماکھتداتیاھتاہیںکتہکدمہنیںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہلل
بنِک
ںیمانعؼےساکنحرکفںاگ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنوکیئوجابںیہندای۔اہیںکتہیآایتانزؽوہںیئاشل َِات َل َ ْ ِ ُ،إ َّل َزا ِب َن ًة
َ َب ْنک ِ
َ َ َ لْم ِ
ح
ِ
َ
ْ
َأ ْف ُ ْ
َ
ّ
ُ
ُ
مآلہی(دباکررمد ںیہناکنحرکاترگموعرتدباکرےسایرشک
مِ َک ًة َفاشلَا ِب َن ُةل َها ِإل َز ٍ
اؿأ ْفمِ ٌّ
ک َفُحّ َِؾذکِلَ لَعا ُْو َ
فایلےسافردباکروعرتےساکنحںیہنرکاترگمدباکررمدایرشمکافرہیرحاؾوہاےہاامیؿفاولںرپ۔اونلر،آتی)افرآپیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہکاسےساکنحہنرکف۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،دیبعاہللنباسنخ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرئونریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1104

راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة ب ٩س٠امیً ،٪بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی ،٪شرضت سٌيؽ ب ٩جبیر رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔيؽٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا َُ ٢سئُِٔ ٠ت ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ی ِ ٔن
َاس َتأِذَُ ِ ٧ت
فٔی إ ٔ ََ ٣ارة ٔ ُِ ٣ؼ ٌَ ٔب بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَي َ َّ
َُف ُ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ٓ ََ٤ا َؼ َریِ ُت َ٣ا أَُٗو ُُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ت ٔ٣َ ٩ِ ٣کَانٔی إلٔ َی َ٨ِ ٣ز ٔ ِٔ ًَ ٢ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ِ
ک إ ٔ ََّّل َشا َج ْة َٗا َََ ٓ ٢ؽ َظُِ ٠ت َٓإٔذَا ص َُو ُِٔ ٣تَر ْٔغ
ًََِ ٠يطٔ َٓ٘ٔي َ ١لٔی إُٔ َّ ٧ط َٗائ ٔ ََْ ٓ ١شَ َ ٍَ ٔ٤لَکمٔی َٓ َ٘ا َ ٢ل ٔ َی ابِ َُ ٩ج َبیِر ٕا ِؼ ُظ ِ٣َ ١ا َجا َئ ب ٔ َ
ا ٪اہللٔ َن ٌَ ِ ٥إ ٔ َّ ٪أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢سأ َ َ٩ِ ًَ ٢
بَ ِز َؼ ًَ َة َر ِش َٕٟ ١طُ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَا ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ا ٔ ٪أَي َ َّ
َُف ُ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َص َ
ک ُٓ ََل ُ ٪بِ ََُ ُٓ ٩ل ٕ ٪أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َش َؽَ٧ا َرأَی ا َِ ٣زأَ َت ُط ًَل َی َٓاش ٔظَ ٕة
ذََ ٔ ٟ
ٕ َي ِؼ َ ٍُ ٨إ ٔ َِ ٪تک َ ََّ ٥َ ٠تک َ َّ ٥َ ٠بٔأ َ ِ٣ز ٕ ًَو ٕٔيَ ٥وإ ٔ َِ ٪سَ َٜت َس ََ ٜت ًَل َی أَ ِ٣ز ٕ ًَو ٕٔيَٗ ٥ا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠
َِ ٛي َ
يت بٔطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َص ٔذظ ٔ
ُک ًَ ُِ ٨ط َٗ ِؽ ابِ ُتُ ٔ ٠
ک أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی َسأ َ ِٟت َ
اَ ٪ب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
یُحٔ ِب ُط َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
و ٪أَ ِز َوا َج ُض َِ ٥و ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜض ُِ ٥ط َض َؽا ُئ إ ٔ ََّّل أَ ِن ُٔ ُش ُض َِ ٥شًَّی َظ َت َِ ٥اْل َیا ٔ
ِاْل َیا ٔ
ت َٗا َََ ٓ ٢ؽ ًَا اٟزَّ ُج َ١
ت فٔی ُس َورة ٔ ا٨ُّ ٟورٔ َو َّأ ٟذ َ
یَ ٩ی ِز َُ ٣

َٓ َت ََلصَُ٠ًَ َّ٩يطٔ وو ًَوَ ُط وذ َّ
اب ِاْل َٔ
ک بٔا َِ ٟص ِّ٣َ ٙا
َخة ٔ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
اٟؽَ ِ ٧يا أَص َِو َُ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٔ
اب ُّ
ََک ُظ َوأَ ِظب َ َر ُظ أَ ََّ ًَ ٪ذ َ
ِ ََ َ َ
َّ
َّ
َخة ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ََّل َو َّأ ٟذی
اٟؽَ ِ ٧يا أَص َِو َُ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٔ
اب ُّ
ََکصَا َوأَ ِظب َ َر َصا أَ ََّ ًَ ٪ذ َ
اب ِاْل ٔ َ
ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ي َضا ث ُ َّ ٥ثَىی بٔا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ َو َو ًَوَ َضا َوذ َ
ک بٔا َِ ٟص ِّ٣َ ٙا َػ َؽ َََ ٓ ٚب َؽأَ بٔاَّ ٟز ُج َٔٓ ١ظَ ض ٔ َؽ أَ ِربَ ٍَ َط َضا َؼا ٕ
ت بٔاہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٔ٤ٟاٟؼَّ اؼٔٗٔی َن َوا َِ ٟعا َٔ ٣ش َة أَ ََّ ٨َ ٌَِ ٟ ٪ة اہللٔ ًََِ ٠يطٔ
َب ٌَ َث َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟکَاذٔبٔی َن ث ُ َّ ٥ثَىَّی بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٓظَ ض ٔ َؽ ِت أَ ِربَ ٍَ َط َضا َؼا ٕ
ت بٔاہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٔ٤ٟا ِٟکَاذٔبٔی َن َوا َِ ٟعا َٔ ٣ش َة أَ َََّ ُ ٪ـ َب اہللٔ
إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ُف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ اؼٔٗٔی َن ث ُ ََّّ َ ٥
ًََِ ٠ي َضا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
انہد ،دبعة نب نامیلؿ ،دبعاکلمل نب ایب نامیلؿ ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بعصم نب زریب یک اامرت ےک
زامےنںیمھجمےسیسکےناعلؿرکےنفاےلرمدفوعرتاکمکحوپاھچہکایکاںیہناگلرکدایاجےئ؟ںیموجابہندےاکسوتااھٹافر
دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےک رھگ یک رطػ رفاہن وہایگ۔ بج ااجزت اچیہ وت اہک ایگ ہک فہ ولیقہل رک رےہ ںیہ۔ اوہنں ےن ریمی
آفازنسیلھت۔رفامےنےگلانبریبج آاجؤ،متیسکاکؾیہےسآےئوہےگ۔ںیمرھگںیمدالخوہایگ۔رضحتدبعاہللنبرمعریض

اہلل ہنع اجکفے ےک ےچین اھچبای اجےنفاال اٹٹ اھچب رک اس رپ ےٹیل وہےئ آ ے۔ ںیم ےن رعض ایک اوبدبعارلنمح ایک اعلؿ رکےنفاولں
ّللَّ اہںافرسجےن بےسےلہپہیہلئسموپاھچفہالفںنبالفںںیہ۔فہیبن
درایمؿیرفقیرکدیاجیتےہ۔فہرفامےنےگل ُش ْیجَا َؿا ِ
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی وک ربایئ (ےب ایحیئ ،زان)
رکےتوہےئدےھکیوتایکرکے؟ارگفہوبےلوتیھبہیتہبڑبیابتےہافرارگاخومشرےہوتیھبتہبڑبیزیچرپاخومشرےہ۔
آپیلصاہللہیلعفملساخ ومشرےہافراےسوکیئوجابںیہندای۔اسےکدعب(ھچکدونںدعب)فہدفابرہاحرضوہاافررعضایکہک
ںیم ےن آپ (یلص اہلل ہیلع فملس) ےس سج زیچ ےک قلعتم وپاھچ اھت ںیم اس ںیم التبم وہایگ وہ ،اس رپ اہلل اعتیل ےن وسرہ ونر یک ہی
َ تْفُ ُش
ِ
ُ َ َہ ُِ ْ َی ُک ل َ ُِ
ُ
ہ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ
ه
ي َ ْثم َؿأزْ َفا م َفمَلْ ْن م َ َددائُ ِإلأ ماآلۃیرھپ یبن ارکؾیلصاہلل ہیلعےناس صخشوکالبای افر
آایتانزؽرفامںیئ َف َّ د
الِ َ
ہیآایتزپھرکانسےنےکدعباےستحیصیکاھجمسایافراتبایہکداینفیزساآرختےکذعابےکاقمےلبںیمتہبمکےہ۔فہےنہک
اگل ای روسؽ اہلل اس ذات یک مسق سج ےن آپ وک قح ےک اسھت  اجیھ ںیم ےن اس رپ وھج ی تمہت ںیہن اگلیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسوعرتیکرطػڑمےافراےسیھبایسرطحاھجمساینکیلاسےنیھبیہیاہکہکاسذاتیکمسقسجےنآپ(یلصاہللہیلع
فملس)وکقحےکاسھتوعبمثایکےہریماوشرہاچسںیہن۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےنرمدےسرشفعایکافراسےناچر
اہشدنیتدںیہکفہاچسےہافر اپوچنںیرمہبتاہکہکارگفہوھجاٹوہوتاسرپاہللیکتنعل۔رھپوعرتےنیھباچراہشدںیتدںیہکفہ
وھجاٹ ےہ افر ارگفہ اچس وہ وت اس (وعرت) رپ اہلل اک بضغ وہ۔ ہی دحثینسححیحص ےہ افراس ابب ںیم لہس نب دعس ریض اہللہنع
ےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :انہد،دبعةنبنامیلؿ،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،رضحتدیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئونریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1105

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی ًؽی ،ہظا ٦ب ٩ششاً ،٪رک٣ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ض أَ َّ ٪ص ََٔل َ ٢بِ َ٩
ٔرک َُ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ش َّؽثَىٔی ً ِ ٔ
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ش َّش َ
یک بِ َّٔ ٩
َش ٔ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ِص َ٤ا ٔ
أ ُ ََّ ٣ي َة َٗ َذ َٖ ا َِ ٣زأَ َتطُ ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ ٔ

ا ِٟب َ ِّي ََ ٨ة َوإ ٔ ََّّل َش ٌّؽ فٔی هَ ِضز ٔ َک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ص ََٔل ْ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔذَا َرأَی أَ َش ُؽَ٧ا َر ُج َّل ًَل َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ أَیَ َِ ٠تُ ٔ٤ص ا ِٟب َ ِّي ََ ٨ة َٓ َح ٌَ َ١
ک بٔا َِ ٟص ِّ ٙإنِّٔی ََ ٟؼاؼ ٔ ْٚ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِٟب َ ِّي ََ ٨ة َوإ ٔ ََّّل َٓ َص ٌّؽ فٔی هَ ِضز ٔ َک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ص ََٔل َْ ٢و َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ

َّ
َْقأَ َشًَّی
َو ََ ٟي ِ٨زٔ َّ٩َٟفٔی أَ ِ٣زٔی َ٣ا یُب َ ِّر ُئ هَ ِضزٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟص ِّؽ َٓ َ٨زَ ََ ٢و َّأ ٟذ َ
یَ ٩ی ِز َُ ٣
و ٪أَ ِز َوا َج ُض َِ ٥و ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜض ُِ ٥ط َض َؽا ُئ إَّٔل أَ ِن ُٔ ُش ُض َِ َ ٓ ٥
ْص َٖ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟيض ٔ َ٤ا
بَ ََ َّ ٠وا َِ ٟعا َٔ ٣ش َة أَ َََّ ُ ٪ـ َب اہللٔ ًََِ ٠ي َضا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ اؼٔٗٔی َن َٗا ََٓ ٢ا ِن َ َ
َٓ َحائَا َٓ َ٘ َا ٦ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َٓظَ ض ٔ َؽ َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َش َؽ ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا

ا ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ اؼٔٗٔی َن َٗاُٟوا ََ ٟضا إَٔ َّ ٧ضا ُ٣و ٔج َب ْة
َتائ ْٔب ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت َٓظَ ض ٔ َؽ ِت َٓ َ٤َّ ٠ا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨ؽ ا َِ ٟعا َٔ ٣ش ٔة أَ َََّ ُ ٪ـ َب اہللٔ ًََِ ٠ي َضا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ض َٓ َتََّٜ ٠أ َ ِت َوَ َٜ َ ٧ش ِت َشًَّی هَ َّ٨َ ٨ا أَ َِ ٪ستَرِ ٔج ٍُ َٓ َ٘اَِ ٟت ََّل أَٓ َِـضُ َٗ ِومٔی َسائ َٔز ا َِ ٟي ِوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َّ
یک بِ َّٔ ٩
ْصو َصا َٓإ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ َِ ٛص َ ١ا ِِ ٌَ ٟي َ٨ی ِ ٔن َساب ٔ َّ اْلِ َ َِ ٟي َتی ِ ٔن َظ َؽ َّٟخَ َّ
َش ٔ
ئ َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ
اٟش ِص َ٤ا ٔ
اٟشا َٗی ِ ٔن َٓ ُض َو ٔ َ ٔ ٟ
َو َس ٥َ ٠أَ ِب ٔ ُ
ا٨َ َٟ ٪ا َوََ ٟضا َطأ ِ َْٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ََّل َ٣ا ََ ٣ضی َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
ََ ٛذَ ٔ ٟ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٟ ١ک َ َ
اَ ٪وصَ ََ ٜذا َر َوی ًَبَّاؼُ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َشؽ ْ
ٔیث ًَ ِ٩
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ش َّش َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ض
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ًِٔ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
ٔرک ََ ٣ة ُ٣زِ َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب ایب دعی ،اشہؾ نب اسحؿ ،مرکةة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک الہؽ نب اہیم ےن اینپ ویبی رپ
ہ
رشکی نب حماء ےک اسھت زان یک تمہت اگلیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامای ہک ای وت وگہ شیپ رکف ای رھپ مت دح اجری یک اجےئ
یگ۔الہ ؽےنرعضایکہکارگوکیئصخشیسکوکاینپویبیےکاسھتدےھکیوتایکوگاہالتشرکاترھپے؟نکیلآپیلصاہللہیلعفملس
یہی رفامےت رےہہکوگاہ الؤ ای رھپ اہمتری ھٹیپ رپ دح اگلیئ اجےئ یگ۔ الہؽ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اس ذاتیک مسق سج ےنآپ
یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت وعبمث ایک ںیم انیقی اچس وہں افر ریمے قلعتم ایسی آایت انزؽ وہں یگ وج ریمی ھٹیپ وک دح ےس
َہ ُِ ی ُک ل َ
َ تْفُ ُش
ِ
ِ
ُ
ہ
ُ
ُ
َ
ّ
اجنتدالںیئیگ،انچہچنہیآایتانزؽوہںیئ َف َّ دِ
ي َ ْث ُم َؿ َأزْ َفا ْم َف ْمَل َ ْن ْم َه َددائُ ِإلأ ْماآلۃی(افروجولگاینپویبویں
ال َ
رپتمہتاگلےتںیہافراؿےکےئلوساےئےنپافروکیئوگہںیہنوتاےسیصخشیکوگایہیکہیوصرتےہہکاچررمہبتاہللیکمسقاھک
رکوگایہدےہکےبکشفہاچسےہافراپوچنںیرمہبتےہکہکاسرپاہللیکتنعلوہارگفہوھجاٹےہوت۔وعرتیکزساوکہیابتدفر
رک دےیگہکاہللوکوگاہرکےکاچررمہبتہیےہکہکےبکشفہرسارسوھجاٹافراپوچنںیرمہبتےہکہکےبکشاسرپاہللاکبضغ

زپےارگفہاچسےہ۔اونلر،آتی)وتولوگںےناہکہکہیوگایہاہللےکبضغوکالزؾرکدےیگ۔انچہچنفہاچکچہیئافرذتلیکفہج
ےسرساکھجایل۔اہی ںکتہکل ولگےھجمسہکہیاینپوگایہےسولٹرک(زاناکارقاررکےلیگ)نکیلفہےنہکیگلںیماینپوقؾاکاسرا
دؿروساںیہنرکفںیگ۔اسےکدعبیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایدوھکیارگہیااسیہچبدیپارکےسجیکآںیھکنایسہوکےہل
ہ
ومےٹافرراںینوم یوہںوتفہرشکینب حماءاک ہفط(فدلاسلان)ےہ۔رھپااسییہوہاافرآپیلصاہلل ہیلعفملسےنرفامایارگاہلل
اعتیل یک رطػ ےس اعلؿ اک مکح انزؽ وہاکچ وہات وت ریما افر اس اک اعمہلم ھچک افر وہات (ینعی دح اجری یک اجیت) ہی دحثی نسح رغ ب
ےہ۔ ابعد نب وصنمر ہی دحثی مرکہم ریض اہلل ہنع ےس فہ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن
رکےتںیہ۔اویبیھبہیدحثیمرکہمےسلقن رکےتںیہنکیلہیرملسےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبایبدعی،اشہؾنباسحؿ،مرکةة،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئونریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1106

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواسا٣ة ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُ
َک َٔ ٩ِ ٣طأنِٔی َّأ ٟذی
رع َو َة أَ ِظب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا ذُ ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َک َو َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت بٔطٔ َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔ َّی َظ ٔلي ّبا َٓ َتظَ ض ََّؽ َو َشَ ٔ٤ؽ اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ذُ ٔ َ
ض أَبَُ٨وا أَصِلٔی َواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًَل َی أَصِلٔی ُٔ ٩ِ ٣سو ٕئ َٗ ُّم َوأَبَُ٨وا ب ٔ ََ ٩ِ ٤واہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًَ َِ ٠يطٔ ٔ٩ِ ٣
أَ َّ٣ا َب ٌِ ُؽ أَ ٔطیرُوا ًَل َ َّی فٔی أَُ٧ا ٕ

َاب َ٣عٔی َٓ َ٘ َاَ ٦س ٌِ ُؽ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢ائ ِ َذ ِ٪
ُسو ٕ
اُض َو ََّل ُٔ ِب ُت فٔی َس َ ٕ
َف إ ٔ ََّّل ُ َ
ئ َٗ ُّم َو ََّل َؼ َظ َ ١بَ ِئًی َٗ ُّم إ ٔ ََّّل َوأََ٧ا َش ٔ ْ
ک اٟزَّ ُج ٔ١
لٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ ٪أَ ِ ٔ
ا ٪ابِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٔ ٩ِ ٣رص ِٔم ذََ ٔ ٟ
ُض َب أَ ًِ َ٨ا َٗ ُض َِ ٥و َٗ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ا َِ ٟعزِ َر ٔد َوکَاِ َ ٧ت أ ُ َُّ ٦ش َّش َ

ض َوا َِ ٟعزِ َر ٔد
رض َب أَ ًِ َ٨ا ُٗ ُض َِ ٥شًَّی کَا َؼ أَ ِ ٪یََ ُٜ
و ٪بَی ِ َن اْلِ َ ِو ٔ
َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذبِ َت أَ َ٣ا َواہللٔ أَ َِِ ٟ ٪و کَاُ ٧وا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِو ٔ
ض َ٣ا أَ ِشب َ ِب َت أَ ُِ ٪ت ِ َ

َخ ِج ُت َ ٔ ٟب ٌِ ٔف َشا َجًٔی َو َ٣عٔی أ ُ ُِّ ٣ٔ ٦ش َل ٕض َٓ ٌَث َ َر ِت َٓ َ٘اَِ ٟت
اَ ٣َ ٪شا ُئ ذََ ٔ ٟ
َ ٌَّش ف ٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َو َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ک ا َِ ٟي ِوَ َ ٔ ٦
َتٌٔص ِٔ ٣ش َل ْض َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا أَ ِی أَُ ٦ت ُشبِّی َن ابِ َٔ ٨ک ٓ ََشَ َٜت ِت ث ُ ًََّ ٥ث َ َر ِت َّ
اٟثاَ ٔ ٧ي َة َٓ َ٘اَِ ٟت َتٌ َٔص ِٔ ٣ش َل ْض َٓاَ ِ ٧ت َض ِزتُ َضا َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا
َ
ُّ

أَ ِی أَُ ٦ت ُشبِّی َن ابِ َٔ ٨ک ٓ ََشَ َٜت ِت ث ُ ًََّ ٥ث َ َر ِت َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘اَِ ٟت َتٌ َٔص ِٔ ٣ش َل ْض َٓاَ ِ ٧ت َضزِتُ َضا َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا أَ ِی أ ُ َُّ ٦ت ُشبِّی َن ابِ َٔ ٨ک
ُّ
ْق ِت لٔی ا َِ ٟصؽ َ
َٓ َ٘اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا أَ ُس ُّب ُط إ ٔ ََّّل ٓ ٔ
اَ ٪ص َذا َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِ ٥واہللٔ َِ َ٘ ٟؽ
ٔیث ُُِٗ ٠ت َو َٗ ِؽ ک َ َ
ٔيک َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔی أَ ِّی َط ِي ٕئ َٗاَِ ٟت ٓ ََب َ َ
َ َّ
َخ ِد ََّل أَ ٔج ُؽ ٔ٨ِ ٣طُ َّٗ ٔ ٠يَل َوَّلَ َٛثٔی ّرا َو ُؤًُ ِٜت َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َخ ِج ُت َٟطُ  ٥َِ ٟأَ ِ ُ
َر َج ٌِ ُت إلٔ َی بَ ِئًی َو َٛأ َّ ٪أ ٟذی َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔس ِ٠ىٔی إلٔ َی بَ ِيتٔ أَبٔی َٓأ َ ِر َس َ٣َ ١عٔی ا ََِ ُِ ٟل َََ ٓ ٦ؽ َظُِ ٠ت َّ
اٟش ِٔ َٔ ١وأَبُو بَ ِرکٕ ٓ َِو َ ٚا ِٟب َ ِيتٔ
اٟؽ َار ٓ ََو َج ِؽ ُت أُُ َّ٦رو ََ ٣
ا ٪فٔی ُّ
َ
ََک ُت ََ ٟضا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓإٔذَا ص َُو َ ٥َِ ٟی ِبَ ٨ِ ٣ٔ ِّ ُ٠ضا َ٣ا بَ َ٣ٔ َّ ٠ىِّی َٗاَِ ٟت َیا
ْقأ ُ َٓ َ٘اَِ ٟت أُم ِّی َ٣ا َجا َئ ب ٔ ٔک یَا ب ُ ََّ ٨ي ُة َٗاَِ ٟت َٓأ ِظب َ ِرتُ َضا َوذ َ ِ
َي ِ َ
َّ ِ
ُضائٔزُ إ ٔ ََّّل َش َش ِؽَ َ ٧ضا َوٗٔي ََٔ ٓ ١يضا َٓإٔذَا
ب ُ ََّ ٨ي ُة َظ ِّٔف ٔی ًََِ ٠ي ٔک اٟظأ ََٓ ٪إُٔ َّ ٧ط َواہللٔ َ٤َ ٠َّ َ٘ ٟا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ْة َش ِش َ٨ا ُئ ً ٔ َِ ٨ؽ َر ُج ٕ ١یُصٔ ُّب َضا ََ ٟضا َ َ
ه ٔ َی  ٥َِ ٟیَ ِبَ ٨ِ ٣ٔ ِّ ُ٠ضا َ٣ا بَ َ٣ٔ َّ ٠ىِّی َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َو َٗ ِؽ ًَ ٥َ ٔ ٠بٔطٔ أَبٔی َٗاَِ ٟت َن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت
ِ
َّ
َک
َن ٌَ َِ ٥و ِ
ْقأ ُ َٓ َ٨زَ ََ٘ َٓ ٢ا َْٔ ٢لُم ِّی َ٣ا َطأَُ ٧ضا َٗاَِ ٟت بَ ََ َِ ٠ضا أ ٟذی ذُ ٔ َ
اس َت ٌِب َ ِر ُت َوبَ َِ ٜي ُت ٓ ََش ٍَ ٔ٤أَبُو بَ ِرکٕ َػ ِوت ٔی َوص َُو ٓ َِو َ ٚا ِٟب َ ِيتٔ َي ِ َ
ُف َج ٌِ ُت َو َِ َ٘ ٟؽ َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َاؿ ِت ًَ ِي َ٨ا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َٗ َش ُِ ٤ت ًََِ ٠ي ٔک َیا ب ُ ََّ ٨ي ُة إ ٔ ََّّل َر َج ٌِتٔ إلٔ َی بَ ِيت ٔٔک ََ
َٔ ٩ِ ٣طأَِ ٔ ٧ضا َٓٔ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِئًی ٓ ََشأ َ ًََ ٢ىِّی َظاؼ ٔ ًَٔ٣ی َٓ َ٘اَِ ٟت ََّل َواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًََِ ٠ي َضا ًَ ِي ّبا إ ٔ ََّّل أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِز ُٗ ُؽ َشًَّی َت ِؽ ُظ ََّ ١
اٟظاةُ
َٓ َتأِک ُ ََ ١ظٔ٤ی َر َت َضا أَ ِو ًَحٔي ََ ٨ت َضا َواَ ِ ٧ت َض َز َصا َب ٌِ ُف أَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِػ ٔؽقٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی أَ ِس َ٘ ُلوا ََ ٟضا
ا ٪اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ٔ٠ت ًََِ ٠ي َضا إ ٔ ََّّل َ٣ا َي ٌِ َ ٥ُ ٠اٟؼَّ ائ ٔ ُّ ًَل َی تٔبِر ٔ َّ
ک اَّ ٟز ُج ََّ ١أ ٟذی
اٟذصَ ٔب اْلِ َ ِش َ٤ز ٔٓ ََب َ َّ ٠اْلِ َ ِ٣زُ ذََ ٔ ٟ
بٔطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ُس ِب َص َ
ِ
يؽا فٔی َسب ٔي ٔ ١اہللٔ َٗاَِ ٟت َوأَ ِػ َبضَ
ٕ أُِ٧ثَی َٗ ُّم َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُ٘تٔ ََ ١طض ٔ ّ
ٗٔي َُ َٟ ١ط َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َص َ
ا ٪اہللٔ َواہللٔ َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت ََ ٨َ ٛ
َّ
َّ
َّ
َّ
ای
ْص ث ُ ََّ ٥ؼ َظ ََ ١و َٗ ِؽ ِاٛت َ ََٔ ٨ىٔی أَبَ َو َ
أَبَ َو َ
ای ً ٔ ِ٨ؽٔی ََٓ ٥َِ ٠یزَ َاَّل َشًی َؼ َظ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َٗ ِؽ َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
ًَ َِ ٩یٔ٤يىٔی َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤الٔی َٓ َتظَ ض ََّؽ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َشَ ٔ٤ؽ اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُؽ َیا
 ١اَّ ٟت ِوبَ َة ًَ َِٔ ً ٩باؼ ٔظ ٔ َٗاَِ ٟت َو َٗ ِؽ َجائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ٩ِ ٣
ًَائٔظَ ُة إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪تٔ َٗ َارِٓتٔ ُسوئّا أَ ِو هَ ٤َِ ٠تٔ َٓ ُتوبٔی إلٔ َی اہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َي ِ٘ َب ُ

َک َط ِيئّا ٓ ََو ًَ َى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اْلِ َ ِن َؼارٔ َوه ٔ َی َجاَ ٔ ٟش ْة بٔا َِ ٟب ٔ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ََّل َت ِش َت ِصٌٔی َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ أَ َِ ٪ت ِذ ُ َ

َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا َِ ٟتٔ َُّت إلٔ َی أَبٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ٔج ِب ُط َٗا َ٤ََ ٓ ٢اذَا أَُٗو َُٓ ٢ا َِ ٟتٔ َُّت إلٔ َی أُم ِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ٔجيبٔيطٔ َٗاَِ ٟت أَُٗو ُ٣َ ٢اذَا َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا  ٥َِ ٟیُحٔي َبا
َتظَ ض َِّؽ ُت َٓ َصِ ٔ٤ؽ ُت اہللَ َوأَث ِ َِ ٨ي ُت ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ٠طُ ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت أَ َ٣ا َواہللٔ َٟئ ٔ ُِِ ٠ُٗ ٩ت َل ٥ِ ُٜإنِّٔی  ٥َِ ٟأَٓ ٌَِ َِ ١واہللُ َي ِظ َض ُؽ إن ِّٔی ََ ٟؼاؼ ٔ َٗ ْة

َشبَ ِت ُُٗ٠وبَُ ٥ِ ُٜو َٟئ ٔ ُِِ ٠ُٗ ٩ت إنِّٔی َٗ ِؽ ٓ ٌََُِ ٠ت َواہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی  ٥َِ ٟأَٓ ٌَِ َِ َٟ ١ت ُ٘و َّ٩ُٟإَٔ َّ ٧ضا
َ٣ا ذ َ
َاک ب ٔ َ٨آ ٔعٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ُ ٥ِ ٛلٔی َِ َ٘ ٟؽ َتک َ َّ٤ِ ٠ت َُِ ٥وأ ُ ِ ٔ

ٕ
وب َٓ ٥َِ ٠أَ ِٗؽ ِٔر ًََِ ٠يطٔ إ ٔ ََّّل أَبَا یُو ُس َ
َٗ ِؽ بَائ َ ِت بٔطٔ ًَل َی َن ِٔ ٔش َضا َوإنِّٔی َواہللٔ َ٣ا أَ ٔج ُؽ لٔی َو َلَ ٣َ ٥ِ ُٜث َّل َٗاَِ ٟت َوا َِ ٟت َِ ٤ش ُت ِ
اس ََ ٥ي ٌِ ُ٘ َ
وَٗ ٪اَِ ٟت َوأُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سا ًَتٔطٔ
ش ٔی َن َٗا َََ ٓ ٢ؼب ِ ْر َجٔ٤ي َْ ١واہللُ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٌَا ًَُ ٪ل َی َ٣ا َت ٔؼ ُٔ َ

َشی یَا ًَائٔظَ ُة َٓ َ٘ ِؽ أَِ٧زَ َ ٢اہللُ بَ َزائ َ َت ٔک
اَّٟس َ
ور فٔی َو ِجضٔطٔ َوص َُو َی َِ ٤شضُ َجبٔي َُ ٨ط َو َي ُ٘و ُ ٢ا ِٟبُ ِ َ
ُفٓ ٔ ٍَ ًَ ُِ ٨ط َوإنِّٔی َْلَ َت َبی َّ ُن ُّ ُ
ٓ ََش َٜت ِ َ٨ا َ ُ
ُو ٦إَِٔ ٟيطٔ َو ََّل أَ ِش َُ ٤ؽ ُظ َو ََّل أَ ِش َُ ٤ؽ ُ٤َ ٛا َو َل٩ِٔ ٜ
َٗاَِ ٟت َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َط َّؽ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ُ ََـ ّبا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَبَ َو َ
ای ُٗومٔی إَِٔ ٟيطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََّل َواہللٔ َّلَ أَٗ ُ
َّ
رکتُ ُ٤و ُظ َوَّلَ َُیَّرِتُ ُ٤و ُظ َوکَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َت ُ٘و ُ ٢أَ َّ٣ا َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت َج ِص ٕع
أَ ِش َُ ٤ؽ اہللَ أ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢بَ َزائًَٔی َِ َ٘ ٟؽ َسٌِ ٔ٤ت ُُ٤و ُظ ٓ ََ٤ا أَِ َ ِ ٧

اَّ ٪أ ٟذی َی َتک َ َّٔ ٓ ٥ُ ٠يطٔ ِٔ ٣ش َل ْض َو َش َّشا ُ٪
ٓ ٌََ َؼ ََ ٤ضا اہللُ بٔؽٔیَ ٔ ٨ضا ََٓ ٥َِ ٠ت ُ٘ ِ ١إ ٔ ََّّل َظی ِ ّرا َوأَ َّ٣ا أ ُ ِظت َُضا َش ُِ ٨َ ٤ة ٓ ََض َِ َٜ ٠ت ٓ َٔيَ ٩ِ ٤صَ ٠
َک َوک َ َ
اَ ٪ي ُشو ُس ُط َو َی ِح َُ ٌُ ٤ط َوص َُو َّأ ٟذی َت َولَّی ٔٛب ِ َر ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥صُ َو َو َش ُِ ٨َ ٤ة
بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َوا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ُِٔ ًَ ٙب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ََ ٢وص َُو َّأ ٟذی ک َ َ
اٟش ٌَةٔ
َٕ أَبُو بَ ِرکٕ أَ ََِّ ٪ل یَ ِِ ٣ٔ ٍَ َٔ ٨ش َل ّصا ب ٔ َ٨آ ٌَٔ ٕة أَبَ ّؽا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو ََّل یَأ ِ َت ٔ ١أُوُٟوا ا َِِ ٟٔـ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١و َّ
َٗاَِ ٟت َٓ َصَ ٠

ُ
ی ٩فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َي ٌِىٔی ِٔ ٣ش َل ّصا إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ أََّلَ
ْقبَی َوا َِ ٤َ ٟشأٛی َن َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
إلٔ َی ٔ ٔ
آَخ ِاْل َیةٔ َي ٌِىٔی أَبَا بَ ِرکٕ أَ ِ ٪یُ ِؤتُوا أولٔی ا ِِ ُ ٟ

اَ ٪ي ِؼ ٍَُ ٨
َف َ٨َ ٟا َو ًَا َؼ َُ ٟط ب ٔ َ٤ا ک َ َ
تُ ٔص ُّب َ
َف اہللُ َلَ ٥ِ ُٜواہللُ َُ ُٔ ْور َرش ْٔيَٗ ٥ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ بَل َی َواہللٔ یَا َربَّ َ٨ا إَّٔ٧ا َٔ ُ٨ٟص ُّب أَ َِ ٪ت ِِ ٔ َ
و ٪أَ َِ ٪ي ِِ ٔ َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رع َو َة َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یؽ َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوَُیِرُ
يض َ ٔ
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َو َسٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ َّ
اِ ٠ٟيثٔ ِّی َو ًُب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ًَ ِ٩
ِ
ًَائٔظَ َة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
رع َو َة َوأَ َت َّ٥
ٔیث أَك ِ َو ََ ٩ِ ٣ٔ ٢شؽٔیثٔ صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ومحمد نبالیغؿ،اوبااسةة ،اشہؾ نبرعفة،رضحتاعہشئ ریضاہلل اہنع ےسرفاتی ےہفہرفامیتںیہ بجریمے قلعتمولوگں ںیم
ذترکہوہےناگلسجیکےھجمابلکلربخہنیھتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےقلعتماطخبرکےنےکےئلڑھکےوہےئ۔افر
دہشتےکدعباہللاعتیل یکدمح فانثایبؿرکےن ےکدعبرفامایولوگ ےھجماؿولوگںےکقلعتم  ہررہدفوہنجںےنریمیویبیرپتمہت
اگلیئےہ۔اہللیکمسق ںیمےناینپویبیںیمیھبکوکیئربایئںیہندیھکی۔افراسںیمیھبوکیئربایئںیہندیھکیسجےکاسھتاؿ
ولوگںےناسوکمہتمایکفہریمیدعؾوموجدیگںیمیھبکریمےرھگںیمدالخںیہنوہا۔رھپفہرہرفسںیمریمےاسھترشکیراہ
ےہ۔ اس رپ دعس نب اعمذ ریض اہلل ہنع ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ہک ےھجم ااجزت دےئجی ہک ںیم اؿ یک رگدںین ااتر دفں۔ ہلیبق
زخرج اک اکی صخش ڑھکا وہا (اسحؿ نب اثتب یکفادلہ اؿ یک ربادری ےس  قلع ریتھک ںیھت) افر(دعس ےس) ےنہک اگل اہللیک مسق مت

وھجٹوبےتلوہویکںہکاہللیکمسق ارگاؿولوگںاک قلعہلیبقافسےسوہاتمتیھبکہیابتہنرکےت۔ونتباہیںکتچنہپیئگہک
دجسمیہںیمافسفزخرجےکدرایمؿزلایئاکدخہش وہایگ۔ رضحتاعہشئریض اہللاہنع رفامیتںیہہکےھجماس اکملعیھب ہناھت۔اس
رفز اشؾ ےک فتق اؾ حطسم ےک اسھت یسک اکؾ ےک ےئل یلکن (ےتلچ وہےئ) اؾ حطسم وک وھٹرک یگل وت ےنہک یگل ہک حطسم الہک وہ۔ رضحت
اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک ںیم ےن اؿ ےس اہک ایک ابت آپ ےن اےنپ ےٹیب وک ویکں وکس ریہ ںیہ فہ اخومش وہںیئگ۔ وھتڑی
دری دعب ھچک وھٹرک یگل افر حطسم یک الہتک یک دبداع یک۔ ںیم ےن دفابرہ اؿ ےس وپاھچ نکیل اس رمہبت یھب فہ اخومش رںیہ۔ رسیتی
رمہبت یھب ااسی یہ وہا وت ںیم ےن اںیہنڈااٹن افر اہکہک آپ اےنپ ےٹیب ےک ےئل دباعرکیت ںیہ۔ اؾ حطسم ےنہک وج ں اہللیک مسق ںیم اےس
اہمتریفہجےسیہوکسریہوہں۔(رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہ۔)ںیمےنوپاھچریمےقلعتمسکفہجےس؟اس
رپاوہنںےناسریتقیقحوھکؽرکایبؿرکدی۔ںیمےناؿےسوپاھچہکایکفام ییہیابتےہ؟فہےنہکوج ںاہںاہللیکمسق ںیم
فاسپولٹیئگافرسجاکؾےئلیکیلکنیھتایکسذرایسیھباحتجابیقہنریہافررھپےھجماخبروہایگ۔رھپںیمےنرعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمریمےفادلےکرھگجیھبدےئجی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےاسھتاکیالغؾوکجیھبدای۔ںیم
رھگںیمدالخوہیئوتداھکیہکاؾرفامؿریضاہللاعتیلاہنع(رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعیکفادلہ)ےچینںیہافراوبرکبریضاہلل
اعتیلہنعافرپرقآؿرکمیزپھرےہںیہ(فادلہ)ےنوپاھچیٹیبےسیکآیئوہ؟ںیمےناؿےکاسےنموپراہصقایبؿایک۔افراتبایہکاس
اک ولوگں ںیم رچاچ وہ اکچ ےہ۔ اںیہن یھب اس ےس اینت فیلکت وہیئ ینتج ےھجم وہیئ یھت۔ فہ ھجم ےس ےنہک وج ں۔ یٹیب ربھگاان ںیہن اس
ےئلہکاہللیکمسقوکیئوخوصبرتوعرتایسیسجےسایکسوسونکںےکوہےتوہےئاساکوشرہتبحمرکاتوہافرفہ(وسںینک)اس
ےس دسح ہن رکںی افر اس ےک قلعتم ابںیت ہن انبیئ اجںیئ ینعی اںیہن فہ اذتی ںیہن یچنہپ وج ےھجم وہیئ یھت۔ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ایک
ریمےفادلیھبہیابتاجےتنںیہ؟اوہنںےنرفامایاہںرھپںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکقلعتموپاھچوتاتبایہکاہں
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبہیابتاجےتنںیہ۔اسرپںیمافرزایدہنیگمغوہیئافررفےنیگل۔رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع
ےن ریمے رفےن یک آفاز ہ ی وت ےچین فیرفی الےئ افر ریمی فادلہ ےس وپاھچ ہک اےس ایک وہا۔ اوہنں ےن رعض ایک ہک اےس اےنپ
قلعتمےنلیھپفایلابتاکملعوہایگےہ۔ذہلاایکسآوھکنںںیمآوسنآے۔رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنرفاماییٹیبںیمںیہمت
مسق داتی وہں ہک اےنپ رھگ فاسپ ولٹ اجؤ۔ ںیم فاسپ یئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے رھگ فیرفی الےئ افر ریمی
اخدہمےسریمےقلعتمدرایتفایکوتاےنساہکاہلل یکمسق ےھجماؿںیمیسکبیعاکملعںیہناام رضفرےہہکفہ(ینعیرضحتاعہشئ
عخ
ی
ن
ی
ریضاہللاعتیلاہنع)وساجایرکیتںیھتافررکبیادنردالخوہرکآاٹاھکاجایرکیتیھت۔(رافیوککشےہہکریمخاھتاہکای هااھت)
اس رپ ضعب احصہب ےن اےسڈااٹن افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکاسےنم چسوبول۔ اہیں کت ہک ضعب ےن اےس(ینعی
اخدہم وک) ربا الھب اہک۔ فہ ےنہک یگل ُش ْیجَا َؿ اّللَِّ۔ اہلل یک مسق ںیم اےکن (ینعی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےک) قلعتم اس رطح

اجیتنوہںسجرطحانسر اخصلافررسخوسےن وکاچہپاتن ےہ۔رھپاسصخش وک یھبہی ابت ہتپ لچیئگ۔سج ےکابرے ںیمفاہعق
ّللَّاہللیکمسق ںیمےنیھبکیسکوعرتاکرتسںیہنوھکال۔رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیت
اہکایگاھت۔فہیھبےنہکےل ُش ْیجَا َؿا ِ
ںیہہکرھپفہصخشاہللیکراہںیمدیہشوہایگ۔اسےکدعب حبصےکفتقریمےفادلنیریمےاپسآےئ۔فہایھبریمےاپسیہ
آ ےہک رصعیک امنززپھ رکیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس یھبفیرفیےلآےئ۔ریمےفادلنیریمےداںیئابںیئ ےھٹیبوہےئ
ت
آ ے۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن شهدد زپےنھ ےک دعب اہلل اعتیل یک دمحف انثء ایبؿ یک افر رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع
ارگربایئےکرق بیئگوہایمتےناےنپافرپملظایکوتاہللاعتیلےسوتہبرکول۔ویکںہکاہللاعتیلاےنپدنبفںیکوتہبوبقؽرکےتںیہ۔
اؾاوملنینمرضحتاعہشئ ریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکاکیااصنریوعرتآیئ افردرفازےںیمھٹیبیئگ۔ںیم ےنرعض ایک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ اس وعرت یک وموجدیگ ںیم اس ابت اک ذرک رکےت وہےئ ایحء ںیہن رفامےت۔ اس رپ یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فظع فتحیص یک وت ںیم اےنپ فادل یک رطػ وتمہج وہیئ افر رعض ایک ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس وک وجاب دےئجی۔ اوہنں ےن یھب یہی اہک۔ بج دفونں ےن وکیئ وجاب ںیہندای وت ںیم ےن دہشت زپھ رک دمح فانثء ایبؿ رکےن ےک
دعب اہک اہلل یک مسق ارگ ںیم اہلل اعتیل وک وگاہ انب رک رضحات ےس ہی وہکں ہک ںیم ےن ہی اکؾ یہن ایک بت یھب ہی ابت ےھجم افدئہ ںیہن
اچنہپےئ یگ۔اسےئلہکابت متولوگںےکاسےنمیہک اج یکچےہافراہمترےدولں ںیمرساتیئرکیئگےہافرارگںیمہیوہکںہک
اہںںیمےنہیایکےہافراہللاعتیلاجاتنےہ۔ہکںیمےنںیہنایکمتولگوہکےگہکاسےناےنپرجؾاکارقاررکایل۔اہللیکمسق ںیم
اہمترےافراےنپقلعتموکیئاثمؽیہناجیتن۔رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہرھپںیمےنوقعیبہیلعاالسلؾاکانؾانیلاچاہ
وت ریمے ذنہ ںیم ںیہن آای۔ اام  یہ آای ہک فہ اوبویفس ہیلع االسلؾ ںیہ۔ (ینعی ریما ہصق یھب ایہن یک رطح ےہ ےسیج ہک اوہنں ےن
اےنپ ےٹیب وک وھک ےن ےک دعب رفامای فضير لیمج ینعی ربص یہ رتہب ےہ افر سج رطح مت ایبؿ رک رےہ وہ اس رپ اہلل اعتیل دمداگر رےہ اگ)
رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہہک رھپ ایسفتق یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس رپفیح انزؽ وہیئ افر ل ولگ اخومش
وہے۔بجفیحےکآاثرمتخوہےئوتںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہاونررپوخیشےکآاثردےھکی۔آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اینپ اشیپین ےس ہنیسپ وپےتھچ وہےئ رفامےن ےگل۔ اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہمت اشبرت وہ۔ اہلل اعتیل ےن اہمتری
اپزیکیگ افر ربات انزؽ رفام دی ےہ۔ اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم تہب ہصغ ںیم یھت ہک ریمے فادلنی
ےنھجمےساہکہکاوھٹافرڑھکیوہاجؤ(ینعییبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکرکشہیادارکف)اعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہںیم
ےناہک اہللیکمسق ہنںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرکشہیادارکفںیگافرہنآپ(اوبرکبریضاہللاعتیلہنعافراؾرفامؿریض
اہلل اعتیل ہنع) دفونں اک ہکلب اہلل رب ااعلنیمل اک رکشہی ادا رکفیگن افر ایکس یہ رعتفی رکفں یگ سج ےن ریمی ربات انزؽ یک۔آپ
ولوگںےنوت ریمےقلعتمہیابتنسرکہنااکسااکنرایکافرہناےسرفےنکیکوک شیک۔اعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامایرکیتںیھت

ہک زبنی تنب شحج وک اہلل اعتیل ےن ایکس ددنیاری یک فہج ےس ؤاچایل افر اس ےن اس ومعق رپ ایھچ ابت یہک نکیل ایکن نہب ہنمح ربابد
وہےنفاولںےکاسھتوہ ںیئگ۔استمہتوکالیھپےنفاولںںیمحطسم،اسحؿنباثتبافردبعاہللنبایباشلمآ ے۔دبعاہللنب
ایب(انمقف)یہوشےشوھچڑاتافرربخںیعمجرکاتافراسںیمایساکزایدہاہھتاھت۔ہنمحیھباےکساسھترشکیںیھت۔اعہشئریضاہلل
ْت
اعتیلاہنعرفامیتںیہہکاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنمسقاھکیئہکابحطسموکیھبکافدئہہناچنہپںیئےگوتہیآایتانزؽوہںیئ َف َل َيَ َ ِ
م ُک
ُأ ُفلا الْفَ ْض ِل ِ ْن ْم َفال َّصعَ ِة ِإ ََل۔ (الہ لضف افر رزؼ ںیم اشکدیگ رےنھک فاےل مسق ہن اھکںیئ (رماد اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہ) ہک
رہتشدارفں ،اسمنیک افراہلل اعتیلیکراہ ںیمرجہت رکےنفاولں وکھچک ںیہندںیےگ) اس ےسرمادحطسمںیہ۔اہیںکتہکاہلل
َ َ ُئخِ ُی َ تَع ْف ِ َُک
ّللَّ عَفُو ٌّر َر ِِحٌّ۔ (ایک نت ولگ ںیہن اچےتہ ہک اہلل اعتیل مت وک اعمػ رک دے افر فہ تہب
ّللَّ ل ْم َفا ُ
اعتیل ےن رفامای أل ّو َؿ أ ْؿ َر ا ُ
اعمػرکےنفاالافررہمابؿےہ۔اونلر۔آتی۔)اسرپاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنرفامایویکںںیہناےاہلل اہللیکمسقل ریتی
رفغمت اچےتہ ںیہ افر رھپ حطسم وک ےلہپ یک رطح دےنی ےگل۔ ہی دحثی نسح حیحص رغ ب ےہ۔ ویسن نب سیدی ،رمعم افر یئک رافی ہی
دحثیزرہیےس فہرعفہنبزریبےسفہدیعسنببیسم،ہمقلعنبفاقصیثیلافردبعاہللنبدبعاہللےسافرہی برضحاتاعہشئ
ریضاہللاعتیلاہنعےساشہؾنبرعفہیکدحثیےسزایدہلمکمافریبملدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسةة،اشہؾنبرعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئونریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1107

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًؽی٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصاً ،ٚبؽاہلل ب ٩ابی برک ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة

َّ
َّ
آ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ٧زَ َ ٢أَ ََ ٣ز ب ٔ َز ُج َ٠ی ِ ٔن
َک ذََ ٔ ٟ
ْق َ
َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زَ َِ ًُ ٢ذرٔی َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔٓ ََذ َ َ
ک َو َت ََل ا ِِ ُ ٟ

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٙ
َوا َِ ٣زأَة ٕٓ ُ ٔ
َرضبُوا َش َّؽص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنباشبر،انبایبدعی،دمحمنبااحسؼ،دبعاہللنبایبرکب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسفہدمحمنبااحسؼےسفہدبعاہللنبایب
رکبےسافرفہرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسلقنرکےتںیہہکبجریمیرباتانزؽوہیئوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ربنمرپڑھکےوہےئ افراس اکذترکہرکےنےکدعبآایت التفتںیکرھپےچینفیرفیالےئافردفرمدفں افراکی وعرترپدح
ذقػاجریرکےناکمکحدای۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدمحمنبااحسؼیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،دمحمنبااحسؼ،دبعاہللنبایبرکب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئرفاقؿیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرفاقؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1108

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪واػ ،١ابواوائ٤ً ،١زو بَ ٩ششبي ،١شرضت ًبؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ٔ ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ ٔ٩
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪و ٔ
َش ِشبٔي َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َّ
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ث ُ َّ٣َ ٥اذَا
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧ؽا َوص َُو َظ ََ َ٘ ٠
َُ

ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ث ُ َّ٣َ ٥اذَا َٗا َ ٢أَ َِ ٪تزِن ٔ َی ب ٔ َصٔ٠ي َٔ ٠ة َجارٔ َک َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟؽ َک َظ ِظ َي َة أَ َِ ٪ی ِل ٌَ ََ ٌَ ٣َ ٥
یب
َٔ
َغ ْ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح نب دہمی،ایفسؿ،فالص،اوبافالئ،رمعف نبرشلیبح ،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہ ہکںیمےن رعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسنانگہ ب ےسڑباےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیہکمتاہللےکاسھتیسکوک

رشکی رھٹاؤ احالہکن اس ےن یہ ںیہمتدیپا ایک۔ ںیم ےن رعض ایک رھپ؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ہک مت اینپ افالد وک
اسڈرےسلتقہنرکدفہکفہاہمترےاسھتاھکاناھکےئاگ۔ ںیمےنرعضایکاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیہکمت
اےنپزپفیسیکویبیےکاسھتزانرکف۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،فالص،اوبافالئ،رمعفنبرشلیبح،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرفاقؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1109

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ،٩٤سٔيا٨٣ ،٪ؼور ،اً٤ع ،ابووائ٤ً ،١ز بَ ٩شجيً ،١بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر َواْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو
َش ِشبٔي َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ ٠طٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
بِ َٔ ُ ٩
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،ا،شم ،اوبفالئ ،رمع نب رشلیج ،دبعاہلل اس دحثی وک دبعارلنمح ےس فہ ایفسؿ ےس فہ
وصنمرےسافرا،شمےسفہ اوبفالئےس فہرمعفنب رشلیبحےسفہدبعاہللےس افر فہ یبنارکؾیلص اہللہیلعفملس ےسایسےکلثم
لقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،ا،شم،اوبفالئ،رمعنبرشلیج،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرئرفاقؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1110

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،سٌيؽ ب ٩ربيٍ ابوزیؽ ،طٌبہ ،واػ ١اشؽب ،ابووائ ،١شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ١اْلِ َ ِش َؽ ٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١بؽٔ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ أَبُو َزیِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩و ٔ
َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َّ
ک َوأَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟؽ َک ٔ٩ِ ٣
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧ؽا َوص َُو َظ ََ َ٘ ٠
آَخ
ک َوأَ َِ ٪تزِن ٔ َی ب ٔ َصٔ٠ي َٔ ٠ة َجارٔ َک َٗا ََ ٢و َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو َّأ ٟذ َ
ک أَ ِو ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَا َٔ ٣
أَ ِج ٔ ١أَ َِ ٪یأِک ُ ََ ٌَ ٣َ ١
یَّ ٩لَ َی ِؽ ًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ

اب یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّّل بٔا َِ ٟص َِّ ٙوَّلَ َیزَُِ ٧وَ ٪و ََ ٩ِ ٣ئ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ
َو ََّل َي ِ٘ ُتَ ُ٠
ک یَ َِٙ ٠أَثَا ّ٣ا ي َُـا ًَ ِ
ٕ َٟطُ ا َِ ٌَ ٟذ ُ

َو َی ِعِ ُ٠ؽ ٓ ٔيطٔ َُ ٣ضاّ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
اػ ْٕٔ ١لَُ َّ ٧ط َزا َؼ فٔی إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر َواْلِ َ ًِ َٔ ٤ع أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َو ٔ
ٔیث ُسٔ َِي َ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ٔ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩و ٔ
َر ُج َّل َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٤زو بِ َ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َٗا ََ ٢و َص ََ ٜذا َر َوی ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩و ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ٔ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١بؽٔ اہللٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َش ِشبٔي َ١
َُ
دبع نب دیمح ،دیعس نب رعیب اوبزدی ،ہبعش ،فالص ادحب ،اوبفالئ ،رضحت دبعاہلل ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفملس ےس وپاھچ ہک وکاسنانگہ  ب ےس زایہ ڑبا ےہ؟آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای مت اہللاک رشکی رہھٹاؤ احالہکن اس
ےنںیہمتدیپ اایکےہافراینپافالدوکاسےئللتقرکفہکفہ اہمترےاسھتاھکانہناھکےنےگلایاہمترےاھکےنںیمےسہناھکےن

ےگل افر ہی ہک مت اےنپ زپفیس یک ویبی ےک اسھت زان رکف۔ دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی
َ تَ ْْ ُنل ُ ل َّی ْف َّ
ّللَّإ َّلي ْ
لف َل ث ُيؿفنَمْتَفْعَلْ َذکِلَ َیل ْ
َ
َ
َ
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اب َ ْي َؾالِْْ َناة َ ِة َف َئج ْ ُل ْدد فِن ِةم ُ َها ًيآلہی(افرفہ وج اہللےکوسایسکافروکوبعمدوک ںیہناکپرےتافراسصخشوکانقح لتق ںیہنرکےت
لَ ُةالْعَ َدد ُ
ےسج اہلل ےن رحاؾ رک دای ےہ افر زان ںیہن رکےت افر سجصخش ےن ہی ایک فہ انگہ ںیم اج زپا،ایقتم ےک دؿ اےس دانگ ذعاب وہاگ افر
اس ںیم ذلیل وہ رک زپا رےہ اگ۔ ادرفاقؿ ،آتی) ایفسؿ یک وصنمر افر ا،شم ےس وقنمؽ دحثی ہبعش یک فالص ےس رمفی دحثی
ےسزایدہحیحصےہ۔اسےئلہکفالصیکدنسںیماکیصخشزایدہذموکرےہ۔دمحمنبینثمدمحمنبرفعجےسفہہبعشےسفہفالصےس

فہاوبفالئےسافرفہدبعاہللےسلقنرکےتوہےئرمعفنبرشلیبحاکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیعسنبرعیباوبزدی،ہبعش،فالصادحب،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئرعشائ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرعشائ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1111

راوی  :ابواَّلطٌث اش٤ؽ ب٘٣ ٩ؽاً ٦حلی٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤كٔاوی ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل
ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ٔ ٦ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
اٟلَٔاو ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َ
َ
َ
ْقبٔی َن َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َػ ٔٔ َّي ُة
أبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َوأٔ ِ ٧ذ ِر ًَ ٔظی َر َت َٝاْلِ ِ َ

ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب یَا َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ یَا بَىٔی ًَ ِب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب إنِّٔی َّلَ أَ ُِ ٔ ٠٣
َ ٝل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاہللٔ َط ِيئّا َسُ٠ونٔی ٔ٣َ ٩ِ ٣الٔی َ٣ا ٔطئِت ُِ٥
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ِ َ ٧ص َو
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َص ََ ٜذا َر َوى َؤٛي ٍْ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َشؽٔیثٔ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َُّ ٩ٔ ٤
اٟلَٔاو ٔ ِّی َو َر َوى َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ض
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُِ ٣ز َس َّل َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اوباالثعش ادمح نب دقماؾ یلجع ،دمحم نب دبعارلنمح افطفی ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ
رفامیتںیہہکبجآتیف َأ ْ د ع
یآلہی(افراےنپرق بےکرہتشدارفںوکڈرا۔ارعشلائ،آتی)انزؽوہیئوتروسؽ
َ
ن ِْر َِسي َرکَتَ َْال ْ َق ِ َ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے ہیفص تنب دبعابلطمل اے افہمط تنب دمحم (یلص اہلل ہیلع فملس) اے ونبدبعابلطمل ںیم مت

ولوگںےکےئلاہللاعتیلےکذعابےسؤاچےنںیمیسکزیچاکاایتخرںیہنراتھک۔اہںریمےامؽںیمےسوجمتاچوہبلطرکےتکسوہ۔
ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ فعیک افر یئک رافی یھب ہی دحثی اشہؾ نب رعفہ ےس فہ اےنپ فادل ےس افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع
ےسایسیکامدننلقن رکےتںیہ۔ضعبرضحاتاسدحثیوکاشہؾنبرعفہےسفہاےنپفادلےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
ےس رمالس لقن رکےت ںیہ ،اس دنس ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ذرک ںیہن افر اس ابب ںیم رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج افر
رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :اوباالثعشادمحنبدقماؾیلجع،دمحمنبدبعارلنمحافطفی،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرعشائ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1112

٣وسی ب ٩ك٠صہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی
راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،زَکیا بً ٩ؽیً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩زو رقیً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرٰ ،
اہلل ً٨ہ

َکیَّا بِ ًَُ ٩ؽ ٓ ٕ
وسی بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َز َ ٔ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّق ُِّّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
َّ
َّ
كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َوأَٔ ِ ٧ذ ِر ًَ ٔظی َر َت َ َ
ْقي ِّظا َٓ َع َّؽ َو ًَ َّ٥
ْقبٔی َن َج ََ ٍَ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ُ ٥َ ٠
ک اْلِ ِ َ
َش بَىٔی ًَ ِب ٔؽ َٕ ٨َ ٣
اٖ
ْقیِ ٕع أَ ِن٘ ٔ ُذوا أَ ِن ُٔ َش ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا٨َّ ٟارٔ َٓإٔنِّی ََّل أَ ُِ ٔ ٠٣
ُضا َو ََّل َن ِٔ ٌّا َیا ََ َ ٌِ ٣
َٓ َ٘ا ََ ٢یا ََ َ ٌِ ٣
ک َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاہللٔ َ ًّ
َش ُ َ
َش بَىٔی ٗ َُص ٕ ٓی أَ ِن٘ ٔ ُذوا أَ ِن ُٔ َش ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا٨َّ ٟارٔ َٓإٔنِّی
أَ ِن٘ ٔ ُذوا أَ ِن ُٔ َش ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا٨َّ ٟارٔ َٓإٔنِّی ََّل أَ ُِ ٔ ٠٣
ُضا َو ََّل َن ِٔ ٌّا یَا ََ َ ٌِ ٣
ک َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاہللٔ َ ًّ

ُضا َو ََّل َن ِٔ ٌّا َیا
َش بَىٔی ًَ ِب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَ ِن٘ ٔ ُذوا أَ ِن ُٔ َش ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا٨َّ ٟارٔ َٓإٔن ِّی َّلَ أَ ُِ ٔ ٠٣
ََّل أَ ُِ ٔ ٠٣
ُضا َو ََّل َن ِٔ ٌّا َیا ََ َ ٌِ ٣
ک َلًّ َ ٥ِ ُٜ
ک َلًّ َ ٥ِ ُٜ
ُضا َو ََّل َن ِٔ ٌّا إ ٔ ََّٔ ٟ ٪ک َرش ّٔ٤ا َسأَب ُ َُّ ٠ضا ب ٔ َب ََلَ ٔ ٟضا َٗا َ ٢أَبُو
َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ أَ ِن٘ ٔ ٔذی َنٔ َِش ٔک ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٓإٔنِّی ََّل أَ ُِ ٔ ٠٣
ک َٔ ٟک َ ًّ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة َش َّؽث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ي ٌُِ َز ُٖ َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ َُ ٣
َغ ْ

وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌَ ِي ُب بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
ًب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
اِ ٩ِ ًَ ٪
ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
دبعنبدیمح،زرکاینب دعی،دیبعاہللنبرمعفریق،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلط ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع رفامےتںیہہک
یآلہی۔انزؽوہیئوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرقشیوکعمجایک۔زینوصخیصافرومعیموطررپ  ب
ن ِْرع َِسي َر َ
بج َف َأ ْ د
کَت َْال ْ َق ِ َ
وک تحیص یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے رقشی ےک ولوگ اینپ اجونں وک آگ ےس ؤاچؤ ،ںیم مت ولوگں ےک ےئل اہلل یک
ابراگہ ںیم عفن ای فیلکت اک اایتخر ںیہن راتھک۔ اے ونب دہع انمػ اےنپ آپ وک دفزخ ےس ؤاچؤ ،ںیم مت ولوگں ےک ےئل اہلل ےک اسےنم
یسکعفنایناصقؿاکاایتخرںیہنراتھک۔رھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنونبیصقونبدبعابلطملافرافہمطتنبدمحم(یلصاہللہیلعفملس)
وکاکپراافررفامایہکاےنپآپوکدفزخےسؤاچؤ،ںیماہمترےےئلاہللےکاسےنمیسکعفنایناصقؿاکاایتخرںیہنراتھک۔(اےافہمط )
ےبکشاہمتری رقاتباکھجمرپقحےہافرںیماسقحداینیہںیموپرارکفںاگ۔ابیقریہآرختوتاسںیمےھجموکیئاایتخرںیہن۔
ہیدحثیبیعشےس فہدبعاکلملےس فہومٰیس نبہحلط ےسفہاوبرہریہریضاہللہنع افرفہیبنارکؾیلصاہلل ہیلع فملسےسایسےک
ل ینعملقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعفریق،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئرعشائ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1113

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،ابوزیؽً ،وٖٗ ،شا٣ة ب ٩زہیر ،شرضت اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َزیِ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ َِ َٗ ٩شا ََ ٣ة بِ ُٔ ٩ز َصی ِر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ ََ ٢وأَٔ ِ ٧ذ ِر
َّ
ُ
َّ ُ
ًَ ٔظی َر َت َ َ
ُف َٓ ٍَ َٔ ٩ِ ٣ػ ِوتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا بَىٔی ًَ ِب ٔؽ َٕ ٨َ ٣
اٖ
ْقبٔی َن َو َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِػبُ ٌَ ِيطٔ فٔی أذُِ َ ٧يطٔ َ َ
ک اْلِ ِ َ

وسی َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥و ٕ
َیا َػ َبا َشا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٖ ًَ ِ٩
ٔیث َ ٔ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َُ ٣
َغ ْ
َاَک ُت بٔطٔ َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ٩
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وسی َوص َُو أَ َػ ُّض ذ َ ِ
َٗ َشا ََ ٣ة بِ ُٔ ٩زصَیِر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

وسی
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٥َِ ٠َٓ ١ي ٌِز ٔ ِٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َُ ٣

کَت
ن ِْر ع َِسي َر َ
دبع اہلل نب ایب زاید ،اوبزدی ،وعػ ،اسقةة نب زریہ ،رضحت ارعشی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ہی آتی َف َأ ْ د
یاآلۃیانزؽوہیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلع فملسےن اےنپدفونںاکونںںیماایلگنںڈاؽںیلافرآفازوکدنلب رکےکرفامایاے
َْال ْ َق ِ َ
دبعانمػیکافالدڈرف(اہللےکذعابےس)۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔ضعبرافیاسدحثیوکوعػےسفہاسقہمےس
افرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسرمالسلقنرکےتںیہ۔ہیدحثیزایدہحیحصےہافراسںیماوبومیساکذرکںیہن۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،اوبزدی،وعػ،اسقةةنبزریہ،رضحتارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئلمن
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئلمن

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1114

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼة ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ةً ،لی ب ٩زیؽ ،اوض ب ٩ظاٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ض بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ِو ٔ

رخ ُد َّ
ٕ
اٟؽابَّ ُة ََ ٌَ ٣ضا َظا َت ُُ ٥سََ ِ ٠امی ََ ٪و ًَ َؼا َُ ٣
وسی َٓ َت ِحُ٠و َو ِج َط ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣و َت ِعتٔ ُ ٥أََ ِ ٧
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ِ ُ
ُف َو َي ُ٘و َُ ٢ص َذا یَا ُِ ٣ؤ ٔ٩ُ ٣
ا ِٟک َ ٔ ٔ
اُف بٔا َِ ٟعا َت َٔ ٥شًَّی إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا ِٟع َُوا ََٔ ٟ ٪ي ِح َتَ ٌُ ٔ٤
وََ ٓ ٪ي ُ٘و َُ ٢صاصَا یَا ُِ ٣ؤ َٔ ٩ُ ٣و ُي َ٘ا َُ ٢صاصَا یَا کَا ٔ ُ
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
اُف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َو َي ُ٘و َُ ٢ص َذا یَا ک َ ٔ ُ

ق َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َو ُش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ فٔی َؼابَّةٔ اْلِ َ ِر ٔ
دبع نبدیمح،رفح نبابعدة،امحد نب سلمة ،یلع نبزدی،افس نباخدل،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دایة االرض ےلکن اگ وت اس ےک اپس رضحت نامیلؿ ہیلع االسلؾ یک رہم افر رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ اک اصع
وہاگ۔سجےسومنمےکرہچےرپریکلےچنیھکاگسج ےساساکرہچہےنکمچےگلاگافراکرفیکانکرپرضحتنامیلؿہیلعاالسلؾیکرہم
اگلدےاگ،اہیںکتہکولگاکیدرتسوخاؿرپعمجوہںےگوتاکیدفرسےوکاکرفافرومنمہہکرکاکپرںیےگ۔(ینعیدفونںوک
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعاسےکالعفہافردنسےسیھبدایةاالرضےکایبؿںیملقنرکےتںیہافراساببںیماوباامہمریض
اہللہنعےسیھبدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،افسنباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرةاصصقل
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةاصصقل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1115

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،یزیؽ بٛ ٩يشا ،٪ابوشاز ٦اطحعی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ش َّؽثَىٔی أَبُو َشازٔ ٕ ٦اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یؽ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
ک ب ٔ َضا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا ََِ ٟ ٢و ََّل أَ ِ٪
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤ِّ ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠طٔ ُٗ ََِّ ١ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ أَ ِط َض ُؽ ََ ٟ
َ
َ
ک ََّل َت ِضؽٔی َ ٩ِ ٣أَ ِشب َ ِب َت َو َل َّٔ٩ٜ
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إَٔ َّ ٧
ْق ِر ُت ب ٔ َضا ًَ ِي ََ ٨
ْقیِ ْع أ َّ٣َ ٪ا یَ ِصُ ُ٠ٔ٤ط ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟحزَ َُ َْل ِ َ
ُت ٌَی ِّ َرنٔی ب ٔ َضا ُ َ
ا٪
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َیز ٔ َ
یؽ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
اہللَ یَ ِضؽٔی ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾایعجش ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
ّللَّ ہہک دےئجی اتہک ںیم ایقتم ےک دؿ آپ ےک قلعتم اامیؿ یک وگایہ دے
فملس ےن اےنپ اچچ (اوباطبل) ےس رفامای َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
وکسں۔فہ ےنہکےگلارگےھجمہیڈرہنوہاتہکرقشیںیہک ےگہک(اوباطبل) ےنومت یک ربھگاٹہ یکفہجےسہملکزپھایل وتںیم ہی
ہملک زپھ رک اہمتری آںیھکن ڈنھٹی رک داتی۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ إ َ َئ
ّللَّ َئ ْهددِق نَمْ َ َيئُ۔ االیة
ْ َفلَک ِ َّن ا َ
ن َل ْهددِق نَمْ َأ ْ َ ْ َ
ِّ َ
(ےبکشوتدہاتیںیہنرک اتکسےسجوتاچےہنکیلاہللدہاتیرکاتےہےسجاچےہافرفہ دہاتیفاولںوکوخباجاتن ےہ۔اصصقل۔
آتی)ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػسیدینباسیکؿیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾایعجش،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئوبکنعت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئوبکنعت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1116

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب٣ ،ؼٌب ب ٩سٌؽ ،شرضت سٌؽ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

رح ٕب َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

َسُ ٌِ ٔ٤ت ُِ ٣ؼ ٌَ َب بِ ََ ٩س ٌِ ٕؽ یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َس ٌِ ٕؽ َٗا َ ٢أُِ٧زَِٔ ٟت ف ٔ َّی أَ ِربَ ٍُ آ َیا ٕ
َک ٗٔؼَّ ّة َو َٗاَِ ٟت أ ُ َُّ ٦س ٌِ ٕؽ أََِ ٟي َص َٗ ِؽ أَ ََ ٣ز
ت َٓ َذ َ َ
َف َٗا ََٓ ٢کَاُ ٧وا إٔذَا أَ َراؼُوا أَ ِ ٪یُ ِلٌ ُٔ٤و َصا َط َحزُوا َٓا َصا
َشابّا َشًَّی أَ َُ ٣
َش ُب َ َ
اہللُ بٔا ِٟب ٔ ِّر َواہللٔ ََّل أَك ِ ٌَ ُ ٥كَ ٌَا ّ٣ا َو ََّل أَ ِ َ
وت أَ ِو َتَ ُ ِٜ

َُش َک بٔی ِاْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ا ٪ب ٔ َواَ ٔ ٟؽیِطٔ ُش ِش ّ٨ا َوإ ٔ َِ ٪جا َص َؽا َک ٟٔت ِ ٔ
َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو َو َّػ ِي َ٨ا ِاْل ٔ ِن َش َ
يض
َػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر فدمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امسک نب رحب ،بعصم نب دعس ،رضحت دعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ریم ے قلعتم اچر آںیتی انزؽ وہںیئ رھپ ہصق ایبؿ رکےت ںیہ ہک ایکن فادلہ ےن اہک ایک اہلل اعتیل ےن یکین اک مکح ںیہن ایک۔ اہلل یک مسق
ںیماسفتقکتھچکہناھکؤںیگہنویپںیگبجکترم ہناجؤںایرھپمتدفابرہرفکہنرکف۔رافی ےتہںیہہک بج اںیہنھچکالھکان
َحف ِإؿ ح َه َدد لی
ک ِت۔ ْٓال َی َة (افر
وہات وتہنموھکؽ رکالھکای رکےتآ ے۔اس رپہی آتیانزؽوہیئ َف َف َّص ْی َنا ْ ِٔال ْ َي َؿوِب ِ َ د
اک ِ ُ ْض ِر َ
َ
َال ْی ِة ُ ْ ً َ ْ َ
ل  ےن ااسنؿ وک اےنپ امں ابپ ےس ااھچ ولسک رکےن اک مکح دای ےہ افر ارگ فہ ےھجت اس ابت رہ وبجمر رکںی ہک وت ریمے اسھت اےس
رشکیانبےئےسجوتاجاتنیھبںیہنوتاؿاکانہکہنامؿ۔اوبکنعلت۔آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفدمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،بعصمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئوبکنعت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1117

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواسا٣ة وًبؽاہلل ب ٩برک سہِم ،شات ٥ب ٩ابی ػِیرة ،س٤اک ،ابوػاٟض ،شرضت ا٫ ٦انی

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َّ
رح ٕب
ِم ًَ َِ ٩شات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َػِٔی َر َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اٟش ِض ٔ ُّ
ُ
و ٪أَصِ َ١
رک َٗا َ ٢کَاُ ٧وا َی ِع ٔذ ُٓ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو َتأِتُ َ
و ٪فٔی َ٧اؼٔی ٥ِ ٜا َِ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َشات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َػِٔی َر َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک
اْلِ َ ِر ٔ
رخ َ
ق َو َي ِش َ ُ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
رض ًَ َِ ٩شات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َػِٔی َر َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسَِ ٠ي ُ ٥بِ ُ ٩أَ ِظ َ َ

ومحمدنبالیغؿ،اوبااسةةفدبعاہللنبرکبیمہس،احمتنبایبریغصة،امسک،اوباصحل،رضحتاؾاھینیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ُ لْ
کي ا مُ ْن َک َز (افر مت رکےت وہ اینپ سلجم ںیم ربا اکؾ۔ اوبکنعلت۔ آتی) یک ریسفت ںیم لقن رکیت ںیہ ہک فہ
ےس اس آتی َف َيَ ُْي َؿ ِف َي ِد ْ
ولگ زنیم فاولں رپ رکنکایں ےتکنیھپ آ ے افر اؿ اک ذماؼ اڑاای رکےت آ ے۔ ہی دحثی نسح ےہ ل  اس دحثی وک رصػ احمت نب ایب

ریغصہیکرفاتیےساجےتنںیہافرفہامسکےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسةةفدبعاہللنبرکبیمہس،احمتنبایبریغصة،امسک،اوباصحل،رضحتاؾاھین
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وسرئرفؾیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرفؾیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1118

راوی  :نْص بً ٩لی جہـِمٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ٪اً٤عً ،لية ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ِم َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
اَ ٪یو ٦بَ ِؽ ٕر هَ ضز ِت اٟزوًَ ٦ل َی َٓارٔض َٓأ َ
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اٟزوًَ ٔ ٦ل َی َٓار َٔض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َغی ْب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ََ ٛذا
ْص اہللٔ َٗا َٔ َ ٓ ٢
ب ٔ َٔ ِ ٨
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ََف َط ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
و ٪ب ٔ ُو ُضورٔ ُّ
و٦
اٟز ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َََُ ٠ب ِت ُّ
ْقأَ َن ِ ُ
ََ

ہنص
رصن نب یلع می  ،رمتع نب نامیلؿ ،نامیلؿ ا،شم ،عغنة ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وزفہ دبر ےکء
ومعق رہ رفیم الہ افرس رپ بلغ وہے وت ومونمں وک ہی زیچ ایھچ یگل۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ امل عُل ِ َی ْت ارلُّ ُفؾ۔ ْٓال َی َة (امل ولغمب
وہےرفیم،ےتلموہےئکلمںیمافرفہ اسولغمبوہےنےکدعبرقنع باغبلوہےگندنچربوسںںیماہللےکاہھتںیمںیہ ب
اکؾ ےلہپ افر ےلھچپ افر اس دؿ وخش وہےگن املسمؿ اہلل یک دمد ےس ،دمد رکات ےہ سج یک اچاتہ ےہ۔ رفؾ۔ آتی۔) انچہچن وک ومنم
الہرفؾےکافرسرپاغبلوہاجےنرپوخشوہے۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔رصننبیلععلیتارلفؾیہزپےتھآ ے۔
ہنص
م
ع
رافی  :رصننبیلع ی ،رمتعنبنامیلؿ،نامیلؿا،شم ،غنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
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ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرفؾیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1119

راوی  :ششین ب ٩رحیثٌ٣ ،اویة ب٤ً ٩زو ،ابواسصآ ٚزاری ،سٔيا ،٪شبيب ب ٩ابی ً٤زة ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت اب٩
ًباض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اَّ ٪
يب بِ ٔ ٩أَبٔی
اٟث ِور ِّٔی ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٙا َِٔ ٟزَار ِّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ا٪
و ٦فٔی أَ ِؼنَی اْلِ َ ِر ٔ
ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابًَِ ٩بَّا ٕ
ق َٗا ََ ٔ ٠ُُ ٢ب ِت َوَََُ ٠ب ِت ک َ َ
اٟز ُ
ض فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی اَ ٔ ٠ُُ ٥ٟب ِت ُّ
و٦
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟزؤْ ٔ ٦لَُ َّ ٧ض َِ ٥وإٔیَّاص ُِ ٥أَصِ ُ
و ٪أَ َِ ٪یوِ َض َز أَصِ ُ
و ٪یُ ٔص ُّب َ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
 ١اْلِ َ ِوثَا َٔ ٪وک َ َ
و ٪یُ ٔص ُّب َ
َش َُ ٛ
اٟز ُ
و ٪أَ ِ ٪یَوِ َض َز ُّ
َٓ ١ار َٔض ًَل َی ُّ
َک ُظ أَبُو بَ ِرکٕ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ض ِ٥
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًَل َی َٓار َٔض ْٔلَُ َّ ٧ض ِ ٥أَصِ ُ
اب ٓ ََذ َ ُ
َکو ُظ ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََذ َ َ
اَ ٪لَ َٛ ٥ِ ُٜذا
َک ُظ أَبُو بَ ِرکٕ َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا ا ِج ٌَ ِ ١بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي ََ ٨
ا٨َ َٟ ٪ا ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوإ ٔ ِ ٪هَ َض ِزتُ ِ ٥ک َ َ
ک أَ َج َّل َٓإ ٔ ِ ٪هَ َض ِزَ٧ا ک َ َ
َس َي ِِٔ٠بُ َ
وََ ٓ ٪ذ َ َ

وَٗ ٪ا َ٢
َکوا ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أََّلَ َج ٌَ َِ ٠ت ُط إلٔ َی ُؼ َ
َو ََ ٛذا َٓ َح ٌَ َ ١أَ َج َّل َظ َِ ٤ص ٔسٔ٨ی َن ََٓ ٥َِ ٠یوِ َضزُوا ٓ ََذ َ ُ
و٦
و ٪ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
وَ ٦ب ٌِ ُؽ َٗا َََ ٓ ٢ذَ ٔ ٟ
َش َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔي ٕؽ َوا ِٟب ٔ ِـ ٍُ َ٣ا ُؼ َ
اٟز ُ
اٟز ُ
أ ُ َرا ُظ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ک َٗ ِو ُٟطُ َت ٌَال َی اَ ٔ ٠ُُ ٥ٟب ِت ُّ
َش َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥هَ َض َز ِت ُّ
ْص ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ ٧ض ِ ٥هَ َضزُوا ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥یَ ِو َ ٦بَ ِؽ ٕر َٗا َ ٢أَبُو
و ٪ب ٔ َٔ ِ ٨
َف ُط ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َویَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َي ِ َ
ْص اہللٔ یَ ُِ ُ ٨
اَّ ٪
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟث ِور ِّٔی ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسٔ َِي َ
يض َ ٔ
َغ ْ
نیسحنبرحثی،اعمفیةنبرمعف،اوبااحسؼزفاری،ایفسؿ ،بیبنبایبرمعة،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
اہللاعتیلےکاسرفامؿاملعُل ِ َی ْتارلُّ ُفؾ۔ ْٓال َی َةیکریسفتںیمرفامےتںیمرفامےتںیہہکدفونںرطحزپاھایگعلیتافرعلیترشمنیک
الہ افرس یک رفویمں رپ ربرتی ےس وخش وہےت آ ے کینکہ فہ دفونں تب رپتس آ ے ہکبج املسمؿ اچےتہ آ ے ہک رفیم اغبل وہ
اجںیئویکہکنالہاتکبآ ے۔ولوگںےنااکسذترکہرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےسایکوتاوہنںےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل

فملسےسایبؿایک۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرقنع برفیماغبلوہاجںیئےگ۔بجرضحتاوبرکبریضاہللاعتیل
ہنع ےنرشمنیکےسااکسذرکایکوتےنہکےگلامہرےافراےنپدرایمؿاکیدمترقمررکولافرارگاسدمتںیمل اغبلوہےوت
متںیمہاام اام دفےگافرارگمتولگ(الہرفؾ)رپاغبلوہےوتل ںیہمتاام اام دںیےگ۔انچہچناپچنربسیکدمت نیعترکدی
یئگ۔ نکیل اس دم ت ںیم رفؾ اغبل ہن وہےئ۔ بج ااکس ذترکہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناوبرکبریضاہللاعتیلہنعےسرفامایمتےنزایدہدمتویکںرقمرںیہنیک۔رافی ےتہںیہہکریماایخؽےہہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےندسےک رق باہک۔دیعس  ےتہںیہہکعضبدسےس مکوک  ےتہںیہ۔رافی ےتہںیہہکاےکسدعبرفؾ،الہافرس رپ
اغبلآےاملعُل ِ َی ْتارلُّ ُفؾ۔ ْٓال َی َةےسیہیرمادےہ۔ایفسؿ ےتہںیہہکںیمےنانسےہہکالہرفؾوزفہدبرےکدؿاغبلوہےئ۔
ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،اعمفیةنبرمعف،اوبااحسؼزفاری،ایفسؿ ،بیبنبایبرمعة،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہلل
اعتیلہنع
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ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرفؾیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1120

راوی  :ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ظاٟؽ بً ٩ث٤ہً ،بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤ج٤هی ،اب ٩طہاب زہزیً ،بيؽاہلل
بً ٩بؽاہلل ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ابِ ُِ ًَ ٩ث ََ ٤ة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و ٦أَ ََّل ا ِش َت ِل َت یَا أَبَا بَ ِرکٕ َٓإ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ ِـ ٍَ َ٣ا بَی ِ َن ثَ ََل ٕث إلٔ َی تٔ ِش ٍٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اٟز ُ
َٗا َْٔ ٢لَبٔی بَ ِرکٕ فٔی ُ٨َ ٣ا َش َبةٔ اَ ٔ ٠ُُ ٥ٟب ِت ُّ

َشؽ ْ
ض
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبومیس دمحم نب ینثم ،دمحم نب اخدل نب عیمہ ،دبعاہلل نب دبعارلنمح یحمج ،انب اہشب زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتیلامہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوبرکبریضاہللاعتیلہنعےسرفامایہکاوبرکب(ریضاہلل
اعتیلہنع)متےنرشطاگلےنںیماملعُل ِ َی ْتارلُّ ُفؾ۔ ْٓال َی َةیکایتحطویکںںیہنیک۔احالہکنعضبنیتےسونکتوک ےتہ ںیہ۔ ہیدحثی
نسحرغ بےہ۔زرہیاسدحثیوکدیبعاہللےسافرفہانبابعسریضاہللاعتیلامہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :اوبومیسدمحمنبینثم،دمحمنباخدلنبعیمہ،دبعاہللنبدبعارلنمحیحمج،انباہشبزرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانب
ابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرفؾیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1121

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١اس٤اًي ١ب ٩ابی اویص ،اب ٩ابی ز٧اؼ ،ابوز٧اؼ ،رعوة ب ٩زبیر ،شرضت ٧يار ب٣ ٩رک ٦اسِ٠م
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ُ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ َویِ ٕص َش َّؽثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِِ ُ ٩
و ٪فٔی بٔ ِـ ٍٔ ٔسٔ٨ی َن
رک ٕ ٦اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
و ٦فٔی أَ ِؼنَی اْلِ َ ِر ٔ
ق َوص َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٌِ ٔؽ ََُ٠بٔض ٔ َِ ٥س َي ِِٔ٠بُ َ
اٟز ُ
َِم َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت اَ ٔ ٠ُُ ٥ٟب ِت ُّ
َ ٔ ٧يارٔ بِ َٔ ِ ٣ُ ٩

١
َٓکَاِ َ ٧ت َٓار ُٔض َی ِو ََ٧ ٦زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َٗاصٔز ٔ َ
اٟزوِ ٠َ ًَ ٔ ٦يض ٔ ِْٔ ٥لَُ َّ ٧ض َِ ٥وإٔیَّاص ُِ ٥أَ ِص ُ
و ٪یُ ٔص ُّب َ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
یُّ ٔ ٟ ٩رلوَ ٔ ٦وک َ َ
وُ ٪ه ُض َور ُّ
ْقیِ ْع
َ ٔ ٛت ٕ
و ٪ب ٔ َٔ ِ ٨
اب َوفٔی ذََ ٔ ٟ
َف ُط ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
ک َٗ ِو ُ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َو َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َي ِ َ
ْص اہللٔ َی ُِ ُ ٨
ْص ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ َوصُ َو ا ٌَِ ٟزٔیز ُ اَّ ٟزش ٔي َُ ٥وکَاِ َ ٧ت ُ َ

َخ َد أَبُو بَ ِرکٕ
تُ ٔص ُّب ُه ُض َور َٓار َٔض ْٔلَُ َّ ٧ض َِ ٥وإٔیَّاص َُِِ ٟ ٥ي ُشوا بٔأَصِ َٔ ٔ ٛ ١ت ٕ
اب َو ََّل إ ٔ َی٤ا ٕ ٪ب ٔ َب ٌِ ٕث َٓ َ٤َّ ٠ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َ َ
َّ
ِّ
و ٪فٔی بٔ ِـ ٍٔ
اٟؼ ِّؽ ُ
و ٦فٔی أَ ِؼنَی اْلِ َ ِر ٔ
ق َوص َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٌِؽٔ ََُ٠بٔض ٔ َِ ٥س َي ِِٔ ٠بُ َ
اٟز ُ
یَ ٙرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ٔؼيضُ فٔی َ َ ٧واؤی ََ ٜ٣ة اَ ٔ ٠ُُ ٥ٟب ِت ُّ

وَ ٦س َت ُِِ ٔ ٠ب َٓار َٔض فٔی بٔ ِـ ٍٔ ٔسٔ٨ی َن أَٓ َََل
ک بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨ز ًَ ََ ٥ػاشٔبُ َ
ْقیِ ٕع ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََذَ ٔ ٟ
اٟز َ
ٔسٔ٨ی َن َٗا َْ َ ٧ ٢
ک أَ َُّّ ٪
اض َٔ ُ ٩ِ ٣

اَ ٪و َٗاُٟوا ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ
َار َت َض َ ٩أَبُو بَ ِرکٕ َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک َٗ ِب ََ ١ت ِ ٔ
وَ ٪و َت َو َ
ک َٗا َ ٢بَل َی َوذََ ٔ ٟ
ک ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َُ ٧زاصَٔ ُ٨
ُح ٔی ٥اِّ ٟز َصا ِٔ ٓ ٪
اؿ ٌُوا اِّ ٟزصَ َ
َش َُ ٛ

ک َو َس ّلا َت َِ ٨تهٔی إَِٔ ٟيطٔ َٗا ََ َٓ ٢ش َِّ ٤وا بَ ِي َُ ٨ض ِ ٥س َّٔت ٔسٔ٨ی َن َٗا َ٢
 ١ا ِٟب ٔ ِـ ٍُ ثَ ََل ُث ٔسٔ٨ی َن إلٔ َی تٔ ِش ٍٔ ٔسٔ٨ی َن ٓ ََش ِّ ٥بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي ََ ٨
ََ ٥ِ ٛت ِح ٌَ ُ
ٓ َََ ٤ـ ِت ِّ
اٟش َُ ٨ة َّ
وَ ٪رص َِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َؼ َظَِ ٠ت َّ
وًَ ٦ل َی
اٟش ُّت ٔسٔ٨ی َن َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یوِ َضزُوا َٓأ َ َظ َذ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َش َُ ٛ
اٟز ُ
اٟشابٔ ٌَ ُة هَ َض َز ِت ُّ
اض
وًَ ٪ل َی أَبٔی بَ ِرکٕ َت ِشَ ٔ٤ي َة س ِّٔت ٔسٔ٨ی َن ْٔلَ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َٗا َ ٢فٔی بٔ ِـ ٍٔ ٔسٔ٨ی َن َوأَ ِسَ ٨ِ ٔ ً ٥ََ ٠ؽ ذََ ٔ ٟ
اب ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َٓار َٔض ٓ ٌََ َ
ک ْ َ٧
َٛثٔی ْر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رکََّ ٕ ٦ل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ ٔ ٧يارٔ بِ َٔ ِ ٣ُ ٩

بِ ٔ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ

دمحم نب اامسلیع ،اامسلیع نب ایب افسی ،انب ایب زاند ،اوبزاند ،رعفة نب زریب ،رضحت اینر نب رکمؾ ایملس ریض اہلل اعتیل ہنع  ےتہ ںیہ
ِت ْص ِ
ُِ ْ َ ِعَل َ ِیِ
س
ِ
ی
ل
ع
ی
ْ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
ٓ
ْ
س۔ال َی َةانزؽ وہیئوتالہافرس،الہرفؾرپاغبل آ ے
ض َف منِمْ ْ د
بجاملعُل ِ َی ْتارلُّ ُفؾ ِف َأ ْد َت َْال ْر ِ
ب م ُو َؿ ِف ِع َ
افر املسمؿ الہ افرس وک ولغمب دےنھکی ےک وخاشہ دنم آ ے اس ےئل ہک رفیم الہ اتکب آ ے۔ ایس ےک قلعتم اہلل اعتیل ےن رفامای
ال ِ ُثارلَّ ِِحُ۔ ْٓال َی َة(افراسدؿوخشوہےگناملسمؿ اہللیکدمدرہفہیکسجاچاتہ
يِا ِ
َف َ ْي َ ِ د
ھ َْ
ي ُحالْم ُْو ِ ُم َؿ ِ َ ْ
ينَمْ َ َيئُ َف ُ َ
ّللَّ َ ْ ُ ُ
مٍ َ ْ َ
ےہ دمد رکات ےہ افر فہ ےہ زرب دتس رمح فاال۔ ارلفؾ۔ آتی )،ہکبج رقشی یک اچتہ یھت ہک الہ افرس یہ اغبل رںیہ ویکہکن فہ
رقشیدفونںہنالہاتکبآ ےافرہنیسکوبنترپاامیؿرےنھکفاےل۔بجاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئوترضحتاوبرکبریض
اہللاعتیلہنعہیآایتزفرزفرےسزپےتھوہےئوھگےنم ےگل۔رشمنیکںیمےسھچکولوگںےناؿےساہکہک امہرےافراہمترے
درایمؿرشطےہ۔اہمترےدفتسدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)اکانہکےہہکدنچاسؽںیمرفیمالہافرسرپاغبلآاجںیئےگایک
ل مت ےس اسرپرشطہناگلںیئ۔افرہیرشطرحاؾوہےن ےسےلہپاک ہصقےہ۔اس رطحاوبرکبریضاہللاعتیل ہنع افررشمنیک ےک
درایمؿرشطگلیئگافردفونںےناانپاانپرشطاکامؽیسکہگجروھکادای۔رھپاوہنںےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچہک
عضبنیتےسونکتےک دعد وک ےتہںیہذہلااکیدرایمیندمترقمررکول۔انچہچنھچاسؽیکدمتںیمرفؾاغبلہن آےکس۔اس رپ
رشمنیکےناوبرکبریضاہللاعتیلہنعےساہکہکآپےنھچاسؽیکدمتویکںوہیکیھت۔اوہنںےنرفامایاسےئلہکاہللاعتیل
ےن عضب نینس رفامای رافی  ےتہ ںیہ ہک اس ومعق رپ تہب ولگ املسمؿ وہےئ۔ ہی دحثی نسح حیحص رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک
رصػدبعارلنمحنبایبزاندیکرفاتیےساجےتنںیہ۔

رافی  :دمحمنباامسلیع،اامسلیعنبایبافسی،انبایبزاند،اوبزاند،رعفةنبزریب،رضحتاینرنبرکمؾایملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئامقلؿ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئامقلؿ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1122

راوی ٗ :تيبہ ،برک ب٣ ٩رضً ،بيؽاہلل ب ٩زرحً ،لی ب ٩یزیؽٗ ،اس ٥ابی ًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟا ٔس ٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
رک بِ َُ ٣ُ ٩رضٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ز ِرحٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َتبٔي ٌُوا ا ِِ َ٘ ٟي َ٨ا ٔ
ت َو ََّل َت ِظتَرُوصَُ َّ٩وَّلَ ُت ٌَ ِّ٤ُ ٠وصَُ َّ٩وَّلَ َظی ِ َر فٔی ت ٔ َح َارة ٕ ٓ ٔيضَّٔ٩
ض ََ ٩ِ ٣ي ِظتَر ٔی َِ ٟض َو ا َِ ٟصؽٔیثٔ ُ ٔ ٟي ٔـ ََّ ٩ِ ًَ ١سبٔي ٔ ١اہللٔ إلٔ َی
رح ْاَ ٦وفٔی ِٔ ٣ث ٔ ١صَ َذا أُِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َوثَ َُ ُ٨٤ضَ َ َّ٩
آَخ ِاْلیَ ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
یؽ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا یُ ِز َوی َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َوا َِ٘ ٟا ٔس ُٔ ٥ث َ٘ ْة َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩یز ٔ َ
ٔٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا َٟطُ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
ي َُـٌ ُ

ہبیتق،رکبنبرضم،دیبعاہللنبزرح،یلعنبسیدی،اقمسایبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملساکاراشدلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاگےنفایلابدنویںیکرخدیفرففتخہنایکرکف۔افرہناںیہناگ
نِم
اناھکسایرکفافرہییھباجؿولہکایکناجترتںیمرتہبیںیہنرھپایکنتمیقیھبرحاؾےہافرہیآتیایسےکقلعتمانزؽوہیئ َف ْ
َ ْ َ لَ
اْل ِ لِی
َّ
َس ا َ
ّللِّ ِإ ََل ِ
آخِ ْٓال َی ِة (افر ضعب اےسی آدیم یھب ںیہ وج لیھک یک ابوتں ےک رخدیار ںیہ
يِق ْھ َو ْ َ د
س نَمْ
ان ِ
ِن ُ ِض َّل نَعْ َ ِ ِ
اتہکنبےھجمساہللیکراہےساکہبںیئافرایکسیسنہاڑاںیئ اےسیولوگںےئلیکذتلاکذعابےہ۔امقلؿ۔آتی)ہی دحثیرغ بےہ
افراسدحثیوکاقمس،اوباامہمےسلقنرکےتںیہ۔اامؾدمحمنباامسلیعاخبری ےتہںیہہکاقمسہقثافریلعنبسیدیفیعضںیہ۔

رافی  :ہبیتق،رکبنبرضم،دیبعاہللنبزرح،یلعنبسیدی،اقمسایبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرہادجسلہ
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہادجسلہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1123

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼً ،بؽاٌٟزیز بً ٩بؽاہلل اویسی ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ ُ َویِ ٔس ُّی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ٩
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َت َت َحافَی ُجُ٨وب ُ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٤َ ٟـا ٔج ٍٔ َ٧زََِ ٟت فٔی اِ٧تٔوَ ارٔ اٟؼَّ ََلة ٔ َّأًٟی تُ ِؽع َی ا َِ ٌَ ٟت ََ ٤ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دبعاہللنبایبزاید،دبعازعلسینبدبعاہللافیسی،نامیلؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ
َ َ َ ُ ُ ُئ ُِ
ج
ْ
ل
ِ
م
ْ
ٓ
ْ
نَعا َ َضا ِع۔ال َی َة(دجاریتہںیہایکنرکفںیٹاےنپوسےنیکہگجےس۔ادجسلہ۔آتی)اسامنزےکااظتنر
تف ج م ْ
ہکہیآتی َ
ںیم انزؽ وہیئ ےسج عیمہ (ینعی اشعء یک امنز) اہک اجات ےہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ایس دنس ےس اجےتن
ںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،دبعازعلسینبدبعاہللافیسی،نامیلؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہادجسلہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1124

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ک فٔی
ْط ًَل َی َِٗٔ ٠ب َب َ ٕ
َش َو َت ِؼؽ ُ
ٔی ٙذََ ٔ ٟ
اہللُ َت ٌَال َی أَ ًِ َؽ ِؼ ُت َٔ ٌٟٔباؼ ٔ َی اٟؼَّ أٟصٔی َن َ٣ا ََّل ًَی ِْن َرأَ ِت َو ََّل أُذُ َْ ٪سِ ٌَ ٔ٤ت َو ََّل َظ َ َ

اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََََّ ٓ ١ل َت ٌِ ََ ٥ُ ٠نٔ ِْص َ٣ا أ ُ ِظف َٔی َُ ٟض َِّْ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥قة ٔ أَ ًِی ُ ٕن َجزَ ّ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً ٔي َسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
َ ٔ ٛت ٔ
ائ ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا َي ٌِ ََ ُ٠٤
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکآپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکاہللاعتیلرفامات ےہہک ںیم ےناےنپ کیندنبفںےئلیک ااسیااعنؾ(تنج) ایتر ایکےہ وجہن یسکآھکن
ےنداھکیافرہنیسکاکؿےناؿوتمعنںےکقلعتمانسافرہنیسکدؽںیماؿزیچفںاکایخؽآای۔ایکسدصتقیاہللیکاتکبںیموموجد
تَعْل َ تَفْ جْف ل َ
ََ ُ ت
ِ
ع
ع
ی
َ
ُ
ُ
ل
ْ
َ
ْ
م
َ
ُ
ْ
ٓ
َ
خائً ِنکيا و َؿ۔ال َی َة(رھپوکیئصخشںیہناجاتناہکؿےکلمع
ےہ۔اہللاعتیلےنرفامای َ َف ُم ٌّس َم ُأ ِ َی ْمنِمْرُقّ ِةأ ٍن َ َ
ےکدبےلںیمایکنآوھکنںیکایکڈنھٹکاپھچریھکےہ۔ادجسلہ۔آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہادجسلہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1125

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياْ٣ ،٪طٖ بُ ٩طیٕ وًبؽا٠٤ٟک اب ٩ابحز ،طٌيی

یٕ َو ًَ ِبؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک َوص َُو ابِ ُ ٩أَبِ َح َز َسٌَ ٔ٤ا َّ
ُط ٕ
ْط ٔ
اٟظ ٌِ ٔي َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِّ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
ٖ بِ ٔٔ َ ٩
َ
وسی ًََِ ٠يطٔ َّ
اٟش ََلَ ٦سأ َ ََ ٢ربَّ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی
ا ِِٔ٤ُ ٟی َر َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َی ِز َٓ ٌُ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٣ُ ٪

ٕ
 ١أَصِ ُ
َر ِّب أَ ُّی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ ِؼنَی َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١یأتِ ٔی َب ٌِ َؽ َ٣ا َی ِؽ ُظ ُ
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِؼ ُظ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََي ُ٘و ُِ َٛ ٢ي َ
اٟؽَ ِ ٧يا
وَ ٟ ٪
أَ ِؼ ُظ ُ
َک َ٣ا ک َ َ
َ ١و َٗ ِؽ َ٧زَُٟوا َ٨َ ٣ازٔ َُ ٟض َِ ٥وأَ َظ ُذوا أَ َظ َذات ٔض ٔ َِٗ ٥ا َُ َٓ ٢ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَ َت ِزضَی أَ ِ ٪یََ ُٜ
إ ٔ ٠٤َ ٔ ٟ ٪ک ُٔ٠٣ُ ٩ِ ٣و ٔک ُّ
ٔيت أَ ِی َر ِّب َٓ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٓإ ٔ َّ٪
َک صَ َذا َو ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٓ َي ُ٘و َُ ٢رؿ ُ
ٓ ََي ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ ِی َر ِّب َٗ ِؽ َرؿ ُ
ٔيت َٓ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٓإ ٔ ََّ ٟ ٪
َک ََ ٍَ ٣ص َذا َ٣ا ِ
ک َٗا َ ٢أَبُو
َش َة أَ َِ ٣ثأٟطٔ ٓ ََي ُ٘و َُ ٢رؿ ُ
ک َوََّ ٟذ ِت ًَ ِيَ ُ٨
اط َت َض ِت َنٔ ُِش َ
ٔيت أَ ِی َر ِّب َٓ ُي َ٘ا َُٟ ٢طُ َٓإ ٔ ََّ ٟ ٪
َ ٟ
َک َص َذا َو ًَ ِ َ
ٔیث ًَ َِّ ٩
يض َو َر َوی بَ ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِ ُط َوا ِِ ٤َ ٟز ُٓو َُ أَ َػ ُّض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع ،ایفسؿ،رطمػ نبرطفیفدبعاکلملانب ارجب ،یبعش  ےتہںیہ ہک ںیمےنریغمہ نبہبعشریضاہللاعتیل ہنع وکربنم رپ ہی
 ےتہ وہےئ انس ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اہلل اعتیل ےس وپاھچ ہک اے رب ویتنجں ںیم ےس
 بےسمکدرہجفاالوکؿ وہاگ۔اہللاعتیلےنرفامایفہصخشوجویتنجںےکتنجںیمدالخوہےنےکدعبآےئاگ۔ افراسےس اہک
اجاگیئہکدالخوہاجؤ۔فہےہکاگہکےسیکدالخوہ اجؤں بولوگںےناےنپےئلرھگافراینپےنیلیکزیچںیےلیلںیہ۔اسےساہک
اجےئ اگ کلکنا مت اس رپ رایض وہ ہک ںیہمت فہ ھچک اطع رک دای اجےئ وج داین ںیم اکی ابداشہ ےک اپس وہا رکات اھت؟ فہ ےہک اگ۔ اہں ںیم
رایض وہں۔ رھپ اس ےس اہک اجےئ اگ ہک اہمترے ےئل ہی افر ایکس لثم افر ایکس لثم افر ایکس لثم ےہ۔ فہ ےہک اگ اے رب ںیم
رایض وہایگ۔ رھپاس ےس اہک اجےئ اگہک اہمترے ےئل ہی  ب ھچک افراس ےسدسانگ زایدہ ےہ۔فہ رعضرکے اگ ہک اےکساسھت
اسھترہفہزیچ یھبوجریتایج اچےہافرسجےسریتیآوھکنںوکذلتاحلصوہ۔ہیدحثینسححیحص ےہ۔ضعبرافیہیدحثی
یبعشےسافرفہریغمہنبہبعشریضاہللاعتیلہنعےسرموفب ًلقمرکےتںیہافریہیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رطمػنبرطفیفدبعاکلملانبارجب،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئازحابیکریسفت

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1126

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ػاًؽ رحانی ،زہیرٗ ،ابوض ب ٩ابی هبيا ،٪ابوهيا٪

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َػاً ْٔؽ ا َِّ َ ٟ
ا ٪أَ َّ ٪أَبَا ُظ َش َّؽثَ ُط َٗا َ٢
وض بِ ُ ٩أَبٔی هَ ب ِ َي َ
ُحان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر أَ ِظب َ َرَ٧ا َٗاب ُ ُ
ک َٗا ََ َٗ ٢أ َ ٧ ٦ي ُّی اہللٔ
ُٗ ِ٨َ ٠ا َّٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َرأَیِ َت َٗ ِو َ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا َج ٌَ َ ١اہللُ َ ٔ ٟز ُج َِٕ ٠َٗ ٩ِ ٣ٔ ١بی ِ ٔن فٔی َج ِوٓٔطٔ َ٣ا ًَى َی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
وٌَ ٣َ ٪طُ أَ ََّل َت َزی أَ ََّٟ ٪طُ ََِٗ ٠بی ِ ٔن َٗ ِّ ٠با َ٥ِ ٌَُٜ ٣
وَّ ٪أ ٟذ َ
ی ٩ي َُؼ َُّ ٠
ْط ّة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔ ُ٘ َ
ْط َظ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا ي َُؼل ِّی َٓ َع َ َ
َو َٗ ِّ ٠با َُ ٌَ ٣ض َِٓ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َ٣ا َج ٌَ َ ١اہللُ َ ٔ ٟز ُج َِٕ ٠َٗ ٩ِ ٣ٔ ١بی ِ ٔن فٔی َج ِوٓٔطٔ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَىٔی أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َش َّؽث َ َ٨ا

ُز َصی ِ ْر ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩

دبعاہللنبدبعارلنمح،اصدعرحاین،زریہ،اقوبسنبایبایبظؿ،اوبایظؿ ےتہںیہہکل ےنانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچ
قَل ْ
نِم َن ْی ِن ِف وَجْف ِ ِة۔ اال ہی (اہلل ےن سک صخش ےک ہنیس ںیم دف دؽ ںیہن انبےئ۔
ح ْ
ہک اس آتی اک  بلط ایک ےہ َم َجعَ َل ا ُ
ّللَّ ِ َل ُ ٍ
االزحاب۔ آتی) اوہن ں ےن رفامای ہک اکی رمہبت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ امنز زپھ رےہ آ ے ہک وکیئ زیچ
وھبؽ ے انچہچن انمنیقف وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپھ رےہ آ ے ےنہک ےگل مت ولگ دھکی رےہ وہ ہک اؿ ےک دف
قَل ْ
ح نِمْ َن ْی ِن ِف
دؽ ںیہ۔ اکی اہمترے اسھت افر اکی یسک افر ےک اسھت۔ اس رپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َم َجعَ َل ا ُ
ّللَّ ِ َل ُ ٍ
وَجْف ِ ِة۔االہیدبعنبدیمحیھبادمحنبویسنےساسفرفہزریہےسایسیکلثمدحثیلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اصدعرحاین،زریہ،اقوبسنبایبایبظؿ،اوبایظؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1127

راوی  :اش٤ؽ ب٣ ٩ص٤ؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،س٠امی ٪بِ٣ ٩یرة ،ثابت ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َِِّ ًَ ٢م

يت بٔطٔ َ ٥َِ ٟي ِظ َض ِؽ بَ ِؽ ّرا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠ب ُ َر ًَل َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّو ُِ ٣َ ٢ظ َض ٕؽ َطض ٔ َؽ ُظ
رض ُس ُِّ ٤
أَُ َ ٧ص بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ُٔ ٥َ ٠ب ُت ًَ ُِ ٨ط أَ َ٣ا َواہللٔ َٟئ ٔ ِ ٩أَ َرانٔی اہللُ َِ ٣ظ َض ّؽا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی

اب أَ َِ ٪ي ُ٘و ََُ ٢ی ِ َر َصا َٓظَ ض ٔ َؽ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أُشُ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟأ ٦
َب ٌِ ُؽ َٟی َ َر َی َّ٩اہللُ َ٣ا أَ ِػ ََٗ ٍُ ٨ا َََ ٓ ٢ض َ
و ٪أ ُ ُش ٕؽ َٓ َ٘ا َت ََ ١شًَّی ُٗتٔ َ١
َاس َت ِ٘ َب َُ ٠ط َس ٌِ ُؽ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو أَیِ ََٗ ٩ا ََ ٢واصّا ٟٔزٔیضٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ ٔج ُؽ َصا ُؼ َ
ا َِ٘ ٟاب ٔ ِٔ ٓ ١
رعٓ ُِت أَخٔی إ ٔ ََّّل
اٟزبَ ِّي ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت أ ِ ٨َّ ٟ
ٓ َُو ٔج َؽ فٔی َج َشؽٔظ ٔ بٔ ِـ ٍْ َوثَ َ٤اَُ ٧و ٩ِ ٣ٔ ٪بَی ِ ٔن َ ِ
ُضبَ ٕة َوك َ ٌِ َٕ ٨ة َو َر َِ ٣ي ٕة َٓ َ٘اَِ ٟت ًَ ًَّٔ٤ی ُّ
رض ٓ ََ٤ا َ َ
اَ ٢ػ َؽُٗوا َ٣ا ًَا َص ُؽوا اہللَ ًََِ ٠يطٔ َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ َٗ ٩ِ ٣َ ٥ضی ِ َ ٧ص َب ُط َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یَ َِ ٨ت ٔوزُ َو َ٣ا بَ َّؽُٟوا
بٔب َ َ٨أ٧طٔ َوَ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة رٔ َج ْ

َت ِبؽ ّٔیَل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمح نب دمحم ،دبعاہلل نب ابمرک ،نامیلؿ نب ریغمة ،اثتب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے اچچ اسن
نبرضنبنجےکانؾرپریماانؾراھکایگفہوزفہدبرںیمرشکیںیہنوہےئافرہیابتاؿرپتہبرگاںسگری۔فہےنہکےگلہکیلہپ
گنج سج ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی ےل ے ںیم ہن اجاکس۔ اہلل یک مسق ارگ اہلل اعتیل آدنئہ ےھجم یسک گنج ںیم
رشکی رکںی وت دںیھکی ہک ںیم ایک رکات وہں۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک فہ اس ےس زایدہ ےنہک ےس ڈر ے۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک اسھت وزفہ ادح ںیم رش کی وہےئ وج اکی اسؽ دعب وہا۔ فاہں راےتس ںیم اںیہن دعس نب اعمذریض اہلل اعتیل ہنع ےلم وت
اوہنںےنرفامایاایوبرمعف(اسن)اہکںاجرےہوہ۔رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامایفاہفاہںیمادحںیمتنجیکوخوبشاپراہوہں
رھپاوہنںےنگنجیکاہیںکتہکدیہشوہے۔ اےکن مسرپوچٹ،زینےافرریتفںےکایس(ا)ےسزایدہاشنؿآ ے۔رضحت
اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمی وھپیپ رعیب تنب رضن یتہک ںیہ ہک ںیم اےنپ اھبیئ یک الش رصػ اویلگنں ےک
ا
فَم ِْی ُِ قَ َص ئ م ِْی
ِ
ی
ُ
ی
ْی
َ
َغ
ُ
ت ًِي۔
ّللَّعَل َ ْن ِة ْمنَمْ ی َخ ْ َن ُة َف ْمنَمْ َ ُِر َف َمدَبّلا َ ْ د
صاوُا َم َع َه ُددفاا َ
وپرفںےساچہپؿیکسافررھپہیآتیانزؽوہیئ ِر َح ٌّؽ َ َ د
ْٓال َی َة(اامیؿفاولںںیمےنتکرمدںیہہکچس رکدالھکایسج ابتاکدہعایکاھتاہللےسرھپوکیئوتاؿےسوپرارکاکچاانپذہم افروکیئ ےہ

اؿںیمراہدھکیراہےہافردبالںیہناکیذرہ۔االزحاب۔آتی۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحم،دبعاہللنبابمرک،نامیلؿنبریغمة،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1128

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ش٤يؽ كوی ،١شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا ُش َِ ٤ي ْؽ َّ
َاب ًَ َِ ٔ ٗ ٩تا ٔ ٢بَ ِؽرٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
اٟلؤی ُ
ار َ
 ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َُّ ٤َّ ًَ ٪ط ُ َ
َشٔٛی َن َٟی َ َر َیَّ٩
َشٔٛی َن َٟئ ٔ ِ ٩اہللُ أَ ِط َض َؽنٔی ٗ ٔ َت ّاَّل َٔ ِ ٤ُِ ٠ٟ
َٓ َ٘ا َِ ُٔ ٢ب ُت ًَ ِ ٩أَ َّو َٔ ٔ ٗ ٢تا َٕٗ ٢ا َت َُ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

وَ٘ َٓ ٪ا ََّ ٢
َشٔٛی َن
ئ َي ٌِىٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک ٔ٤َّ ٣ا َجا َئ بٔطٔ َص ُؤ ََّل ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَبِ َزأ ُإَِٔ ٟي َ
ٕ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ٕ أَ ِػ َ٤َّ ٠َ َٓ ٍُ ٨ا ک َ َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦أُشُ ٕؽ اَٜ ِ ٧ظَ َ
اہللُ َِ ٛي َ
ک َٓ ٥َِ ٠أَ ِس َت ٔل ٍِ أَ ِ٪
ک ٔ٤َّ ٣ا َػ ََ ٍَ ٨ص ُؤ ََّل ٔ
ئ َي ٌِىٔی أَ ِػ َصابَ ُط ث ُ ََّ ٥ت َ٘ َّؽ ََ ٔ ٘٠َ َٓ ٦ي ُط َس ٌِ ْؽ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَخٔی َ٣ا ٓ ٌََ َِ ٠ت أََ٧ا ََ ٌَ ٣
َوأَ ًِ َت ٔذ ُر إَِٔ ٟي َ

ُضبَ ٕة بٔ َش ِي ٕٕ َوكَ ٌِ َٕ ٨ة ب ٔزُ ِٕ ٣ض َو َر َِ ٣ي ٕة بٔ َش ِض ٕ٨َّ َُٜٓ ٥ا َن ُ٘و ُٔ ٓ ٢يطٔ َوفٔی أَ ِػ َصابٔطٔ
أَ ِػ َ٣َ ٍَ ٨ا َػ ََُ ٓ ٍَ ٨و ٔج َؽ ٓ ٔيطٔ بٔ ِـ ٍْ َوثَ َ٤اَُ ٧وِ َ ٩ِ ٣ٔ ٪

يض
َ٧زََِ ٟت َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ َٗ ٩ِ ٣َ ٥ضی ِ َ ٧ص َب ُط َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ی َِ ٨ت ٔوزُ َٗا َ ٢یَزٔی ُؽ َي ٌِىٔی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رض
اس ُ٤ِّ ًَ ٥طٔ أَُ َ ٧ص بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َو ِ
دبعنبدیمح،سیدینب اہرفؿ،دیمحوطلی،رضحتاسننب امکلرفامےتںیہہک ةییےاچچگنجدبرںیمرشکیہنوہےکسوتےنہکےگل ہک

یلہپگنجونیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنیک ںیماس ںیماشلمیہنوہاارگاہللاعتیل ےھجمیسکگنج ںیمرشکی وہےناکومعق
ںیکوت دںیھکیہکںیمایکرکاتوہں۔انچہچنگنجادحوہیئوتاملسمؿتسکشاھکےافراسومعقرپاوہنںےناہکاےاہللھجتےس
اس الب ےس انپہ امہ ات وہں ےسج ہی رشمک الےئ ںیہ۔ افر احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک لعف رپ ذعمرت اچاتہ وہں۔ رھپ ڑبےھ (ینعی
اسننبرضنریضاہللاعتیلہنع)وترضحتدعسریضاہللاعتیلہنعےسالماقتوہیئ۔اوہنںےنوپاھچاھبیئآپےنایکایک؟ںیمیھب

آپےکاسھتوہںنکیل (دعس ےتہںیہہک)ںیم فہہنرکاکسوجاوہنںےنایک۔اؿےک مسرپولتار،زینے افریت ےکایس(ا)ےس
فَ
ِ
زایدہزمخآ ے۔ل اہکرکےتآ ےہکرضحتاسننبرضنریضاہللاعتیلہنعافراےکن اسویھتںےسقلعتمہیآتیانزؽوہیئ م ِْی ْمُ
ا
م ِْیِ
َغ
ْ
نَم َییْی ُِر۔ ٓال َی َة سیدی  ےتہ ںیہ ہک اس ےس رماد وپری آتی ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اسن نب امکل
نَمْ قَ َصی َئخ ْ َن ُة َف ُ ْم ْ
ریضاہللاعتیلہنعےکاچچاکانؾاسننبرضنریضاہللاعتیلہنعےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،سیدینباہرفؿ،دیمحوطلی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1129

٣وسی ب ٩ك٠صہ رضی اہلل
راوی ً :بؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽ ًلار بْصی٤ً ،زو بً ٩اػ ،٥اسصا ٚب ٩یصٌی ب ٩ك٠صہ ،شرضت ٰ
تٌالی ً٨ہ

وسی بِ ٔ٩
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
ار ا َِ ٟب ِ ٔ
ض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِّ ٌَ ٟل ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس َص َ ٙبِ َٔ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َک َٓ ُُِ٘ ٠ت بَل َی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢كَ َِ ٠ص ُة
كَ َِ ٠ص َة َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ًَل َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل أ ُ َب ِّ ُ

یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ٌَُ ٣اؤیَ َة إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ُرو ٔ َی َص َذا ًَ ِ٩
َٔ َٗ ٩ِ ٤َّ ٣ضی ِ َ ٧ص َب ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َُ ٣
دبعادقلفس نب دمحم اطعر رصبی ،رمعف نب اعمص ،ااحسؼ نب ییحی نب ہحلط ،رضحت ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع  ےتہ ںیہ ہک ںیم
رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اہں ایگ وت اوہنں ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت وخربخشی ہن انسؤں؟ ںیم اہک ویکں ںیہن۔ اوہنں ےن
رفامای ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکہحلطاؿولوگںںیمےسےہ۔وہنجںےناینپذنروپریرکدی۔ہیدحثی
رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ۔ اس دحثی وک ومٰیس نب ہحلط

یھباےنپفادلےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعادقلفسنبدمحماطعررصبی،رمعفنباعمص،ااحسؼنبییحینبہحلط،رضحتومٰیسنبہحلطریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1130

٣وسی وًيسی ب ٩ك٠صہ ،شرضت ك٠صہ
راوی  :ابوَکیب ،یو٧ص ب ٩بٜیر ،ك٠صہ ب ٩یصٌیٰ ،

وسی َوً َٔيسی ابِى َِی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا كَ َِ ٠ص َة أَ َّ٪
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ص َة بِ َٔ ٩ی ِصٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ٕٓی َجاص َٕٔ ١س ُِ ٠ط ًَ ََّ َٗ ٩ِ ٤ضی ِ َ ٧ص َب ُط َ ٩ِ ٣ص َُو َوکَاُ ٧وا ََّل َی ِحتَرٔؤ ًََُ ٪ل َی
أَ ِػ َص َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اُٟوا ْٔل ِ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
رع َق ًَ ِ٨طُ ث ُ َّ ٥إنِّٔی اكَُّ ٌَِ ٠ت
رع َق ًَ ِ٨طُ ث ُ ََّ ٥سأ َٟطُ َٓأ َِ
رع َق ًَ ِ٨طُ ث ُ ََّ ٥سأ َٟطُ َٓأ َِ
رعاب ٔ ُّی َٓأ َِ
ْقوَ٧طُ َو َی َضابُوَ٧طُ ٓ ََشأ َٟطُ اْلِ َ َِ
َِ ٣شأ َٟتٔطٔ یُ َو ِّ ُ
رض َٓ َ٤َّ ٠ا َرآنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَیِ ََّ ٩
َ َٗ ٩ِ ٤َّ ًَ ١ضی ِ َ ٧ص َب ُط
ٔ ٩ِ ٣بَ ٔ
اٟشائ ٔ ُ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َو ًَل َ َّی ث َٔي ْ
اب ُظ ِ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩ب ُ َٜی ِر ٕ
َٗا َ ٢أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢صَ َذا َٔ َٗ ٩ِ ٤َّ ٣ضی ِ َ ٧ص َب ُط َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبرک ب،ویسننبریکب،ہحلطنبییحی،ومٰیسفیسیعنبہحلط،رضحتہحلطرفامےت ںیہہکاحصہبریضاہللاعتیلہنعےناکیارعایبےس
اہک ہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس وپوھچہک وجولگ اانپ اکؾ رک ےکچ ںیہفہ وکؿ ںیہ؟ احصہبرکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ہی وساؽ
وپےنھچیکرجاتئںیہنرےتھکآ ے۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکمیظعترکےتافرآپےسڈرےت
آ ے۔بجارعایب ےنآپ ےسوپاھچوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنایکس رطػ ےسرخ ریھپایل۔ رھپاس ےن دفابرہ یہیوساؽ
ایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکسرطػےسرخریھپایل۔اسےنرسیتیرمہبتیہیوپاھچوتیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن ااسی یہ ایک۔ رضحت ہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دجسم ےک درفازے ےس دالخ وہا ،ریمے دبؿ رپ زبس ڑپکے
آ ے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوساؽرکےنفاالوکؿےہ؟ارعایبےنرعضایکںیموہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملسآپ ےنرفامایہی(ینعیہحلطریضاہللاعتیلہنع)اؿ ولوگںںیمےس ےہوجاانپاکؾرک ےکچںیہ۔ہیدحثینسح رغ بےہ۔ل 
اسدحثیوکرصػویسننبریکبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،ویسننبریکب،ہحلطنبییحی،ومٰیسفیسیعنبہحلط،رضحتہحلط
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1131

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ب ٩یزیؽ ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

یؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ

َاَک َٔ ٟک أَ ِّ ٣زا ٓ َََل ًََِ ٠ي ٔک أَ ََِّ ٪ل
َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أ ُ َٔ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِعئیر ٔأَ ِز َوا ٔجطٔ بَ َؽأَ بٔی َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة إنِّٔی ذ ٔ ْ
ِ
َفاٗٔطٔ َٗاَِ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی
َت ِش َت ٌِحٔلٔی َشًَّی َت ِش َتأ ِ ٔ٣زٔی أَبَ َویِ ٔک َٗاَِ ٟت َو َٗ ِؽ ًَ ٥َ ٔ ٠أَ َّ ٪أَبَ َو َ
ای  ٥َِ ٟیَُٜوَ٧ا َ ٔ ٟيأ َُ ٣زانٔی بٔ ٔ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َوزٔی ََ ٨ت َضا َٓ َت ٌَا َٟی ِ َن َشًَّی بَ َِ ٤ُِ ٠ٟٔ َّ ٠ص ٔش َ٨ا ٔ
ت ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣أَ ِج ّزا
َي ُ٘و ُ ٢یَا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی ُٗ ِْٔ ١لَ ِز َوا ٔج َ
ک إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت ُ َّن تُز ٔ ِؼ َ ٪ا َِ ٟص َيا َة ُّ
ًَو ّٔامی َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔی أَ ِّی َص َذا أَ ِس َتأ ِ ٔ٣زُ أَبَ َو َّی َٓإٔنِّی أُرٔی ُؽ اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َو َّ
َخ َة َوٓ ٌََ َ ١أَ ِز َوا ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟؽ َار ِاْل ٔ َ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ٓ ٌََُِ ٠ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا أَي ِّـا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اہللُ ًَ َِ ٨ضا
دبعنبدیمح،امثعؿنبرمع،ویسننبسیدی،زرہی،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک اینپ ویبویں وک ایتخ ر دےنی اک مکح ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس ادتباء یک افر رفامای اعہشئ ریض
اہلل اعتیل ہنع ںیم مت ےس اکی ابت اتہک وہں مت اےکس وجاب ںیم دلجی ہن رکان اہیں کت ہک اےنپ فادلنی ےس  ہررہ رک ول۔ رضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک یبن ارک ؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےتن آ ے ہک ریمے امں ابپ یھبک ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع

َی ُ
َلْق
فآہل فملس ےس دحیلعیگ اک مکح ںیہن دںی ےگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک َي َأ ُّ َب الیّ ِ ُّی ْ
لْ
ییَی َ
ل۔ ْٓال َی َة(اےیبناینپویبویںےسہکدفارگںیہمتداینیکزدنیگافرایکسآراش
اج ِإ ْؿ ُ ْ ُ َّ
َ ِلزْ َف ِ َ
ک ُث ِ ْد َؿا خ َ َنا َةادلُّ ْ َي َف ِز َ َهاف َ َیعَا ْ َ
وظنمرےہوتآؤںیمںیہمتھچکدےدالرکایھچرطحرتصخرکدفںافرارگمتاہللافراےکسروسؽافرآرختوکاچیتہوہوتاہللےن
مت ںیم ےس کین ںوتخں ےک ےئل ڑبا ارج ایتر ایک ےہ۔ االزحاب۔ آتی۔) ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس
ںیم سک زیچ ےک قلعتم اےنپ فادلنی ےس  ہررہ رکفں ںیم اہلل افر اےکس روسؽ (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) افر آرخت وک اایتخر رکیت
وہں۔رھپدفرسیازفاج ےن یھب ایسرطح ایک سجرطح ںیم ےن ایکاھت۔ ہیدحثینسح حیحصےہ۔زرہی یھب اسدحثیوک رعفہ
ےسافرفہاؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،امثعؿنبرمع،ویسننبسیدی،زرہی،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1132

راوی ٗ :تيبہ٣ ،ص٤ؽ ب ٩س٠امی ٪اػبہانی ،یصٌی بً ٩بيؽً ،لاء ب ٩ابی رباط ،شرضت ً٤ز ب ٩ابوس٤٠ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕط ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
يب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا یُزٔی ُؽ اہللُ
َسَ ٤ََ ٠ة َرب ٔ ٔ
ُ ٔ ٟي ِذص َٔب ًَ ِ ٥ِ ُٜ٨اِّ ٟز ِج َص أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِيتٔ َویُ َلض َِّز َُ ٥ِ ٛت ِلضٔی ّرا فٔی بَ ِيتٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ٓ ََؽ ًَا َٓاك ََٔ ٤ة َو َش َش ّ٨ا َوشُ َش ِي ّ٨ا َٓ َح َُّ ٠َ ٠ض ِ ٥بَٔٔ ٜشا ٕئ
ئ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
 ١بَ ِئًی َٓأَذِص ِٔب ًَ ُِ ٨ض ِ ٥اِّ ٟز ِج َص َوك َ ِّض ِزص َُِ ٥ت ِلضٔی ّرا َٗاَِ ٟت أ ُ ُّ٦
ِٕ هَ ِضزٔظ ٔ َٓ َح َُّ ٠َ ٠ط بَٔٔ ٜشا ٕ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ُؤ ََّل ٔ
ئ أَصِ ُ
َو ًَل ٔ ٌّی َظَ ٠
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ٔ٩ِ ٣
َسَ ٤ََ ٠ة َوأََ ٧ا َُ ٌَ ٣ض َِ ٥یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا َ ٢أَِ٧تٔ ًَل َی َ٣کَأ ٔ ٧ک َوأَِ٧تٔ ًَل َی َظیِر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ئ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
َشؽٔیثٔ ًَ َلا ٕ

ہبیتق،دمحمنبنامیلؿااہبصین،ییحینبدیبع،اطعءنبایبرابح،رضحترمعنباوبہملسوجیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکر بیںیہ
ع َْنُک ْ َ ْه لْی تُ َعھ ُ تَع
له ِ َت ْمارلّ َ
ُک ْ ِهي ًرا۔ ْٓال َی َة(اہللیہیاچاتہےہ ہک
ّللَّ ِ ُ ْ د
رفامےتںیہہکبجہیآتیانزؽوہیئ ِإ َّن ُث ُِندا ُ
ِجأ َلا َ ْی ِت َف ّ ِ َر ْ
دفر رکے مت ےس دنگی ابںیت اے یبن ےک رھگ فاول افر ںیہمت اپک رکے۔ االزحاب۔ آتی۔) وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہم
ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رھگ ںیم آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع ،نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ،افر
نیسحریضاہللاعتیلہنعوکولباایافرا ؿ برپاکیاچدرڈاؽدی۔رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ےھچیپ آ ے رھپ اؿ رپ یھب اچدر ڈاؽ دی افر رعض ایک ای اہلل ہی ریمے الہ تیب ںیہ ،اؿ ےس انگہ یک اجنتس دفر رک دے افر اوکن وخبیب
اپکرکدے۔اؾہملسریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمیھباؿاسیکھتوہں(ینعیاچدر ںیم
آےناکارادہایک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاینپہگجروہمتریخرپوہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔املعءاس
دحثیوکرمعنباوبہملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دمحمنبنامیلؿااہبصین،ییحینبدیبع،اطعءنبایبرابح،رضحترمعنباوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1133

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ش٤اؼ ب ٩س٤٠ةً ،لی ب ٩زیؽ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪

َخ َد إلٔ َی َػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َي ُ٘و ُ ٢اٟؼَّ ََل َة یَا أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِيتٔ
ا ٪یَ ُُّ ٤ز ب ٔ َب ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اب َٓاك ََٔ ٤ة ٔس َّت َة أَ ِط ُضز ٕإٔذَا َ َ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا
إٔ٤َ َّ ٧ا یُزٔی ُؽ اہللُ ُ ٔ ٟي ِذص َٔب ًَ ِ ٥ِ ُٜ٨اِّ ٟز ِج َص أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِيتٔ َویُ َلض َِّز َُ ٥ِ ٛت ِلضٔی ّرا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ئ َو َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشارٕ َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
ا َِ ٟو ِجطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟص َِ ٤زا ٔ

دبعنبدیمح،افعؿنبملسم ،امحدنب سلمة،یلعنبزدی،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکھچامہکتہیاعدتریہہکبجرجفیکامنزےئلیکتکلیےوترضحتافہمطریضاہللاعتیلاہنعےکرھگےکدرفازےےسسگرےتوہےئ
رفامےتالہتیباہللاعتیل مت ےسانگہیک دنگیگوکدفررکان اچاتہ ےہافر ںیہمتایھچرطح اپکرکاناچاتہےہ۔ہیدحثی اسدنس ےس
نسح رغ ب ےہ۔ ل اس دحثی وک رصػامحد نب ہملس یک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ اس ابب
ںیماوبزمحہریضاہللاعتیلہنع،لقعمنباسیرریضاہللاعتیلہنع،افراؾہملسریضاہللاعتیلہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،افعؿنبملسم،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1134

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ؼاؤؼ ب ٩زبزٗا ،٪ؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،طٌيی ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َؼا ُوؼُ بِ ُ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا َٔ ٩ِ ًَ ٪ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َِ ٟو
ُّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَات ّٔ٤ا َط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟووِ ٔی َلَ َٜت ََ ٥ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َوإ ٔ ِذ َت ُ٘و ُٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذی أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ًََِ ٠يطٔ َي ٌِىٔی
کَ َ
ک َ٣ا اہللُ ُِ ٣بؽٔیطٔ
ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وأَ ِن ٌَ َِ ٤ت ًََِ ٠يطٔ َي ٌِىٔی بٔا ِِ ٌٔ ٟت َٔٓ ٙأ َ ًِ َت ِ٘ َت ُط أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َو َّات ٔ ٙاہللَ َوتُ ِعف ٔی فٔی َن ِٔ ٔش َ
ک َز ِو َج َ
ک ًََِ ٠ي َ
ا ٪أَ ِ٣زُ اہللٔ َّ ٌُ ِٔ ٣وَّل َوإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َتزَ َّو َج َضا
اض َواہللُ أَ َش ُّ ٙأَ َِ ٪ت ِعظَ ا ُظ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َوک َ َ
َو َت ِع َشی اَ ٨َّ ٟ
اَ ٣ُ ٪ص َّْ ٤ؽ أَبَا أَ َش ٕؽ ٔ ٩ِ ٣رٔ َجالَٔ ٥ِ ُٜو َلَ ٩ِٔ ٜر ُسو َ ٢اہللٔ َو َظا َت َ ٥ا٨َّ ٟبٔيِّی َن َوکَا َ٪
َٗاُٟوا َتزَ َّو َد َشٔ٠ي ََ ٠ة ابِٔ٨طٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َ٣ا ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تب َ َّ٨ا ُظ َوص َُو َػِٔی ْر ََٓ٠ب ٔ َث َشًَّی َػ َار َر ُج َّل ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َزیِ ُؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ا ِؼ ًُوص ُِ٥

ْلٔ بَائ ٔض ٔ ِ ٥ص َُو أَٗ َِش ُم ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت ٌِ٤َُ ٠وا آبَائ َ ُض َِٓ ٥إ ٔ ِظ َوا ٥ِ ُُٜ٧فٔی ِّ
یَ ٩و ََ ٣وأٟيََ ُٓ ٥ِ ُٜل ِْ ٣َ ٪ول َی ُٓ ََل َٕ ٪و ُٓ ََل ْ ٪أَ ُظو ُٓ ََل ٕ ٪ص َُو
اٟؽ ٔ
َّ
أَٗ َِش ُم ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ َي ٌِىٔی أَ ًِ َؽ َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َّسو ٕٚ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَات ّٔ٤ا َط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟووِ ٔی َل ََ ٜت ََ ٥ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َوإٔذِ َت ُ٘و ُٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذی أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َِ ٟو ک َ َ
ُح ُٖ  ٥َِ ٟیُ ِز َو ب ٔ ُلؤٟطٔ
ًََِ ٠يطٔ َوأَ ِن ٌَ َِ ٤ت ًََِ ٠يطٔ َص َذا ا ِِ َ ٟ

یلع نب رجح ،داؤد نب زرباقؿ ،داؤد نب ایب دنہ ،یبعش ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ہء ہک ارگ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
تْع
ّللَّعَل َ ْن ِة۔اخل(افربجوتےناسصخشےس
فآہلفملسفیحںیمےسھچکاپھچےتوہےتوتہیآتیرضفراپھچےت َف ِإذْ َ ُي ُؽل َّلِددِق َأ َ َما ُ
اہکسجرپاہللےنااسحؿایکافروتےنااسحؿایک۔اینپویبیوکاےنپاپسرھکافراہللےسڈر۔افروتاےنپدؽںیماکیزیچاپھچاتاھتےسج
اہللاظرہرکےنفاال اھتافر وتولوگںےسدرات اھتاحالہکناہلل زایدہ قحراتھکےہہک وتاس ےسڈرے۔رھپ بجزدیاےساحتجوپری
رکاکچوتل  ےنھجتےس ااکس اکنحرکدایاتہکاملسمونںرپ اؿ ےکہنموبےلوٹیبںیک ویبویںےکابرےںیموکیئانگہہنوہ ہکبجفہاؿ
ےساحتجوپریرکںیلافراہللاکمکحوہرکرےنہفاالےہ۔االزحاب۔آتی)اہللےکااعنؾےسرماداالسؾ افرروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک ااعن ؾ ےس رماد اںیہن آزاد رکان ےہ۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زدی یک ویبی ےس (اؿ یک الطؼ
نِم
جٍ ْ
حُم َأ َي َأ َ د
ےک دعب) اکنح ایک وت ولوگں ےنہک ےگل ہک دوھکی اےنپ ےٹیب یک ویبی ےس اکنح رک ایل۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ َم َک َؿ ُ َ َّ ٌّ د
َ َ ل َنی
لُک لَ
ثا ّ ِ ِّنی َن۔ ْٓال َی َة (دمحمیلصاہلل ہیلعفآہلفملس متںیم ےس یسک رمداک ابپ ںیہننکیل فہاہلل ےک روسؽافر
ئوُؽا ِ
ّللّ َف َح َ
ِر َح ِ ْم َف ک ِ ْن َر َ
 بویبنںےکاخےمترپںیہافراہللرہابتاجاتنےہ۔االزحاب۔آتی۔)بجزدیوھچےٹآ ےوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناںیہنینبتم(ہنموبالاٹیب) انبایاھترھپفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہےکاپسرےہ۔اہیںکتہکوجاؿوہے افرولگاںیہن
ُ ُِ ْ ٓ ِ ئ ِِ ِ ْ ُ َ قْ ِ ْ َ َ ٔ تَعْل َ
آيئَ ُِ ْم َف ٔ ْ َِح ُ ُْ
م
اکي ِف
ا
ُو
عاّللِّف ِ ْؿمَلْ
ھأ َص ُط َ د
زدینبدمحمہہکرکاکپرےنےگلاسرپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئا ْدع مل َي م َ
َ
َ ل ُک
ما ِن ْم۔ ْٓال َی َة(ینعیاںیہنارطسحاکپرارکفالفںصخشالفںصخشاکدفتسےہافرالفں،الفںاکاھبیئےہ)افاطسق  دناہلل
ِي َف َ
ادلّ ِ
ےسرمادیہیےہہکاہللےکزندکییہیدعؽیکابتےہ۔ہیدحثیداؤدنبایبدنہہےسوقنمؽےہفہیبعشےسفہرسمفؼےسافر
فہرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسلقنرکےتںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامایارگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
تْع
ْنعَل َ ْن ِة۔ ْٓال َی َة
فملسفیحےسھچکاپھچےتوہےتوتانیقیہیآتیاپھچےت َف ِإ ْذ َ ُي ُؽل َّلِددِق َأ َ َما ُ
ّللَّعَل َ ْن ِة َف َأ ْ َ ْ َ
رافی  :یلعنبرجح،داؤدنبزرباقؿ،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1135

راوی ً :بؽاہلل وؿاط ٛوفیً ،بؽاہلل ب ٩اؼریص ،ؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽہ ،طٌيیَّ٣ ،سو ،ٚشرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ٔیص ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبَ َ
ک ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩و َّؿا ٕط ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِؼر َ
َّ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َِ ٟو ک َ َ
ٔی ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَات ّٔ٤ا َط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟووِ ٔی َل ََ ٜت ََ ٥ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َوإٔذِ َت ُ٘و ُٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذی أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ًََِ ٠يطٔ َوأَ ِن ٌَ َِ ٤ت ًََِ ٠يطٔ ِاْل َی َة َٗا َ٢
يض
أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع اہلل فاضح وکیف ،دبعاہلل نب ادرسی ،داؤد نب ایب دنہہ ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعہی دحثی رفاتی یک ل  ےس
دبعاہللفاضحوکیفےناؿےسدبعاہللنبادرسیےنفہداؤدنبایبدنہہےسفہیبعشےسفہرسمفؼےسافرفہرضحتاعہشئریض
اہللاعتیلاہنعےسلقن رکےت ںیہہکارگیبن ارکؾیلصاہلل ہیلعفآہل فملسفیحےسھچک اپھچےتوتہیآتییہاپھچےت َف ِإ ْذ َ ُي ُؽل َّلِددِق
تْع
ْنعَل َ ْن ِة۔ ْٓال َی َة
َأ َ َما ُ
ّللَّعَل َ ْن ِة َف َأ ْ َ ْ َ
رافی  :دبعاہللفاضحوکیف،دبعاہللنبادرسی،داؤدنبایبدنہہ،یبعش،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1136

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ،٥ٟشرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا
راوی ٗ :تيبہ ،يٌ٘وب بً ٩بؽاٟزشٰ ،٩٤

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧ؽ ًُو َزیِ َؽ بِ َ٩
وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
ْقآ ُ ٪ا ِؼًُوص ُِْ ٥لٔ بَائ ٔض ٔ ِ ٥ص َُو أَٗ َِش ُم ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َشارٔثَ َة إَّٔل َزیِ َؽ ابِ ََ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َشًی َ٧زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
يض
َػ ٔص ْ
ہبیتق،وقعیبنبدبعارلنمح،ومٰیسنبہبقع،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنعرفامےتںیہہکل زدینباحرہثوکزدینبدمحم
ِ ئ ِِ
ھ َأقْ َص ُط ِ ْ َ د
ع
(یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) یہ ہک رک اکپرا رکےت آ ے۔ اہیں کت ہک رقآؿ دیجم یک ہی آایت انزؽ وہیئ ا ْد ُع ُ ْم ٓ ِل َي ِ ْم ُ َ
ا َ
ّللِّ۔ ْٓال َی َةہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،وقعیبنبدبعارلنمح،ومٰیسنبہبقع،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1137

راوی  :شش ٩بٗ ٩زًہ بْصی٣ ،ش٤٠ہ ب٤٘٠ً ٩ہ ،ؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،شرضت ًا٣ز طٌيی اہلل تٌالی

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣شُ ٤َ٠ة بِ َُ ٤َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة ا َِ ٟب ِ ٔ
َ
َ

اَ ٔ ٟ ٪يٌ َ
ََک
اَ ٣ُ ٪ص َّْ ٤ؽ أَبَا أَ َش ٕؽ ٔ ٩ِ ٣رٔ َجالَٔٗ ٥ِ ُٜا َ٣َ ٢ا ک َ َ
َو َج َّ٣َ ١ا ک َ َ
ٔيع َُ ٟط ٓ ٔيَ ٥ِ ُٜوَْ ٟؽ ذ َ ْ

ُک
جٍنِمْ ِر َحل ِ ْم۔ ْٓال َی َة یک
حُم َأ َي َأ َ د
نسح نب زقہع رصبی ،ہملسم نب ہمقلع ،داؤد نب ایب دنہ ،رضحت اعرم یبعش اہلل اعتیل ےک وقؽ َم َک َؿ ُ َ َّ ٌّ د

ریسفتںیم ےتہںیہہکاسےسرمادہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکوکیئاٹیبزدنہںیہنراہ۔
رافی  :نسحنبزقہعرصبی،ہملسمنبہمقلع،داؤدنبایبدنہ،رضحتاعرمیبعشاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1138

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ بٛ ٩ثیر ،س٠امی ٪بٛ ٩ثیر ،ششینً ،رک٣ہ ،شرضت ا٤ً ٦ارہ انؼاری رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٤َ ًُ ٦ار َة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ ُِ ٩ش َؼی ِ ٕن ًَ ِٔ ِ ً ٩

َّ
َک َ ٪بٔظَ ِي ٕئ َٓ َ٨زََِ ٟت
أََ َّ ٧ضا أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٣ا أَ َری ک ُ ََّ ١ط ِي ٕئ إَّٔل ٔ ٟرلِّ َجا َٔ ٢و َ٣ا أَ َری اَ ٨ِّ ٟشا َئ یُ ِذ َ ِ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َوا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ِاْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوإٔ٤َ َّ ٧ا
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َن ٌِز ٔ ُٖ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

دبع نب دیمح ،دمحم نب ریثک ،نامیلؿ نب ریثک ،نیسح ،مرکہم ،رضحت اؾ امعرہ ااصنری ریض اہلل اعتیل اہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک فہج ےہ ہک  ب زیچںی رمدفں ےئلیک ںیہ افر
لْم
س
ل
ْ
ل
ُ
ِ
ِ
ْ
م
م
ی
ْ
ل
ْ
ل
ِ
م ِ
رقآؿ ںیم وعروتں اک ںیہک ذرک ںیہن؟ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ ِإ َّؿ ا ِ َن َفا ُ ْسلِمَا ِ
ت۔ ْٓال َی َة (قیقحت
م َفا م ُْو ِ َ
ت َفا م ُْو َ
املسمؿرمد افر املسمؿ وعرںیت افر اامیؿداررمد افر اامیؿدار وعرںیت افردنبیگرکےنفاےلرمد افردنبیگ رکےنفایل وعرںیت
افر ےچس رمد افر  یچ وعرںیت افر ربصرکویناےل رمد افر ربص رکوینایل وعرںیت افر دےب رےنہ فاےل رمد افر دیب رےنہ فایل وعرںیت۔
اخلاالزحاب۔آتی۔)ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبریثک،نامیلؿنبریثک،نیسح،مرکہم،رضحتاؾامعرہااصنریریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1139

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـ ،١ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت صَ ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة فٔی
رخ ًَل َی أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُطا َز َّو ِج ََ ٨اَ ٛضا َٗا ََٓ ٢کَاِ َ ٧ت َت ِٔ َ ُ
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِص ٕع َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َزیِ ْؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ ّ
َت ُ٘و َُ ٢ز َّو َج َّ٩ُٜأَصُِ٠و َُ َّ٩ٛو َز َّو َجىٔی اہللُ َِٔ ٓ ٩ِ ٣و َٔ ٚس ِب ٍٔ َس َ٤ا َوا ٕ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبع نب دیمح ،دمحم نب لضف ،امحد نب زدی ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ فَلَمَّا قَ َصی َز ْ ٌّند
م ِی
ظا َز ّف ْ َ
َخ َ ََک۔ ْٓال َی َة(رھپبجزدیامتؾرکاکچاس وعرتےساینپرغض۔ل ےناوکسریتےاکنحںیمدےدای۔االزحاب۔
ْ َها َف َ ً
آتی۔) وت رضحت زبنی ریض اہلل اعتیل اہنع دفرسی ازفاج رہطمات رپ رخف رکےت وہےئ اہک رکیت ںیھت ہک مت ولوگں اک اکنح وت
اہمترےزعسیفںہکبجریمااکنحاہللاعتیلےناسوتںیآامسؿےسایکےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبلضف،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1140

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١سؽی ،ابوػاٟض ،شرضت ا٫ ٦انی ب٨ت ابوكاٟب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اٟش ِّؽ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی كَأٟبٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َسائ ٔي َُّ ٩ِ ًَ ١
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ک
َک أَ ِز َوا َج َ
َٗاَِ ٟت َظ َل َبىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ًِ َت َذ ِر ُت إَِٔ ٟيطٔ ٓ ٌََ َذ َرنٔی ث ُ َّ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی إَّٔ٧ا أَ ِش َ٨َ ٠ِ ٠ا َ ٟ
َّ
ک َوبَ َ٨ا ٔ
ک َوبَ َ٨ا ٔ
ک َوبَ َ٨ا ٔ
ک َوبَ َ٨ا ٔ
ت
ت َظاَ ٔ ٟ
ت ًَ َّ٤ات ٔ َ
ت ًَ َِّ ٤
ک ٔ٤َّ ٣ا أََٓا َئ اہللُ ًََِ ٠ي َ
اَٟلت ٔی آ َت ِي َت أ ُ ُج َورصَُ َّ٩و َ٣ا َِ َٜ٠َ ٣ت َیٔ٤يَ ُ٨

َظ َاَّلت َٔک َّ
ک َوا َِ ٣زأَ ّة ُِ ٣ؤ ّٔ ٨َ ٣ة إ ٔ َِ ٪و َص َب ِت َنٔ َِش َضا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی ِاْل َی َة َٗاَِ ٟت َٓ ٥َِ ٠أَ ُ ٩ِ ٛأَش ُُّٔ َٟ ١ط ْٔلَنِّی  ٥َِ ٟأُصَا ٔجزِ ُُ ٨ِ ٛت
اَٟلت ٔی َصا َج ِز ََ ٌَ ٣َ ٪
اٟش ِّؽ ِّی
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟل ََ٘ ٠ا ٔ
ُّٔ ٩ِ ٣
يض ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُّ
دبعنبدیمح،دیبعاہللنب ومیس،ارسالیئ،دسی ،اوباصحل،رضحتاؾاھینتنباوباطبلریضاہللاعتیلہنع رفامیتںیہہکیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماغیپؾاکنح اجیھوتںیمےنذعمفریاظرہرکدی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریماذعروبقؽرکایل
ئ
آث ُأ ه
افر رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ ِإ َّي َأ ْج َلل ْ َنا ََل َأزْ َف َ َ
ُک ِ َّ
ت عَمّ َِک َف َ َي ِ
ک َف َ َي ِ
ت
ِم َأ َفئَ ا ُ
اج ال ّل ِت َ ْ َ َ
َ
ّللَّ عَل َ ْن َ
هوُر ُ َّن َف َم ةَل َک ْت َ ِمین َ
َ
تَ ْ َ
ت َح َل ِ َ
ت َحکِلَ َف َ َي ِ
ن َف َ َي ِ
م ِم َن ًة ِإ ْؿ َف َه َی ْت ف َش َها لِلیّ ِی ِ ّی۔ ْٓال َی َة (اے یبن ل  ےن الحؽ رںیھک
ام َأ ًة ُ ْ
ک َف ْ َ
ن ال ّل ِت َهرَج َْؿ مَعَ َ
َ
َ َّْع ِ َ
ھجترپریتیوعرںیتنجےکرہموتدےاکچےہافروجامؽوہریتےاہھتاک،وجاہھتاگلدےریتےاہلل(ینعیولڈنایں)افرریتےاچچ
یک ایٹیبں افر وھپویھپں یک ایٹیبں افر ریتے امومں یک ایٹیبں افر ریتی اخالؤں یک ایٹیبں وہنجں ےن فےس وھچڑا ریتے اسھت۔
االزحاب۔ آتی) رضحت اؾ اھین ریض اہلل اعتیل ہنع یتہک ںیہ ہک ارطسح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےئلیک الحؽ ںیہن ریہ ویکہکن
ںیمےنآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاسھترجہتںیہنیکیھتافراؿولوگںںیمےسیھتوجحتفہکمےکدعباالسؾالےئآ ے۔ہی
دحثینسحےہ۔ل اسدحثیوکدسییکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دسی،اوباصحل،رضحتاؾاھینتنباوباطبلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1141

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
ک َ٣ا
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َوتُ ِعف ٔی فٔی َن ِٔ ٔش َ
ِ
َاس َتأ ِ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اض فٔی َطأ َٔ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِص ٕع َجا َئ َزیِ ْؽ َي ِظُٜو ٓ ََض َّ ٥ب ٔ َل ََلٗ ٔ َضا ٓ ِ
اہللُ ُِ ٣بؽٔیطٔ َو َت ِع َشی اَ ٨َّ ٟ

ک َو َّات ٔ ٙاہللَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َز ِو َج َ
ک ًََِ ٠ي َ
َئ
ُئ
ادمح نب دبعة یبض ،امحد نب زدی ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی َف خ ِْفی ِف تَفْس َِ
مِی ِة َف خ ْ َشی
ّللَّ ُ ْ د
ک َم ا ُ
َّ
س زبنی تنب شجح ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ رضحت زدی یبن امک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس احرض وہےئ افر رضحت زبنی
ان َ
ریض اہلل اہنع یک اکشتی یک افر الطؼ اک ارادہ اظرہ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع ےن رفامای اینپ ویبی وک اےنپ اپس روھک افر اہلل ےس ڈرف۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1142

راوی ً :بؽ ،روطً ،بؽاٟص٤يؽ ب ٩بہزا ،٦طہزب ٩شوطب ،شرضت ابً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ُ٧ه ٔ َی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ْؽ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ْط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ ٔ ٩بَ ِض َز َاَ ٩ِ ًَ ٦ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ت ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِػ َٔ ٨
َک اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
اٖ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ت َٗا َََّ ٢ل َی ٔص َُّ ٟ ١
ئ إ ٔ ََّّل َ٣ا ک َ َ
ک َوأَ َش َّ ١اہللُ َٓت ََياتٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
ت
ک شُ ِشُ ُ٨ض َّ٩إ ٔ ََّّل َ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت یَٔ٤يَ ُ٨
َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ُؽ َو ََّل أَ َِ ٪ت َب َّؽ َ ٢بٔضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩أَ ِز َوا ٕد َوَِ ٟو أَ ًِ َح َب َ

تؼٔ ٕ
َوا َِ ٣زأَ ّة ُِ ٣ؤ ّٔ ٨َ ٣ة إ ٔ َِ ٪وصَ َب ِت َنٔ َِش َضا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َو َرح ََّ ٦ک ُ َّ ١ذَا ٔ
َف ب ٔ ِاْل ٔ َی٤ا ِٔ َ٘ َٓ ٪ؽ َشب ٔ َم ًَ َُ٠٤طُ
یَُ ٩ی ِ َر ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َ ٩ِ ٣یَِ ُ ِٜ
ک ٔ٤َّ ٣ا
اَس َ
َخة ٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع ٔ ٔ
ک اََّ ٟلت ٔی آ َت ِي َت أ ُ ُج َورصَُ َّ٩و َ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت یَٔ٤يَ ُ٨
َک أَ ِز َوا َج َ
یَ ٩و َٗا ََ ٢یا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی إَّٔ٧ا أَ ِش َ٨َ ٠ِ ٠ا َ ٟ
َوص َُو فٔی ِاْل ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َٔ ٨
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
اٖ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َک ٔ ٩ِ ٣ؼُو ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َو َرح ََّ٣َ ٦ا س َٔوی ذََ ٔ ٟ
ک إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َظاَ ٔ ٟؼ ّة َ ٟ
أََٓا َئ اہللُ ًََِ ٠ي َ

َک ًَ ِ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ٔ٩
َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ ٔ ٩بَ ِض َز َاَٗ ٦ا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩یَ ِذ ُ ُ

َش َِ ٨ب َٕٗ ١ا َََّ ٢ل بَأ ِ َض ب ٔ َصؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ ٔ ٩بَ ِض َز َاَ ٩ِ ًَ ٦ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ
دبع،رفح،دبعادیمحلنبارہاؾ،رہشنبوحبش،رضحتانب ابعسرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرجہترکےنفایل
َئ
َلالیّ ِ َسائُنِمْ
افرومنموعروتںےکالعفہ دفرسیوعروتںےساکنح رکےنےسعنمرکدایایگ۔انچہچناہللاعتیلاکرفامؿےہ َل ج ِ ُّل َ َ
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ف َش َها لِلیّ ِی ِ ّی۔ (الحؽ ںیہنھجتوک وعرںیت اس ےک دعب افر ہنہی ہک اؿ ےک دبےل افر وعروتں۔ ارگہچ وخشےگل ھجت وک اؿ یک وصرت
رگموجامؽوہریتےاہھتاکافرےہاہللرہزیچرپابہگنؿ۔افرومنموجاؿوعرںیتالحؽںیکافرفہاامیؿفایلوعرتسجےنوخدوک
آپ یلص اہلل ہیلع ےک رپس رک دای۔ رھپ االسؾ ےک العفہ یسک یھب دنی ےس  قلع رےنھک فایل وعرت وک رحاؾ ایک افر رھپ رفامای ہک وج صخش
َ
رفامایي َأ ُّ َبالیّ ِی ُّی ِإ َّي
(اامیؿالےنےس)ااکنررکےاگاساکلمعربابدوہایگ۔افرآرختںیمفہاسخرہاپےنفاولںںیمےسےہ۔زین َ
ئ
آث ُأ ه
َأ ْج َلل ْ َنا ََل َأزْ َف َ َ
ُک ِ َّ
ک۔) ہینسحےہل اسدحثیوکرصػدبعادیمحلنب
ِم َأ َفئَا ُ
اجال ّل ِت َ ْ َ َ
َ
ّللَّعَل َ ْن َ
هوُر ُ َّن َف َمةَل َک ْت َ ِمین َ
َ
ارہاؾیکرفاتیںیہہکدبعادیمحلنبارہاؾیکرہشنبوحبشےسوقنمؽااحدثیںیموکیئرحجںیہن
رافی  :دبع،رفح،دبعادیمحلنبارہاؾ،رہشنبوحبش،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1143

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زوً ،لاء ،شرضت ًائظہ ُف٣اتی

ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٣ا ََ ٣
َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی أُش ٔ َُّ َٟ ١ط اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتاعہشئرفامیتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکفافتکتآپیلصاہللہیلعفملسےکےیل

امتؾوعرںیتالحؽوہںیئگںیھت۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتاعہشئرفامیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1144

راوی ٤ً :زب ٩اس٤اًي ١ب٣ ٩حاٟؽ ب ٩سٌيؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩بَ َيا ٕ ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢بَى َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔی ٓ ََؽ ًَ ِو ُت َٗ ِو ّ٣ا إلٔ َی َّ
َخ ُجوا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟل ٌَا٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا أَکَُ٠وا َو َ َ
َّ
َرخ َجا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ
ْص َٖ َرا ٔج ٌّا َٗ َا ٦اَّ ٟز ُج ََل َٔ َ ٓ ٪
ُفأَی َر ُج َ٠ی ِ ٔن َجاَ ٔ ٟشی ِ ٔن َٓا ِن َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠لّ٘ ٔ ٠ا ٗ ٔ َب َ ١بَ ِيتٔ ًَائٔظَ َة َ َ

ی ٩إَٔ٧ا ُظ َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َٗا َ ٢أَبُو
ْظ َ
َو َج ََّ ١یا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل َت ِؽ ُظُ٠وا ب ُ ُي َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ ِؤذ َََ ٪ل ٥ِ ُٜإلٔ َی كَ ٌَاَُ ٕ ٦ی ِ َر َ٧ا ٔ ٔ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ بَ َيا َٕ ٪و َر َوی ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

رمعنباامسلیعنباجمدلنبدیعس،اؿےکفادل،رضحت اسننب امکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیماکیرمہبتیبن ارکؾیلصاہلل
ہیلع فملس ےک اسھت اھت،آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی ویبی ےکدرفازے رپ فیرفی ےل ے نج ےک اسھت اشدی یک یھت آپ یلص
اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک اپس اکی رگفہ وک اپای وت فاسپ فیرفی ےل ے ،اانپ وکیئ اکؾ ایک رھپ فاسپ فیرفی الےئ افر اانپ وکیئ اکؾ
رکےک دفابرہ فیرفی الےئ اس رمہبت ولگ اجےکچ آ ے۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس
دالخوہےئافرریمےافراےنپدرایمؿاکیرپدہڈاؽدای۔رضحتاسنریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےناساکذرکاوبہحلطریض
اہللہنعےسایکوتفہرفامےنےگلہکارگااسییہےہوترھپاسےکابرےںیمھچکانزؽوہاگ۔رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہک
رھپ رپدے ےک قلعتم آتی انزؽ وہیئ۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ افر رمعف نب دیعس وک اعلص  ےتہ ںیہ۔ دحثی نسح

رغ بےہافراسںیماکیہصقےہ۔اثتباسنریضاہللہنعےسیہیدحثیوطلیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :رمعنباامسلیعنباجمدلنبدیعس،اؿےکفادل،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1145

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،اطہ ١ب ٩شات ،٥ابً ٩و٤ً ،٪زو ب ٩سٌيؽ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩شات َٕٔٗ ٥ا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ُظ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩س ٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِط َض ُ
َ
رع َض ب ٔ َضا َٓإٔذَا ً ٔ َِ ٨ؽ َصا َٗ ِو َْٓ ٦اَ ِ ٧لَ َ٘ َٓ ََٙ ٠ضی َشا َج َت ُط َٓا ِشتُب ٔ َص ث ُ َّ٥
اب ا َِ ٣زأَة ٕ َ َّ
ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتَی بَ َ
َکتُ ُط ْٔلَبٔی
َخ ُجوا َٗا َََ ٓ ٢ؽ َظ ََ ١وأَ ِرخَی بَ ِيىٔی َوبَ ِي َُ ٨ط ٔست ِ ّرا َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
ُف َج ٍَ َو َٗ ِؽ َ َ
َر َج ٍَ َوً ٔ َِ ٨ؽ َصا َٗ ِو َْٓ ٦اَ ِ ٧لَ َ٘ َٓ ََٙ ٠ضی َشا َج َت ُط َ َ
اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ا٤َ َٛ ٪ا َت ُ٘و َُ َٟ ٢ي ِ٨زٔ َّ٩َٟفٔی َص َذا َط ِي ْئ َٓ َ٨زََِ ٟت آ َی ُة ا ِٔ ٟص َح ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
كَ َِ ٠ص َة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََٟ ٢ئ ٔ ِ ٩ک َ َ
َغ ْ

َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط اْلِ َ ِػ ٍَُ ٠

دمحمنبینثم،الہشنباحمت،انبوعؿ،رمعفنبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیماکیرمہبتیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی ویبی ےک درفازے رپ فیرفی ےل ے نج ےک اسھت اشدی یک یھت آپ
یلصاہللہیلعفملسےناؿےکاپساکیرگفہوکاپایوتفاسپفیرفیےلے،اانپوکیئاکؾایکرھپفاسپفیرفیالےئافراانپوکیئاکؾ
رکےک دفابرہ فیرفی الےئ اس رمہبت ولگ اجےکچ آ ے۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس
دالخوہ ےئافرریمےافراےنپدرایمؿاکیرپدہڈاؽدای۔رضحتاسنریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےناساکذرکاوبہحلطریض
اہللہنعےسایکوتفہرفامےنےگلہکارگااسییہےہوترھپاسےکابرےںیمھچکانزؽوہاگ۔رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہک
رھپرپدےےکقلعتمآتیانزؽوہیئ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہافررمعفنبدیعسوکاعلص ےتہںیہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،الہشنباحمت،انبوعؿ،رمعفنبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
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ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1146

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽ ،جٌَف ب ٩س٠امی ٪ؿبعی ،جٌؽ ابوًث٤ا ،٪شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
اٟـ َبع ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ٌِؽٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُّ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َٗا ََ ٢تزَ َّو َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؽ َظ َ ١بٔأَصِٔ٠طٔ َٗا ََ َٓ ٢ؼ َِ ٌَ ٨ت أُم ِّی أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ي َٕ ٥ش ِي ّشا َٓ َح ٌَ َِ ٠ت ُط فٔی َت ِو ٕر َٓ َ٘اَِ ٟت یَا
ک َّ
اٟش ََل ََ ٦و َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ٪
ک أُم ِّی َوه ٔ َی ُت ِ ٔ
ْقئ ُ َ
أَُ َ ٧ص اذِ َص ِب ب ٔ َض َذا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ١ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠طُ َب ٌَ َث ِت ب ٔ َض َذا إَِٔ ٟي َ

ک َّ
اٟش ََل َ٦
ک ٔ٨َّ ٣ا َٗٔ٠ي ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُت بٔطٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت إ ٔ َّ ٪أُم ِّی ُت ِ ٔ
ْقئ ُ َ
َص َذا ََ ٟ
يت ٓ ََش َِّم رٔ َج ّاَّل َٗا َ٢
ک َٗٔ٠ي َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ؿ ٌِطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب َٓا ِؼ َُ لٔی ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َو ََ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٣
َو َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ٔ٨َّ ٣ا ََ ٟ

يت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَٕ َ ٧ص ًَ َؽؼُ َ ٥ِ ٛکَاُ ٧وا َٗا َُ ٢زصَا َئ ثَ ََل ٔ
ث ٔ٣ائ َ ٕة َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢ل ٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٓ ََؽ ًَ ِو ُت ََ ٩ِ ٣س َِّم َو َُ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٣
َّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَُ َ ٧ص َصا ٔ
اٟؼ َّٔ ُة َوا ُِ ٟص ِح َزةُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ت اَّ ٟت ِو َر َٗا َََ ٓ ٢ؽ َظُ٠وا َشًی ا َِ ٣ت َ ََل ِت ُّ
ِ
َ
َّ
َرخ َج ِت كَائ ٔ َٔ ْة َو َؼ َظَِ ٠ت كَائ ٔ َٔ ْة َشًَّی
َش ْة َو َِ ٟيأک ُ ِ ١ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا ٕ٤َّ ٣ٔ ٪ا َیٔ٠يطٔ َٗا ََٓ ٢أکَُ٠وا َشًی َطب ٔ ٌُوا َٗا ََ َ ٓ ٢
َش ْة ًَ َ َ
َ ٔ ٟي َت َص ََّ َ ًَ ِٙ ٠
َ
َ
ا ٪أَ ِٛث َ َر أَ ِ ٦ش ٔی َن َرٓ ٌَِ ُت َٗا ََ ٢و َجََ ٠ص ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ُفٓ ٌَِ ُت ٓ ََ٤ا أَ ِؼرٔی ش ٔی َن َو َؿ ٌِ ُت ک َ َ
أکَُ٠وا ک ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔی یَا أُ َ ٧ص ِار َٓ ٍِ َٗا ََ َ ٢
و ٪فٔی بَ ِيتٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص َو َز ِو َج ُت ُط َُ ٣و َِّ ٟي ْة
كَ َوائ ُٕٔ یَ َت َص َّؽث ُ َ
َرخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش ًََّ ٥َ ٠ل َی
َو ِج َض َضا إلٔ َی ا َِ ٟصائ ٔٔم َٓ َث ُُ٘٠وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠

اب
ن َٔشائٔطٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ؽ َر َج ٍَ هَ ُّ٨وا أَُ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥ؽ َث ُُ٘٠وا ًََِ ٠يطٔ َٗا ََٓ ٢ابِ َت َؽ ُروا ا َِ ٟب َ
َرخ ُجوا ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی أَ ِرخَی ِّ
اٟشت ِ َر َو َؼ َظ ََ ١وأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص فٔی ا ُِ ٟص ِح َزة ٔ ََٓ ٥َِ ٠یَِ ٠ب ِث إ ٔ ََّّل
ٓ ََ

َّ
َّ
َّ
ی٩
َخ َد ًَل َ َّی َوأُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُ
ض َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َْقأَصًَُ َّ٩ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ات ٓ َ َ
َي ٔشی ّرا َشًی َ َ
َرخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
ی ٩إَٔ٧ا ُظ َو َل ٩ِٔ ٜإٔذَا ُؼً ٔيت َُِٓ ٥ا ِؼ ُظُ٠وا َٓإٔذَا كٌَ ِٔ٤ت ُِ٥
اْظ َ
آ َُ٨٣وا ََّل َت ِؽ ُظُ٠وا ب ُ ُي َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ ِؤذ َََ ٪ل ٥ِ ُٜإلٔ َی كَ ٌَاَُ ٕ ٦ی ِ َر ٔ ٔ َ ٧

َشوا َو ََّل ُِ ٣ش َتأِن ٔ ٔشی َن َ ٔ ٟصؽ ٕ
ض
ٔیث إ ٔ ََّ ٪ذلٔ ٥ِ ُٜکَا َ ٪یُ ِؤذٔی أ ٨َّ ٟي َّی إلٔ َی ٔ ٔ
آَخ ِاْلیَ ٔة َٗا َ ٢ا َِ ٟح ٌِ ُؽ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص أََ٧ا أَ ِش َؽ ُث ا٨َّ ٟا ٔ
َٓاَ ِ ٧ت ٔ ُ
ًَ ِض ّؽا ب ٔ َض ٔذظ ٔ ِاْل َیا ٔ
يض َوا َِ ٟح ٌِ ُؽ
ت َو ُشحٔب ِ َن ن َٔشا ُئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ْص ٌّی َوص َُو ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َر َوی ًَ ُِ ٨ط یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ
اَ ٪ب ِ ٔ
اَ ٪ويُ َ٘ا ُ ٢ص َُو ابِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َویُ ٩َ ِٜأَبَا ًُ ِث ََ ٤
ص َُو ابِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َو ُط ٌِ َب ُة َو َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ
ہبیتق نبدیعس،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،دعج اوبامثعؿ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فملساینپاکیویبیےساکنحایکافراؿےکاپسفیرفیےلےوتریمیفادلہےنیح(وجھکرافروتساکاھکان)ایترایکافراےسیسک
رھتپ ےک ایپہل ںیم ڈاؽ رک ےھجم دای افر اہک ہک اےس یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل اجؤ افر وہک ہک ریمی امں ےن  اجیھ ےہ۔ فہ
آپ وک السؾ یتہک ےہ افر رعض رکیت ںیہ ہک امہریرطػ ےس ہی آپ ےک ےئل تہب وھتڑا ےہ ای روسؽ اہلل رضحت اسن ریض اہلل
ہنعرفامےتںیہہکںیماےسےلرکآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافرفادلہاکالسؾاچنہپای افرفہابت یھبرعضرک
دیوجاوہنں ےنیہکیھت۔آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایاےسرھکدف۔رھپےھجم مکحدایہکاجؤافرالفںالفںوک البرک الؤ۔ںیم ایگ
افرنجنجےکقلعتمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاھتاںیہنیھبافروجےھجملمےاںیہنیھب البرکےلآای۔رافی ےتہںیہ
ہکںیم ےناسنریضاہللہنع ےسوپاھچہک ےنتکآدیموہں ےگ۔اوہنںےنرفاماینیتوس ےکرق بوہںےگ۔ رضحتاسنریض
اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم مکح دای ہک فہ ربنت الؤ۔ اےنت ںیم فہ  ب ولگ دالخ وہے۔ اہیں
کت ہک وبچرتہ افر رجحہ ابمرک رھب ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن مکح دای ہک دس دس آدویمں اک ہقلح انبںیل افر رہ صخش
اےنپاسےنم ےس اھکےئ۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک اؿ  ب ےن اھکای افر ریس وہے۔ رھپ اکی امجتع لکنیئگ افر
دفرسی آیئگ اہیں کت ہک  ب ےن اھکایل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم مکح دای ہک اسن (ربنت) ااھٹؤ۔ ںیم ےن ااھٹای وت ںیم
ںیہن اجاتن ہک سج فتق الای اھت اس فتق زایدہ اھت ای ااھٹےت فتق زایدہ اھت۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک رھپ یئک ولگ فںیہ ےھٹیب ابںیت رکےت
رےہ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع ف ملس یھب فیرفی رفام آ ے۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رتحمہم یھب دویار یک رطػ رخ  ےئ
وہےئیھٹیبوہیئںیھت۔آپیلصاہللہیلعفملسرپاؿاکاسرطحےھٹیبرانہرگاںذگراذہلاآپیلصاہللہیلعفملسےلکنافرامتؾازفاج
رہطمات ےک رجحفں رپ ے افر السؾ رکے فاسپ فیرفی ےل آےئ۔ بج اوہنں ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک فاسپ آےت
وہےئداھکیوتھجمسےہکآپیلصاہللہیلعفملسرپاؿاکانھٹیبرگاںذگراےہ۔ذہلادلجیےس ب(ولگ)درفازےےسابرہےلچ

ے۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس فیرفی الےئ افرپ رپدہ ڈاؽ رک ادنر دالخ وہے۔ (رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک)
ںیمیھبرجحےںیماھٹیبوہا اھت۔وھتڑیدریذگرییھتہکآپیلصاہللہیلعفملسفاسپ ریمےاپسآےئ افرہیآایتانزؽوہںیئ
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ْلِن ِإ ّؿ ذ م ک َؿ ْيذق ا ّی اآلۃی (اے اامیؿ فاول یبن
ْی َ د
غ َي ِ
نفا َفل ُ ْ َ
م َ
ي ِإ َيـُ َف ْن ِإذا ُد م ف ْدخا فِذا م ف ُ
ظ َ
َْ
ےکرھگفںںیماسفتقکت تماجایرکفبجکتںیہمت اھکےنیکدوعتہندیاجےئ(فہیھب) اسرطحہکایتری ےکرظتنمہن
روہنکیلبجںیہمتالبایاجےئبتاجؤافراھکےنیلےکدعباھٹرکےلچاجؤافرابوتںںیمدؽاگلرکےھٹیبہنراہرکفویکںہکیبن(یلصاہلل
ہیلع فملس) وک انوگار ذگرات ےہ فہ اہمترا احلظ رکےت ںیہ افر اہلل اعتیل اصػ ابت ےنہک ےس احلظ ںیہن رکات افر بج مت اؿ (ازفاج
رہطمات)ےسوکیئزیچاموگنوترپدےےکےھچیپاماگنرکفہیاہمترےافراؿےکدولںوکاپکرےنھکاکرتہبنیذرہعیےہ۔رھپاہمترے
ےئلاجزئںیہن ہکیبنیلصاہللہیلعفملسوکفیلکتاچنہپؤافرہنیہہیاجزئےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملس
یکازفاجرہطماتےسیھبکاکنحرکف۔ہیاہللےکزندکیتہبڑبیابتےہ۔االزحاب،آتی)دعج ےتہںیہہکرضحتاسنریض
اہلل ہنع ےن رفامای ہی آایت  ب ےس ےلہپ ےھجم ںیچنہپ افر ازفاج رہطمات ایس دؿ ےس رپدہ رکےن وج ں۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔
افر دعجامثعؿےک ےٹیبںیہ۔ اںیہنانب دانیر یھب  ےتہںیہ۔ اؿیک تینکاوبامثعؿرصبی ےہ۔ہیدحمنیث ےکزندکی ہقثںیہ۔ویسن
نبدیبعہبعشافرامحدنبزدیاؿےسااحدثیرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رفعجنبنامیلؿیعبض،دعجاوبامثعؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1147

٣وسی انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،نٌي٣ ،٥ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩زیؽ انؼاری وًبؽاہلل ب ٩زیؽ
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِي ٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا ِِ ٤ُ ٟحٔ٤ز ٔأَ ََّ ٣ُ ٪ص ََّ ٤ؽ بِ َ٩
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩

ا ٪أُر َٔی اَ ٨ِّ ٟؽا َئ بٔاٟؼَّ ََلة ٔأَ ِظب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َو ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ ََ ٩زیِ ٕؽ َّأ ٟذی ک َ َ
َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ص ُ ٩فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠ص َس ٌِ ٔؽ بِ َٔ ًُ ٩با َؼ َة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َب ٔظیرُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ أَ ََ ٣زَ٧ا اہللُ أَ ِ٪
ک َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی َت َِ ٨َّ ٤ي َ٨ا أََّ٧طُ َ ٥َِ ٟي ِشأ َ ُِ ٟط ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ٕ نُ َؼل ِّی ًََِ ٠ي َ
نُ َؼل َِّی ًََِ ٠ي َ
ک َٓ َِ ٜي َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّٗ ٥َ ٠وُٟوا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ص َّٕ ٤ؽ َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ي َت ًَل َی إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل َی آ ٔ٢

يؽ
يؽ َ٣حٔ ْ
ک َشْ ٔ٤
إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ص َّٕ ٤ؽ َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاص َٔي ٥فٔی ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن إَٔ َّ ٧
َو َّ
اٟش ََل ُ٤َ َٛ ٦ا َٗ ِؽ ًُ ِّ٤ِ ٠ت َُِ ٥وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوأَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ َو َٔ ٌِ ٛب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َوكَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو َزیِ ٔؽ بِ ٔ٩
َظارٔ َج َة َو ُي َ٘ا ُ ٢ابِ َُ ٩جارٔیَ َة َوب ُ َزیِ َؽ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ااحسؼ نبومٰیسااصنری ،نعم ،امکل نب اسن،میعن،دمحم نبدبعاہلل نبزدیااصنریفدبعاہلل نبزدی(ہیدفرسے ںیہ نجوک وخاب
ںیماذاؿالھکسیئ یئگیھت،رضحتاوبوعسمدااصنریریضاہللہنع ےتہںیہہکل دعسنبابعدہیکسلجمںیمےھٹیبوہےئآ ےہکیبن
ارکؾ یلصاہللہیلعفملسامہرےاپسفیرفیالےئ۔ریشب نبدعس ےن رعض ایک ےن رعض ایک ایروسؽاہلل اہللاعتیل ےن ںیمہآپ
یلص اہلل ہیلع فملس رپدرفد ےنجیھب اک مکحدای ےہ ،ل سک رطحدرفد  اجیھ رکںی؟آپ یلص اہللہیلع فملس اخومش رےہ اہیںکت ہک ل 
لل َّ
ِ
َ
َ
ُ
آؽ ُ َ ّ دَ
َ
َ
َ
حُمٍ ََکَ
َ
َ
ض لَع ُ َ ّ د
حُمٍ َفلَع ِ
ےن انمت یک ہک اکش ہی وساؽ ہن وپاھچ اجات رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس رطح زپاھ رکف ا ّم ّ ِ
لَ
ه ِی
ه ِی
ه ِی
ه ِی
اْل ِمی َن ِإ ّ ََ
ِ
ن َ ِ ٌّ د
آؽ ُ َ َّ د
ک َ َلَع ُ َ َّ د
ک َ َلَع ِإ ْ َثا َم َف َ َلَع ِ
حُمٍ َف َ َلَع ِ
َصل َّ ْی َت َ َلَع ِإ ْ َثا َم َف َ َلَع ِ
آؽ ِإ ْ َثا َم ِف ْ َ
حُمٍ َ ََک َي َر ْ َ
آؽ ِإ ْ َثا َم َف َي ِر ْ
مَخِن ٌّدد(رتہمجاےاہلل دمحمافراؿیکآؽرپاسرطحرتمحجیھبسجرطحوتےن رضحتاربامیہہیلعاالسلؾافراؿیکآؽرپرتمح
انزؽرفامیئ،ےبکشوترعتفیفاالافرزبرگفربرتےہ۔اےاہلل وتدمحمافراؿیکآپرپربتکانزؽرفامسجرطحوتےنرضحت
اربامیہ افر اؿ یک افالد رپ ربتک انزؽ رفامیئ ،ےب کش وت رعتفی فاال افر زبرگ فربرت ےہ) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
السؾایسرطحےہسجرطحمت(اایحتلتںیم)اجؿیہےکچوہ۔اساببںیمیلعنبدیمحبعکنبرجعہہحلطنبدیبعاہللاوبدیعسزدی
نباخرہجافرربدیہریضاہللمہنعیھبااحدثییھبوقنمؽےہ۔زدینباخرہجانباجرہییھب ےتہںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکلنباسن،میعن،دمحمنبدبعاہللنبزدیااصنریفدبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرئازحابیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼةً ،وٖ ،شش ٩و٣ص٤ؽ وظَلض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٖ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩و َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َوظ ََٔل ٕ

اَ ٪ر ُج َّل َشي ٔ ًّيا َستٔی ّرا َ٣ا یُ َزی ٔٔ ٩ِ ٣ج ِٔ ٠ؽظ ٔ َط ِي ْئ ا ِستٔ ِص َي ّ
وسی ًََِ ٠يطٔ َّ
ائ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓآذَا ُظ َ ٩ِ ٣آذَا ُظ
اٟش ََل ٦ک َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٣ُ ٪
ٔ
َّ
ُ
َّ
َسائ ٔي ََ٘ َٓ ١اُٟوا َ٣ا َي ِش َتترُ َص َذا اٟت َشتُّ َر إَّٔل ِٔ ًَ ٩ِ ٣يبٕ بٔحٔ ِٔ ٠ؽظ ٔ إ ٔ َّ٣ا بَ َز ْؾ َوإ ٔ َّ٣ا أ ِؼ َر ْة َوإ ٔ َّ٣ا آ َٓ ْة َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١
ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ

ُ
وسی ًََِ ٠يطٔ َّ
ُفَْ أَٗ َِب َ ١إلٔ َی
أَ َرا َؼ أَ ِ ٪یُب َ ِّرئَطُ ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟوا َوإ ٔ ََّ ٣ُ ٪
اٟش ََلَ ٦ظ ََل َی ِو ّ٣ا َو ِش َؽ ُظ ٓ ََو َؿ ٍَ ث َٔيابَطُ ًَل َی َش َحز ٕث َّ ٥اُِ َت َش َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َ َ
وسی ًَ َؼا ُظ ٓ ََلََ ٠ب ا َِ ٟص َح َز َٓ َح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢ثَ ِوبٔی َش َحزُ ث َ ِوبٔی َش َحزُ َشًَّی اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی
ث َٔيابٔطٔ َ ٔ ٟيأ ِ ُظ َذ َصا َوإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟص َح َز ًَ َؽا ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٓأ َ َظ َذ َُ ٣
وَٗ ٪ا ََ ٢و َٗ َا ٦ا َِ ٟص َحزُ َٓأ َ َظ َذ ث َ ِوبَ ُط َوَٟب ٔ َش ُط
ض َظ ِّ٘ ٠ا َوأَبِ َزأَ ُظ ٔ٤َّ ٣ا کَاُ ٧وا َي ُ٘وَ ُٟ
رع َیاّ٧ا أَ ِش َش َ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
ََْ ٣ل ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ
ُفأَ ِو ُظ ُ ِ
َسائ ٔي ََ َ ١

ک َٗ ِوُ ُٟط َت ٌَال َی یَا أَ ُّی َضا
ُض ّبا بٔ ٌَ َؼا ُظ ٓ ََواہللٔ إ ٔ َّ ٪بٔا َِ ٟص َحز ٔ ََ ٨َ ٟؽ ّبا ٔ ٩ِ ٣أَثَز ٔ ًَ َؼا ُظ ثَ ََلثّا أَ ِو أَ ِربَ ٌّا أَ ِو َظ ِّ ٤شا ٓ ََذَ ٔ ٟ
َوكَٔ َٔ ٙبٔا َِ ٟص َحز ٔ َ ِ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ اہللٔ َو ٔجي ّضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ی ٩آ َُ٨٣وا َّلَ َتُٜوُ ٧وا ک َ َّأ ٟذ َ
َّأ ٟذ َ
وسی َٓب َ َّرأَ ُظ اہللُ ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟوا َوک َ َ
ی ٩آ َذ ِوا َُ ٣

يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َػ ٔص ْ

َو َس َّ٥َ ٠

دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،وعػ،نسحفدمحمفالخس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ
ہک آپ یلص اہلل فملس ےن رفامای ومٰیسہیلع االسلؾتہب ایحفاےل افررپدہ وپش (ینعی رپدہ رکےنفاےل) آ ے اؿ یک رشؾیک فہج ےس
اؿےکدبؿاک وکیئہصحرظنںیہنآاتاھت۔اںیہنونبارسالیئےکھچکولوگںےنفیلکتاچنہپیئ۔فہولگےنہکےگلہکہیاےنپدبؿوک
اس ےئل ڈاھےپن رےتھک ںیہ ہک اؿ یک دلج ںیم وکیئ بیع ےہ۔ ای وت ربص ےک ںیہ ای اؿ ےک جصیے ڑبے ںیہ ،ای رھپ وکیئ افر بیع ےہ۔
اہلل اعتیل ےن اچاہ ہک فہ رضح ت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک اس بیع ےس ربی رکںی۔ انچہچن ومٰیس ہیلع االسلؾ اکی رمہبت لسغ رکےن ےگل
افر اےنپ ڑپکے اکی رھتپ رپ رھک رک لسغ رکےن ےگل۔ بج لسغ رکےک افرغ وہےئ وت ڑپکے ےنیل ےک ےئل رھتپ اؿ ےک ڑپکے
ےل رک اھبگ ڑھکا وہا۔ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اانپ اصع ایل افر اس ےک ےھچیپ دفڑےت وہےئ ےنہک ےگل اے رھتپ ریمے ڑپکے اہیں

کتہکفہینبارسالیئےک اکیرگفہےکاپسچنہپایگافر اوہنںےنرضحتومٰیسہیلعاالسلؾوکاگنندھکیایلہکفہ وصرتفلکش ںیم
 بےسزایدہ وخوصبرت ںیہ۔اسرطحاہللاعتیلےن اںیہنربیرکدای افررھتپیھب رک ایگ۔رھپاوہنںےن اےنپ ڑپکےےئلافر
نہپرکاصعےساےسامرےنےگل،اہللمسق اؿیکامرےسرھتپرپنیتایاچراشنؿزپے۔اہللاعتیلےکاساراشداکیہی بلطےہ َي
عا َِّ
ي َُ
آما َل َ ُي ُيا َک َّ دِ
َأ ُّ َب َّ دِ
ّلل َف ِجی ًهاآلہی(اےاامیؿفاول اؿولوگںیکرطحہنوہاجؤ
ّللَّ ِ َِّم َف ُلا َف َک َؿ ِ ْ َ د
ق َأ ُـا ُ
يآ َذ ْفا ُمیَس َ َ َّ
ل َ
ال َ
وہنجںےنومٰیسہیلعاالسلؾوکفیلکتاچنہپیئ،رھپاہللاعتیلےناںیہنربیرکدایافرفہاہللےکزندکیڑبےزعمزآ ے۔االزحاب)،
ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسرضحتاوبرہریہریضاہللہنعیہےکفاےطسےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفحنبابعدة،وعػ،نسحفدمحمفالخس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئابس
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئابس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1149

راوی  :ابوَکیب وًبؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابواسا٣ہ ،شش ٩ب ٩ش٧ ٥ٜععی ،ابو٣يَّسة ٧ععی ،شرضت رعوہ ب٣ ٩شيک ٣زاؼی رضی
اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َو ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َٗ َاَّل أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜاَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبُو َسب ِ َر َة اَ ٨َّ ٟعع ٔ ُّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
 ٩ِ ٣َ ١أَ ِؼبَ َز ِٔ َٗ ٩ِ ٣ومٔی
ًَ ُِِ َ ٩ف َو َة بِ َٔ ٣ُ ٩ش ِي ٕک ا َِ ٤ُ ٟزاؼ ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََّل أ ُ َٗات ٔ ُ
ُ
َ
َ
َس ُت َٗا َ٢
َخ ِج ُت ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽٔظ ٔ َسأ ًََ ٢ىِّی َ٣ا ٓ ٌََ َ ١ا َِ ُِ ٟل ِيف ُّٔی َٓأ ِظب ٔ َر أَنِّی َٗ ِؽ ٔ ِ
ب ٔ َ ٩ِ ٤أَٗ َِب َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِٓ ٥أذ ٔ َ ٪لٔی فٔی ٗ ٔ َتأٟض ٔ َِ ٥وأَ ََّ ٣زنٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
ََ
َف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِؼ َُ ا ِِ َ٘ ٟو َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٦أَ ِسُ ٨ِ ٣ٔ ٥ََ ٠ض َِٓ ٥اٗ َِب ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ط َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ُِش٥ِ ٔ ٠
ُف َّؼنٔی َٓأ َ َت ِي ُت ُط َوص َُو فٔی َن َ ٕ
َٓأ ِر َس َ ١فٔی أثزٔی َ َ
ک َٗا ََ ٢وأُِ٧ز ٔ َ ٢فٔی َس َبإ ٕ َ٣ا أُِ٧ز ٔ ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا َس َبأ ْ أَ ِر ْق أَ ِو ا َِ ٣زأَ ْة َٗا ََِ ٟ ٢ي َص
ٓ َََل َت ٌِ َح َِ ١شًَّی أ ُ ِشؽ َٔث إَِٔ ٟي َ

َ
یَ ٩تظَ ائ َ ُ٤وا
َش ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓت ََيا َُ ٨ِ ٣ٔ ٩َ ٣ض ِٔ ٥س َّت ْة َو َتظَ ائ َ َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ض ِ ٥أَ ِر َب ٌَ ْة َٓأ َ َّ٣ا َّأ ٟذ َ
بٔأ ِرقٕ َوَّلَ ا َِ ٣زأَة ٕ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َر ُج َْ ١وََ ٟؽ ًَ ِ َ

وَ ٪وش ِٔ٤ی َ ْر َوَ ٨ِ ٔ ٛؽةُ َو َِ ٣ذش ْٔخ َوأْ ٤َ ِ ٧ار َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا
َٓ َِ ٠ع َْ ٥و ُج َذ ُاَ ٦وُ ََّشا َُ ٪و ًَا ُٔ ٠َ ٣ة َوأَ َّ٣ا َّأ ٟذ َ
یَ ٩ت َيا َُ٨٣وا َٓاْلِ ُ ِزؼُ َواْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا أَْ ٤َ ِ ٧ار َٗا ََّ ٢أ ٟذ َ
یُ ٨ِ ٣ٔ ٩ض َِ ٥ظ ِث ٌَ َُ ٥وبَحٔي َُ ٠ة َو ُرو ٔ َی َص َذا ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبرک بفدبع نبدیمح ،اوبااسہم ،نسح نب مکح یعخن ،اوبرسیمة یعخن ،رضحت رعفہ نب مصنک رمادی ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہکںیم
یبنارکؾیلصاہللہیلع فملسیکدختمںیماحرضوہاافروپاھچہکایکںیماینپوقؾےکاالسؾوبقؽرکےنفاےلاسویھتںےکاسھتلم
رکاؿولوگںےسگنجہنرکفںوجاالسؾےسہنمومڑںی؟آپیلصاہللہیلعفملسےنےھجماسیکااجزتدےدیافرےھجماینپوقؾ
ع
اکاریمانبدای۔رھپبجںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسےسالکنوتآپیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہک غیفیےنایکاہک؟آپ یلص
اہللہیلعفملسوکاتبایایگہکفہالچایگےہ۔رافیرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجمفاسپولباای۔بجآپیلصاہللےکاپس
اچنہپوتھچکاحصہبرکاؾروضاؿاہللمہیلع انیعمجےھٹیبوہےئآ ے۔آپیلصاہللہیلعفملسےنمکحدایہکولوگںوکاالسؾیکدوعتدف۔
وجولگ االسؾ ےل آںیئ اںیہن وبقؽرکول افر وج ہنالںیئ اؿ ےک قلعتم دلجی ہنرکف ،اہیںکتہک ںیم دفرسا مکح دفں۔ رافی  ےتہ
ںیہہکابسءیکتیفیکاسفتقانزؽوہیکچیھت۔اکی صخشےنوپاھچایروسؽاہلل ہیابسایکزیچےہ؟وکیئوعرتایوکیئزنیم؟آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہن زنیم افر ہن وعرت ہکلب ہی رعب اک اکی آدیم ےہ سج ےک دس ےٹیب آ ے نج ںیم ےس ھچ وک (اس
ےن) ابمرک اجان افر اچر وک وحنمس ،ںیہنج وحنمس اجان فہ ہی ںیہ ازد ،ارعشی ،میمح ،دنکہ ،ذمجح افر اامنر۔ اکی صخش ےن وپاھچ اامنر
وکؿاسہلیبقےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسجےسمعثخافرئخنلہںیہ۔ہیدحثیرغ بنسحےہ۔
رافی  :اوبرک بفدبعنبدیمح،اوبااسہم،نسحنبمکحیعخن،اوبرسیمةیعخن،رضحترعفہنبمصنکرمادیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئابس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1150

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زوً ،رک٣ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٗ َضی اہللُ فٔی َّ
ُضبَ ِت ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة بٔأ َ ِجَ ٔ ٨صت َٔضا ُظ ِـ ٌَاّ٧ا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ َٛأََ َّ ٧ضا ٔس ِٔ ٠ش َْ ٠ة ًَل َی َػٔ َِوا َٕٓ ٪إٔذَا ُٓزِّ ََ ًَ ُِ٠ُٗ ٩وبٔض ٔ ِ٥
اٟش َ٤ا ٔ
ئ أَ ِّ ٣زا َ َ
َٗاُٟوا َ٣اذَا َٗا ََ ٢ربَُّٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ا َِ ٟص ََّ ٙوص َُو ا ٌَِ ٟلٔی ا ِلَٜبٔیرُ َٗا ََ ٢و َّ
اٟظ َياكٔی ُن َب ٌِ ُـ ُض َِِ ٓ ٥و ََ ٚب ٌِ ٕف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ُّ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انبایبرمع،ایفسؿ،رمعف ،مرکہم،رضحت اوبرہریہریضاہللہنع  ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہک بجاہللاعتیل
آامسونںںیموکیئمکحانساتےہوترفےتشربھگاٹہیکفہجےساےنپامرےتںیہسجےساکیزریجنرھتپرپڑھکاکےن یکآفازدیپاوہیت
ےہ۔رھپبجاؿےکدولں ےسربھگاٹہدفروہیتےہوت اکیدفرسےےسوپےتھچ ںیہہکاہمترےربےن ایکمکح رفامای؟فہ  ےتہ
ںیہہکقحابتاکمکحرفامایافر بےسڑباافراعاشیلؿےہزیتاطیشؿافرپےچینعمجوہ اجےتںیہ(اتہکاہللاعتیلاکمکحنسںیکس)۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعف،مرکہم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئابس

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1151

راوی  :نْص بً ٩لی جہـِمً ،بؽاَّلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،لی ب ٩ششین ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٢
ِم َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ش َشی ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َاست َ ََ ٨ار َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
بَ ِي َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص فٔی َن َ ٕ
َف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔطٔ إٔذِ ُرم ٔ َی ب ٔ َِ ٨ح ِٕ ٓ ٥

ٔيَ٘ َٓ ٥ا َ٢
وِ ٔ٤ٟٔ ٪ث َٔ ١ص َذا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة إٔذَا َرأَیِت ُُ٤و ُظ َٗاُٟوا ُ٨َّ ٛا َن ُ٘و َُ ٢ی ُُ ٤
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ُ٘وَ ُٟ
ٔي ٥أَ ِو یُو َُ ٟؽ ًَو ْ
وت ًَو ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط ََّل یُ ِزمَی بٔطٔ ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
ت أَ َش ٕؽ َو ََّل َ ٔ ٟص َياتٔطٔ َو َلَ َّ٩ٜٔربَّ َ٨ا ًَزَّ َو َج َّ ١إٔذَا َٗ َضی أَ ِّ ٣زا َسبَّضَ َُ ٟط َش َُ ٠َ ٤ة
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض َِ ٥شًَّی یَ ِب َّ ُ٠اَّ ٟت ِشبٔيضُ إلٔ َی َص ٔذظ ٔ َّ
َّ ١
١
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ئ َّأ ٟذ َ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ا ٌَِ ٟزِ ٔ
ئ ث ُ ََّ ٥سأ َ َ ٢أَصِ ُ
غ ث ُ ََّ ٥سبَّضَ أَصِ ُ
ئ َّ
اٟشاؼ ٔ َس ٔة أَصِ ََّ ١
ئ َّ
َّ
ئ َشًَّی َی ِب َُّ ٠
 ١کَُ ِّ١س َ٤ا ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟشابٔ ٌَ ٔة َ٣اذَا َٗا ََ ٢ربَُّٗ ٥ِ ُٜا َُ َٓ ٢ي ِعبٔرُوُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ي ِش َت ِعبٔرُ أَصِ ُ
ٕ َّ
اٟظ َياكٔی ُن َّ
ا َِ ٟعبَرُ أَصِ ََّ ١
اٟش َِٓ ٍَ ٤ی ُ ِر َِ ٣و َََ ٓ ٪ي ِ٘ ٔذ ُٓوَ٧طُ إلٔ َی أَ ِوَ ٔ ٟيائ ٔض ٔ ِ٤ََ ٓ ٥ا َجا ُؤا بٔطٔ ًَل َی َو ِجضٔطٔ َٓ ُض َو
اٟش َ٤ا ٔ
اٟؽَ ِ ٧يا َو َت ِع َت ٔل ُ
ئ ُّ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َش ٌَّ ٙو َل ُٔ ٨َّ ٜض ِ ٥یُ َ ِّ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ُحُٓوَ٧طُ َویَزٔی ُؽ َ

َّ
َّ
َک ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
بِ ٔ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩رٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗاُٟوا ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
رحیِ ٕث َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ہنص
م
رصن نب یلع ی ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفملس اےنپ احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل مہیلع انیعمج ےکاسھت ےھٹیب وہےئ آ ےہک ااچکن اکی اتسرہ وٹاٹ سج ےس رفینش
وہیئگ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتولگزامہناجتیلہںیمارگااسیوہاتاھتوتایک ےتہآ ے؟رعضایکایگل  ےتہآ ےہکایوتوکیئ
ڑباآدیمرمےاگایوکیئڑباآدیمدیپاوہاگ۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییسکیکومتفایحتیکفہجےس ںیہنوٹاتٹہکلبامہرا
ربارگوکیئمکحداتیےہوتاحنیلمرعش(رفےتش)حیبسترکےتںیہرھپاسآامسؿفاےلرفےتشوجاسےکرق بےہ۔رھپوجاسےک
رق ب ںیہ۔ اہیںکتہک حیبست اک وشراس آامسؿکت ا اتچن ےہ۔ رھپےٹھچ آامسؿفاےل رفےتشاسوتں آامسؿفاولں ےس وپےتھچ ںیہہک
اہمترےربےنایکرفامای؟فہ اںیہناتبےتںیہافررھپرہ ےچینفاےلافرپفاولں ےس وپےتھچںیہاہیںکتہکفہ ربخ آامسؿداینفاولں
کتچنہپاجیتےہافرایشنیطاکؿاگلرکےتنسںیہوتاساتسرےےساںیہن امرااجاتےہ،رھپہیاےنپدفوتسں(ینعی بیغیکربخفںےک
دوعدیارفں) وک آرک اتبےت ںیہ۔ رھپ فہ وج ابت ایس رطح اتبےت ںیہ وت فہ حیحص وہیت ےہ نکیل فہ رحتفی یھب رکےت ںیہ افر اس ںیم
ااضہف یھب۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر زرہی ےس یھب وقنمؽ ےہ فہ یلع نب نیسح ےس فہ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس افر فہ یئک
ااصنریرضحاتےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
ہنص
رافی  :رصننبیلع می،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،یلعنبنیسح،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئافرط
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئافرط

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1152

راوی  :ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی و٣ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،وٟيؽ بً ٩يزار ،رج ٩٣ ١ث٘يٕ ،رج٩٣ ١
٨ٛا٧ہ ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ٔ٩
وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
ا ِِ ٌَ ٟيزَارٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َٔ ٩ِ ٣ث٘ ٔ ٕ
يٕ یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٨َ ٔ ٛ ٩ِ ٣ٔ ١اَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

یِ ٩اػ َل َٔ ِي َ٨ا َٔٔ ً ٩ِ ٣باؼَٔ٧ا َُٓ ٨ِ ٔ٤ض ِ ٥هَ أ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥ْ ٔ ٟشطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ِ٘ ٣ُ ٥ت ٔؼ ْؽ
اب َّأ ٟذ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة ث ُ َّ ٥أَ ِو َرث ِ َ٨ا ا ِل َٔ ٜت َ
َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ساب ٔ ْ ٙبٔا َِ ٟعی ِ َرا ٔ
ئ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٕ ٟة َواش َٔؽة ٕ َوک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َش َش ََّْ ٩ل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
ت َٗا ََ ٢ص ُؤ ََّل ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

اوبومیس دمحم نب ینثم فدمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،فدیل نب غار ،رلج نم فیقث ،رلج نم انکہن ،رضحت اوبدیعس دخری
ِ فَم ِْی ُِ ا
ُ
ث َأف َر ْ َيالْک ِ َناب َ
ل
ی
َ
ّ
ِ
ع ِد َي ْم ََ ٌّمِل ِ َفْ ِس ِة
د
ال
يا ْط َغفَ ْی َنانِمْ َ
ّ
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےناسآتی ْ
َ
َ
م ِْی ُِ ْ مُ ْْ َیض ِ م ِْی ُِ ْ ٌّ ل ْ
ي
ج
َ
ِ
ٌّدد َف م َد ِي ِي ْ َرات اآلۃی (رھپ شم  اینپ اتکب اک اؿ وک فراث انبای ںیہنج ل  ےن اےنپ دنبفں ںیم ےس نچ ایل ،سپ
َف م
ضعباؿ ںیمےساےنپ سفن رپملظرکےنافرضعب اؿ ںیمےسایمہنرف ںیہ افرضعب اؿ ںیم ےساہللےک مکح ےس ویکینںںیم شیپ
دقیمرکےنفاےلںیہ۔افرط،آتی)یکریسفتںیمرفامایہکہی برباربںیہافر بیتنجںیہ۔ہیدحثیرغ بنسحےہ۔
رافی  :اوبومیس دمحم نب ینثم فدمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،فدیل نب غار ،رلج نم فیقث ،رلج نم انکہن ،رضحت اوبدیعس
دخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئافرط

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1153

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩وزیز واسلی ،اسصا ٚب ٩یوسٕ ازر ،ٚسٔيا ٪ثوری ،ابوسٔيا ،٪ابونرضة ،شرضت ابوسٌؽ ظؽری رضی
اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
رض َة
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
ٕ اْلِ َ ِز َر ُُ ٩ِ ًَ ٚسٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩وزٔیز ٕا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َن ِ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت بَُ٨و َسَ ٤ََ ٠ة فٔی َ٧اش َٔي ٔة ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َٓأ َ َراؼُوا اَ ٠َ ِ٘ ٨ُّ ٟة إلٔ َی ُ ِْق ٔب ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة إَّٔ٧ا
ِ َ ٧ص ُِ ُ ٧ ٩ه ٔی ا ِِ ٤َ ٟوتَی َوَِٜ٧ت ُُب َ٣ا َٗ َّؽ ُ٣وا َوآثَ َارص َُِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪آثَ َار ُ ٥ِ ٛتَُ ِٜت ُب ٓ َََل َت َِ ٨ت٘ ٔ ُ٠وا َٗا َ٢
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َّ
یٕ َّ
َص َذا َشؽ ْ
اٟش ٌِؽ ُّٔی
ا ٪ص َُو َ ٔ
اٟث ِور ِّٔی َوأَبُو ُسٔ َِي َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ُط ْ
َغ ْ
دمحمنبفزریفایطس،ااحسؼنبویفسازرؼ،ایفسؿوثری،اوبایفسؿ،اوبرضنة،رضحتاوبدعسدخریریضاہللہنعرفامےتںیہہلیبق
َ
ح ُ ِْ
نالْم َْو َت
ونبملسدمہنیےکانکرےآابدآ ےاؿیکاچتہیھتہکدجسمےکرق بلقتنموہاجںیئ۔انچہچنہیآتیانزؽوہیئ ِإ َّي ْ ُ
َُ َ ِ
آي َر ُ ْم اآلۃی ( ےب کش ل  یہ رمدفں وک زدنہ رکںی ےگ افر وج اوہنں ےن آےگ  اجیھ افر وج ےھچیپ اس وک ےتھکل ںیہ۔
َف َی ْکی ُُت َم دَقّما َف
ی،آتی)۔اس رپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس ےنرفامایہکوچہکناہمترےاامعؽےھکل اجےتںیہاس ےئل لقتنم ہنوہ۔ہیدحثی
وثرییکرفاتیےسنسحرغ بےہافراوبایفسؿےسرمادرطفیدعسیںیہ۔
رافی  :دمحمنبفزریفایطس،ااحسؼنبویفسازرؼ،ایفسؿوثری،اوبایفسؿ،اوبرضنة،رضحتاوبدعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئافرط

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1154

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویة ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوذر

ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ ش ٔی َن
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِؽرٔی یَا أَبَا ذ ٓ َٕر أَیِ ََ ٩ت ِذ َص ُب
ِ
اٟش ُحوؼ ٔ َٓ ُي ِؤذَ ََُ ٟ ٪ضا َو َٛأََ َّ ٧ضا َٗ ِؽ ٗٔي َََ ٟ ١ضا اكُِ٠عٔی ٔ٩ِ ٣
َص ٔذظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا َت ِذصَ ُب َٓ َت ِش َتأذ ٔ ُ ٪فٔی ُّ
ُ
ْقائ َ ٔة ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ک ُِ ٣ش َت َ ٌّْق ََ ٟضا َٗا ََ ٢وذََ ٔ ٟ
ْقأَ َوذََ ٔ ٟ
ک فٔی ٔ َ
َش ِي ُث ٔجئِتٔ َٓ َت ِلِِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ُ٠زٔب ٔ َضا َٗا َ ٢ث ََّ َ ٥

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انہد ،اوباعمفیة ،ا،شم ،اربامیہ ،ا ؿ ےک فادل ،رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی رمہبت رغفب آاتفب ےک فتق دجسم ںیم
دالخ وہا وت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اوبذر وت اجاتن ےہ ہک ہی
آاتفب اہکں اجات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی اج رک  ےدہ یک
ااجزتامہ اتوجاےسدےدیاجیتےہافروگایہکاسےساہکاجےئاگہکاہجںےسآےئوہفںیہےسولطعوہ۔اسرطحفہرغمب
ےس ولطع وہاگ۔ رھپ ہی آتی زپیھ َف َذکِلَ مُ ْس َی َق ٌّّر ل َ َها اآلۃی (افر وسرج الچ اجات ےہ اےنپ رہھٹے وہےئ راہتس رپ۔ ی) ہی دحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفیة،ا،شم،اربامیہ،اؿےکفادل،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئاصافت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئاصافت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1155

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امیٟ ،٪يث ب ٩ابی س٠ي ،٥بَش ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽث َ َ٨ا َِ ٟي ُث بِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥بٔ َِشٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
اِ ٣َ ٪وُٗوّٓا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ََّلزٔ ّ٣ا بٔطٔ ََّل ُئَارٔ ُٗ ُط َوإ ٔ َِ ٪ؼ ًَا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ؼا َٕ َؼ ًَا إلٔ َی َط ِي ٕئ إ ٔ ََّّل ک َ َ

ُ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
اُص َ
ْقأَ َٗ ِو َ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وٗ ٔ ُٔوص ُِ ٥إُٔ َّ ٧ض ِِ ٣َ ٥شئُوَ ُٟ
َغ ْ
و٣َ ٪ا َلَّ ٥ِ ُٜلَ َت َُ َ ٨
َر ُج َْ ١ر ُج َّل ث ََّ َ ٥
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠زصَی ِر ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا َ٢
و ٪أَ ِّٟٔا َٗا َ٢
َٔش َ
َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠و ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َوأَ ِر َس ِ٨َ ٠ا ُظ إلٔ َی ٔ٣ائ َ ٔة أَ ِ ٕٕ ٟأَ ِو یَزٔی ُؽ َ
وَٗ ٪ا َُ ِ ً ٢
یب
أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ادمح نب دبعة یبض  ،رمتع نب نامیلؿ ،ثیل نب ایب میلس ،رشب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایوکیئرشتکایوجفریکدوعتدےنیفاالااسیںیہنہکایقتمےکدؿاےسرفاکہناجےئافراسرپاساکفابؽہنزپے۔
فہ(ےسجدوعتدی یئگ)یسکتمیقرپاسےساگلںیہن وہاگ۔ارگہچیسک اکیصخش ےندفرسےاکی یہصخشوکدوعتدیوہ۔
ق ِ ُ ُِ َّئ
ُ
ک
ِ
َ
ل
م
ُ
َس
ی
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
فؿ اآلۃی (افر اںیہن ڑھکا رکف اؿ ےس درایتف رکان
ض َ
رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی آتی َف فو ْم ِإ م ْ ول َؿ َم م ل َي َ ُ
ےہ،ںیہمتایکوہاہکآسپںیماکیدفرسےیکدمدںیہنرکےت۔ااصلافت،آتی)۔ہیدحثیرغ بےہ۔ یلعنبرجح،فدیلنب
ملسم ،زریہ نب دمحم ،اکی آدیم ،اوباعہیل ،رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اہلل اعتٰیل ےک اس وقؽ
فارانلسایلامیةاا (افرل ےناسوک(ینعی ویسنہیلعاالسلؾوک)اکیالھکایاسےسزایدہولوگںےکاپس اجیھ۔ااصلافت،آتی)
یکریسفتوپیھچہکزایدہےسایکرمادےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسیبزہار۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض ،رمتعنبنامیلؿ،ثیلنبایبمیلس،رشب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

ریسفتوسرئاصافت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1156

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ظاٟؽ ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،شش ،٩شرضت س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ اہلل تٌالی

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ابِ ُِ ًَ ٩ث ََ ٤ة َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ َو َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ذُ ِّریَّ َتطُ ص ُِ ٥ا َِ ٟباٗٔی َن َٗا ََ ٢ش ْاَ ٦و َس ْاَ ٦ویَآ ُٔث َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی يُ َ٘ا ُ٢
ئ َو َّ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َسٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ
ئ َو ُي َ٘ا َُ ٢ئ ُٔث َو َص َذا َشؽ ْ
اٟثا ٔ
َیآ ُٔت َویَآ ُٔث بٔاَّ ٟتا ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنبینثم،دمحمنباخدل،دیعس،اتقدة،نسح،رضحترمسہریضاہللہنعاہللاعتیلےکاسوقؽف َجعلْناذُرِب ة ُِ ْم ْان ِ
فاآلۃی(افرےنم
َ َ َ ّ ّ ََن ُ َ َ
اس یک افالد وک ابیق رےنہ فایل رک دای۔ ااصلافت ،آتی) یک ریسفت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ونح ہیلع االسلؾ ےک نیت ےٹیب احؾ ،اسؾ افر ایثف آ ے۔ اامؾ اوبیسیع رتذمی رہمح اہلل رفامےت ںیہ ہک ایتف یھب اہک اجات
ےہ۔ایثفیھبافرییھب۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدیعسنبریشبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباخدل،دیعس،اتقدة،نسح،رضحترمسہریضاہللہنعاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئاصافت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1157

راوی  :بَش بٌ٣ ٩اذ ً٘ؽی ،یزیؽ ب ٩زریٍ ،سٌيؽ ب ٩ابی رعوبةٗ ،تاؼة ،شش ،٩شرضت س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َش بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ

اٟزؤ ٦
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ْا ٦أَبُو ا َِ ٌَ ٟز ٔب َو َش ْا ٦أَبُو ا َِ ٟص َب ٔع َو َیآ ُٔث أَبُو ُّ
رشبنباعمذدقعی،سیدینبزرعی،دیعسنبایبرعفیة،اتقدة،نسح،رضحترمسہریضاہللہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقن
رکےتںیہہکاسؾرعباکابپ،احؾویشبحںاکابپافرایثفرفویمںاکابپےہ۔
رافی  :رشبنباعمذدقعی،سیدینبزرعی،دیعسنبایبرعفیة،اتقدة،نسح،رضحترمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئص
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئص

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1158

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ٪وًبؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪اً٤ع ،یصٌیً ،بؽ بً ٩باؼ ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت اب٩
ًباض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪و ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ی ِصٌَی
َ
ْقیِ ْع َو َجائ َ ُط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َٗا َِ ًَ ٢ب ْؽ ص َُو ابِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ٣َ ٢ز ٔ َق أبُو كَأٟبٕ َٓ َحائ َ ِتطُ ُ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨ؽ أَبٔی كَأٟبٕ َِ ٣حُ ٔ ٠ص َر ُج َٕ َ٘ َٓ ١ا ٦أَبُو َج ِض ٕ ١ك َ ِی یَ ُِ ٌَ ٨َ ٤ط َو َط َِ ٜو ُظ إلٔ َی أَبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ابِ َ ٩أَخٔی َ٣ا تُزٔی ُؽ ٔ٩ِ ٣
یُ َٟ ٩ض ِ ٥ب ٔ َضا ا َِ ٌَ ٟز ُب َوتُ َؤ ِّؼی إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥ا َِ ٌَ ٟح ُ ٥ا ِٟحٔزِ َی َة َٗا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة َواش َٔؽ ّة َٗا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة
ک َٗا َ ٢إنِّٔی أُرٔی ُؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥کَّ ٤َ ٔ ٠ة َواش َٔؽ ّة َت ٔؽ ُ
َٗ ِو َٔ ٣

َّ
َخة ٔ إ ٔ َِ ٪ص َذا إ ٔ ََّّل ا ِظت ََٔل َْٗ ٚا َ٨َ َٓ ٢زَ َ٢
َواش َٔؽ ّة َٗا َ ٢یَا ًَ ُِّٗ ٥وُٟوا َّلَ إ ٔ ََ ٟط إَّٔل اہللُ َٓ َ٘اُٟوا إ ٔ َّ ٟضا َواش ّٔؽا َ٣ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ب ٔ َض َذا فٔی ا ِ٠َّ ٔ٤ٟةٔ ا ِْل ٔ َ
ْقآ ٔ ٪ذٔی ِّ
َخة ٔإ ٔ َِ ٪ص َذا
َک بَ َِّ ١أ ٟذ َ
اٟذ ِ ٔ
َفوا فٔی ًٔزَّة ٕ َو ٔط َ٘ا ٕ ٚإلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َ٣ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ب ٔ َض َذا فٔی ا ِٔ ٠َّ ٔ٤ٟة ِاْل ٔ َ
یُ َ َٛ ٩
ْقآ ُ ٪ؾ َوا ِِ ُ ٟ
ٓ ٔيض ٔ ِ ٥ا ِِ ُ ٟ
إ ٔ ََّّل ا ِظت ََٔل َْٗ ٚا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ِ َ ٧ص َو َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ و َٗا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٤َٔ ً ٩ار َة
ومحمدنبالیغؿفدبعنبدیمح،اوبادمح،ایفسؿ،ا،شم،ییحی،دبعنبابعد،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہک
بج اوباطبل امیبر وہےئ وت رقشی افر یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فملس اےکن اپس ے۔ اوباطبل ےکاپس اکی یہ آدیم ےک ےنھٹیبیک ہگج
یھت۔ اوبلہج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک فاہں ےنھٹیب ےس عنم رکےن ےک ےئل ااھٹ افر ولوگں ےن اوباطبل ےس روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسیکاکشتییک،اوہنںےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسوپاھچےجیتھب اینپوقؾےسایکاچےتہوہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایںیماچاتہوہںہکہیولگاکیہملکےنہکوج ںارگہیولگریمیاسدوعتوکوبقؽرکںیلےگوترعبرپاحمکوہاجںیئےگافر
ویمجعںےس ےہیفوصؽرکںیےگ۔اوباطبلےنوپاھچاکییہہملک؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہںاکییہہملک۔اچچ َل ِإلَ َة ِإ َّل
ّللَّ ہہک ےئجیل۔ فہ  ب ےنہک ےگل ایک ل  اکی یہ دخا یک ابعدت رکےن وج ں ل  ےن وت یسک ےلھچپ دنی ںیم ہی ابت ںیہن ہ ی ( س ہی نم
ا ُ
آؿ ِذق اذل ِْکِلَبْ َّ دِ
ش ٍؼ اآلۃی
ع ٍة َف ِ َ
ڑھگت ےہ) رافی  ےتہ ںیہ ہک رھپ اؿ ےک قلعتم ہی آایت انزؽ وہںیئ ص َفال ْ ُق ْر ِ
ي َکف َ ُرفا ِف ِ َّ
ال َ
(رقآؿیکمسق وجرسارستحیصےہہکلبوجگلرکنمںیہفہ ضحةکتافراخمتفلںیمزپےوہےئںیہ۔ل ےناےسنےلہپینتکوقںیم
الہک رک دںی ںیہ ،وس اوہنں ےن ڑبی اہےئ اکپر یک افر فہ فتق الخیص اک ہن اھت افر اوہنں ےن بجعت ایک ہک اؿ ےک اپس ایہن ںیم ےس
ڈراےن فال آای افر رکنمفں ےن اہک ہک ہی وت اکی ڑبا اجدفرگ ےہ ،ایک اس ےن یئک وبعمدفں وک رصػ اکی وبعمد انبدای۔ ےب کش ہی ڑبی
بیجع ابت ےہ افر اؿ ںیم ےسرسدار ہی  ےتہ وہےئ لچ زپے ہک ولچ افر اےنپ وبعمدفں رپ ےمج روہ۔ ےب کش اس ںیم ھچک رغض
ےہ۔ ل  ےن ہی ابت اےنپ ےلھچپ دنی ںیم ںیہن ہ ی۔ ہی وت اکی انبیئ وہیئ ابت ےہ۔ ص ،آتی۔) ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ دنبار ،ییحی
نبدیعس،ایفسؿ،ا،شم،ییحینبامعرة،
رافی  :ومحمدنبالیغؿفدبعنبدیمح،اوبادمح،ایفسؿ،ا،شم،ییحی،دبعنبابعد،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئص

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1159

راوی  :ب٨ؽار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٔيا ،٪اً٤ع ،یصٌی ب٤ً ٩ارةً ،بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ،ابوَٗلبہ،
شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتانٔی َّ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َربِّی َت َب َار َک َو َت ٌَال َی فٔی أَ ِش َش ُٔ ٩ػ َورة ٕ َٗا َ ٢أَ ِش َشبُ ُط َٗا َ ٢فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢یا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َص ِ١
ُحی
َت ِؽرٔی ٓ َٔيَ ٥ی ِع َت ٔؼ ُ ٥ا ََِ ٤َ ٟلُ اْلِ َ ًِل َی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََّل َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٍَ َی َؽ ُظ بَی ِ َن َٛتٔفَ َّی َشًَّی َو َج ِؽ ُت بَ ِز َؼ َصا بَی ِ َن ثَ ِؽَ َ َّی أَ ِو َٗا َ ٢فٔی ٔ ِ َ ٧

ٓ ٌََُ ٤ِ ٔ ٠ت َ٣ا فٔی َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ق َٗا َ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َص َِ ١ت ِؽرٔی ٓ َٔيَ ٥ی ِع َت ٔؼ ُ ٥ا ََِ ٤َ ٟلُ اْلِ َ ًِل َی ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢فٔی
ت َو َ٣ا فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ت َوا ِِ ٤َ ٟش ُی ًَل َی اْلِ َٗ َِؽا ٔ ٦إلٔ َی ا َِ ٟح َ٤ا ًَا ٔ
ات ا ُِ ِٜ٤ُ ٟث فٔی ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔؽ َب ٌِ َؽ اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ا ِل ََ َّٔ ٜارا ٔ
ئ فٔی
ت َوا ِل ََ َّٔ ٜار ُ
ت َوإ ٔ ِس َباْ ُ ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
ک ًَ َ
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪ظ ٔلي َئتٔطٔ ََ ٛي ِوَ ٔ ٦وََ ٟؽ ِت ُط أ ُ ُّ٣طُ َو َٗا ََ ٢یا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ إٔذَا َػ َِّ ٠ي َت َٓ ُ٘ ِ١
اغ ب ٔ َعی ِر ٕ َو ََ ٣
ا ِ٤َ ٟکَارٔظ ٔ َو َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ات ب ٔ َعی ِر ٕ َوک َ َ
َّ
رکا ٔ
ک ٓ ٌِٔ َ ١ا َِ ٟعی ِ َرا ٔ
ک َُی ِ َر
ت َوشُ َّب ا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن َوإٔذَا أَ َر ِؼ َت بٌٔ َٔباؼ ٔ َک ٓ ٔت ِ َّ ٨ة َٓاِٗب ٔ ِـىٔی إَِٔ ٟي َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ت َو َت ِز َک ا َِ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
اٟل ٌَاَ ٔ ٦واٟؼَّ ََلةُ ب ٔ َّ
َِٔ ٣تُو َٕٗ ٪ا ََ ٢و َّ
اٟش ََلَ ٔ ٦وإٔك ِ ٌَ ُاَّ ٦
ات إِٔٓظَ ا ُئ َّ
ََکوا
اٟؽ َر َج ُ
اِ ٠ٟي َٔ ١واُ ٨َّ ٟ
اض َ ٔ ٧ي ْاَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ذ َ ُ

ض فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َر ُج َّل َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َٗ َتا َؼةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩ظأٟؽٔ بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟح ََل ٔد ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
بَی ِ َن أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َوبَی ِ َن ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض
ًَبَّا ٕ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،اوبالقہب،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایآجرات(وخابںیم)ریماربریمےاپساینپرتہبنیوصرتںیمآای(رافی ےتہںیہہکریماایخؽےہہکیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفملس ےن وخاب اک ظفل یھب رفامای) افر وپاھچہک دمحم یلص اہللہیلعفملس ایک مت اجےتن وہہک رقمب رفےتشسک ابت رپ ڑگھجےت ںیہ؟
ںیمےنرعضایکںیہنرھپاہللاعتیلےناانپاہھتریمےاشونںےکدرایمؿراھکافرںیمےنایکسڈنھٹکاینپاھچیتایرفاماییلسنہںیم
وسحمسیکانچہچنںیم اجؿایگہکآامسؿفزنیمںیمایکےہ ،رھپاہللاعتیلےنوپاھچدمحم(یلصاہللہیلعفملس)ایکمت اجےتنوہہکرقمب
رفےتشسک ابت رپ ڑگھجےت ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں افکرات ےک ابرے ںیم ڑگھج رےہ ںیہ افر افکرات ہی ںیہ دجسم ںیم امنز
ےکدعبرھٹان،امجتع ےک ےئلدیپؽ انلچ افر فیلکتںیم یھبایھچرطحفوضرکان،سج ےنہی لمع ےئ فہریخ یہ ےکاسھتزدنہراہ
افر ریخ ےک اسھت رما ،زین فہ انگوہں ےس اےسی اپک وہاگ ےسیج دیپاش ےک فتق اھت۔ رھپ اہلل اعتیل ےن رفامای اے دمحم (یلص اہلل ہیلع
لل َّ
ِ
ْ
ل
ْ
ل
ِ
َ
م
ّ
ف
ْک ا ُ ْنک َز ِ
فملس) بج مت امنز زپھ وکچ وت ہی داع زپاھ رکف ا ُ َّم ِإ ِت َأ ْدَکُلَ ِعْ َل ا جيَْ َر ِ
ک
خ الْمَ َسا ِ
ک َف ِإ َذا َأ َر ْد َ
ت ِتع َِنا ِد َ
ات َفرَت َ
ات َف ُ َّ

فِیْ َن ًة َفقْ ِی ْص ِیی ِإ َ
غَ ُْ
م ٍؿ(ینعیاےاہلل ںیمھجتےسکیناکؾیکوتقیفامہ اتوہںافرہیہکےھجمربےاکؾےسدفررھک،ونیکسمں
َل َ َْ
ْ َ
یک تبحم (ریمے دؽ ںیم) دیپا رفام افر ارگ وت اےنپ دنبفں وک یسک ےنتف ںیم التبم رکے وت ےھجم اس ےس ؤاچ رک اےنپ اپس البےل) رھپ یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای افر دراجت ہی ںیہالسؾ وک رفاجدانی ،ولوگں وک اھکان الھکان افر رات وک بجولگ وساجںیئ وت امنزںی
زپانھ۔ ھچک رافی اوبالقہب افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےکدرایمؿ اکی صخش اک ااضہف رکےت ںیہ۔ اتقدہ اوبالقہب ےس فہ اخدل ےس فہ
انبابعسریضاہللہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دنبار،ییحینبدیعس،ایفسؿ،ا،شم،ییحینب امعرة،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،اوبالقہب،رضحتانبابعسریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئص

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1160

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظاٗ ،٦تاؼة ،ابوَٗلبہ ،ظاٟؽ بٟ ٩حَلد ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩ظأٟؽٔ بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟح ََل ٔد ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ک َٗا َ٢
ًَبَّا ٕ
ک َر ِّب َو َس ٌِ َؽیِ َ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َتانٔی َربِّی فٔی أَ ِش َش ُٔ ٩ػ َورة ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِي َ

َش ٔٚ
ٓ َٔيَ ٥ی ِع َت ٔؼ ُ ٥ا ََِ ٤َ ٟلُ اْلِ َ ًِل َی ُُِٗ ٠ت َر ِّب ََّل أَ ِؼرٔی ٓ ََو َؿ ٍَ یَ َؽ ُظ بَی ِ َن َٛتٔفَ َّی ٓ ََو َج ِؽ ُت بَ ِز َؼ َصا بَی ِ َن ثَ ِؽَ َ َّی ٓ ٌََُ ٤ِ ٔ ٠ت َ٣ا بَی ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ک َٗا ََٔ ٓ ٢ي ٥یَ ِع َت ٔؼ ُ ٥ا ََِ ٤َ ٟلُ اْلِ َ ًِل َی ُُِٗ ٠ت فٔی َّ
ت َوا ِل ََ َّٔ ٜارا ٔ
اٟؽ َر َجا ٔ
ت َوفٔی
ک َر ِّب َو َس ٌِ َؽیِ َ
َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٓ َ٘ا َ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟب َّ ِي َ
رکو َصا ٔ
َن ِ٘ ٔ ١اْلِ َٗ َِؽا ٔ ٦إلٔ َی ا َِ ٟح َ٤ا ًَا ٔ
ت َواِ٧ت ٔوَ ارٔ اٟؼَّ ََلة ٔ َب ٌِ َؽ اٟؼَّ ََلة ٔ َو َ ٩ِ ٣یُ َصآ ِٔى ًََِ ٠يضَٔ ًَ َّ٩
اغ
ت َوإ ٔ ِس َبا ْٔ ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
ئ فٔی ا ُِ ِ ٤َ ٟ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢وفٔی
ب ٔ َعیِر ٕ َو ََ ٣
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ذُُ ٧وبٔطٔ ََ ٛي ِوَ ٔ ٦وََ ٟؽ ِت ُط أ ُ ُّ٣طُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ات ب ٔ َعی ِر ٕ َوک َ َ
َغ ْ
ا َِ ٟباب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕ ١و ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩ائ ٕٔع ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ٩

َّ
َّ
ُفأَیِ ُت َربِّی فٔی أَ ِش َش ُٔ ٩ػ َورة ٕ
ٌَُ ٣اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ ُلؤٟطٔ َو َٗا َ ٢إنِّٔی َن ٌَ ِش ُت َٓا ِس َت ِث َُِ٘ ٠ت ِ َ ٧و ّ٣ا َ َ

َٓ َ٘ا ََٔ ٓ ٢يَ ٥ی ِع َت ٔؼ ُ ٥ا ََِ ٤َ ٟلُ اْلِ َ ًِل َی

دمحمنباشبر،اعمذ نباشہؾ ،اشہؾ،اتقدة،اوبالقہب،اخدلنبالجلج ،رضحتانبابعسریضاہللہنع ےسرفاتی ےہ ہک یبنارکؾ یلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہکریماربریمےاپساہنتیایھچوصرتںیمآایافررفامایاےدمحم (یلصاہللہیلعفملس)ںیم ےنرعض
ایکایرباحرضوہںافرریتیرفامربنداریےکےئلدعتسموہں۔اہللاعتیلےنرفامایرقمنیبرفےتشسکابتںیمڑگھجےتںیہ؟ںیم
ےن رعض ایک ہک اے رب ےھجم ملع ںیہن۔ انچہچن اہلل اعتیل ےن اانپ اہھت ریمے اشونں ےک درایمؿ راھک سج یک ڈنھٹک ںیم ےن
اےنپےنیسںیموسحمسیکافررشمؼفرغمبےکدرایمؿوجھچکےہ بھچکاجؿایل۔رھپاہللاعتیلےنوپاھچاےدمحم (یلصاہللہیلع
فملس) ںیم ےن رعض ایک ایرب احرض وہں۔ اہلل اعتیل ےن رفامای رقمب رفےتش سک زیچ ےک قلعتم ڑگھجےت ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک
دراجتافرافکراتںیم،اسمدجیکرطػ(ابامجتعامنزےکےئل)دیپؽےنلچںیم،فیلکتےکابفوجدایھچرطحفوضرکےنںیم۔
وجاؿزیچفںیکافح تظرکےاگفہالھبیئےکاسھتزدنہرےہاگافرریخرپیہاسوکومتآےئیگافراےنپانگوہںےساسرطح
اپکرےہاگوگایہکآجیہاسیکامںےناےسانجےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔اعمذنبلبجریضاہللہنعیھبیبن
ارکؾ یلص اہللہیلع فملس ےس ایسیک امدننوطلی دحثیلقن رکےت ںیہ۔اس ںیم ہی اافلظ یھب ںیہہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس ےن
رفامای ہک ںیم وسایگ افر رہگی دنین ںیم ڈفب ایگ وت ںیم اےنپ رب وک رتہبنی وصرت ںیم داھکی وت اہلل اعتیل ےن ھجم ےس وپاھچ رفےتش سک
ابتںیمڑگھجےتںیہ؟۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اتقدة،اوبالقہب،اخدلنبالجلج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئزرمیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1161

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪ص٤ؽ ب٤ً ٩زو٤٘٠ً ،ة ،یصٌی بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩شاكب ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زبیر رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩شاكٔبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ

رک ُر ًَ َِ ٠ي َ٨ا
وَٗ ٪ا َ ٢اٟزُّبَیِرُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَتُ َ َّ
بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت ث ُ َّ ٥إٔ ٥ِ َُّٜ٧یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ً ٔ َِ ٨ؽ َربَِّ ٥ِ ُٜت ِع َت ٔؼ َُ ٤
يض
ٔیؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اْلِ َ َِ ٣ز إٔذّا َٟظَ ؽ ْ
ا ِٟع ُُؼو َُ ٣ة َب ٌِ َؽ َّأ ٟذی ک َ َ
ا ٪بَ ِي َ٨َ ٨ا فٔی ُّ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،دمحم نب رمعف ،علقمة ،ییحی نب دبعارلنمح نب اح،ب ،رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی
ِ ُ َئ
َ
کي خ َْیصِمُو َؿ اآلۃی (رھپ ےب کش مت ایقتم ےک دؿ اےنپ رب ےک اہں آسپ ڑگھجفےگ۔
کي َ ْي َؾ الِْْ َناة َ ِة ْ َ د
ع َر ّ ِ ْ
رکےت ںیہ ہک بج ِإ ّ ُ ْ
اسلرم،آتی)انزؽوہیئوتںیمےنوپاھچہکایکداینںیمڑگھجےنےکدعبدفابرہآرختںیمیھبل ولگڑگھجںیےگ؟آپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایاہں زریبےنہکےگلرھپوتہیاکؾتہبلکشمےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،دمحمنبرمعف،علقمة،ییحینبدبعارلنمحنباح،ب،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1162

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شبا ٪ب ٩ہَل ٢وس٠امی ٪ب ٩رحب وشحاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،طہز ب ٩شوطب ،شرضت
اس٤اء ب٨ت یزیؽ

رح ٕب و َشحَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕٗ ٢اُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َشبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢و ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
ی٩
ْقأ ُ َیا ً َٔباؼ ٔ َی َّأ ٟذ َ
ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ َیز ٔ َ
یؽ َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ

ُوب َجٔ٤ي ٌّا َو ََّل یُ َبالٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َف اٟذُّ َ ٧
َس ُٓوا ًَل َی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ََِّ ٥ل َت ِ٘ َُ ٨لوا َٔ ٩ِ ٣ر ِش َٔ ٤ة اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ِِ ٔ ُ
أَ ِ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ َٗا ََ ٢و َط ِضزُ بِ َُ ٩ش ِو َطبٕ َی ِزؤی ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة َوأ ُ ُّ٦
َٔ
َغ ْ

یؽ
َسَ ٤ََ ٠ة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ُة ه ٔ َی أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت یَز ٔ َ

دبعنبدیمح،ابحؿنب الہؽفنامیلؿنبرحبفاجحجنب اہنمؽ،امحدنبہملس ،اثتب ،رہشنبوحبش،رضحتاامسء تنبسیدی رفامیت
َ تْفُش
ِ
ِ
َ
ت
ْ
ْ
ی
غ
ہ
ّللَّ ِإ َّؿ اّللََّ
َ
ِ
َ
ع ِد َق َّ دِ
ش ُقا َلَع َأ ْم ل ُ وا نِمْ َر ْمَ ِة ا ِ
ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک زپےتھ وہےئ انس َي ِ َ
ي َأ ْ َ
ال َ
تع ُ
ب َہمِیعًا اآلۃی ہہک دف اے ریمے دنبف وہنجں ےن اینپ اجونں رپ ملظ ایک ےہ ،اہلل یک رتمح ےس امویس ہنوہ۔ےب کشاہلل
َ ْف ِ ُر اذلُي َ
 بوکشخبدےاگ،ےبکشفہ ےنشخفاالرمحفاالےہ۔اسلرم،آتی)ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػاثتبیک
رفاتیےساجےتنںیہ،فہرہشنبوحبشےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دبع نب دیمح ،ابحؿ نب الہؽ فنامیلؿ نب رحب فاجحج نب اہنمؽ ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رہش نب وحبش ،رضحت اامسء تنب
سیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1163

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٔيا٨٣ ،٪ؼور وس٠امی ٪اً٤ع ،ابزاہيً ،٥بيؽة ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٪ش َّؽثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
ک َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ت ًَل َی
يؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ یَ ُضوؼ ٔ ٌّی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ِٔ ٤ش ُ
ًَب ٔ َ

ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
إ ٔ ِػ َب ٍٕ َواْلِ َ َرؿٔی َن ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا ِٟح ٔ َبا ًََ ٢ل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا َِ ٟع ََلئ ًََٔ ٙل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک َٗا َََ ٓ ٢ـ ٔص َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی بَ َؽ ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َٗا ََ ٢و َ٣ا َٗ َؽ ُروا اہللَ َش َِّ َٗ ٙؽرٔظ ٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمرفنامیلؿا،شم،اربامیہ،دیبعة،رضحتدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیوہیدییبن
ارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاپسآایافرےنہکاگلہکاےدمحم اہللاعتیلآامسونںوکاکیایلگنرپافرزونیمںوکاکیایلگنرپافرڑاہڑفںوک
اکی ایلگن رپ ااھٹےن ےک دعب اتہک ےہہک ںیم ابداش وہں۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک اس ابت رپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس  ےسن اہیںکت ہک
ّللَّ َ َّ
حدَقْ ِرـِ(افراوہنںےن
آپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمےکداتناظرہوہےافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای َف َمدَق َُرفاا َ
اہللیکدقرںیہنیکاسیجہکاسیکدقررکےناکقحےہ۔اسلرم،آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمرفنامیلؿا،شم،اربامیہ،دیبعة،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1164

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی یٓ ،ـي ١بً ٩ياق٨٣ ،ؼور ،ابزاہيً ،٥بيؽہً ،بؽاہلل

يؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
 ١بِ َُٔ ً ٩ياقٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُٓ َـ ِي ُ
يض
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ ُّح ّبا َو َت ِؼؽٔي ّ٘ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ـ ٔص َ
دمحمنباشبر،ییحیی،لیضفنبایع ض،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہللیھبہیدحثیییحیےسفہلیضفنبایعضےسفہ وصنمرےسفہ
اربامیہ ےسفہ دیبعہ ےس افر فہ دبعاہلل ےسلقن رکےت ںیہہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفملس اک انسنہ بجعت افر دصتقییکفہج ےس اھت۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحیی،لیضفنبایعض،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل

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

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1165

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ ب ٩ػ٠ت ،ابوٛؽی٨ةً ،لاء ب ٩سائب ،ابواٟـهی ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ئ بِ َّٔ ٩
اٟـ َهی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو َُ ٛؽیِ ََ ٨ة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ

ض َٗا ََّ ٣َ ٢ز َی ُضوؼ ٔ ٌّی بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َی ُضوؼ ٔ ُّی َش ِّؽث ِ َ٨ا
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ٕ َت ُ٘و ُ ٢یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥إٔذَا َو َؿ ٍَ اہللُ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت ًَل َی ذ ٔ ِظ َواْلِ َ ِر َق ًَل َی ذ ٔ ِظ َوا ِ٤َ ٟا َئ ًَل َی ذ ٔ ِظ َوا ِٟحٔ َبا ًََ ٢ل َی ذ ٔ ِظ
َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ي َ
ْصظ ٔ أَ َّو َّّل ث ُ ََّ ٥تابَ ٍَ َشًَّی بَ َِ َّ ٠اْلٔبِ َض َآَ ٦أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َ٣ا
َو َسائ َٔز ا َِ ٟعًَ ِٙٔ ٠ل َی ذ ٔ ِظ َوأَ َط َار أَبُو َج ٌِ ََفٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ بٔع ٔ ِٔ َ ٨
ض إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
یب َػ ٔص ْ
يض َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َٗ َؽ ُروا اہللَ َش َِّ َٗ ٙؽرٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اس ُُ ٤ط یَ ِصٌَی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ر َوی صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ُٔ ٩ط َحا َٕ
ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َُ ٛؽیِ ََ ٨ة ِ

ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دمحم نب تلص ،اوبدکبنة ،اطعء نب اسبئ ،اوبایحضل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکیوہیدیےکاپسےسذگرےوتاس ےساہکاےوہیدی وکیئابترکف ،اسےناہک اےاوباقمس
آپےسیکہی ےتہںیہہکاہللاعتیلآامسونںوکاس(ایلگن)رپزنیموکاسرپاپینوکاسرپڑاہڑفںوکاسرپافراسریولخمؼوکاس(ایلگن)
رپ راتھک ےہ افر دمحم نب تلص اوبرفعج ےن ےلہپ اینپ ایلگنھچ ےس ابرتلبیت ااشرہ ایک اہیں کت ہک اوگنےھٹ کت چنہپ ےگ۔ اس رپ اہلل اعتیل
ّللَّ َ َّ
ح دَقْ ِرـِ اآلۃی۔ ہی دحثی نسح رغ ب حیحص ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ایس دنس ےس اجےتن
ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َف َم دَق َُرفا ا َ
ںیہ۔ اوبدکہنی اک انؾ ییحی نب بلہم ےہ۔ ںیم ےن اامؾ اخبری رہمح اہلل وک ہی دحثی نسح نب اجشع ےس دمحم نب تلص ےک وحاےل ےس
لقنرکےتوہےئانس۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبتلص،اوبدکبنة،اطعءنباسبئ،اوبایحضل،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1166

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياْ٣ ،٪طًٖ ،ليہ ًوفی ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

ْط ٕ
ٖ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِّ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪

ْق ََ ٪و َشى َی َج ِب َض َت ُط َوأَ ِػغَی َس ُِ ٌَ ٤ط یَ َِ ٨ت ٔوزُ أَ ِ ٪یُ ِؤ ََ ٣ز أَ َِ ٪ی َِ ُٔ ٨غ َٓ َي َِ ُٔ ٨غ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ي َ
ْق ٔ ٪ا ِِ َ ٟ
ٕ أَ ِن ٌَ َُ ٥و َٗ ِؽ ا َِ ٟت َ٘ ََ ٥ػاش ُٔب ا ِِ َ ٟ
َ ١ت َوک َّ ِ٨َ ٠ا ًَل َی اہللٔ َربِّ َ٨ا َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ٢
ٕ َن ُ٘و ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُٗ ٢وُٟوا َش ِشب ُ َ٨ا اہللُ َون ٌِٔ َ ٥ا َِ ٟؤٛي ُ
َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وِ َٜ َٓ ٪ي َ
ُسٔ َِيا ًَُ ٪ل َی اہللٔ َت َوک َّ ِ٨َ ٠ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوا ُظ اْلِ َ ًِ َُ ٤ع أَي ِّـا ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رطمػ ،ہیطع وعیف ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامای ںیمسکرطحآراؾرکفںبجہکوصروھپےنکنفاےلہنوصروکہنماگلایےہ۔فہاینپ اشیپیناکھجےئافراکؿاگلےئااظتنررکراہ
ےہ ہک بک اےس وھپےکن اک مکح دای اجےئ افر فہ وھپےکن۔ املسمونں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ل  ایک ںیہک (اس فتق) ۔ آپ یلص
َجسی َ تِعْ َ ْ ِ
ّللَّ َر ِّ َي(ینعیںیمہاہللاکیفےہفہرتہبنیفلیکےہ،ل  اےنپرباہللرپیہ
ِک َ َي َّکل ْ َنا َ َلَعا ِ
اہللہیلعفملسےنرفامایوہک ْ ُ َناا ُ
ال ُ
ّللّ َف م َ
وتلکرکےتںیہ)۔یھبکآپیلصاہللہیلعفملسےنہییھبرفامایل ےناہللیہرپرھبفہسایک۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رطمػ،ہیطعوعیف،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1167

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥س٠امی ٪تيِم ،اسً ٥٠حلی ،بَش ب ٩طِاٖ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل
ً٨ہ

َّ
َ
َش بِ َٔ ٩ط َِ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٖ ًَ ِ٩
ِم ًَ ِ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ِّی ًَ ِ ٩بٔ ِ ٔ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أ ِظب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِي ٔ ُّ
َ
اٟؼو ُر َٗا َِْ َ ٢ق ْ ٪یُ ُِ َٔ ٨غ ٓ ٔيطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
رعاب ٔ ٌّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ُّ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ِ َ
ِم
إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ادمح نب عینم ،اامسلیع نب اربامیہ ،نامیلؿ یمیت ،املس یلجع ،رشب نب اغشػ ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی
ارعایب ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل وصر ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اکی گنیس ےہ سج ںیم وھپاکن اجےئ اگ۔ ہی دحثی
نسحےہ۔ل اسدحثیوکرصػنامیلؿیمیتیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اامسلیعنباربامیہ،نامیلؿیمیت،املسیلجع،رشبنباغشػ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1168

راوی  :ابوَکیبً ،بؽة ب ٩س٠امی٣ ،٪ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢یَ ُضوؼ ٔ ٌّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ُف َٓ ٍَ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َی َؽ ُظ ٓ ََؼ َّ
ک ب ٔ َضا َو ِج َض ُط َٗا ََ ٢ت ُ٘و ُ٢
وسی ًَل َی ا َِ ٟب َ ٔ
بٔ ُشو ٔ ٚا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة ََّل َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣
َش َٗا ََ َ ٢
اٟؼورٔ ٓ ََؼٌ َٔ ٩ِ ٣َ ٙفٔی
َص َذا َوٓ ٔي َ٨ا ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ونُ ٔٔ َغ فٔی ُّ
ت َو َ ٩ِ ٣فٔی اْلِ َ ِر ٔ َّ
َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
وَٓ ٪أ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َٓإٔذَا
َخی َٓإٔذَا ص َُِ ٔ ٗ ٥ي ْا ٦یَ ُِ ٨وزُ َ
ق إَّٔل ََ ٩ِ ٣طا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥نُ ٔٔ َغ ٓ ٔيطٔ أ ُ ِ َ

اس َت ِثى َی اہللُ َو ََٗ ٩ِ ٣ا َ ٢أََ٧ا َظی ِ ْر ٔ٩ِ ٣
وسی آظٔذْ بٔ َ٘ائ َٕٔ ٤ة َٔ َٗ ٩ِ ٣وائ ٔٔ ٥ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
غ ٓ َََل أَ ِؼرٔی أَ َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َٗ ِبلٔی أَ ِ ٦ک َ َ
َُ ٣
اِ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪
یُوَُ ٧ص بِ َّٔ ً٣َ ٩ی َٓ َ٘ ِؽ ََ ٛذ َب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبرک ب،دبعةنبنامیلؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدمہنیےکابزارںیماکیوہیدی
ےناہکاساہللیکمسق سجےنومٰیسہیلعاالسلؾوکامتؾااسنونںںیمدنسپرکایل۔اسرپاکیااصنریےناہھتااھٹایافراسےکہنمرپ
امطہچن امردای افر اہک ہک مت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک وموجدیگ ںیم ہی ابت  ےتہ وہ (رھپ فہ دفونں یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک
تُِف َ ل ُص ف َ
نَمفال
ص
ش
ع
ِ
َ
َ
َ
م
َ
ْ
ّ
ِ
ض ِإ َّل
ر
ال
ف
نَم
ْ
ف
ات
َو
ْ
ق
دختمںیماحرضوہےئ)وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیزپیھ َف ِ ،فا ّ و ِر
ِ َ َ ِ ْ ِ
ا
ِ
غ
نَمْ َدئَا َُّ
ثتُِفَ،فِن ِة ُأ َْ
ّلل ُ َّ
فؿاآلۃی(افروصروھپاکناجےئاگوتےبوہاجےئاگوجھچکآامسونںافروجوکیئزنیمںیم
خی َف ِٔ َذا ُ ْم ِ ََ ٌّؾ َب ْی ُ ُر َ
ےہ رگم ےسج اہلل اچےہ اگ۔ رھپ فہ دفرسی دہعف وھپاکن اجےئ اگ وت یاککی فہ ڑھکے دھکی رےہ وہں ےگ۔ اسلرم ،آتی) اس ومعق رپ
 بےسےلہپرسااھٹےنفاال ںیموہںاگافردوھکیںاگہک ومٰیسہیلعاالسلؾرعشاکاپہیڑکپےوہےئںیہ۔ےھجممعںیہنہکاوہنں
ےنھجمےسےلہپ بےسےلہپرسااھٹےن فالںیموہںاگافردوھکیںاگہکومٰیسہیلعاالسلؾرعشاکاپہیڑکپےوہےئںیہ۔ےھجمملع
ںیہنہکاوہنںےنھجمےسےلہپرسااھٹایایفہاؿںیمےسںیہںیہنجاہللاعتیلےنینثتسمرکدایافرسجےنہیاہکہکںیمویسننبیتم
ےسالضفوہںفہوھجٹوباتلےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دبعةنبنامیلؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1169

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟززا ،ٚثوری ،ابواسص ،ٙاَغ ،شرضت ابوسٌيؽ اور شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظبَرََ٧ا َّ
َغ أَبَا ُِ ٣ش٥ٕ ٔ ٠
اٟث ِور ُّٔی أَ ِظب َ َرنٔی أَبُو إ ٔ ِس َص َ ٙأَ َّ ٪اْلِ َ َ َّ
ُ
َش َّؽثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ َ٨اؼٔی ُ٨َ ٣اؼ ٕإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِص َي ِوا ٓ َََل َت ُ٤وتُوا أَبَ ّؽا َوإ ٔ َّ٪

ک َٗ ِوُٟطُ
َل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ٔؼ ُّصوا ٓ َََل َت ِش َ٘ ُ٤وا أَبَ ّؽا َوإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ٔظ ُّبوا ٓ َََل َت ِض َز ُ٣وا أَبَ ّؽا َوإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِ٤ُ ٌَ ٨وا ٓ َََل َت ِبأ َ ُسوا أَبَ ّؽا ٓ ََذَ ٔ ٟ
يسی َو َر َوی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َوَُیِرُ ُظ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ٩
َت ٌَال َی َوتَٔ ٠
ِک ا َِ ٟح َُّ ٨ة َّأًٟی أُورٔثِت ُُ٤و َصا ب ٔ َ٤ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ٌِ ََ ُ٠٤
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َّ
اٟث ِور ِّٔی َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط

ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،وثری ،اوب ااحسؼ  ،ارغ ،رضحت اوبدیعس افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل امہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس
ےسلقنرکےتںیہہک(تنجںیم)اکیاالعؿرکےنفاالاالعؿرکےاگہکاہمترےےئلزدنیگےہمتیھبکںیہنرمفےگاہمترے
ےئل دنتریتس ےہ مت یھبک امیبر ںیہن وہےگ افر اہمترے ےئل ںیتمعن ںیہ مت یھبک فیلکت ہن اپؤےگ۔ افر اہلل اعتیل ےک اس وقؽ اک یہی
ُک ی تَ
کالْخ َ ّن َُة َّ ِال ُأف ِر ْ ُ
ث َه ِ َن یْ ُ ْم عْمَلُو َؿاآلۃی(افریہیفہتنجےہسجےکمتاےنپاامعؽےکدبےلفارثوہےئ)۔
 بلطےہ َفی ِ ْل َ
انبابمرکفہریہہیدحثیوثریےسرفاتیرکےتوہےئرموفعںیہنرکےت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،وثری،اوباقحس،ارغ،رضحتاوبدیعسافررضحتاوبرہریہریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1170

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٨ً ،بشہ ب ٩سٌيؽ ،شبيب ب٤ً ٩زة٣ ،حاہؽ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

يب بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ

ض أَ َت ِؽرٔی َ٣ا َس ٌَ ُة َج َض َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٨ت َّلَ َٗا َ ٢أَ َج َِ ١واہللٔ َ٣ا َت ِؽرٔی َش َّؽث َ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة أََ َّ ٧ضا َسأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؤٟطٔ َواْلِ َ ِر ُق َجٔ٤ي ٌّا َٗ ِب َـ ُت ُط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َو َّ
اض
اٟش ََ ٤و ُ
ات َِ ٣لؤیَّ ْ
ات ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َٓأَیِ َ ٩اُ ٨َّ ٟ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َّس َج َض ََّ ٥َ ٨وفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ًََ ٢ل َی ٔج ِ ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا َِ ٟو ِجطٔ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ہسبنع نب دیعس  ،بیب نب رمعة ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےن اجمدہ ےس وپاھچ ہک
اجےتنوہمنہجینتکفعیسےہ؟اجمدہ ےتہںیہہکںیمےناہکںیہنرضحتانبابعسریضاہللامہنعےنرفامایاہللیکمسق متںیہناجےتن
لش
ات
ےھجم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اتبای ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس َف َْال ْر ُ
ض َہمِیعًا قَ ْی َص ُن ُة َ ْي َؾ الِْْ َناة َ ِة َفا َّ م ََو ُ
ت ِب َی ِمی ِن ِةاآلۃیےکابرےںیموپاھچہکایروسؽاہلل اسدؿولگاہکںوہںےگ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمنہجےک
مَ ْغو َِّي ٌّ
لپرپوہںےگ۔اسدحثیںیماکیہصقےہافرہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ہسبنعنبدیعس ،بیبنبرمعة،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئومنمئیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئومنمئیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1171

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا٨٣ ،٪ؼور واً٤ع ،ذر ،يشيٍ شرضمی ،شرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ َواْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ي َُش ِي ٍٕ

ُ
ْقأَ َو َٗا ََ ٢ربُّ٥ِ ُٜ
رضم ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ ٢
ا َِ ٟص ِ َ
اٟؽ ًَا ُئ ص َُو ا َِٔ ٌٟبا َؼةُ ث ََّ َ ٥

يسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اَخ َ
ا ِؼ ًُونٔی أَ ِس َتح ٔ ِب َل ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
وَ ٪ج َض ََّ ٥َ ٨ؼ ٔ ٔ
ؤَ ً ٩ِ ًَ ٪با َؼت ٔی َس َي ِؽ ُظَ ُ٠
یَ ٩ي ِش َتِٜبٔرُ َ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
يض
َػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،وصنمر فا،شم ،ذر ،عیسی رضحیم ،رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن
کي ا ْد ُع ِت َأ ْش َیخِ ْت لَُک ْم ِإ َّؿ َّ دِ
ي
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک داع یہ وت ابعدت ےہ ،رھپ ہی آتی زپیھ َف َف َؽ َر ُّ ُ ْ
ال َ
َہ
َ
ی
ھ
َ
ّ
س ُُ
َ
خ َؿ م َد ِ
ِياآلۃی(افراہمترےربےنرفامایےھجماکپرف،ںیماہمتریداعوبقؽرکفںاگ،ےبکشوج
ع َد ِت َ َ ْ د
فؿنَعْ ِ َ
َي ُ َ
َ ْ َْ ِ
اخ َ
ولگریمیابعدتےسرسیشکرکےتںیہرقنع بفہذلیلوہرکدفزخںیمدالخوہںےگ۔اؽومنم،آتی)۔ ہیدحثی نسح
حیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،وصنمرفا،شم،ذر،عیسیرضحیم،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

محادجسلہیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
محادجسلہیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1172

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٨٣ ،٪ؼور٣ ،حاہؽ ،ابو٤ٌ٣ز ،شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢ا ِظ َت َؼ ََ ٨ِ ٔ ً ٥ؽ ا ِٟب َ ِيتٔ

َ َ َ
ْقش ٌّٔی َٗٔ٠ي ُْ ِ٘ ٔ ٓ ١ط ُُٗ٠وبٔض ٔ َِٛ ٥ثٔی ْر َط ِص ُ ٥ب ُ ُلؤ٧ض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َش ُؽص ُِ ٥أَ َت َز ِو َ ٪أَ َّ ٪اہللَ َي ِش ٍَُ ٤
ثَ ََلثَ ُة َن َ ٕ
ْق ٔطيَّا َٔ ٪وث َ٘ف ٌّٔی أ ِو ث َ٘ ٔٔيَّا َٔ ٪و ُ َ
َف ُ َ

اَ ٪ي ِش َ ٍُ ٤إٔذَا َج َضزَِ٧ا َٓإُٔ َّ ٧ط َي ِش َ ٍُ ٤إٔذَا
َخ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َخ َي ِش َ ٍُ ٤إٔذَا َج َض ِزَ٧ا َو ََّل َي ِش َ ٍُ ٤إٔذَا أَ ِظ َٔ ِي َ٨ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َ٣ا َن ُ٘و َُ٘ َٓ ٢ا َِ ٢اْل َ ُ
ٔ
ار َُ ٥ِ ٛو ََّل ُجُ٠وؼُ َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
و ٪أَ َِ ٪ي ِظ َض َؽ ًََِ ٠يَ ٥ِ ُٜس َِ ٥ِ ٌُُٜ ٤و ََّل أَبِ َؼ ُ
أَ ِظ َٔ ِي َ٨ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َ٣ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِش َتترُ َ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،وصنمر ،اجمدہ ،اوبرمعم ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک تیب اہلل ےک اپس نیت آدویمں ںیم
ڑگھجا وہایگ۔ دفرقیشی افر یفقث ای دف یفقث افر اکی رقیشی اھت۔ رقیشی ومےٹ افر مک ھجمس آ ے۔ (اؿ ونیتں) ںیم ےس اکی ےن اہک مت
ولوگںاکایخؽےہہکوجابںیتل رکرےہںیہفہاہللاعتیلاتنسےہ؟دفرساےنہکاگلارگرفزےسوبںیلوتاتنسےہافرارگ آہتسہیھباتنس
َ ت َْشه عَل َ ْنُک ْ َہمْعُُ ْک
ُکیْی تَ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُک اآلۃی(افرمتاےنپاکونںافر آوھکنںافر
ُک َفل ُخ ُد ْ
فؿأ ْؿ َ َدد م م َفلأ ْ َي ُر ْ
ےہاسرپہی آتیانزؽوہیئ َف َم ُ ْم ْص َني ُِر َ
ڑمچفں یک اےنپ افرپ وگایہ دےنی ےس رپدہ رکےت آ ے ،نکیل مت ےن ہی  ینؿ ایک اھت وج ھچک مت رکےت وہ ،اس ںیم تہب یس زیچفں وک اہلل
ںیہناجاتن۔محادجسلہ،آتی)۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،اوبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
محادجسلہیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1173

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارة ب٤ً ٩یر ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ

یؽ َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ ُُ ٨ِ ٛت
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٔ
َ
ْقش ٌّٔی َو َظت َ َ٨ا ُظ َث َ٘ ٔٔيَّا ٔ ٪أَ ِو َث َ٘ف ٌّٔی
ُِ ٣ش َتت ّرا بٔأ ِس َتارٔ ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ َحا َئ ثَ ََلثَ ُة َن َ ٕ
َف َٛثٔی ْر َط ِص ُ ٥ب ُ ُلؤ٧ض ٔ ِٔ٠َٗ ٥ي ُْ ِ٘ ٔ ٓ ١ط ُُٗ٠وبٔض ٔ َِ ُ ٥
َخ إَّٔ٧ا إٔذَا َرٓ ٌَِ َ٨ا
ْق ٔطيَّا َٔ َٓ ٪تک َ َّ٤ُ ٠وا بٔک َ ََل ٥َِ ٟ ٕ ٦أَٓ َِض ُِ ٤ط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َش ُؽص ُِ ٥أَ َت َز ِو َ ٪أَ َّ ٪اہللَ َي ِش ََ َ ٍُ ٤لَک َ٨َ ٣ا َص َذا َٓ َ٘اِ ٢اْل َ ُ
َو َظت َ َ٨ا ُظ ُ َ
َک ُت
أَ ِػ َوا َت َ٨ا َسٌَ ٔ٤طُ َوإٔذَا ِ َ ٧ ٥َِ ٟز َٓ ٍِ أَ ِػ َوا َت َ٨ا َ ٥َِ ٟي ِش ٌَِ ٤طُ َٓ َ٘ا َِ ٢اْل َ ُ
َخ إ ٔ َِ ٪س٨ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤طُ َط ِيئّا َسٌَ ٔ٤طُ ک ُ َّ٠طُ َٓ َ٘اِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ ٓ ََذ َ ِ
ٔ
ار َُ ٥ِ ٛوَّلَ ُجُ٠و ُؼ ُ٥ِ ٛ
و ٪أَ َِ ٪ي ِظ َض َؽ ًََِ ٠يَ ٥ِ ُٜس َِ ٥ِ ٌُُٜ ٤و ََّل أَ ِب َؼ ُ
ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ ِ ٢اہللُ َو َ٣ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِش َتترُ َ

يض َش َّؽث َ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اَس َ
إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٓأ َ ِػ َب ِصت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٟع ٔ ٔ

يٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ِ َ ٧ص َو ُظ
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ َٔ ٩رب ٔ َ
انہد،اوباعمفہی،ا،شم،امعرةنبریمع،رضحتدبعارلنمحنبسیدیےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللریضاہللہنعےنرفامایہکںیم
ہبعک ےکرپدفں ںیم اپھچوہا اھتہک نیتآدیمآےئ نج ےکٹیپزایدہرچیبفےلافردؽمک ھجمسفاےلآ ے۔اکی رقیشی افردفاس
ےکداامدیفقثآ ےایاکییفقثافردفاسےکداامدآ ے۔اؿولوگںےنآسپںیمھچکابتیکےسجںیمھجمسںیہن اکس۔رھپاکیےنہک
اگلارگل اینپآفازدنلبرکںی وتاتنسےہافرارگتسپرکںی وتںیہناتنس۔رسیتاےنہکاگلہک ارگفہوھتڑانساتکسےہوتوپرانساتکسےہ۔
ُکیْی تَ
فؿ َأ ْؿ
رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ایبؿ ایک وت ہی آتی انزؽ وہیئ َف َم ُ ْم ْص َني ُِر َ
ی
خد ُ
ت َْش َه َدد عَل َ ْنُک ْم َہمْعُُک ْم ف َل َأ ْير ُ
ُک َف َل ُ ُُ
ُک ِإ ََل َقْل ِ ِة َفَ ْط َ خ ْ ُی ْم نِمْ ْ َ
ِي۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ اس دحثی وک ومحمد نب الیغؿ ےن
رِس
اِ
ْ
ْ
َ َ ُ
َ
فعیک ےس اوہنں ےن ایفسؿ اوہن ں ےن ا،شم ےس اوہنں ےن امعرہ نب ریمع ےس اوہنں ےن فبہ نب رہعیب ےس افر اوہنں ےن
دبعاہللےسایسیکامدننلقنایکےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،امعرةنبریمع،رضحتدبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
محادجسلہیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1174

راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لی جَلض ،ابوٗتيبہ س ٥٠بٗ ٩تيبہ ،سہي ١ب ٩ابی شزٗ ٦لعی ،ثابت ب٨انی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َشزِ ٕ ٦ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َََِّ ٟٔل ُض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة َش َّؽثَ َ٨ا ُس َض ِي ُ

َّ
َّ
َ
َ
َ
اس َت َ٘ا ُ٣وا َٗا َ٢
ْقأَ إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یَٗ ٩اُٟوا َربُّ َ٨ا اہللُ ث ُ َِّ ٥
ثاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
َف أَ ِٛثَرُص َُِ ٣َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥
ات ًََِ ٠ي َضا َٓ ُض َو ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ا ِس َت َ٘ َاَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َٗ ِؽ َٗا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َغ ْ
اض ث ُ ََّ َ َٛ ٥

َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ز ُِر ًَ َة َي ُ٘و َُ ٢ر َوی ًَ َّٔا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َشؽٔی ّثا َویُزِ َوی فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اس َت َ٘ا ُ٣وا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ٌَِ ٣ى َی ِ

اوبصفح رمعف نب یلع الجس ،اوبہبیتق ملس نب ہبیتق ،لیہس نب ایب زحؾ  ،یع ،اثتب انبین ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس
ّللَّ ُ َّ
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیزپیھ ِإ َّؿ َّ دِ
ثا ْسیَقَا ُمااآلۃی(ےب کشوہنجںےناہکاھت
ي َف ُلا َر ُّ َيا ُ
ال َ
ہک امہرا رب اہلل ےہ رھپ اس رپ اقمئ رےہ اؿ رپ رفےتش ارتںی ےت ہک مت وخػ ہن رکف افر ہن مغ۔ مح ادجسلہ ،آتی) افر رفامای ہک تہب
ےسولوگںےنہیابتیہکافررھپرکنموہے۔انچہچنوجصخشاسرپرمافہاقمئراہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػ
ایسرفاتیےساجےتنںیہ۔اوبزرہع ےتہںیہہکافعؿنبرمعفنبیلعےسرصػاکیدحثییکرفاتیےہ۔
رافی  :اوبصفحرمعفنبیلعالجس،اوبہبیتقملسنبہبیتق،لیہسنبایبزحؾ ،یع،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئوشرییکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئوشرییکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1175

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بؽا٠٤ٟک ب٣ ٩يَّسة ،كاؤض

َّس َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت كَا ُو ّسا َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ي َ َ
َ
َّ
ْقبَی َٓ َ٘ا ََ ٢سٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩ج َبی ِر ٕ ُ ِْقبَی آ َٔ ٣ُ ٢ص َّ٤ؽٕ
ُسئ ٔ َ ١ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة ُٗ َِّ ١لَ أَ ِسأ ُلَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜيطٔ أَ ِج ّزا إَّٔل ا َِ ٤َ ٟو َّؼ َة فٔی ا ِِ ُ ٟ

َّ
َّ
ُ
َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ َ
اُ َٟ ٪ط
ْقیِ ٕع إ ٔ ََّّل ک َ َ
ض أ ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥ِ َٟ ٥َ ٠ی ٩ِ ٜبَ ِل َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ٩
َّ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ٔ٩ِ ٣
ْقابَ ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ْقابَ ْة َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔل أَ َِ ٪ت ٔؼُ٠وا َ٣ا بَ ِيىٔی َوبَ ِي َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ا َِ َ ٟ
ٓ ٔيض ٔ َِ َ ٥

ض
َُی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک
ُ
َلْق َل َأ ْدَلُ ْم
دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج،ہبعش ،دبعاکلمل نب رسیمة ،اطؤس  ےتہ ںیہہک انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وساؽ ایکایگہک ْ
خا ِإ َّل الْم ََو َّد َة ِف ال ْ ُق ْر َت اآلۃی (ہہک دف ںیم مت ےس اس وپ وکیئ ارجت ںیہن اماگن زجب رہتش داری یک تبحم ےک۔ اوشلری ،آتی) ۔
عَل َ ْن ِة َأ ْ ً
دیعسنبریبجریضاہللہنعےنرفامایالہرقاتبےسرمادآؽدمحم(یلصاہللہیلعفملس)ےہ۔رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےن
ےگل ہک ایک مت ںیہن اجےتن ہک رعب اک وکیئ رھگاہن ااسی ہن اھت سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتب ہن وہ۔ انچہچن اس ےس
رمادہیےہہکںیممتولوگںےسوکیئارجتبلطںیہنرکات۔اہںاہتبلمتولگاسرقاتبیکفہجےسوجریمےاہمترےدرایمؿ
ےہ(آسپںیم)نسحولسکرکف۔ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسانبابعسریضاہللہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلملنبرسیمة،اطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئوشرییکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1176

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٤ً ،زو بً ٩اػً ،٥بيؽاہلل ب ٩وازَٗ ،بي٠ہ ب٨و٣زہ

اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟوازٔ َٔ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َط ِي ْغ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ُ٣زَّ َة َٗا َٔ َٗ ٢ؽ ُِ ٣ت
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
ُ
َ
ا ٪بَى َی َٗا ََ ٢وإٔذَا
وض فٔی َؼارٔظ ٔ َّأًٟی َٗ ِؽ ک َ َ
ا ِلُٜو َٓ َة َٓأ ِظب ٔ ِر ُت ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َؼ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّٔ ٓ ٪يطٔ َ ٌِ ٤َُ ٟتب َ ّرا َٓأ َت ِي ُت ُط َوص َُو َِ ٣صبُ ْ
ُک َوأََ ِ ٧ت َت ُُّ ٤ز ب ٔ َ٨ا
اٟرض ٔب َوإٔذَا ص َُو فٔی ُٗظَ ا ٕ
غ َٓ ُُِ٘ ٠ت ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َیا ب ٔ ََل ُِ َ٘ َٟ ٢ؽ َرأَیِت َ
ک ُ َُّ ١ط ِي ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗ ِؽ َت َِی َّ َر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
اب َو َّ ِ
ک
تُ ِٔ ٤ش ُ
ک َص َذا ا َِ ٟي ِو ََ٘ َٓ ٦ا َ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٢أََ ِ ٧ت َٓ ُُِ٘ ٠ت ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َُّ ٣ز َة بِ ًَٔ ٩بَّاؼ ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل أ ُ َش ِّؽث ُ َ
ٔک َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ُٔ َُبا ٕر َوأََ ِ ٧ت فٔی َشاَ ٔ ٟ
ک بٔأ َ ِنٔ َ
ک بٔطٔ ُُِٗ ٠ت َصا ٔ
وسی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َشؽٔی ّثا ًَ َسی اہللُ أَ َِ ٪ی َِ ٌََ ٔ٨
ت َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبٔی أَبُو بُزِ َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَبٔی َُ ٣
َّ
َ
َ َ
ْقأَ َو َ٣ا أَ َػابَ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ي ُٔؼ ُ
يب ًَ ِب ّؽا َ َِٜ٧ب ْة ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ َضا أ ِو ُؼوَ َ ٧ضا إَّٔل ب ٔ َذِ ٧بٕ َو َ٣ا َي ٌِ ُٔو اہللُ ًَ ُِ ٨ط أ ِٛثرُ َٗا ََ ٢و َ َ

يب ٕة َٓب ٔ َ٤ا ََ ٛش َب ِت أَیِؽٔیَ ٥ِ ُٜو َي ٌِ ُٔو ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ُٔ ٣ؼ َ
دبع نب دیمح ،رمعف نب اعمص ،دیبع اہلل نب فازع ،ہلیبق ونبرمہ ےک اکی صخش ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم وکہف ایگ وت ےھجم البلک نب اوبربدہ
ےکاحؽےکقلعتماتبایایگہکںیمےناہکہکاسںیمربعتےہںیماؿےکاپسایگفہاےنپایسرھگںیمدیقآ ےوجاوہنںےنونباای
اھت۔اذںیتیاچنہپےنافرامرٹیپیکفہجےساؿیکلکشفوصرتدبؽیئگیھتافراؿےکدبؿرپاکیرپاانڑھتیچا(ڑپکا)اھت۔ںیمےن
لْ
اہک ا حَمْ ُدد ّللَِّ اے البؽ ںیم ےن ںیہمت دیاھک ہک مت امہرے اپس ےس ذگرا رکےت آ ے افر آج اس احؽ ںیم وہ؟ ےنہک ےگل مت وکؿ وہ؟
ںیم ےن اہک انب ابعد وہں افر ونبرمہ ےس  قلع راتھک وہں۔ البؽ ےن رفامای ہک ایک ںیم ںیہمت اکی دحثی ہن انسؤں اشدی اہلل اعتیل اس
ےسںیہمتعفناچنہپںیئ؟ںیمےناہکانسی،اوہنںےنرفامایاوبربدہاےنپفادلومٰیسریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یسک وکیئ فیلکت ای وچٹ اس ےک انگوہں یک فہج ےس یہ یتچنہپ وخاہ مک وہ ای زایدہ افر وج (انگہ) اہلل اعتیل
کينِمْمُ ِضی َن ٍةف َ ِیمَا َک َس َی ْت َأ ْ د
ِکي َفتَعْفُونَعْ َ ِثٍ
ن ُْ
اعمػرفامدےتیںیہفہاسےسزایدہوہےتںیہ،رھپاوہنںےنہیآتیزپیھ َف َم َأ َص َ ُ ْ
اآلۃی(افروج مترپتبیصمآیت ےہوت فہاہمترے اہوھتں ےک  ےئوہےئاکومں ےسآیت ےہافر فہتہب ےسانگہ اعمػرکداتیےہ۔
اوشلری،آتی)۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رمعفنباعمص،دیبعاہللنبفازع،ہلیبقونبرمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئزرخػیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزرخػیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1177

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩بَش ًبؽی ويٌلی بً ٩بيؽ ،شحاد ب ٩ؼی٨ار ،ابوُاٟب ،شرضت ابوا٣ا٣ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بٔ َِشٕ ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی َو َي ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ َِ ٩شحَّا ٔد بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َُأٟبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی

أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َؿ َِّ َٗ ١و َْ ٦ب ٌِ َؽ ص ُّؽی کَاُ ٧وا ًََِ ٠يطٔ إ ٔ ََّّل أُوتُوا ا َِ ٟح َؽ َ ٢ث ُ ََّ ٥ت ََل َر ُسو ُ٢
َّ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ُضبُو ُظ َ ٟ
َک إ ٔ ََّّل َج َؽ َّّل بَ ِ ١ص ُِِ َٗ ٥و َْ ٦ظ ٔؼ َُ ٤
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َ٣ا َ َ
اس ُُ ٤ط َشزَ َّو ُر
َػ ٔص ْ
يض إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َشحَّا ٔد بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َو َشح ْ
َّاد ٔث َ٘ ْة َُ٘ ٣ارٔ ُب ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوأَبُو َُأٟبٕ ِ
دبع نب دیمح ،دمحم نب رشب دبعی فیلعی نب دیبع ،اجحج نب دانیر ،اوباغبل ،رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایوکیئوقؾدہاتیاپےنےکدعباسفتقکترمگاہںیہنوہیتبجکتاسںیمڑگھجاںیہنرشفعوہاجات،رھپآپیلص
ِ
ج ًل لَبْ ُ ْم َقْ ٌّؾ َجصِمُو َؿ اآلۃی (افر اہک ایک امہرے وبعمد رتہب ںیہ ایفہ ہی ذرک آپ ےس
َل ِإ َّل َ َ د
اہلل ہیلع فملس ےن ہی آتی زپیھ َم َ َ
ضوُبـُ َ َ
ڑگھجےن ےک ےئل رکےت ںیہ ہکلبفہ وت ڑگھجاول یہ ںیہ۔ اسلرخػ ،آتی) ہی دحثینسح حیحص ےہ۔ ل اس دحثی وک رصػ اجحجنب
دانیریکرفاتیےساجےتنںیہافراجحجہقثافراقمربادحلثیںیہ۔زیناوباغبلاکانؾزحرفےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبرشبدبعیفیلعینبدیبع،اجحجنبدانیر،اوباغبل،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئداخؿیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئداخؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽا٠٤ٟک ب ٩ابزاہي ٥جؽی ،طٌبہ ،اً٤ع و٨٣ؼور ،ابواٟـهیَّ٣ ،سوٚ

اٟـ َهی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا ُِ ٟح ِّؽ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ُّ
اٟؽ َظا ََُ ٓ ٪يأ ِ ُظ ُذ
رخ ُد ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ق ُّ
اػا َي ُ٘ ُّؽ َي ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط َی ِ ُ
َّسو َٕٗ ٚا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ًَّّ َٗ ٪
یُ َص ِّؽ ُث ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ِ
اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٓ َحََ ٠ص ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا ُسئ ٔ َ ١أَ َش ُؽ ُ٤َّ ًَ ٥ِ ٛا َي ٌِ َ٥ُ ٠
ٔب َوک َ َ
ب ٔ ََ ٤شا ٔ ٍٔ ٣ا ِلَّٔ ُٜارٔ َو َیأ ُظ ُذ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ َٛ ٩َ ٣ض ِيئَ ٔة اٟزُّکَاَٗ ٔ ٦ا ََِ َٓ ٢ـ َ

ََِٓ ٠ي ُ٘ ِ ١بٔطٔ َٗا َُ ٨ِ ٣َ ٢ؼ ْور َٓ ُِ ٠ي ِعب ٔ ِر بٔطٔ َوإٔذَا ُسئ ٔ َ٤َّ ًَ ١ا ََّل َي ٌِ ََِ ٠َٓ ٥ُ ٠ي ُ٘ ِ ١اہللُ أَ ًِ ََٓ ٥ُ ٠إ ٔ َّ ٥ِٔ ٠ًٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اَّ ٟز ُج ٔ ١إٔذَا ُسئ ٔ َ٤َّ ًَ ١ا ََّل َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ِ٪
َي ُ٘و َ ٢اہللُ أَ ًِ ََٓ ٥ُ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َٗا َ٨َ ٔ ٟ ٢ب ٔ ِّيطٔ ُٗ ِ٣َ ١ا أَ ِسأ َ ُلَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜيطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجز ٕ َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟتک َ ِّٔٔ٠ی َن إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َرأَی ُْقي ِّظا ا ِس َت ٌِ َؼ ِوا ًََِ ٠يطٔ َٗا ََّ ٢
ٕ َٓأ َ َظ َذ ِت ُض َِ ٥س َْ ٨ة َٓأ َ ِش َؼ ِت
اُ ٠ٟض َّ ٥أًَٔىِّی ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥بٔ َش ِب ٍٕ ََ ٛش ِب ٍٔ یُو ُس َ
َ
َّ
اٟؽ َظا َٔٓ ٪أ َ َتا ُظ أَبُو
رخ ُد ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ق ََ ٛض ِي َئ ٔة ُّ
ک ُ ََّ ١ط ِي ٕئ َشًی أَکَُ٠وا ا ُِ ٟحُ٠و َؼ َوا ِِ ٤َ ٟي َت َة َو َٗا َ ٢أَ َش ُؽص َُ٤ا ا ٌِٟٔوَ َاَٗ ٦ا ََ ٢و َج ٌَ ََ ١ی ِ ُ
ک َٗ ِؽ َص َُٜ٠وا َٓا ِؼ َُ اہللَ َُ ٟض َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ض َذا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ َی ِو ََ ٦تأتِ ٔی َّ
اض َص َذا
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢إ ٔ َِّ َٗ ٪و ََ ٣
ُسٔ َِي َ
اٟش َ٤ا ُئ ب ٔ ُؽ َظا ٕ٣ُ ٪بٔی ٕن َي ِِ َشی اَ ٨َّ ٟ
َخة ٔ َٗ ِؽ ََ ٣ضی
اب إَّٔ٧ا ُِ ٣ؤ َٔ ُ٨٣
وََ ٓ ٪ض ِ ١یُِٜظَ ُ
اب أَْ ٔ ٟيَٗ ٥ا َُ ٨ِ ٣َ ٢ؼ ْور صَ َذا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ َربَّ َ٨ا ِأ ٛظ ِ
ٕ ًَ َذ ُ
ٕ ًَ َّ٨ا ا َِ ٌَ ٟذ َ
ًَ َذ ْ
اب ِاْل ٔ َ
وَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوا٠ِّ ٟزَ ُاَ ٦ي ٌِىٔی یَ ِو َ ٦بَ ِؽرٕ َٗا ََ ٢و َص َذا
ا َِ ٟب ِلظَ ُة َوا٠ِّ ٟزَ ُاَ ٦و ُّ
اٟز ُ
اٟؽ َظا ُ ٪و َٗا َ ٢أَ َش ُؽص ُِ ٥ا ِ٤َ َ٘ ٟزُ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َخ ُّ

َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمد نب الیغؿ ،دبعاکلمل نب اربامیہ دجی ،ہبعش ،ا،شم فوصنمر ،اوبایحضل ،رسمفؼ ےس رفاتی ےہ فہ  ےتہ ںیہ ہک اکی صخش
دبعاہللےکاپسآایافرےنہک اگلہکاکیفاظعایبؿ رکراہاھتہکایقتمےکرق بزنیم ںیمےسااسیدوھاںےلکن ہک اسےساکرففں
ےکاکؿدنبوہاجںیئےگافرومونمںوکزاکؾاکاسوہاجےئاگ۔رسمفؼ ےتہںیہ ہکاسرپدبعاہللریضاہللہنعم ےوہےافراھٹرک
ھٹیب ے (ےلہپ ہیکت اگلےئ ےھٹیب آ ے) افر رفامای ارگ یسک ےس ایسی ابت وپیھچ اجےئ سج اک اس ےک اپس ملع وہ وت ایبؿ رکے ای رفامای اتب
دےافرارگہناجاتنوہوتہہکدےہکاہللاجاتنےہ۔ہییھبااسنؿاکملعےہ ہکوجزیچںیہناجاتناےکسابرےںیمےہکہکاہللاملع،اس
ےئل ہک اہلل اعتیل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک مکح دای ہک ہہک دےئجی ںیم مت ولوگں ےس ارجت ںیہن اماگن افر ںیم اےنپ اپس ےس
ابتانبےنفاالںیہنوہں۔اسدوھںیئیک تقیقحہیےہہکبج یبنارکؾیلصاہلل ہیلعفملس ےنداھکیہکرقیشیانرفامینرپ لت ےکچ
ںیہوتداعیکایاہللرپویفسہیلعاالسلؾےکزامےنیکرطحاستاسؽاکطحقانزؽرفام۔انچہچنطحقآایافر بزیچںیمتخوہیئگ،اہیں
کت ہک ولگ اھکںیل افر رمدار اھکےن ےل۔ ا،شم ای وصنمر  ےتہ ںیہ ہک ڈہایں یھب اھکےن ےگل۔ رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک رھپ
زنیمںیمےساکیدوھاںےنلکناگل،رافی ےتہںیہہکرھپاوبایفسؿیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےئافرداعیک
م اآلۃی (وس اس دؿ اک ااظتنر ےئجیک ہک آامسؿ دوھاں اظرہ
دروخاتس یک ہک آپ یک وقؾ الہک وہیئگ ےہ َ ْي َؾ َيَ ِْت ال َّشمَائُ دِب َُح ٍؿ ُ ِ ٍ
الےئ،وجولوگںوکڈاھپن ےل۔یہیدردانکذعابےہ۔ادلاخؿ،آتی۔)وصنمر ےتہںیہہیاسےئلہکاہللاعتیلرفامےتںیہفہ
ولگداعرکںیےگرانبافشکاآلۃی(اےامہرےرب ل ےسہیذعابدفررکدےےبکشل اامیؿالےنفاےلںیہ۔ادلاخؿ،
آتی) ویکں ہک ایقتم اک ذعاب وت دفر ںیہن ایک اجےئ اگ۔ (ینعی ہی آتی یھب دبعاہلل ےک وقؽ یک اتدیئ رکیت ےہ) دبعاہلل ریض اہلل

ہنعرفامےتںیہ ہکتغسہسلاؾافرداخؿےکذعابذگرےکچںیہ۔ا،شمایوصنمر ےتہںیہاچدناک انٹھپیھبذگرایگ۔افررھپاؿدفونں
ںیمےساکی ہییھب ےتہںیہہکرفؾاغبلوہانیھبذگرایگ،اامؾاوبیسیعرتذمیرہمحاہللرفامےتںیہہکسلاؾےسرمادگنجدبرےک
ومعقرپوجولگلتقوہےئںیہفہںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعاکلملنباربامیہدجی،ہبعش،ا،شمفوصنمر،اوبایحضل،رسمفؼ
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئداخؿیکریسفت
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٣وسی بً ٩بيؽة ،یزیؽ ب ٩ابا ،٪شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ
راوی  :ششین ب ٩رحیث ،وٛيٍٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبَ َ
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ات بَ ََ ٜيا
اب َی ِ٨ز ٔ ُُ ٨ِ ٣ٔ ٢ط رٔزِ ُٗ ُط َٓإٔذَا ََ ٣
اب َي ِؼ ٌَ ُؽ ُٔ ٨ِ ٣ط ًَ َُ ُ٠٤ط َوبَ ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؤ ٔ ٩ٕ ٣إ ٔ ََّّل َو َُ ٟط بَابَا ٔ ٪بَ ْ
ک َٗ ِوُ ُٟط ًَزَّ َو َج َّ٤ََ ٓ ١ا بَِ َٜت ًََِ ٠يض ٔ َِّ ٥
یب َّلَ
اٟش َ٤ا ُئ َواْلِ َ ِر ُق َو َ٣ا کَاُ ٧وا ُ٨ِ ٣وَ ز ٔ َ
ًََِ ٠يطٔ ٓ ََذَ ٔ ٟ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ا ٪اَّ ٟز َٗاش ُّٔی ي َُـ ٌََّٔا ٔ ٪فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
وسی بِ ًُُ ٩ب َ ِي َؽ َة َویَزٔی ُؽ بِ ُ ٩أَبَ َ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َِ ٣زُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َُ ٣

نیسحنبرحثی،فعیک،ومٰیسنبدیبعة،سیدینباابؿ،رضحتاسن نبامکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایرہومنمےکےیلآامسؿںیمدفدرفازےںیہاکیےساسےککینلمعافرپھڑےتھںیہافردفرسےےس
َ
اس اک رزؼ ارتات ےہ۔ بج فہ رم اجات ےہ وت دفونں ایکس ومت رپ رفےت ںیہ۔ انچہچن افکر ےک قلعتم اہلل اعتیل اک اراشد ےہ فَمَا َ َ ْ
ا
عَل َ ْی
ِ
ل
ش
ُ
َ
َ
ِ
َ
َ
ياآلیة(ہن آامسؿرفای ،ہنزنیمافرہن اوکن تلہم دی یئگ افر ل  ےنینب ارسالیئوک اسذتل ےک
ض َف َمکيا ُ ْ ِ
ْما ّ مَائُ َف ْال ْر ُ
م َ
ذعابےساجنتدی۔ادلاخؿ۔آتی)ہیدحثیرغ ب ےہ۔ل اسدحثیوکرصػ ایس دنسےسرموفب ًاجےتن ںیہ۔افرومٰیس
نبدیبعہافرسیدینباابؿراقیشدحثیںیمفیعضںیہ۔

رافی  :نیسحنبرحثی،فعیک،ومٰیسنبدیبعة،سیدینباابؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئداخؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1180

راوی ً :لی ب ٩سٌيؽ ٨ٛؽی ،ابو٣صياةً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩سَل ٦رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣صيَّا َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَٗ ٕ ٦ا َ٤َّ َٟ ٢ا
َاُط ِؼص ُِ٥
أُر َ
ک َٗا َٔ ٢جئ ُِت فٔی َن ِ ٔ
ٔیؽ ًُ ِث َ٤ا َُ ٪جا َئ ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََٟ ٢طُ ًُ ِث َ٤ا ُ٣َ ٪ا َجا َئ ب ٔ َ
َخ ِد إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
ْص َک َٗا َ ٢ا ِ ُ
ضٓ ِ ُ
اس ِٔم فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ
ک َظار ْٔد َظی ِ ْر لٔی َٔ ٨ِ ٣
ًَىِّی َٓإَٔ َّ ٧
اض إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
َرخ َد ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اِ ٪
ک َؼاظٔ َْ َ ٓ ١

اب اہللٔ َ٧زََِ ٟت ف ٔ َّی َو َطض ٔ َؽ َطاص ْٔؽ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی
ُٓ ََل ََْ ٓ ٪ش َّ٤انٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َؽ اہللٔ َوَ٧زَ َ ٢ف ٔ َّی آیَ ْ
ات َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
اس َتِٜب َ ِرتُ ِ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل َی ِضؽٔی ا ِِ َ٘ ٟو ََّ ٦
يؽا بَ ِيىٔی َوبَ ِي َ٥ِ ُٜ٨
اٟوأ٤ٟٔی َن َوَ٧زََِ ٟت ف ٔ َّی ُٗ َِٛ ١فَی بٔاہللٔ َطض ٔ ّ
َسائ ٔي ًََ ١ل َی ِٔ ٣ثٔ٠طٔ َٓآ ََ ٩َ ٣و ِ
إٔ ِ َ

اب إ ٔ َِّ ٪هَّلِل َس ِئّا َ٤ُ ِِ ٣و ّؼا ًَ َِ ٥ِ ُٜ٨وإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َٗ ِؽ َجا َو َر ِت ٥ِ ُٜفٔی بَ َٔ ٠ؽ َُ ٥ِ ٛص َذا َّأ ٟذی َ٧زَ َٔ ٓ ٢يطٔ َ٧ب ٔ ُّي٥ِ ُٜ
َو ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ ُظ ً ٔ ِ ٥ُ ٠ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٕ اہللٔ ا ِ٤ُ ِِ ٤َ ٟو َؼ ًَ ِ٥ِ ُٜ٨
ْط ُؼ َّٔ ٪جی َرا ٥ِ َُٜ٧ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َو ََ ٟت ُش َُّ َّ٩٠س ِي َ
َٓاہللَ اہللَ فٔی َص َذا اَّ ٟز ُج ٔ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ُ٠و ُظ ٓ ََواہللٔ إ ٔ َِ َٗ ٪ت ِ٠ت ُُ٤و ُظ ََ ٟت ِ ُ
اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ
ٔیث َ ٔ
ٓ َََل ُي ِِ َُ ٤ؽ إلٔ َی َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا ََ٘ َٓ ٢اُٟوا ا ِٗ ُتُ٠وا ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َّی َوا ِٗ ُتُ٠وا ًُ ِث ََ ٤
َغ ْ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ج ِّؽظ ٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلٕ ٦
ُط ٌَ ِي ُب بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
یلع نب دیعس دنکی ،اوبحمة ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےجیتھب ایبؿ رکےت ںیہ ہک بج
ولوگں ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک لتق اک ارداہ ایک وت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رضحت امثعؿ ریض اہلل
اعتیل ہنع ےک اپس ے ۔ اوہنں ےن وپاھچ ہکآپ ویکں آےئ ںیہ؟ دبعاہلل ےنہک ےگل آپ یک دمد ےک ےیل۔ رضحت امثعؿ ریض اہلل
اعتیلہنعےنمکحدایہکآپاجںیئافرولوگںوکھجمےسدفررںیھکویکہکنآپاکابرہرانہریمےےیلادنررےنہےسزایدہافدئہدنم

ےہ۔دبعاہللنبالسؾابرہےلکنافرولوگں ےسےنہکےگلہکولوگزامہناجتیلہںیمریماہیانؾاھت۔رھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنریماانؾدبعاہللراھکافرریمےابرےںیمیئکآایتانزؽوہںیئانچہچنف َہهِدد َدهِددنِمْ َنإ ْش ِاي َ َلَعم ْ ة َفٓنَمَف ْ َ ْ َ ُ
ث
اْس ْ
َ َ ٌّ
ِ ِ َ َ ِ نلِ ِ
َ ْ
َ َ َ َئه ل ْ َْ َا ل ِ
ال می َن(افر ینب ارسالیئ اک اکی وگاہ اکی ایسی اتکب رپ وگایہ دے رک اامیؿ یھب ےل آای افر مت اڑکے یہ
ِإ ّؿ ا َ
ّللّ ل ْددِق ا ْو َؾ ّ
یی ُک
کَف َ َ
ّلل ہھِن ً ددا َ ْ ِب َف َ ْ َن ْم اآلیة ہی دفونں آںیتی ریمے
رےہ۔ ےب کش اہلل اظوملں وک دہاتی ںیہن داتی۔ االاقحػ۔ آتی ا۔) افر ی ِي ِّ
ابرے ںیم یہ انزؽ وہںیئ۔ (افر اجؿ ول) ہک مت ےس اہلل یک اکی ولتا  یپھ وہیئ ےہ افر رفےتش اہمترے اس رہش ںیم سج ںیم
اہمترے یبن رےہ زپفیس ںیہ۔ ذہلا مت ولگ اس صخش (امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع) ےک ابرے ںیم اہلل ےس ڈرف۔ اہلل یک مسق ارگ مت
ولوگںےناےسلتقرکدای وترفےتشاہمترازپفسوھچڑدںیےگ،افرمتولوگںرپاہللیکفہولتارلکنآےئیگوج یپھوہیئیھتافررھپ
اےکس دعبایقتمکت ایمؿ ںیم ںیہنڈایل اجےئ یگ۔ رافی  ےتہ ںیہہکاس رپولگ ےنہک ےگلہکاس وہیدی(دبع اہلل نبالسؾ ریض
اہللاعتیلہنع)افرامثعؿدفونںوکلتق رکدف۔ہیدحثیرغ بےہ۔اسدحثیوکبیعشنبوفصاؿ،دبعاکلملنبریمعےسفہانب
دمحمنبدبعاہللنبالسؾےسافرفہاےنپدادادبعاہللنبالسؾےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبدیعسدنکی،اوبحمة،دبعاکلملنبریمع،رضحتدبعاہللنبالسؾریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئداخؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1181

راوی ً :بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسوؼ ابوً٤زو بْصی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ربيٌہ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
يٌ َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔأَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رب ٔ َ
ْط ِت ُ ِّ
َس َی ًَ ِ٨طُ َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَی َ٣عٔي َّ ٠ة أَٗ َِب ََ ١وأَ ِؼبَ َز َٓإٔذَا ََ َ ٣

ْطَ٧ا َٗا َ ٢أَبُو
َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا أَ ِؼرٔی ُ ٠َّ ٌََ ٟط َ٤َ ٛا َٗا َ ٢اہلل َت ٌَال َی َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِو ُظ ًَار ّٔؿا ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ ١أَ ِوؼٔیَتٔض ٔ َِٗ ٥اُٟوا َص َذا ًَار ْٔق ُُ ٔ ٤ِ ٣

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
دبعارلنمحنباوسداوبرمعفرصبی،دمحمنبرہعیب،انبرججی،اطعء،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلص
اہللہیلعفملسبجابدؽدےتھکیوتادنرآےتافرابرہاجےترھپبجابرشوہےنیتگلوتوخشوہاجےت۔رفامیتںیہںیمےنآپیلصاہلل
ہیلعفملسےساساکببسدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایولعمؾںیہناشدیہیاسرطحےسیجاہللاعتیلاکاراشدےہ۔فَلَمَّا
َبی
ِ
ِ
َْ
ِ
سُم َأ ْف ِد ْم (رھپبجاوہنںےنداھکی ہک فہاکیاربےہوجل رپربےس اگ۔(ںیہن)ہکلبہیفیہےہ ےسجمتدلجی
َر َأ ْفـُ َع ِر ًص ُ ْ ِ َ
اچےتہآ ےینعیآدنیھسجںیمدردانکذعابےہ۔االاقحػآتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباوسداوبرمعفرصبی،دمحمنبرہعیب،انبرججی،اطعء،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئداخؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1182

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ؼاؤؼ ،طٌيی ،شرضت ً٤٘٠ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥ؼا ُو َؼ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٔلبِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َرض َٔی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

َات
ًَ ُِ ٨ط َص َِ ١ػ ٔص َب أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي ََ ٠ة ا ِٟح ٔ ِّ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٩أَ َش ْؽ َٗا َ٣َ ٢ا َػصٔ َب ُط ٔ٨َّ ٣ا أَ َش ْؽ َو َلِ َٗ ٩ِٔ ٜؽ ا ِٓ َت َ٘ ِؽَ٧ا ُظ ذ َ
َّ
اس ُت ٔلی َر َ٣ا ُٓ ٌٔ َ ١بٔطٔ َٓبٔت ِ َ٨ا بٔ َ ِّ
ا ٪فٔی َو ِجطٔ
َش َِ ٟي َٕ ٠ة بَ َ
ات ب ٔ َضا َٗ ِو َْ ٦شًَّی إٔذَا أَ ِػ َب ِص َ٨ا أَ ِو ک َ َ
َِ ٟي َٕ ٠ة َوص َُو ب ٔ ََ ٜ٤ة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا اُِت ٔي َ ١أَ ِو ِ

َ
َّ
ٔ
َْقأِ ُت
اٟؼ ِبضٔ إٔذَا ِ َ ٧ص ُ ٩بٔطٔ َیحٔي ُئ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب َٔ ٔ ١
رحا َئ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ُ
ُّ
َکوا َُ ٟط أ ٟذی کَاُ ٧وا ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َتانٔی َؼاعی ا ِٟحٔ َِّٓ ٩أ َت ِي ُت ُض َِ َ ٓ ٥
َ
َ
َّ
َک
ًََِ ٠يض ٔ َِٓ ٥اَ ِ ٧لَٓ ََٙ ٠أ َراَ٧ا آثَ َارص َُِ ٥وآث َ َار ٔ٧ی َرأ٧ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢اٟظ ٌِ ٔي ُّی َو َسأُٟو ُظ اٟزَّا َؼ َوکَاُ ٧وا ٔٔ ٩ِ ٣ج ِّ ٩ا َِ ٟحز ٔ َیزة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ ًَُّ ١وِ ٕ ٥یُ ِذ َ ُ
َ ُ َ
َٕ َ ٔ ٟؽ َوا ِّبَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ُف َ٣ا ک َ َ
ِ
اِ َٟ ٪ص ّ٤ا َوک ُ َُّ ١ب ٌِ َزة ٕ أَ ِو َر ِوثَ ٕة ًَْ ٠
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠يطٔ َي َ٘ ٍُ فٔی أیِؽٔی ٥ِ ٜأ ِو َ َ

يض
َو َس ََََّ ٓ ٥َ ٠ل َت ِشت َ ُِ ٨حوا بٔض ٔ َ٤ا َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا َزاؼُ إ ٔ ِظ َوا ٥ِ ُٜٔ٧ا ِٟحٔ َِّٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یلع نبرجح،اامسلیع نباربامیہ،داؤد ،یبعش،رضحتہمقلع ریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہ ہکںیم ےنانب وعسمدریضاہللاعتیل
ہنعےسوپاھچہکسجراتنج آےئآ ےایکآپولوگںںیمےسوکیئیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاھت؟اوہنںےناہکںیہن
نکیلاکیرمہبتہکمںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسمگوہے۔ل ولگےھجمسہکاشدییسکےنآپوکڑکپایلےہایوکیئا ںارکےکےل
ایگ ےہ۔ فہ رات تہب ربی سگری بج حبص وہ یئ وت یبن یلص اہللہیلع فملس حبص یہ حبص اغر رحاءیکرطػ ےس آرےہ آ ے انچہچنولوگں
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساینپربھگاٹہایبؿیکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایریمےاپساکینجےھجمالبےنےئلیکآایاھت۔
ںیمفاہںالچایگافراوکنرقآؿزپھرکانسای۔رھپ آپںیمہےلےافراےکنافرایکنآگےکاشنانتداھکےئرھپںونںےنیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےسوتاشاماگنفہیسک ےریےےکرےنہفاےلآ ے۔آپیلصاہللہیلعفملسرہفہڈہیسجرپاہللاکانؾںیہنایلاجاگیئ
اہمترے ےیل وہیگ افر وخب وگتش اگل وہا وہاگ افر رہ ا فٹن یک اینگنیمں افر وگرب اہمترے اجونرفں اک اچرہ ےہ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ڈہی افر وگرب ےس ااجنتس رکےن ےس عنم ایک افر رفامای ہک اہمترے اھبیئ ںوني یک وخراک ےہ۔ ہی دحثی نسح
حیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،داؤد،یبعش،رضحتہمقلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہدمحم(یلصاہللہیلعفملس)یکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہدمحم(یلصاہللہیلعفملس)یکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1183

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َف
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َو ِ
اس َت ِِ ٔ ِ

ک َوِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ ٔٔ٨٣ی َن َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
َف اہللَ فٔی ا َِ ٟي ِوَ ٔ ٦س ِبٌٔی َن َ٣زَّ ّة َٗا ََ ٢ص َذا
َ ٔ ٟذِ٧ب ٔ َ
ت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َْل َ ِس َت ِِ ٔ ُ
َشؽ ْ
َف اہللَ فٔی ا َِ ٟي ِو٣ٔ ٔ ٦ائ َ َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َویُ ِز َوی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَي ِّـا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َْل َ ِس َت ِِ ٔ ُ

َف اہللَ فٔی ا َِ ٟي ِو٣ٔ ٔ ٦ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ َو َر َوا ُظ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ََّ ٣زة ٕ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َْل َ ِس َت ِِ ٔ ُ

ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

ل ْ ِ لل ْ ِ ِ
سی
م ِ
ت (افر اےنپ افر
م َفالْم ُْو ِ َ
ي َف ِم ُْو َ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع َفا ْ َع ْف ِ ْر ِ َ د َ
املسمؿرمدفںافروعروتںےکانگہیکاعمیفامےئگن۔وسرةدمحم(یلصاہللہیلعفملس)۔آتی)ےکقلعتمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملساک
ار اشد لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم دؿ ںیم رتس رمہبت اافغتسر رکات وہں۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسہی یھبوقنمؽ ےہہک یبن ارکؾ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہک ںیماہللاعتیلےس دؿ ںیموسرمہبت
رفغمتامہ اتوہں۔دمحمنبرمعفےسیھبہیدحثیاوبہملسریضاہللہنعےسافرفہاوبرہریہریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہدمحم(یلصاہللہیلعفملس)یکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1184

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا ،ٚطيغ  ٩٣اہ٣ ١ؽی٨ہًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َط ِي ْغ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ت ََل َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َوإ ٔ َِ ٪ت َت َو َِّ ٟوا َي ِشت َِب ٔؽ ِِ َٗ ٢و ّ٣ا َُی ِ َر ُ ٥ِ ٛث ُ َََّّ ٥ل یَُٜوُ ٧وا أَ َِ ٣ثا َل٥ِ ُٜ
ا ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َو َٗ ِو ُُ ٣ط َص َذا
َرض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٔٔ ٜ٨ِ ٣ب َسَ ٤َِ ٠
َٗاُٟوا َو َ ٩ِ ٣ي ُِشت َِب َؽ ُ ٢ب ٔ َ٨ا َٗا ََ َ ٓ ٢

َف أَي ِّـا َص َذا ا َِ ٟص ٔؽ َ
َو َٗ ِو ُُ ٣ط َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ
اَ ٢و َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
یث ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب فٔی إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ َْ َ٘ ٣

اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،خیش نم الہ دمہنی ،العء نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیزپیھ َف ِإ ْؿ َ َ َ َ ت
َ َ
ُکاآلۃی(افرارگمتہنامونےگ وتفہافروقؾوساےئاہمترے
غُ ْ
ي ّ ْلا َْسیَ ْندد ِْؽقْ ًم ْ َ
دبؽدےاگرھپفہاہمتریرطحہنوہںےگ۔وسرہدمحم،آتی)احصہبرکاؾروضاؿاہلل مہیلعانیعمجےنرعضایکایروسؽاہللامہری
ہگج وکؿولگآںیئ ےگ۔ آپ یلص اہللہیلع فملس ےن املسؿ ےک اشےن رپاہھت رھکرک رفامای ہی افراسیکوقؾ ہی افر اسیک وقؾ۔ ہی
دحثیرغ بےہافراسیکدنسںیمالکؾےہ۔دبعاہللنبرفعجیھبہیدحثیالعءنبدبعارلنمحےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،خیشنمالہدمہنی،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہدمحم(یلصاہللہیلعفملس)یکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1185

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َف بِ َٔ٧ ٩حٔ ٕ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
يض ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ی٩
ئ َّأ ٟذ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٩ِ ٣ص ُؤ ََّل ٔ
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا َْ َ ٧ ٢

اَ ٪س٤َِ ٠ا ُ ٪ب ٔ َح ِٔ ٨ب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
است ُ ِب ٔؽُٟوا ب ٔ َ٨ا ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥یُٜوُ ٧وا أَ َِ ٣ثا َ٨َ ٟا َٗا ََ ٢وک َ َ
ََک اہللُ إ ٔ َِ ٪ت َو َِّ ٟي َ٨ا ِ
ذ ََ
اِ ٪اْل ٔ َی٤ا ُُ٨٣َ ٪وكّا
اَ ٪و َٗا ََ ٢ص َذا َوأَ ِػ َصاب ُ ُط َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ َِٔ ٟو ک َ َ
َرض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ع ٔ َذ َس َِ ٤َ ٠
ََٓ

َف بِ َٔ٧ ٩حٔ ٕ
يض ص َُو َواُ ٔ ٟؽ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َو َٗ ِؽ َر َوی
آَ ٩ِ ٣ٔ ٢ار َٔض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
بٔاٟث ُّ َریَّا َٟت َ َ٨ا َو َُ ٟط رٔ َج ْ

َف بِ َٔ٧ ٩حٔ ٕ
يض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ ا ِل َٜثٔی َر و َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ

ئ ِ َ ٧ص َو ُظ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ْٙ ٠َّ ٌَ ٣ُ ٢بٔاٟث ُّ َریَّا
َش بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َف و َش َّؽث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دبعارلنمح ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ضعب احصہب رکاؾ ےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل اہلل اعتیل ےن رفامای ہک ارگ ل  ولگ رفرگداین رکںی وت فہ امہری ہگج دفرسے ولوگں وک ےل آےئ اگ۔ فہ وکؿ
ولگ ںیہ وج امہری رطح ںیہن وہں ےگ؟ رافی  ےتہ ںیہ ہک املسؿ ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربارب ےھٹیب وہےئ
آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن املسؿ یک راؿ رپ اہھت امر رک رفامای ہی افر اس ےک اسیھت افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم
لہ افرس ںیم ےس دنچ ولگ اےس ےل آےت۔ دبعاہلل نب رفعج نب
ریمی اجؿ ےہ ارگ اامیؿ رثای (دنلب اتسرہ) ںیم یھب اتکٹل وہات وت ا ِ
ئ
خیضیلعنبدمینیےکفادلںیہ۔یلعنبرجحدبعاہللنبرفعجےستہبھچکرفاتی رکےتیہ۔رھپیلعیہیدحثیاامسلیعنبرفعج
ےسافرفہدبعاہللنبرفعجنبحیجنےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئحتفیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئحتفیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1186

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩ظاٟؽ بً ٩ث٤ة٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زیؽ ب ٩اس ،٥٠اس ،٥٠شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل
ً٨ہ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔيطٔ َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ابِ ُِ ًَ ٩ث ََ ٤ة َش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ

اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔ َٓک َ َُّ ٤ِ ٠ت َر ُسو َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش ََ ٜت ث ُ َّ ٥ک َ َُّ ٤ِ ٠ت ُط ٓ ََش ََ ٜت ث ُ َّ ٥ک َ َُّ ٤ِ ٠ت ُط ٓ ََش ََ ٜت ٓ َ َّ
ک
ک أ ُ َُّ ٣
َُح ُِ ٛت َراش ٔ ًَٔ٠ی َٓت َ َ٨ص َِّي ُت َو ُُِٗ ٠ت ثَک ٔ َِ ٠ت َ

اب َ٧زَ ِر َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ٔيک
ک بٔأ َ َِ ٪ی ِ٨ز ٔ ََ ٓ ٢
ک َ٣ا أَ ِظ ََ َ٘ ٠
ک ََّل یُک َ َِّ ٤ُ ٠
ت ک َ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
َیا ابِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ْص ُػ بٔی َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ابِ َ٩
ُ ِْق ْ
آَٗ ٪ا َ٤ََ ٓ ٢ا َن ٔظ ِب ُت أَ َِ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت َػارٔ ّظا َي ِ ُ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ُس َور ْة َ٣ا أُش ُّٔب أَ َّ ٪لٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا كَِ ٌََ ٠ت ًََِ ٠يطٔ َّ
اب َِ َ٘ ٟؽ أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َ َّی َص ٔذظ ٔ َّ
َک َٓ ِت ّصا ُ٣بٔي ّ٨ا
اٟظ ُِ ٤ص إَّٔ٧ا َٓ َت ِص َ٨ا َ ٟ
ا َِ ٟع َّل ٔ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ُِ ٣ز َس َّل
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔصي ْض َ ٔ
َغ ْ

دمحمنباشبر ،دمحم نباخدل نب عیمة،امکلنباسن،زدی نب املس،املس،رضحترمع نب اطخبریضاہلل ہنعرفامےتںیہ ہک ل روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم آ ے ہک ںیم ےن یبنارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ھچک اہک ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس پچ
رےہ،ںیمےندفابرہرعضایکوتاسرمہبتیھبآپیلصاہللہیلعفملسےنوکیئوجابہندای۔رسیتیرمہبتیھبااسییہوہاوتںیمےن
اےنپ افٹنوکالچای افراکی انکرےوہایگ رھپ(رضحترمع ریضاہلل اےنپآپےس) ےنہک اےانباطخب ریتیامںھجت رپرفےئ وت
ےن یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فملس وک نیت رمہبت وساؽ رکےک گنت ایک افر یسک رمہبت یھبآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن وجاب ںیہن دای۔ وت
ایس ےک القئ ےہ ہک ریتے ابرے ںیم رقآؿ انزؽ وہ۔ (رضحت رمع) رفامےت ںیہ ہک ںیم ایھب رہھٹا یھب ںیہن اھت ہک یسک اکپرےن
فالےیکآفازہ یوجےھجمالبراہاھت۔انچہچنںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاےانب
اطخب آجراتھجمرپاکی وسرتانزؽوہیئوجریمےزندکیاؿ بزیچفںےسایپریےہنجرپوسرجاتلکنےہافرفہہیےہ
ِإ َّيف َ َیخ ْ َنا َ َ
فمُ ِنی ًنا(ےبکشل آپوکملھکالھکحتفدی۔احتفل،آتی)۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
َ
َل ْ ً
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنباخدلنبعیمة،امکلنباسن،زدینباملس،املس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئحتفیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1187

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َ
َّ
َخ َِ ٣ز ٔج ٌَطُ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟص َؽیِب ٔ َي ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک اہللُ َ٣ا َت َ٘ َّؽ ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧ب ٔ َ
َف َ ٟ
ک َو َ٣ا َتأ َّ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٔ ٟ ٥َ ٠ي ِِ ٔ َ
َِ َ٘ ٟؽ َ٧زََِ ٟت ًَل َ َّی آیَ ْة أَ َش ُّب إلٔ َ َّی ٔ٤َّ ٣ا ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ ُ
ْقأَ َصا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َصٔ٨يئّا َ٣زٔیئّا یَا َر ُسو َ٢
ق ث ََّ َ ٥

ت َج َّ٨ا ٕ
 ١ب ٔ َ٨ا َٓ َ٨زََِ ٟت ًََِ ٠يطٔ ُ ٔ ٟي ِؽظٔ َ ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
ت َت ِحزٔی ٔ٩ِ ٣
١بٔ َ
اہللٔ َٗ ِؽ بَی َّ َن اہللُ ََ ٟ
ک ٓ ََ٤اذَا ُئ ٌَِ ُ
ک َ٣اذَا ئُ ٌَِ ُ
َت ِصت َٔضا اْلِ ََ ِ ٧ضا ُر َشًَّی بَ ََِ ٓ َّ ٠وزّ ا ًَو ّٔامی َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض َوٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح ِّ ٍٔ ٤بِ َٔ ٩جارٔ َی َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسرپہیآتیانزؽ
َلا َُّ
ياآلۃیاتہکاہللآپےکاےلگافرےلھچپانگہاعمػرکدے۔احتفل،آتی)وتآپدحہیبیےسفاسپ
ِ َؾ ْ
ّلل َم َ َ َّ د
وہیئِتَع ْف ِ َر َ َ
نِم َذ ْ ِ َ
آرےہ آ ے۔آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای ھجم رپ ایسی آتی انزؽ وہیئ ےہہک ےھجمزنییم رپ وموجد رہزیچ ےس زایدہسوبحب ےہ۔
رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیزپیھوتاحصہبرکاؾریضاہللمہنعےنرعضایکہی وخاوگارابتابمرکوہایروسؽاہلل اہلل
ح
اعتیل ےن آپ ےک ابرے ںیم وت اتبدای نکیل ولعمؾ ںیہن ہک امہرے اسھت ایک اعمہلم ایک اجےئ اگ؟ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ ِ ُ ْ د
لِ َ
ا
َئ
الْمُو ِ ِ
ِی
غ
ت َ َّخ ٍ
م ِ
نِم خْی ِ َها َْال ْ َب ُر َقْزً ا عَ مًا کت (اتہک اامیؿ فاےل رمدفں افر وعروتں وک وتشہبں ںیم دالخ
يق ْ
م َفالْم ُْو ِ َ
ت َ ِْ
ْ َ
رکے،نجےکےچینرہنںیہہبریہوہں،اؿںیمہشیمہرںیہےگافراؿرپےساؿےکانگہدفررکدیاجںیئےگافراہللےکاہںہی
ڑبیاکایمیبےہ۔احتفل،آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔افراساببںیمعمجمنباجرہیےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئحتفیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1188

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪ث َ َ٤أ٧ی َن صَ َب ُلوا ًَل َی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّ
و ٪أَ َِ ٪ي ِ٘ ُتُ٠و ُظ َٓأُظ ُٔذوا
اٟؼ ِبضٔ َوص ُِ ٥یُزٔی ُؽ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َصابٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ج َب ٔ ١اٟت ِٔٔ ٌ٨يَ ٨ِ ٔ ً ٥ؽ َػ ََلة ٔ ُّ
أَ ِظ ّذا َٓأ َ ًِ َت َ٘ ُض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َوص َُو َّأ ٟذی ََّ ٛ
ٕ أَیِ ٔؽیَ ُض َِ ٥ِ ُٜ٨ِ ًَ ٥وأَیِ ٔؽیَُ ٨ِ ًَ ٥ِ ُٜض ِِ ٥اْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،نامیلؿ نب رحب ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک میعنت ےک ڑاہڑ ےس یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفملسافراحصہبرکاؾیکرطػایس(ا)اکرفےلکن۔حبصیکامنزاکفتقاھتفہولگاچےتہآ ےہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسوکلتقرک
ھ
دںینکیل بےک بڑکپےےافریبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےناںیہنآزادرکدای۔رھپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ َف ُ َ
ُ عَ ْی
َ ئ َُِ ع
ُ
ِ
ک
َن
ْ
ُ
َ
َ
َّ دِ
ِکي ْم اآلۃی (ینعی فہ ااسی ےہ ہک اس ےن اؿ ےک مت ےس افر اہمترے اؿ ےس اہھت رفک دی) ہی
ن ِ ْم ْم َفأ ْ د
فأ ْ د
الق َک َّ
ن ْ
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نامیلؿنبرحب،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئحتفیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1189

راوی  :شش ٩بٗ ٩زًہ بْصی ،سٔيا ٪ب ٩شبيب ،طٌبہ ،ثویز ،اٛ ٪ے واٟؽ ،كٔي ١ب ٩ابی بٌٛ ٩ب ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی
اہلل ً٨ہ

اٟلٔ َِي ٔ ١بِ ٔ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩شبٔيبٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ث ُ َویِز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ُِّ ٩
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِٟزَ َُ ٣ض ِ ٥کََ ٤َ ٔ ٠ة اَّ ٟت ِ٘ َوی َٗا ََّ ٢لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

َِ ٣ز ُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔٗ ٩زَ ًَ َة َٗا ََ ٢و َسأ َ ُِ ٟت أَبَا ز ُِر ًَ َة ًَ َِ ٩ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ََٓ ٥َِ ٠ي ٌِز ٔ ِٓ ُط َِ ٣زُٓو ًّا إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
نسحنبزقہعرصبی،ایفسؿنب بیب،ہبعش،وثری،اؿےکفادل،لیفطنبایبنببعک،رضحتایبنببعکریضاہللہنعیبنارکؾ
َ ْ م َُِ
َ
َ
ل
ی
ْ
ْ
ک
ل
ّ
ْ
ِ
یلصاہللہیلعفملس ےسلقن رکےتںیہہک َفأ َل م مَ َةا َویاآلۃی(افراؿوکرپزیہاگرییکابترپ اقمئراھکافر اس ےکالقئافر

ّللَّ ےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػنسحنبزقع
اقلبیھبآ ے۔احتفل،آتی)کلمةالیْویےسرماد َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
یک رفاتی ےس رموفع اجےتن ںیہ۔ (اامؾ رتذمی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرزہع ےس اس دحثی ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں ےن یھب
اسدحثیوکایسدنسدےرموفعاجان۔
رافی  :نسحنبزقہعرصبی،ایفسؿنب بیب،ہبعش،وثری،اؿےکفادل،لیفطنبایبنببعک،رضحتایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئرجحاتیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرجحاتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1190

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،و ١٣ب ٩اس٤اًي٧ ،١آٍ ب٤ً ٩زب ٩ج٤ي ١ج٤هی ،اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زبیر رضی
اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩جٔ٤ي ٕ ١ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣

َ َ
َ
ْق ََ بِ ََ ٩شاب ٔ ٕص َٗؽ ًََٔ ٦ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َٗا ََ ٢ش َّؽثىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأ َّ ٪اْلِ ِ َ
اس َت ٌُِ ٠ِ ٔ٤ط ًَل َی َٗ ِو ٔ٣طٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََّل َت ِش َت ٌُِ ٠ِ ٔ٤ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َتک َ َّ٤َ ٠ا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی ِار َتٔ ٌََ ِت
ِ
ی ٩آ َُ٨٣وا َّلَ
ک َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا َٓ َ٘ا ٢أَبُو بَ ِرکٕ َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز َ٣ا أَ َر ِؼ َت إ ٔ ََّّل ظ ََٔلفٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َر ِؼ ُت ظ ََٔل َٓ َ

َت ِز َٓ ٌُوا أَ ِػ َوا َتَِ ٓ ٥ِ ُٜو ََ ٚػ ِو ٔ
ک إٔذَا َتک َ ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َِ ٟ ٥َ ٠
اب َب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
ا٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ت أ ٨َّ ٟي ِّی َٗا ََٓ ٢ک َ َ
َّ
یب
ََک ابِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َج َّؽ ُظ َي ٌِىٔی أَبَا بَ ِرکٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ي ُِشَ َ ٍِ ٔ٤لَک َ٣طُ َشًی َي ِش َتِٔض ٔ َُ ٤ط َٗا ََ ٢و َ٣ا ذ َ َ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ
َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ُِ ٣ز َس َْ ١و ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

دمحمنبینثم،وملمنباامسلیع،انعفنبرمعنبلیمجیحمج،انبایبةلنکہ،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنعرفامےتںیہہکارقعنب
اح سیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےئوترضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرعضایکایروسؽاہلل اںیہناؿیک
وقؾرپاعلم رقمررکدےئجیافررضحترمعریضاہللہنعےناہکاںیہناعلمہنانبےیئ۔انچہچندفونںںیمرکتاروہیئگاہیںکتہکاؿ
یکآفازںیدنلبوہںیئگ۔رضحتاوبرکبریضاہللہنعرضحترمعریضاہللہنعےسےنہکےگلہکاہمترادصقمرصػھجمےساالتخػ
ي َُ
رکان ےہ۔ اوہنں ےن رفامای ریما دصقم آپ یک اخمتفل ںیہن۔ رافی رفامےت ںیہ ہک اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ َي َأ ُّ َب َّ دِ
آما َل
ال َ
فَع َ َ ُ َ َ َ ِ َ
تا ّلی ِی ِ ّیاآلۃی(اےاامیؿفاول اینپآفازںییبنیکآفازےسدنلبہنایکرکفافرہندنلبآفازےسروسؽاہللیلص
ص
رَتْ ُواأ ْ َ
ص ْ
اکيقْؼ ْ
اہلل ہیلعفملسےسابرایکرکفاسیجہکمتاکیدفرسےےسایکرکےتوہ۔ارجحلات،آتی)رافی ےتہںیہہکرھپرضحترمعریضاہلل
ہنعاکہیاحؽاھتہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسوکیئابترکےتوتاؿیکآفازاسفتقکتانسیئہندیتیبجکتاھجمسرکابتہن
رکےت۔ اامؾ اوب یسیع رتذمی رفامےت ںیہ ہک رضحت زریب ریض اہلل ہنع ےن اےنپ داد اوبرکب ریض اہلل ہنع اک اس دحثی ںیم ذرک ںیہن
الس لقن رکےت وہےئ دبعاہلل نب زریب اک ذرک ںیہن
ایک۔ ہی دحثی رغ ب نسح ےہ۔ ضعب رافی اس دحثی وک انب ایب ةلنکہ ےس رم ً
رکےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،وملمنباامسلیع،انعفنبرمعنبلیمجیحمج،انبایبةلنکہ،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرجحاتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1191

راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،ششین ب ٩واٗؽ ،ابواسص ،ٙشرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ٔ٩
وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ئ ا ُِ ٟص ُح َزا ٔ
وَٗ ٪ا ََ َ٘ َٓ ٢اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ٪
ًَاز ٕٔب فٔی َٗ ِؤٟطٔ إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
ک َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ی ٩یُ َ٨ا ُؼوَ َ ٧
ت أَ ِٛثَرُص َُِّ ٥لَ َي ٌَِ٘ٔ ُ٠

َش ِ٤ؽٔی َزیِ َْ ٩وإ ٔ ََّ ٪ذم ِّی َطی ِْن َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا َک اہللُ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبامعرنیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللہنعاہللاعتیلےکاسوقؽ ِإ َّؿ
لْحُخ ُ ِ َ ْ َ ِ
َّ دِ
کُ ُ ْم َلتَعْقِلُو َؿاآلۃی(ےبکشوجولگآپیلصاہللہیلعفملسوکرجحفںےکابرہےساکپرےت
نِم َف َرائِا َزاتأ
فن ْ
ي ُ َي ُد َ َ
ال َ
ںیہارثکاؿںیمےسلقعںیہنرےتھک۔ارجحلات،آتی)اکببسزنفؽایبؿرفامےتںیہہکاکیصخشڑھکاوہافرےنہکاگلایروسؽاہلل
ریمیرعتفیزعتافرریمیذتلذتلےہ۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیاشؿوتاہللربازعلتیکےہ۔ہیدحثی
نسحرغ بےہ۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،اوباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرجحاتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1192

راوی ً :بؽاہلل ب ٩اسصا ٚجوہزی بْصی ،ابوزیؽ ہزوی ،طٌبہ ،ؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،طٌيی ،شرضت ابوجبیرہ ب ٩ؿصاک رضی
اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َزیِ ٕؽ َػاش ُٔب ا َِ ٟض َزو ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
وُ َٟ ٪ط ٔاَّل ِس٤ا َٔ ٪و َّ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َجبٔی َر َة بِ َّٔ ٩
اٟث ََلثَ ُة َٓ ُي ِؽع َی ب ٔ َب ٌِـ َٔضا
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
٨َّ ٣ٔ ١ا یََ ُٜ
اٟـصَّا ٔک َٗا َ ٢ک َ َ
َ
َ
اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض أَبُو َجبٔی َر َة ص َُو أَ ُظو
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رک َظ َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو ََّل َت َ٨ابَزُوا بٔاْلِ َ ِٔ َ٘ ٟ
ٓ ٌََ َسی أ ِ ٪یَ ِ َ

ثَابٔتٔ بِ َّٔ ٩
ْص ٌّی ٔث َ٘ ْة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َس ََ ٤َ ٠ة َی ِصٌَی
اٟـصَّا ٔک بِ َٔ ٩ظٔ٠ي َٔ َة أَ ِن َؼار ٌّٔی َوأَبُو َزیِ ٕؽ َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َػاش ُٔب ا َِ ٟض َزو ٔ ِّی َب ِ ٔ
َش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ٩ِ ًَ ١ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َجبٔی َر َة بِ َّٔ ٩
اٟـصَّا ٔک ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
بِ َُ ٩ظَ َٕٕ ٠ش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبعاہللنبااحسؼوجرہیرصبی،اوبزدیرہفی،ہبعش،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحتاوبریبجہنباحضکریضاہللہنعرفامےتںیہہک
ل ںیمےسرہصخشےکدفدفنیتنیتانؾرکےتآ ے۔انچہچنضعبانومںےساکپرااجانفہااھچںیہنےتھجمسآ ے۔اسرپہیآتیانزؽ
ب(افر ہناکیدفرسےےکانؾدرھف۔ارجحلات،آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔اسدحثیوک اوبہملس ریشب
وہیئ َف َل َ َي َ ُثفا ِي َْل ْ َل ِ
نب لضفم ےس فہ داؤد نب ایب دنہ ےس فہ اوبیبعش ےس فہ اوبریبجہ نب احضک ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ اوبریبجہ اثتب نب
احضکااصنریےکاھبیئںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبااحسؼوجرہیرصبی،اوبزدیرہفی،ہبعش،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحتاوبریبجہنباحضکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرجحاتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1193

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز٣ ،شت٤ز ب ٩ریا ،٪شرضت ابونرضہ رضی اہلل ً٨ہ

ْقأَ أَبُو َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ُّٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َتِّ ٔ٤ز بِ ٔ ٩اَّ ٟزیَّا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َن ِ َ
رض َة َٗا ََ َ ٢
َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ َّٔ ٓ ٪يَ ٥ِ ُٜر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو یُ ٔلي ٌُ ٥ِ ُٜفٔی َٛثٔیر ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ٣ز ُّٔ ٔ ٨ٌََ ٟت َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َ٧ب ٔ ُّيَ ٥ِ ُٜػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُووَی إَِٔ ٟيطٔ َوظ َٔيا ُر

یب َٗا ًََ ٢ل ٔ ُّی
ٕ بٔ ٥ِ ُٜا َِ ٟي ِو ََٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔی ْث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
أَئ ٔ َّ٤تَِٔ ٟ ٥ِ ُٜو أَكَا ًَ ُض ِ ٥فٔی َٛثٔیر ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ٣ز ٔٔ٨ٌََ ٟتُوا َٓ َِ ٜي َ
َغ ْ
ا ٩ِ ًَ ٪ا ِِ ٤ُ ٟش َتِّ ٔ٤ز بِ ٔ ٩اٟزَّیَّا َٔ٘ َٓ ٪ا َٔ ٢ث َ٘ ْة
بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َسأ َ ُِ ٟت َی ِصٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟل َ

دبع نب دیمح ،امثعؿ نب رمع ،رمتسم نب رایؿ ،رضحت اوبرضنہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبدیعس دخری ریض اہلل ےن ہی آتی
َْ لَع ُی
َ َ تُ ِغیعُُک
فِنُک
َ
َ
ِ
ْ
م َی ِ ّ ْماآلۃی(افراجؿولہکمت ںیماہللاکروسؽوموجدےہ۔ارگفہ تہبےس
ال
نِم
ْ
ث
ف
م
ّللّ ْل
ئوُؽا ِ
ِ
ٍ
زپیھ َفاعْلمُوا َأ َّؿ ْم َر َ
ِْ
ابوتں ںیم اہمترا اہک امےن وت مت رپ لکشم زپ اجےئ۔ ارجحلات ،آتی) افر رفامای ہک ہی آتی اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ اس فتق
انزؽیکیئگبجہکاہمترےآہمئافراسےک رتہبنیولگاحصہبرکاؾروضاؿاہللمہیلعانیعمجےکاسھتآ ےہکارگیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فملس تہب یس زیچفں ںیم اہمتری ااطتع رکےن وج ں وت مت لکشم ںیم زپ اجؤ ےگ وت آج مت ولوگں اک ایک احؽ وہاگ۔ ہی دحثی
رغ بنسح ےہ۔ یلع نب دمینی  ےتہ ںیہ ںیم ےن ییحی نب دیعس ےس رمتسم نب دایؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک فہ ہقث
ںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،امثعؿنبرمع،رمتسمنبرایؿ،رضحتاوبرضنہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرجحاتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1194

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاہلل ب ٩جٌَفً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َف َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّ
اض إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ أَذِ َص َب ًَ ِِّ ًُ ٥ِ ُٜ٨ب َّي َة ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َو َت ٌَا ُه ََ ٤ضا بٔآبَائ َٔضا
اض َی ِو َِ َٓ ٦تضٔ ََ ٜ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠ظ َل َب اَ ٨َّ ٟ
اب َٗا َ ٢اہللُ یَا
اض بَُ٨و آ َؼ ََ ٦و َظ َ َٙ ٠اہللُ آ َؼ َ ٩ِ ٣ٔ ٦تُ َز ٕ
اض َر ُج ََل ٔ ٪بَ ٌّز َتق ٔ ٌّی َ ٔ
َک ْیًَ ٥ل َی اہللٔ َوَٓا ٔج ْز َطق ٔ ٌّی َصی ِّ ْن ًَل َی اہللٔ َواُ ٨َّ ٟ
َٓاُ ٨َّ ٟ
َک ََ ٨ِ ٔ ً ٥ِ ُٜ٣ؽ اہللٔ أَ ِت َ٘ا ُ ٥ِ ٛإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَْ ٔ ٠ي٥
أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض إَّٔ٧ا َظ َ٨َ ِ٘ ٠ا ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛذ َََکٕ َوأُِ٧ثَی َو َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُُ ٥ِ ٛط ٌُو ّبا َو َٗ َبائ ٔ ََ ٔ ٟ ١ت ٌَ َار ُٓوا إ ٔ َّ ٪أَ ِ َ
َظبٔی ْر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ًَ ِب ُؽ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َف ص َُو َواُ ٔ ٟؽ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
َّٕ َؿ ٌَّ َٔ ُط یَ ِصٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن َوَُیِرُ ُظ َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ي َُـٌ ُ

ض
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج ،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکحتفہکمےکومعقرپیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں ےس اطخب رکےت وہےئ رفامای اے ولوگ اہلل اعتیل ےن مت ولوگں ےس زامہن اجتیلہ اک رخف افر اےنپ آابء
فادجادیکفہجةکترکاندفررکدایےہ۔ابولگدفمسقےکںیہ۔اکیفہوجاہللےکزندکییقتمافررکیےہ۔دفرسافہوجاہلل ےک
زندکی دباکردبتخب افر ذلیل ےہ۔امتؾولگآدؾہیلعاالسلؾیکافالد ںیہافراہللاعتیل ےنآدؾہیلعاالسلؾ وک یٹمےس دیپاایک۔ اہلل
عاّللَِّ َأ ْ َن ُ
تل ِ َیعا َر ُقا ِإ َّؿ َأ ْکةَُک ْم ِ
ُکنِمْ َذ َکٍ َف ُأ ْ َ
اعتیلرفامےتںیہہک َي َأ ُّ َب َّ
ُک ِإ َّؿاّللََّعَل ِی ٌّم َ
ْ
ِ
َ
د
ُک ُ ُ
ْ
ن َف َجعَل ْ َنا ُ ْ
س ِإ َّي َجل َ ْْ َنا ُ ْ
َ
ان ُ
َ
ش ًي َف َ ََ ِ َ َ
ٌّ
اآلۃی(اےولوگ ل  ےنںیہمتاکییہرمدفوعرتےسدیپاایکےہافراہمترےاخدناؿافروقںیموجانبیئںیہاتہکںیہمتآسپںیم
اچہپؿ وہ۔ ےب کش زایدہ زعت فاال مت ںیم ےس اہلل ےک زندکی فہ ےہ وج مت ںیم ےس زایدہ رپزیہ اگر ےہ۔ ےب کش اہلل  ب ھچک
اجےنن فاال ربخدار ےہ۔ ارجحلات ،آتی) ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک دبعاہلل نب دانیر یک انب رمع ریض اہلل امہنع ےس
رفاتیےکقلعتمرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔دبعاہللنبرفعجریضاہللہنعوکییحینبنیعمفہریہےنفیعض رقاردایےہ۔ہی
یلعنبدمینیےکفادلںیہافراببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللہنعافردبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرجحاتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1195

راوی ٓ :ـ ١ب ٩سہ ١بِؽاؼی ارعد ،یو٧ص ب٣ ٩ص٤ؽ ،سَل ٦ب ٩ابی ٣ليٍٗ ،تاؼة ،شش ،٩شرضت س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
رع ُد ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ ٩س ََّل ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی ُٔ ٣ل ٕ
يٍ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اْلِ ِ َ
َّ
َّ
ِرک ُ ٦اَّ ٟت ِ٘ َوی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َٗ َتا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟص َش ُب ا ِ٤َ ٟا َُ ٢وال َ َ

َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َس َُ ٤ز َة ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َس ََّلٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی ُٔ ٣لي ٍٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
لضفنبلہسدغبادیارعج،ویسننبدمحم،السؾنبایبعیطم،اتقدة،نسح،رضحترمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایبسحامؽےہافرزعتوقتیےہ۔ینعیبسحامؽےسافرزعتوقتیےسےہ۔ہیدحثیرمسہ
یکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػالسؾنبایبعیطمیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :لضفنبلہسدغبادیارعج،ویسننبدمحم،السؾنبایبعیطم،اتقدة،نسح،رضحترمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئؼیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئؼیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1196

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یو٧ص ب٣ ٩ص٤ؽ ،طيباٗ ،٪تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َتزَا َُ ٢ج َض ََّ ٥ُ ٨ت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕؽ َشًَّی َي َـ ٍَ ٓ َٔيضا َر ُّب ا ٌِٔ ٟزَّة ٔ َٗ َؽ َُ ٣ط َٓ َت ُ٘و ُِ َٗ ٢م َٗ ِم َؤًزَّت َٔک َویُزِ َوی
َب ٌِ ُـ َضا إلٔ َی َب ٌِ ٕف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دبع نب دیمح ،ویسن نب دمحم ،ابیشؿ ،اتقدة ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامای ہک منہج ےہک یگ ایک ھچک افر یھب ےہ افر اس فتق کت اس رطح َهلْ نِمْ زَمِند ٍیتہک رےہ یگ بجکت اہلل اعتیل اس ںیم اانپ دقؾ
ںیہن رںیھک ےگ۔ اہلل اعتیلاس ںیم دقؾ رںیھک ےگ فہ ےہک یگ ریتی زعتیک مسق رہسگںیہن افر رھپ اکیدفرسے ںیم سھگ اجےئ
یگ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،ویسننبدمحم،ابیشؿ،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئذارایتیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئذارایتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1197

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪سَلً ،٦اػ ٥ب ٩ابی ٧حوؼ ،شرضت ابووائ١

يٌ َة
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٩س ََّلٔ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی اُ ٨َّ ٟحوؼ ٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی َوائ ٔ َٕ ٩ِ ًَ ١ر ُج َٕ ٩ِ ٣ٔ ١رب ٔ َ

َک ُت ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َوآ َٔؽ ًَاؼ ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت أًَُوذُ بٔاہللٔ أَ ِ٪
َٗا َٔ َٗ ٢ؽ ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة ٓ ََؽ َظُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
وِ ٣ٔ ٪ث ََ ١وآٔؽٔ ًَاؼ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا َوآ ٔ ُؽ ًَاؼ ٕ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ًَل َی ا َِ ٟعبٔیر ٔ َس َ٘ ِل َت إ ٔ ًََّ ٪ا ّؼا َ٤َّ ٟا
أَ َُ ٛ

َخ َد یُزٔی ُؽ ٔج َبا َِ ٣َ ٢ض َز َة َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥
أ ُ ِٗ ٔص َل ِت َب ٌَ َث ِت َٗ ِي َّل َٓ َ٨زَ ًََ ٢ل َی بَ ِ ٔ
رک بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ٓ ََش َ٘ا ُظ ا َِ ٟع َِ ٤ز َوَُ َِّ ٨ت ُط ا َِ ٟح َزا َؼ َتا ٔ ٪ث ُ ََّ َ ٥
ُ
ک ٤ٟٔز ٔ ٕ ُ
رک بِ ٌََ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َي ِظ ُُ
اس ٌَٔ ٣َ ٙطُ بَ َِ
رک َٟطُ
َاس ِٔ ًَ ٙب َؽ َک َ٣ا َُ ٨ِ ٛت ُِ ٣ش٘ ٔ َيطُ َو ِ
یف َٓأ َؼاو ٔ َیطُ َو ََّل ْٔلَسٔیر َٕٓأَٓاؼ ٔ َیطُ ٓ ِ
إنِّٔی  ٥َِ ٟآت ٔ َ َ
َّ
ات َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط ا ِظتَرِ إ ٔ ِش َؽاصَُٓ َّ٩ا ِظ َت َار َّ
اٟش ِو َؼا َئ ُٔ ٨ِ ٣ضَٔ٘ٓ َّ٩ي َُ َٟ ١ط ُظ ِذ َصا َر َ٣ا ّؼا رٔ ِٔ ٣ؽ ّؼا ََّل
ُفٓ ٔ ٍَ َٟطُ َس َصابَ ْ
ا َِ ٟع َِ ٤ز أًٟی َس َ٘ا ُظ َ ُ
َّ
ُ
َت َذ ُر ًَٔ ٩ِ ٣اؼ ٕ أَ َش ّؽا َوذُ ٔ َ َ
ْقأَ إٔذِ أَ ِر َس ِ٨َ ٠ا
َک أُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیُ ِز َس َِِ ٠ًَ ١يض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اِّ ٟزیضٔ إَّٔل َٗ ِؽ ُر َص ٔذظ ٔ ا َِ ٟص َِ٘ ٠ةٔ َي ٌِىٔی َش َِ َ٘ ٠ة ا َِ ٟعا َت ٔ ٥ث ََّ َ ٥
ي٣َ ٥ا َت َذ ُر َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ أَ َت ِت ًََِ ٠يطٔ إ ٔ ََّّل َج ٌَ َِ ٠ت ُط کَاَّ ٟز ٔٔ ٣يِ ٥اْل َی َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا
ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥اٟزِّیضَ ا َِ ٔ ٌَ٘ ٟ
ا َِ ٟصؽ َ
اَ ٪ويُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا َِ ٟصار ُٔث بِ ُ٩
ٔیث ًَ َِ ٩س ََّل ٕ ٦أَبٔی ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی ا٨َّ ٟحُوؼ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟصار ٔٔث بِ َٔ ٩ش َّش َ
یؽ
َیز ٔ َ
انبایبرمع،ایفسؿ،السؾ،اعمصنبایبوجند ،رضحتاوبفالئہلیبقرہعیبےکاکیصخشےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایںیم

دمہنیآایوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہا،فاہںوقؾاعدےکاقدصاکذرکآایوتںیمےناہکہکںیماسےساہللیک
انپہامہ اتوہںہکںیمیھباسیکرطحوہاجؤں۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکوقؾاعداکاقدصاسیکاھت۔ںیمےنرعضایک
ہکاےھچفافقاکرےسآپاکفاہطسزپاےہ۔ایکستقیقحہیےہہکبجوقؾاعدرپطحقزپاوتلیق(اکیآدیماکانؾ)وک اجیھایگفہرکب
نباعمفہیےکاپسرہھٹا۔اسےناےسرشابتالیئافردفوخشآفازاگےنفاویلںےناےساگانانسایرھپفہرہمہےک ڑاہڑفںاکارادہ
رکےکالکنافرلچدای۔رھپداعیکہکایاہللںیمیسکامیبریےکالعجاییسکدیقیوکڑھچاےنےئلیکںیہنآایہکںیمدفہیدفں۔ذہلاوتاےنپ
دنبےوکوجتالانوہتال۔اسھت یہاسھترکبنباعمفہیوک یھبتال۔ارطسحفہ رکبنباعمفہیےکرشابتالےناکرکشہیادارکاتاھت۔ رھپ
اس ےک ےیل یئک دبایلں آںیئ نج ںیم ےس اس ےن اکیل دبیل دنسپ یک رھپ اہک ایگ ہک یلج وہیئ راھک ےل ول وج وقؾ اعد ےک یسک رفد وک ہن
وھچڑےیگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوقؾاعد رپرصػاساوگنیھٹےکےقلحےکرباربوہاوھچڑییئگ۔رھپآپیلص
عَل َ ْی
َ لْ
َ َّ ج َ َ َ ِ
ع
ِی
ِ
ْ
َ
َ
ِ
َ
َ
ْ
ِم اآلیة (افر وقؾ اعد ںیم یھب
ن ُر ْ
اہلل ہیلع فملس ہی آتی زپیھ ِإ ْذ َأ ْر َسل ْ َنا م ارلِّي ا م َم َ َ د
نِم ْ ٍ
ن عَل ْن ِة ِإل َ عَل ْن ُة کرلّ ِ
َأ َ ْ
(ربعت ےہ) بج ل  ےن اؿ رپ تخس آدنیھ یجیھب وج یسک زیچ وک ہن وھچڑیت سج رپ ےس فہ سگریت رگم اےس وبدیسہ ڈہویں یک رطح رک
دیتی۔ (اذلارایت آتی )،ہی دحثی یئک رافی السؾ اوبذنمر ےس فہ اعمص نب اوباوجنلد ےس فہ اوبفالئ ےس افر فہ احرث نب اسحؿ
ےسلقنرکےتںیہ۔اںیہناحرثنبسیدییھباہکاجاتےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،السؾ،اعمصنبایبوجند،رضحتاوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئذارایتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1198

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،زیؽ ب ٩شباب ،سَل ٦ب ٩س٠امی٧ ٪صوی ابو٨٣ذرً ،اػ ٥ب ٩ابی ٧حوؼ ،ابووائ ،١شرضت شارث ب ٩یزیؽ
برکی

اػ ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی اُ ٨َّ ٟحوؼ ٔ
اب َش َّؽثَ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اِ ٨َّ ٟصو ٔ ُّی أَبُو ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ

ات
ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ََ ٩یز ٔ َ
ض َوإٔذَا َرا َی ْ
یؽ ا َِ ٟب ِ ٔ
رک ِّی َٗا َٔ َٗ ٢ؽ ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة ٓ ََؽ َظُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ َٓإٔذَا ص َُو ُ ٌَّاؾ بٔا٨َّ ٟا ٔ
ُسو ْؼ َت ِع ُٔ َُ ٙوإٔذَا ب ٔ ََل َْ ٣ُ ٢ت َ٘ ِّْ ٠ؽ َّ
ض َٗاُٟوا یُزٔی ُؽ أَ ِ٪
ٕ بَی ِ َن َی َؽ ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َ٣ا َطأ ِ ُ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
اٟش ِي َ
َک ا َِ ٟصؽ َ
یَ ِب ٌَ َث ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢و ُي َ٘ا َُٟ ٢طُ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ ِ َ ٧ص ّوا َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسٔ َِي َ
اؾ َو ِج ّضا ٓ ََذ َ َ
ا ٪أَي ِّـا
ا َِ ٟصار ُٔث بِ َُ ٩ش َّش َ
دبع نب دیمح ،زدی نب ابحب ،السؾ نب نامیلؿ وحنی اوبذنمر ،اعمص نب ایب وجند ،اوبفالئ ،رضحت احرث نب سیدی رکبی  ےتہ ںیہ ہک
ںیمدمہنیآایافردجسمںیمایگ فہولوگں ےسرھبیوہیئیھت افراکےلڈنھجےرہلا رےہآ ےافرالبؽولتار اکٹلےئیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفملسےکاسےنمڑھکےآ ے۔ںیمےنوپاھچولگویکںاےھٹکوہےئںیہ۔اوہنںےناہکہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسرمعفنب
اعصوکیسکالعےقںیمےنجیھباکارادہرےتھکںیہ۔رھپایفسؿنب،ہنیییکدحثیےکل ینعموطلیدحثیلقنرکےتںیہ۔احرثنب
سیدیوکاحرثنباسحؿیھب ےتہںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،زدینبابحب،السؾنبنامیلؿوحنیاوبذنمر،اعمصنبایبوجند،اوبفالئ،رضحتاحرثنبسیدیرکبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرةوطریکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةوطریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1199

راوی  :ابوہظا ٦رٓاعی ،ابٓ ٩ـي ،١رطؽی ٩بَ ٩کیب ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ ا ٕ ٦اِّ ٟزَٓاعٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١ر ِٔط ٔؽ َ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ی ٩بِ َٔ ُ ٩

اٟش ُحوؼ ٔاٟز ََِّ ٌَ ٛتا َٔ ٪ب ٌِ َؽ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِؼبَا ُر اُ ٨ُّ ٟحو ٔ ٦اٟز ََِّ ٌَ ٛتا ِٔ َٗ ٪ب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َوإ ٔ ِؼبَا ُر ُّ

َشؽ ْ
َکیِبٕ َو َسأ َ ُِ ٟت
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َِ ٣ز ُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١ر ِٔط ٔؽ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ی ٩بِ َٔ ُ ٩
َ
ی ٩بِ َٔ َ َ َ ُ ٩
ْقبَ ُض َ٤ا َو َُ ٣ص َّْ ٤ؽ ً ٔ َِ ٨ؽ أَ ِر َجضُ َٗا ََ ٢و َسأ َ ُِ ٟت
َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ص َّٕ ٤ؽ َور ِٔط ٔؽ َ
َکیِبٕ أ ُّی ُض َ٤ا أ ِوث َُٗ ٙا َ٣َ ٢ا أ ِ َ
َ
َکیِبٕ أَ ِر َج ُص ُض َ٤ا ً ٔ ِ٨ؽٔی َٗا ََ ٢وا ِِ َ٘ ٟو ُ٨ِ ٔ ً ٢ؽٔی َ٣ا َٗا َ٢
ْقبِ ُض َ٤ا َور ِٔط ٔؽ ُ
ی ٩بِ َُ ُ ٩
ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ص َذا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أ ِ َ
ض َو َرآ ُظ
ی ٩أَ ِر َج ُض َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ص َّٕ ٤ؽ َوأَٗ َِؽ َُ ٦و َٗ ِؽ أَ ِؼ َر َک ر ِٔط ٔؽ ُ
أَبُو َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َور ِٔط ٔؽ ُ
ی ٩ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

اوباشہؾ رافیع ،انب لیضف ،ردشنی نب رک ب ،اؿ ےک فادل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلع فملسےنرفامایہکاتسرفںےکدعب(ینعی رجفےسےلہپ)دفںیتنسافروجسد(رغمب)ےکدعبیھبدفرتعکںیتنسںیہ۔ہی
دحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدمحمنبلضفیکرفاتیےسایسےسرموفعاجےتنںیہ۔دمحمنبلضف،ردشنبرک ب
ےسلقنرکےتںیہ۔(اامؾرتذمی ےتہںیہ) ںیمےناامؾاخبریےسوپاھچہکدمحمافرردشنینبرک بںیمےسوکؿزایدہہقثےہ؟
وتاوہنںےنرفامایہکدفونں یہاکیےسیج ںیہنکیلدمحم ریمےزندکیزایدہراحجںیہ رھپ ںیمےن(ینعیاامؾرتذمیےن)دہعاہللنب
دبعارلنمحےسیھبیہیوساؽایکوتاوہنںےنیھبرفامایہکدفونںاکیےسیجںیہنکیلردشنیریمےزندکیزایدہارحجںیہ۔
رافی  :اوباشہؾرافیع،انبلیضف،ردشنینبرک ب،اؿےکفادل،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرةمجنیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1200

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪اٟک بِ٣ ٩و ،٢ك٠صہ بْ٣ ٩صٖ٣ ،زة ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْص ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٣َ ٩ِ ًَ ٪أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢كَ َِ ٠ص َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا بَ ََّ ٠

ق َو َ٣ا َی ِ٨ز ٔ َُِ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٢و َٕٗ ٚا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س ِٔؽ َر َة ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َٗا َ ٢اَ ِ ٧ت َهی إَِٔ ٟي َضا َ٣ا َي ٌِزُ ُد ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
َُف
اِ َٗ ٪ب َُ ٠ط ُفُ ٔ َؿ ِت ًََِ ٠يطٔ اٟؼَّ ََل ُة َظ ِّ ٤شا َوأ ُ ًِ ٔل َی َظ َوات َٔيُ ٥س َورة ٔ ا َِ ٟب ََ
َٓأ َ ًِ َلا ُظ اہللُ ً ٔ َِ ٨ؽصَا ثَ ََلثّا  ٥َِ ٟي ٌُِ ٔلضَٔ٧ َّ٩ب ٔ ًّيا ک َ َ
ْقة ٔ َوُ ٔ َ
اٟش ِؽ َر َة َ٣ا َي ِِ َشی َٗا َِّ ٢
َُش ُٛوا بٔاہللٔ َط ِيئّا َٗا َ ٢ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ إٔذِ َي ِِ َشی ِّ
اٟش ِؽ َرةُ فٔی َّ
ئ
ْٔل ُ َّ٣تٔطٔ ا ِِ٘ ٤ُ ٟصٔ َُ ٤
اٟش َ٤ا ٔ
ات َ٣ا  ٥َِ ٟي ِ ٔ
َّ
ُف ْاغ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َوأَ َط َار ُسٔ َِيا ُ ٪ب ٔ َي ٔؽظ َٔٓأ َ ِر ًَ َؽ َصا و َٗا ََُ ٢یِرُ َ٣أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٢إَِٔ ٟي َضا یَ َِ ٨تهٔی ً ٔ ِ٥ُ ٠
اٟشاؼ ٔ َس ٔة َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ َ ٪
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟعََّ ِٙٔ ٠ل ًُٔ َٟ ٥َِ ٠ض ِ ٥ب ٔ َ٤ا ٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،امکل نب وغمؽ ،ہحلط نب رصمػ ،رمة ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج
ِ لْمُیْ َی
ِ
َ
ش َر َة ا ی کت ےچنہپ (ینعی بش رعماج ںیم) افر  یہتن ےس رماد فہ زیچ ےہ سج یک رطػ زنیم ےس
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ْ د
ھڑاھافراسےسزنیمیک رطػارتااجےئوتاہللاعتیلےنآپوکنیتایسیزیچںیاطعںیکوجیسکافریبنوکںیہندںی۔آپیلصاہلل
ہیلعفملسرپاپچنامنزںی رفضیکںیئگ،وسرہرقبہیکآرخیآایتاطعیکںیئگافرآپیلصاہللہیلعفملسیکاتمےکاسرےریبکہ
انگاعمػرکدےیئےرشبہکیطفہولگاہللےکاسھترشکہنرکںی۔رھپدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےن ہیآتیزپیھ
ت
ت
ِإ ْذ َع ْ َشیال ّس ِ ْدد َر َة َم َع ْ َشی(بج ہک اسدسرةرپ اھچراہ اھتوجاھچراہاھت۔امجنلآتی۔) افر رفامایہکدسرہےٹھچآامسؿرپ ےہ۔ایفسؿ ےتہ
ںیہ ہک فہ ہیلع االسلؾ ےنٹپ فایل زیچ وسےن ےک رپفاےن آ ے افر رھپاہھتالہ رک اتبایہکاس رطح اڑ رےہآ ے۔ امکل نب ولغؽ ےک العفہ
دفرسےاملعءاکانہکےہہکفہولخمؼےکملعیکااہتنےہاےکسدعبوکیئیسکزیچےکقلعتمںیہناجاتن۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،امکلنبوغمؽ،ہحلطنبرصمػ،رمة،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1201

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يًٍ ،باؼ بً ٩وا ،٦طيبانی سے روایت ےہ ٛہ ٣يں ےن زر ب ٩شبيع رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

أَ ِظب َ َرَ٧ا أَ ِشُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَبَّا ُؼ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦ش َّؽثَ َ٨ا َّ
ا٪
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت زٔ َّر بِ َُ ٩شب َ ِي ٕع ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١ک َ َ
َ
اب َٗ ِو َسی ِ ٔن أَ ِو أَ ِؼنَی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ٔجبِرٔی ََ ١و َُ ٟط س ُّٔت ٔ٣ائَةٔ َج َ٨ا ٕط َٗا َ٢
َٗ َ
يض
یب َػ ٔص ْ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ب
ادمح نب عینم ،ابعد نب وعاؾ ،ابیشین ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن زر نب شیبح ریض اہللاعتیل ہنع ےس اہلل اعتیل ےک اس وقؽ فَکَا َؿ َف َ
س َأ ْف َأ ْد َتاآلیة (رھپ افہلصامکؿےکربارب اھتاس ےسیھب مک۔امجنل۔آتی۔) یکریسفتوپیھچوتاوہنںےن رفامایہکانب وعسمد
َقْ َ ْ ِ
ریض اہلل اعتیلہنع ےن ےھجم اتبایہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فملس ےن رضحت ربجالیئہیلع االسلؾ وکداھکی افر اؿ ےک ھچ وس رپ آ ے۔ ہی
دحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،ابعدنبوعاؾ،ابیشینےسرفاتیےہہکںیمےنزرنبشیبحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1202

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪حاٟؽ ،طٌيی سے روایت ےہ ٛہ ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَُ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حإ ٔ ٟؽ ًَ َِّ ٩
ض َّ ٌِ ٛبا بٔ ٌَ َز َٓ َة ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ َٓ َٜب َّ َر َشًَّی
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا ََٟ ٢ق ٔ َی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َ

وسی َٓک َ َّ٥َ ٠
َجا َوبَ ِتطُ ا ِٟح ٔ َبا َُ٘ َٓ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض إَّٔ٧ا بَُ٨و َصا ٔط َٕ٘ َٓ ٥ا َْ ٌِ َٛ ٢ب إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ َش َُ ٥ر ِؤیَ َت ُط َو َ َلَک َ٣طُ بَی ِ َن َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َو َُ ٣
وََ ٓ ٚؽ َظُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َِ ١رأَی َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َربَّ ُط َٓ َ٘اَِ ٟت َِ َ٘ ٟؽ َتک َ ََّ ٤ِ ٠ت
َّس ْ
َُ ٣
وسی ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َو َرآ ُظ َُ ٣ص َّْ ٤ؽ ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َٗا َُ ِ ٣َ ٢
ُ
ْقأِ ُت َِ َ٘ ٟؽ َرأَی ٔ ٩ِ ٣آ َیا ٔ
بٔظَ ِي ٕئ َٗ َّ
٩ِ ٣َ ١
ت َربِّطٔ ا ِلُٜب ِ َری َٓ َ٘اَِ ٟت أَیِ َ ٩یُ ِذصَ ُب ب ٔ َ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ٔجبِرٔی ُ
ٕ َٟطُ َط ٌِزٔی ُُِٗ ٠ت ُر َویِ ّؽا ث ََّ َ ٥
أَ ِظب َ َر َک أَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا َرأَی َربَّ ُط أَ ِو ََ ٛت ََ ٥ط ِيئّا ٔ٤َّ ٣ا أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ أَ ِو َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا َِ ٟع َِ ٤ص َّأًٟی َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی إ ٔ َّ ٪اہللَ ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ ً ٔ َِّ ٥ُ ٠
اٟشا ًَ ٔة

َف َی َة َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َرأَی ٔجبِرٔی ََ ٥َِ ٟ ١ی َز ُظ فٔی ُػ َورتٔطٔ إ ٔ ََّّل ََّ ٣ز َتی ِ ٔن ََّ ٣ز ّة ً ٔ َِ ٨ؽ ٔس ِؽ َرة ٔا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َو ََّ ٣ز ّة فٔی ٔج َياؼ ٕ
َویُ َ٨زِّ ُ ٢ا ِِ َِ ٟي َث َٓ َ٘ ِؽ أَ ًِوَ َ ٥ا ِِ ٔ ٟ

َّ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة ًَ ِ٩
َُ ٟط س ُّٔت ٔ٣ائَةٔ َج َ٨ا ٕط َٗ ِؽ َس َّؽ اْلِ ُ ُٓ ََٗ ٙا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوی َؼا ُوؼُ بِ ُ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َشؽ ُ
ِْص َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣حإ ٔ ٟؽ
ٔیث َؼا ُو َؼ أَٗ َ ُ
انبایبرمع،ایفسؿ،اجمدل،یبعشےسرفاتیےہہکانبابعسریضاہللاعتیلہنعیکرعافتںیمبعکریضاہللاعتیلہنعےسالماقت
وہیئگوتاوہنںےن(ینعیابعسریضاہللاعتیلہنعےن)بعکریضاہللاعتیلہنعےسوکیئابتوپیھچوتفہریبکتےنہکےگلاہیںکتہک
ایکن آفاز ڑاہڑفں ںیم وگےنجن یگل۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ل  ونب اہمش ںیہ۔ بعک ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےن
ےگل ہک اہلل اعتیل ےن اےنپ الکؾ افر ددیار وک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس افر ومٰیس ہیلع االسلؾ رپ میسقت ایک۔ انچہچن ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن دف
رمہبتالک ؾایکافردمحمیلصاہللہیلعفملسےناہللاکدفرمہبتددیاایک۔رسمفؼ ےتہںیہہکںیماؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتیل
ہنعیکدختمںیماحرضوہا افروپاھچہکایک یبنارکؾیلص اہللہیلعفملسےن اےنپرباک ددیارایکےہ۔رضحتاعہشئ ریضاہللاعتیل
آي ِ
ت َر ّیِ ِة الْ ُکيْ َری اآلیة (ےب کش
ہنع ےن رفامای ہک مت ےن ایسی ابت یک ےہ سج ےس ریمے رفےٹگن ڑھکے وہے۔ ل َ َق ْ دد َر َأی ْ
نِم َ
اس ےن اےنپ رب یک ڑبی ڑبی اشناینں دںیھکی۔ امجنل آتی) رضحت اعہشئ ےن رفامای اہمتری لقع اہکں یلچ یئگ ےہ فہ وت رضحت
ربجالیئہیلعاالسلؾںیہ۔ ںیہمت سکےناتبایہکدمحمیلص اہللہیلعفملسےناےنپربوکداھکیےہ۔ایآپیلصاہللہیلعفملسےن وکیئ
ایسیزیچ(اتمےس)اپھچیئےہسجاکاہللاعتیلےنمکحدایےہایہیہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاپساؿاپچنزیچفںاکملعےہ
ّلل ِ ْ د ِ ْ
ِال َّساعَ ِة َف ُ َُّ ِ ُؽالْع َْی َتاآلیة(ینعیےبکشاہللیہوکایقتمیکربخےہافر
عـُ ُ
نجےکقلعتماہللاعتیلاکاراشدرگایمےہ ِإ َّؿا ََّ َ
فیہابرشرباساتافرفیہاجاتنےہہکرمح(امںےکٹیپ)ںیمایکےہافروکیئصخشںیہناجاتنہکلکایکامکےئاگافروکیئصخشںیہن
اجاتنہک فہسکزنیمرپرمےاگ۔)سجےنہیاہکوتاسےنتہبڑبااتہبؿابدناھ۔اہںاہتبلیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرضحت
ربجالیئ ہیلعاالسلؾوکداھکی ےہافراںیہنیھبایکنایلص وصرتںیمرصػدفابرداھکی ےہ۔اکیابردسرةایہتنمل ےکاپس افر اکی
ابرایجد ےکاقمؾ رپ ہک اؿ ےک وسرپ آ ے۔ وہنجں ےن آامسؿ ےک انکرفں وکڈاھپنایل ےہ۔داؤد نب ایب دہن یھب اوبدنہ ےس فہ یبعش
ےس فہ رسمفؼ ےس فہ اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس دحثی یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ ہی
دحثیاوباجمدلیکرفاتیےسرصتخمےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اجمدل،یبعشےسرفاتیےہہکانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1203

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ب٧ ٩بہا ٪ب ٩ػٔوا ٪ث٘فی ،یصٌی بٛ ٩ثیر ً٨بری ،سَل ٦ب ٩جٌَف ،ش ٥ٜب ٩ابا ،٪شرضت ًرک٣ہ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْص ُّی َّ
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َس ِ٥ُ ٠
ا ٪ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی أَبُو ُ ََّش َ
ا ٪بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًُ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٧ ٩ب َض َ
بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ض َٗا ََ ٢رأَی َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َربَّ ُط ُُِٗ ٠ت أََِ ٟي َص اہللُ َي ُ٘و ََُّ ٢ل تُ ِؽرٔ ُٛطُ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
َف ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَبَ َ

ک ذَا َک إٔذَا َت َحلَّی بُٔ٨ورٔظ ٔ َّأ ٟذی ص َُو ُ ٧و ُر ُظ َو َٗا َ ٢أُرٔ َی ُط ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اْلِ َ ِب َؼا ُر َوص َُو یُ ِؽرٔ ُک اْلِ َ ِب َؼا َر َٗا ََ ٢ویِ َص َ
َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحم نب رمعف نب اہبنؿ نب وفصاؿ یفقث ،ییحی نب ریثک ربنعی ،السؾ نب رفعج ،مکح نب اابؿ ،رضحت مرکہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ےھجم اہک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ۔ مرکہم  ےتہ
ک َْال ْ َي َراآلیةرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع رفامےن
ھ ُ ْد
ںیہ۔ںیمےناہکایکاہللاعتیلہیںیہنرفامےت َل ُ ْ د
ن ِر ُک ُة َْال ْ َي ُر َف ُ َ
ن ِر ُ
ےگل ریتا ایتسانس وہ ہی وت بج ےہ ہک فہ اےنپ ونر ےک اسھت  یلج رفامےئ ہکلب دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن وت اےنپ رب وک دف رمہبت داھکی
ےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعفنباہبنؿنبوفصاؿیفقث،ییحینبریثکربنعی،السؾنبرفعج،مکحنباابؿ،رضحتمرکہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1204

راوی  :سٌيؽ ب ٩یصٌی ب ٩سٌيؽ ا٣وی ،اٛ ٪ے واٟؽ٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ة ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗ ِؽ
اب َٗ ِو َسی ِ ٔن أَ ِو أَ ِؼنَی َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َخی ً ٔ َِ ٨ؽ س ِٔؽ َرة ٔ ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َٓأ َ ِووَی إلٔ َی ًَ ِب ٔؽظ ٔ َ٣ا أَ ِووَی َٓک َ َ
اَ َٗ ٪
َو َِ َ٘ ٟؽ َرآ ُظ َ٧زِ َّ ٟة أ ُ ِ َ
َرآ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
یث َش َش ْ٩
خی
دیعسنبییحینبدیعساومی،اؿےکفادل،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےکاسوقؽ َفل َ َق ْ دد َرآ ُـ َ ْثلَ ًة ُأ ْ َ
لْ
ی
م
ی
ْ
ُ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
س َأ ْف َأ ْدت اخل (افر اس ےن اس وک اکی ابر افر یھب داھکی ےہ۔ امجنل۔
ش َر ِة ا َ ی َفَ ْف ََح ِإَل َ ْ د
ع ِ ْد
ِ ْ َد
ب قْ ْ ِ
عِـِ َم َأ ْف ََح فَکَا َؿ َف َ
آتی۔)یکریسفتںیمرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپربوکداھکیےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساومی،اؿےکفادل،دمحمنبرمعف،اوبسلمة،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1205

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا ٚواب ٩ابی رز٣ہ و ابونٌي ،٥اَسائي ،١س٤اک ب ٩رحبً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی
اہلل ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا َٔ ٚوابِ ُ ٩أَبٔی رٔزِ ََ ٣ة َوأَبُو نُ ٌَ ِي ٕ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِ َ
ض َٗا َ٣َ ٢ا ََ ٛذ َب ا َِ ُٔ ٟؤا ُؼ َ٣ا َرأَی َٗا ََ ٢رآ ُظ بٔ َِ٘٠بٔطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
ًَبَّا ٕ
بالْفُ َوا ُد َم
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼفانبایبرزہمفاوبمیعن،ارسالیئ،امسکنبرحب،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع َم َ َ د
ک َ

َر َأیاالیة(دؽےنوھجٹںیہناہکوجداھکیاھت۔امجنل۔آتی)یکریسفتںیمرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپ
ربوکاےنپدؽےسداھکیےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼفانبایبرزہمفاوبمیعن،ارسالیئ،امسکنبرحب،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1206

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ویزیؽ ب ٩ہارو ،٪یزیؽ ب ٩ابزاہي ٥بشتریٗ ،تاؼة ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ط٘ي ٙرضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اُّ ٟت ِشتَر ِّٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
وَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َویَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
يَٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَبٔی ذ َٓرٕ َِ ٟو أَ ِؼ َر ُِ ٛت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٟ ٥َ ٠شأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا٤َّ ًَ ٢ا َُ ٨ِ ٛت َت ِشأَُ ُٟط ُُِٗ ٠ت أَ ِسأَُ ُٟط َص َِ ١رأَی
َط٘ ٔ ٕ

َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َربَّ ُط َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢ؽ َسأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا َُْ ٧ ٢ور أَنَّی أَ َرا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

ومحمدنبالیغؿ،فعیکفسیدینباہرفؿ،سیدینباربامیہرتسبی،اتقدة،رضحتدبعاہللنبقیقشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےناوبذرریضاہللہنعےسرعضایکہکارگںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاپاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیوساؽ
وپاتھچ۔رضحتاوبذرریضاہللہنعےنوپاھچہکایکوپےتھچ؟رفامےنےگلںیموپاتھچہکایک دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اےنپرب وک
داھکیےہ؟اوہنںےنرفامای ںیمےنیبن رکاؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچاھت۔آپ ےنوجابدای فہونرےہںیم اےسےسیکدھکی
اتکسوہں۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیکفسیدینباہرفؿ،سیدینباربامیہرتسبی،اتقدة،رضحتدبعاہللنبقیقشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1207

٣وسی واب ٩ابی رز٣ہ ،اَسائي ،١ابواسصً ،ٙبؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ،شرضت ًبؽاہلل رضی
راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل بٰ ٩
اہلل ً٨ہ

َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َوابِ ُ ٩أَبٔی رٔزِ ََ ٣ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َ٣ا ََ ٛذ َب ا َِ ُٔ ٟؤاؼُ َ٣ا َرأَی َٗا ََ ٢رأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠جبِرٔی َ ١فٔی شُ َّٕ ٠ة َٔ ٩ِ ٣رُفِ َ ٕ
ٖ َٗ ِؽ
َیز ٔ َ

َََ َ ٣ل َ٣ا بَی ِ َن َّ
ق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ

بالْفُ َوا ُد
دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومٰیسفانبایبرزہم،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللہنع َم َ َ د
ک َ
َم َر َأیاالیةیکریسفتںیمرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربجالیئہیلعاالسلؾوکریمشیوجڑاےنہپوہےئداھکیاؿ
ےکفوجدےنآامسؿفزنیماکااحہطرکایلاھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومٰیسفانبایبرزہم،ارسالیئ،اوباقحس،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرةمجنیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1208

راوی  :اش٤ؽ بً ٩ث٤ا ٪ابوًث٤ا ٪بْصی ،ابوًاػ ،٥زَکیاب ٩اسصا٤ً ،ٚزو ب ٩ؼی٨ارً ،لاء ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ

ض
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ز َ ٔ
ا ٪ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َف َّ
وَ َٛ ٪بائ َٔز ِاْلٔث ِ َٔ ٥وا ََِ ٟٔواش َٔع إ ٔ ََّّل َّ
َف َج َّ٤ا َوأَ ُّی
َّأ ٟذ َ
یَ ٩ی ِحتَٔ٨بُ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ت ِِ ٔ ِ
اَٗ ٥َ ٤َ ٠ٟا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٪ت ِِ ٔ ِ
َکیَّا بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٙ
ک ََّل أَ َ٤َّ ٟا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َز َ ٔ
ًَ ِب ٕؽ ََ ٟ
يض َ ٔ
َغ ْ
َ ئ
ادمحنبامثعؿاوبامثعؿرصبی ،اوباعمص،زرکاینب ااحسؼ ،رمعف نب دانیر ،اطعء،رضحتانب ابعسریضاہلل ہنع ّ دِ
ي َخ ْ َن ِی ُیو َؿ َ َُ ِ َث
ال َ
َ
ْ ِٔ ْ لْفَ ِ َ َّ لل ّ َم
َ
الث ِ َفا َواج ِإلا ماالیة(فہوجڑبےانگوہںافرےبایحیئیکابوتںےس ےتچںیہرگمریغصہانگوہںےس۔ےبکشآپاکرب
ڑبافعیسششخبفاالےہ۔امجنل۔)یکریسفتںیمرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایاہللارگوتاتشخبےہوتاسرے
انگہشخبدےریتاوکاسنااسیدنبہےہوجانگوہںےسآولدہہنوہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػزرکاینب
ااحسؼیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿاوبامثعؿرصبی،اوباعمص،زرکاینبااحسؼ،رمعفنبدانیر،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہرمقیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرمقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1209

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،لی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥ابو٤ٌ٣ز ،شرضت اب٣ ٩شٌوؼرضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
ئ ا َِ ٟح َب َٔ ١و َٓ ِْ َ٘ ٠ة ُؼوُ َ ٧ط
بَ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ص َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی َٓا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ َٓ َِ َ٘ ٠تی ِ ٔن َٓ ِْ َ٘ ٠ة َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِط َض ُؽوا َي ٌِىٔی ا ِٗت َ َربَ ِت َّ
اٟشا ًَ ُة َوا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

يض
َػ ٔص ْ
یلعنبرجح،یلعنب رہسم،ا،شم،اربامیہ،اوبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکل  ینںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتآ ےہک(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزجعمےےس)اچدندفڑکٹےوہایگ۔اکیڑکٹاڑاہڑےکاساپرافر
تْ ل
ْ
ن ال َّساعَ ُة َفا َص َّق ا ْ َقم َ ُر (ایقتم رق ب
اق َ ْ
دفرسا اس اپر۔ انچہچن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ل  ےس رفامای ہک وگاہ رانہ ینعی َ َ
آیئگافراچدنٹھپایگ۔ارمقل۔آتی۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،ا،شم،اربامیہ،اوبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرمقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1210

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َ َّٜ ٣َ ١ة أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢سأ َ َ ٢أَ ِص ُ
َو َس َّ ٥َ ٠آیَ ّة َٓا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ب ٔ ََ َّٜ ٤ة ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َٓ َ٨زََِ ٟت ا ِٗت َ َربَ ِت َّ
ُٔح ُِ ٣ش َتٌّ ٔ٤ز َي ُ٘و ُ ٢ذَاص ْٔب َٗا َ ٢أَبُو
اٟشا ًَ ُة َوا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ س ِ ْ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک الہ ہکم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ہ م
تْ ل
ْ
نال َّساعَ ُة َفا َص َّقا ْ َقم َ ُرایلوقہل ِخ ْ ٌّز ُ ْص َیم ٌِّّر
اق َ ْ
ےسزجعمہبلطایکوتاچدنہکمںیمدفرمہبتاٹھپ(دفڑکٹےوہا)رھپہیآایتانزؽوہںیئ َ َ
(ایقتمرق بآیئگافراچدنٹھپایگافرارگفہوکیئزجعمہدھکیںیلوتاسےسہنمومڑںیلافرںیہکہیوتہشیمہ ےسالچآاتاجدفےہ۔
ارمقلآتی۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرمقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1211

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابو٧حيض٣ ،حاہؽ ،ابو٤ٌ٣ز ،شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
يض ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢ا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ًَل َی

ًَ ِض ٔؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٨َ َٟ ٢ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِط َض ُؽوا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انبایبرمع،ایفسؿ،اوبحیجن،اجمدہ،اوبرمعم ،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
زامےنںیماچدندفڑکٹےوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوگاہوہاجؤ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوبحیجن،اجمدہ،اوبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرمقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1212

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،اً٤ع٣ ،حاہؽ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ا ِن َٔ ََٙ ٠ا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ًَل َی ًَ ِض ٔؽ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اط َض ُؽوا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد ،ہبعش،ا،شم،اجمدہ،رضحت انبرمعریضاہلل امہنعےسرفاتیےہہک یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےک
زامہنںیماچدناٹھپوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہاراشدرفامایہکوگاہرانہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،ا،شم،اجمدہ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرمقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1213

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ بٛ ٩ثیر ،س٠امی ٪بٛ ٩ثیر ،ششین٣ ،ص٤ؽ ب ٩جبیر ب٣ ٩لٌ ،٥شرضت جبیرب٣ ٩لٌ ٥رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َش َّؽث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ ِ ٩شُ َؼی ِ ٕن ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ٩ِ ًَ ٥
أَبٔيطٔ َٗا َ ٢ا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ًَل َی ًَ ِض ٔؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی َػ َار ٔ ُِف َٗ َتی ِ ٔن ًَل َی َص َذا ا َِ ٟح َب َٔ ١و ًَل َی َص َذا ا َِ ٟح َب ٔ١
اض ک ُ َُّ ٠ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوی
ُحَ٧ا َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِٟ ٥ئ ٔ ِ ٩ک َ َ
ُح اَ ٨َّ ٟ
ُحَ٧ا ٓ ََ٤ا َي ِش َت ٔلي ٍُ أَ َِ ٪ي ِش َ َ
اَ ٪س َ َ
َٓ َ٘اُٟوا َس َ َ

َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩شُ َؼی ِ ٕن ًَ ُِ ٩ج َبی ِر ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ُج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ِٕٔ َ ٧ ٥ص َو ُظ

دبعنبدیمح،دمحمنبریثک،نامیلؿنبریثک،نیسح،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتریبجنبمعطمریضاہللہنعرفامےتںیہہکدہعونبی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماچدنٹھپرکدفڑکٹےوہا۔اکیڑکٹااسڑاہڑرپافردفرسااسڑاہڑرپ۔اسرپافکرےناہکہکدمحمیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنل رپاجدفرکدایےہضعبےنہکےگلہکارگل رپاجدفرکدایےہوتل  بولوگںرپوتاجدفںیہنرکےتکس۔ہیدحثی

معع
ضعبرضحاتےننیصحےسفہریبجےسفہاےنپفادلےسفہاےنپداداریبجنب مےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبریثک،نامیلؿنبریثک،نیسح،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتریبجنبمعطمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرمقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1214

راوی  :ابوَکیب و ابوبرکب٨ؽار ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪زیاؼ ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ بً ٩باؼ ب ٩جٌَف ٣عزومی ،شرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل ً٨ہ

َف
ا ٩ِ ًَ ٪زٔ َیاؼ ٔبِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ص َّ٤ؽٔ بِ ًَٔ ٩بَّاؼ ٔبِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َکیِبٕ َوأَبُو بَ ِرکٕ ب ُ َِ ٨ؽ ْار َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ ُُ ٔ ِ ٣
و٪
ْقیِ ٕع یُ َع ٔ
و ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ َ٘ ٟؽرٔ َٓ َ٨زََِ ٟت َی ِو َ ٦ي ُِش َصبُ َ
اػ َُ ٤
َشٛو ُ َ
يض
ْق إَّٔ٧ا ک ُ ََّ ١ط ِي ٕئ َظ َ٨َ ِ٘ ٠ا ُظ بٔ َ٘ َؽرٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
فٔی ا٨َّ ٟارٔ ًَل َی ُو ُجوصٔض ٔ ِ ٥ذُوُٗوا ََّ ٣ص َس َ َ
اوبرک ب ف اوبرکبدنبار ،فعیک ،ایفسؿ ،زاید نب اامسلیع ،دمحم نب ابعد نب رفعج زخمفیم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک رشمنیک دقتری ےک قلعتم ڑگھجےت وہےئ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہےئ وت ہی آتی انزؽ وہیئ َ ْي َؾ
ِ
ک ْ ٍَ
تُ ْشخ َ ُیو َؿ ِف َّ
ان ِر َ َلَع ُفهوُ ِِ ِ ْم ذُفاوُا مَ َّس َ ََ
َ ِإ َّي ُ َّ
ِ ٍر االیة (سج دؿ ےٹیسھگ اجںیئ ےگ آگ ںیم افدنےھ ہنم ،وھکچ زما
َ َجل َ ْْ َنا ُـ ِ َ َ د
آگاک۔ل ےنرہزیچانبیئےلہپرہھٹارک۔ارمقل۔آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک بفاوبرکبدنبار،فعیک،ایفسؿ،زایدنباامسلیع،دمحمنبابعدنبرفعجزخمفیم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہرنمحیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرنمحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1215

راوی ً :بؽاٟزش ٩٤ب ٩واٗؽ ابو٣ش ،٥٠وٟيؽ ب٣ ٩ش٠ي ،٥زہیر ب٣ ٩ص٤ؽ٣ ،ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ أَبُو ُِ ٣شَّ ٥ٕ ٔ ٠
اٟش ٌِؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ز َصی ِر ٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
َّ
َّ
َْقأَ ًََِ ٠يض ٔ ُِ ٥س َور َة اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ َ ٢
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی أَ ِػ َصابٔطٔ ٓ َ َ

ْقأِتُ َضا ًَل َی ا ِٟحٔ َِِّ ٟ ٩ي ََ ٠ة ا ِٟحٔ َِّٓ ٩کَاُ ٧وا أَ ِش َش َ٣َ ٩زِؼُو ّؼا ُٔ ٨ِ ُٛ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ت ک ُ َّ٤َ ٠ا أَ َت ِي ُت
ٔ ٩ِ ٣أَ َّوَ ٔ ٟضا إلٔ َی ٔ ٔ
آَخ َصا ٓ ََشَٜتُوا َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ َ َ
َک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ًَل َی َٗ ِؤٟطٔ َٓبٔأ َ ِّی َ
آَّل ٔ
ک َربَّ َ٨ا ِّ َٜ ُ ٧ذ ُب ََٓ ٠
ئ َربِّ٤َ ُٜا تُ َِّ ٜذبَا َٔٗ ٪اُٟوا ََّل بٔظَ ِي ٕئ ٔ ٩ِ ٣ن ٌََٔ ٔ٤
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ِٔ ٣ُ ٩شُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ز َصی ِر ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ش َِ ٨ب َٕٛ ١أ َ َُّ ٪زصَی ِ َر بِ ََ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َّأ ٟذی َو َٗ ٍَ
َٔ
َغ ْ
َ
ب ٔ َّ
و٨ِ ًَ ٪طُ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ ٤َ ٟأٛیر ٔو َسٌِ ٔ٤ت
اس َ٤طُ َي ٌِىٔی ٤َ ٔ ٟا یَ ِز ُو َ
آَخ َٗ َ٠بُوا ِ
اٟظاَِ ٟ ٔ ٦ي َص ص َُو َّأ ٟذی یُزِ َوی ًَ ِ٨طُ بٔا َِٔ ٌٟزا َٔٛ ٚأُ َّ ٧ط َر ُج ُْ َ ١
َّ ١
وُ ٨ِ ًَ ٪ط أَ َشاؼ ٔ َ
یث
وُ ٩ِ ًَ ٪ز َصی ِر ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َ٨َ ٣أٛی َر َوأَصِ ُ
َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ا ِٟبُ َعار َّٔی َي ُ٘و ُ ٢أَصِ ُ
 ١ا َِٔ ٌٟزا ٔ ٚیَ ِز ُو َ
اٟظاَ ٔ ٦ی ِز ُو َ
َُ٘ ٣ارٔبَ ّة
م لی
دبعارلنمح نب فادق اوبملسم ،فدیل نب س م ،زریہ نب دمحم ،دمحم نبدکنمر ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت
روساہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب رکاؾ ریض اہلل ہنع یک رطػ آےئ افر وسرہ رنمح رشفع ےس آرخ کت التفت رفامیئ۔ احصہب
رکاؾریضاہلل ہنعاخومش رےہوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ںیمےنہی وسرتںونں ےکزپیہ یھتوتاؿولوگںےن مت
ََ ِّق َ
آلئِ َر ّیُِکمَای َُک ّدد َِي ِؿاالیةزپاتھوتفہ ےتہاےامہرےرپفرداگرل ریتیوتمعنںںیمےسیسک
ےسرتہبوجابدای۔انچہچنبجںیم َ ِ
زیچ وک ںیہن الٹھجےت افر امتؾ رعتںیفی ریتے یہ ےئل ںیہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ فدیل نب ملسم یک رفاتی
ےس اجےتن ںیہ۔ فدیل نب ملسم زریب نب دمم ےس لقن رکےت ںیہ۔ ادمح نب زریب اک ایخؽ ےہ ہک زریب نب دمحم فہ ںیہن وہں وج اشؾ یک
رطػےںیہ۔افرالہرعاؼاؿےسرفاتی رکےتںیہہکلباشدیئوکیئافرںیہ۔ولوگںےناؿاکانؾدبؽدایویکہکنولگاؿےس

رکنمااحدثیرفاتیرکےتںیہ۔ںیمےناامؾدمحمنباامسلیعاخبریےسانسفہرفامےتںیہہکاشؾےکولگزریبنبدمحمرکنمدحںیثی
رفاتیرکےتںیہافرالہرعاؼاؿںیمےسایسیااحدثیلقنرکےتںیہوجتحصےکرق بوہیتںیہ۔
م لی
رافی  :دبعارلنمحنبفادقاوبملسم،فدیلنب س م،زریہنبدمحم،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہفاہعقیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہفاہعقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1216

راوی  :ابوَکیبً ،بؽة ب ٩س٠امی ٪وًبؽاٟزشي ٥ب ٩س٠امی٣ ،٪ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و ًَ ِب ُؽ اَّ ٟزش ٔٔي ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ أَ ًِ َؽ ِؼ ُت َٔ ٌٟٔباؼ ٔ َی اٟؼَّ أ ٔ ٟصی َن َ٣ا ََّل ًَی ِ ْن َرأَ ِت َو ََّل أُذُ ْ٪

اْقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت َََُِ ٓ ٥ل َت ٌِ ََ ٥ُ ٠نٔ ِْص َ٣ا أ ُ ِظف َٔی َُ ٟض َِّْ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥قة ٔ أَ ًِی ُ ٕن َجزَ ّ
و٪
ائ ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا َي ٌِ ََ ُ٠٤
َسِ ٌَ ٔ٤ت َوَّلَ َظ َ َ
ْط ًَل َی َِٗٔ ٠ب َب ََشٕ َو ِ َ
اْقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥وه ٔ ٕ ُٓ ٤ِ ٣َ ١ؽوؼ ٕ َو َِ ٣و ٔؿ ٍُ َس ِو ٕن فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َظی ِ ْر
َوفٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َط َح َز ْة َي ٔشیرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة ًَاََّ ٕ ٦ل َي ِ٘ َل ٌُ َضا َو ِ َ

اٟؽَ ِ ٧يا إ ٔ ََّّل ََ ٣تا َُ ا ُِِ ٟزُورٔ
اْقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت ُُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ز ِشز ٔ َط ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َوأ ُ ِؼظٔ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ ِؽ ٓ ََاز َو َ٣ا ا َِ ٟص َياةُ ُّ
ُّٔ ٩ِ ٣
اٟؽَ ِ ٧يا َو َ٣ا ٓ َٔيضا َو ِ َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اوبرک ب،دبعة نبنامیلؿفدبعارلمیح نبنامیلؿ،دمحم نبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعےسرفاتی ےہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک اہلل اعتیل رفامےت ںیہہک ںیم ےن اےنپ کین دنبفں ےک ےئل ایسی زیچ(تنج) ایتریک ےہ وج ہن
یسکآھکنےندیھکیےہ۔ہنیسکاکؿےن(اسےکقلعتم)انسےہافرہنیسکااسنؿےکدؽںیماساکایخؽآایےہ۔ارگیجاچےہوتہی

تَعْل َ تَفْ جْف ل َ
ََ ُ ت
ِ
ع
ع
ی
َ
ُ
ُ
ل
ْ
َ
ْ
م
َ
ُ
َ
ْ
خائً ِنکيا و َؿاالیة(ینعیوکیئںیہناجاتنہکاؿےکےئلایک زیچایتریکیئگ ےہ
آتیزپہ َ َف ُم ٌّس َم ُأ ِ َی منِمْرُقّ ِةأ ٍن َ َ
وج آوھکنں یک ڈنھٹک ےہ افر ہی اؿ ےک اامعؽ اک دبہل ےہ۔) افر تنج ںیم اکی درتخ ےہ ارگ وکیئ وسار اس ےک اسےئ ںیم ےنلچ
ا
م
ط
َ
ِ
ےگلوتوساسؽکتےنلچےکابفوجدیھباےسوہہنرکےکس۔ارگاچوہوتہیآتیزپھول َف ٍ ّل مْ ُددف ٍد(افرابملاسہی۔اولاہعق۔آتیا)افر
تنجںیماکیوکرٹارےنھکیکہگجداینافراسںیموموجدامتؾزیچفںےسرتہبےہذہلاچوہوتہیآتیزپھولفَمَنزُ ْخ َِحنَعْ َّ
انراالیة
ْ
(ینعیوجصخشدفزخےسدفررکدایایگافرتنجںیمدالخرکدایایگفہاکایمبوہایگافرداینیکزدنیگوترصػدوھےکاکوسداےہ۔)
ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دبعةنبنامیلؿفدبعارلمیحنبنامیلؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہفاہعقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1217

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی
وب َٗا َ ٢أَبُو
َاْقؤُا َوه ٔ ٕ ُٓ ٤ِ ٣َ ١ؽوؼ ٕ َو َ٣ا ٕ
ئ َِ ٣شٕ ُٜ
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٟظَ َح َز ّة َي ٔشیرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة ًَاََّ ٕ ٦ل َي ِ٘ َل ٌُ َضا َوإ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ِ ٓ ٥

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبع نبدیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای
تنج ںیم اکی ااسیدرتخ ےہہک ارگ وکیئ وساراس ےکاسےئ ںیم وس اسؽکت یھب اتلچ رےہ وت وہ ہنرک ےکس۔ارگ اچوہ وت ہیآتی
ا
م
م
ُ
ب (افر ابمل اسہی افر اپین اتہب وہا۔ اولاہعق۔ آتی ا )،ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم رضحت
زپھ ول َفط ِ ٍ ّل َمْ ُددف ٍد َف َمئٍ َْسکو ٍ
اوبدیعسریضاہللاعتیلہنعےسیھبوقنمؽےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہفاہعقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1218

راوی  :ابوَکیب ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ر ِٔط ٔؽ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
غ َِ ٣زُٓو ًَ ٕة َٗا َِ ٢ارتَٔٔاًُ َضا َ٤َ ٛا بَی ِ َن َّ
ق
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ َوُفُ ُ ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
َو َٔ ٣شی َرةُ َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َظ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة ًَاَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ی ٩و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ر ِٔط ٔؽ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

غ ا ِِ ٤َ ٟز ُٓو ًَةٔ فٔی َّ
أَصِ ٔ ١ا ٌِِ ٣َ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ِارتَٔٔا ًُ َضا َ٤َ ٛا بَی ِ َن ا َّ
اٟؽ َر َجا ٔ
ت
ٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
َف ٔ
ق َٗا َِ ٢ارتَٔٔا َُ ا ُِ ُ ٟ

َو َّ
ات َ٣ا بَی ِ َن کَُ ِّ١ؼ َر َج َتی ِ ٔن َ٤َ ٛا بَی ِ َن َّ
ق
اٟؽ َر َج ُ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ

اوبرک ب ،ردشنی نب دعس ،رمعف نب احرث ،دراج ،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
شرَم ُْقعَ ٍة(افروھچبےنافےچن،اولاقعة۔آتی)یکریسفتںیملقنرکےتںیہہکاؿیکدنلبیایسیوہیگےسیجزنیمےسآامسؿ
ےس ُ ُق ٍ
افر دفونں ےک درایمؿ اک افہلص اپچن وس ربس اک ےہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ردشنی یک رفاتی ےس
اجےتنںیہ۔ضعبالہملعاسدنلبیےکقلعتم ےتہںیہہکاسےسرماددراجتںیہ۔ینعیرہدفدروجںےکدرایمؿاسدقرافہلص
ےہانتجزنیمفآامسؿےکدرایمؿےہ۔
رافی  :اوبرک ب،ردشنینبدعس،رمعفنباحرث،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہفاہعقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1219

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ششین ب٣ ٩ص٤ؽ ،اَسائيً ،١بؽاَّلًلی ،ابوًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ًلی رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

ِ ًَ ٩ِ ًَ ١بؽٔ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَب ٔی ًَ ِبؽٔ اٟزَّ ِش ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی َرض َٔی
إَسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ِ َ
ئ
ْطَ٧ا ب ٔ َِ ٨و ٔ
رک َُ ٥ِ ٛت ُ٘وَ ُٟ
و ٪رٔزِ َٗ ٥ِ ُٜأَ ٥ِ َُّٜ٧تُ َِّ ٜذب ُ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت ِح ٌََ ُ٠
وِ ٔ ٣ُ ٪
وَٗ ٪ا َُ ٢ط ِ ُ

َّ
ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوب ٔ َِ ٨ح َٔ َٛ ٥ذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َسائ ٔي َ١
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
يض ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َِ ٣ز ُٓو ًّا إَّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إ ٔ ِ َ
َّ
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ِ َ ٧ص َو ُظ َو ََ ٥ِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط
اٟشِّ ٔ ٠
َو َر َوا ُظ ُسٔ َِيا ُ ٪اٟث ِور ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ اٟزَّ ِش َُّ ٩ٔ ٤
ادمح نب عینم ،نیسح نب دمحم ،ارسالیئ ،دبعاالیلع  ،اوبدبعارلنمح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
َئ
قَُک َ
ِوُبؿ االیة (افر اانپ ہصح مت یہی ےتیل وہ ہک اس وک الٹھجےت وہ۔ اولاہعق۔
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپ َ
کي ی َُک ّدد َ
ویھ خْعَلُو َؿ ِرزْ ْم َأ ّ ُ ْ
آتی۔)رھپرفامایہکمتاےنپرزؼاکرکشویںادارکےتوہہکمت ےتہوہہکالفںالفںاتسرےیکفہجےسل رپابرشوہیئ۔ہیدحثی
نسحرغ بےہ،ایفسؿہیدحثیدبعاالیلعےسایسدنسےسہریرموفعرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،نیسحنبدمحم،ارسالیئ،دبعاالیلع،اوبدبعارلنمح،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہفاہعقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1220

٣وسی بً ٩بيؽة ،یزیؽ ب ٩ابا ،٪شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالا ً٨ہ
راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیث ظزاعی ٣زوزی ،وٛيٍٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبَ َ
رحیِ ٕث ا ُِ ٟعزَاعٔ ُّی ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ت َّ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ إَّٔ٧ا أَ ِنظَ أَِ٧اصُ َّ٩إ ٔ ِنظَ ّ
ائ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِ٨ِ ٤ُ ٟظَ آ ٔ
اَٟلِٔی

اٟؽَ ِ ٧يا ًَ َحائٔزَ ًُ ِّ ٤ظا ُر ِّ ٣ؼا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة
ٔیث َ ٔ
ُ َّ٩ٛفٔی ُّ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َ٣زِ ُٓو ًَا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣
َغ ْ

ا ٪اَّ ٟز َٗاش ُّٔی ي َُـ ٌََّٔا ٔ ٪فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
وسی بِ ًُُ ٩ب َ ِي َؽ َة َو َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩أَبَ َ
َو َُ ٣

اوبامعر نیسح نب رحثی زخایع رمفزی ،فعیک ،ومٰیس نب دیبعة ،سیدی نب اابؿ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ِإ َّي َأ ْ َيَْ َي ُه َّن ِإ ْ َيئً االیة (افر ل  ےن ااھٹای اؿ وعروتں وک اکی ایھچ ااھٹؿ رپ۔ اولاہعق۔ آتی۔) یک ریسفت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکاخصوطررپانبیئاجےنفایلوعرںیتفہںیہوجداینںیموبڑیھںیھتایکنآںیھکن روفرںیھتافر
اؿ یک آوھکنں ےس اپین اتہب اھت۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک ڈرػ ومٰیس نب دیبعہ یک رفاتی ےس رموفع اجےتن ںیہ
ومٰیسنبدیبعہافرسیدینبرابؿراقیشدفونںدحمنیثےکزندکیفیعضںیہ۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثیزخایعرمفزی،فعیک،ومٰیسنبدیبعة،سیدینباابؿ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہفاہعقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1221

راوی  :ابوَکیبٌ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ،٦طيبا ،٪ابواسصً ،ٙرک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٙ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ط ِي َب َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
وَ ٪وإٔذَا َّ
اٟظ ُِ ٤ص ُٛو َِّر ِت
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِؽ ٔط ِب َت َٗا ََ ٢ط َّيب َ ِتىٔی صُو ْؼ َوا َِ ٟواٗ ٔ ٌَ ُة َوا ِ٤ُ ٟزِ َس ََل ُت َو ًَ ََّ ٥ی َت َشائََ ُ٠

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َر َوی ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َص َذا
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ا َِ ٟصؽ َ
َّس َة َط ِي ْئ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ُِ ٣ز َس َّل َو َر َوی أَبُو
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ُج َص ِي َٔ َة ِ َ ٧ص َو َص َذا َو ُرؤی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َِ ٣ي َ َ

َک
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
غ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٙ
بَ ِ ٔ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ َط ِي َب َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٙوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
غ
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا َِ ٟض َزو ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َش َّؽث َ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اوبرک ب،اعمفہینباشہؾ،ابیشؿ،اوبااحسؼ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبریض
اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ وبڑےھ وہے ںیہ۔ آپ ےن رفامای ےھجم وسرہ وھد ،فاہعق،
ل َّش
م
عَ
ْ
ت ےن وبڑاھ رک دای ےہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک انب ابعس ریض
رمالستَّ ،م َییَ َسا َ ُئ َؿ افر ِإ َذا ا ُسوُکّ َِر ْ
اہللاعتیلہنعیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔یلعنباصحلیھبہیدحثیاوبااحسؼےسافرفہاوبہفیحجےسایسیکامدنن
السلقنرکےتںیہ۔
لقنرکےتںیہ۔رھپوکیئرافیاوبااحسؼےساوبرسیمہےکوحاےلےسیھبھچکرم ً
رافی  :اوبرک ب،اعمفہینباشہؾ،ابیشؿ،اوباقحس،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہدحدییکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہدحدییکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1222

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یو٧ص ب٣ ٩ص٤ؽ ،طيبا ٪بً ٩بؽاٟزشٗ ،٩٤تاؼة ،شش ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َط ِي َبا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َٗ َتا َؼ َة َٗا ََ ٢ش َّؽ َث ا َِ ٟص َش ُ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص َوأَ ِػ َصاب ُ ُط إٔذِ أَتَی ًََِ ٠يض ٔ ِ٥
و٣َ ٪ا َص َذا َٓ َ٘اُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ص َذا ا ِ٨َ ٌَ ٟا ُ ٪صَ ٔذظ ٔ َر َوا َیا
اب َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
َس َص ْ
و٣َ ٪ا َٓ ِو ََٗٗ ٥ِ ُٜاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
اْلِ َ ِر ٔ
رکوُ َ ٧ط َو ََّل َی ِؽًُوُ َ ٧ط َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
ق َي ُشو ُٗطُ اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی إلٔ َی َٗ ِوََّ ٕ ٦ل َي ِظ ُ ُ

و ٥ِ َٛ ٪بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وبَ ِي ََ ٨ضا َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ٢
ٕ َِ ٣ص ُٔ ْوي َو َِ ٣و ْد َْ ُٔ ِٜ٣
وٖ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا اَّ ٟزٗٔي ٍُ َس ِ٘ ْ
ک
ک َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسو ُُ ٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ ََِّ ٓ ٪و َ ٚذََ ٔ ٟ
و٣َ ٪ا ٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وبَ ِي ََ ٨ضا َٔ ٣شی َر ُة َظ ِٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت ِؽ ُر َ

َس َ٤ائَی ِ ٔن َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٔ ٣شیرَةُ َظ ِٔ ٤ص ٔ٣ائَةٔ َس َٕ ٨ة َشًَّی ًَ َّؽ َس ِب ٍَ َس َ٤ا َوا ٕ
ت َ٣ا بَی ِ َن کَُ ِّ١س َ٤ائَی ِ ٔن َ٤َ ٛا بَی ِ َن َّ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ک ا ِِ ٌَ ٟز َغ َوبَ ِي َُ ٨ط َوبَی ِ َن َّ
ئ بُ ٌِ ُؽ َ٣ا
اٟش َ٤ا ٔ
ک َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ ََِّ ٓ ٪و َ ٚذََ ٔ ٟ
و٣َ ٪ا ٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
بَی ِ َن َّ
و٪
و٣َ ٪ا َّأ ٟذی َت ِص َتَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا اْلِ َ ِر ُق ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
اٟش َ٤ائَی ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
َخی بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٔ ٣شی َرةُ َظ ِٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة َشًَّی ًَ َّؽ
َ٣ا َّأ ٟذی َت ِص َت ذََ ٔ ٟ
ک َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ ََّ ٪ت ِص َت َضا أَ ِر ّؿا أ ُ ِ َ
َس ِب ٍَ أَ َرؿٔی َن بَی ِ َن کُ ِّ١أَ ِر َؿی ِ ٔن َٔ ٣شی َرةُ َظ ِٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ب ٔ َي ٔؽظ َِٔ ٟو أََ ٥ِ َُّٜ٧ؼ َِّ ٟيت َُِ ٥ر ُج َّل ب ٔ َص ِب ٕ١
َخ َو َّ
ُ
اٟواصٔزُ َوا َِ ٟباك َُٔ ٩وص َُو ب ٔکَُ ِّ١ط ِي ٕئ ًَْ ٔ ٠يَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
ق ُّ
ْقأَ ص َُو اْلِ َ َّو َُ ٢و ِاْل ٔ ُ
اٟش ِٔل َی ََ ٟض َب َم ًَل َی اہللٔ ث ََّ َ ٥
َشؽ ْ
وب َویُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ َو ًَل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َٗاُٟوا َ ٥َِ ٟي ِش َ ٍِ ٤ا َِ ٟص َش ُ ٩ِ ٣ٔ ٩أَبٔی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢ویُ ِز َوی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ََّس َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓ َ٘اُٟوا إٔ٤َ َّ ٧ا َص َب َم ًَل َی ًٔ ٥ِٔ ٠اہللٔ َوٗ ُِؽ َرتٔطٔ َو ُسَِ ٠لأ٧طٔ َوً ٔ ِ ٥ُ ٠اہللٔ َوٗ ُِؽ َرتُ ُط
ص َُزیِ َز َة َوٓ َّ َ

ٕ فٔی َ ٔ ٛتابطٔ
َو ُسَِ ٠لاُ ُ ٧ط فٔی کُ٣َ ِّ١کَا َٕ ٪وص َُو ًَل َی ا ٌَِ ٟزِ ٔ
غ َ٤َ ٛا َو َػ َ
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َ عَل ٌّم االیة (فیہ ےہ  ب ےس الہپ افر  ب ےس
خ َف ّ
ب ٍْ
الهُ َف َ
ط َف َ
کت ےچنہپ یگ افر رھپ ہی آتی زپیہ وہ ُ َ
ھ ِّ
ان ُ
ھ َْال ّف َُؽ َفال ُ
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شؽیث 1223

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ وشش ٩بً ٩لی ش٠وانی ،یزیؽ ب ٩ہارو٣ ،٪ص٤ؽ ب ٩اسصا٣ ،ٚص٤ؽ ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،س٠امی ٪ب٩
يشار ،شرضت س٤٠ہ ب ٩ػرخ انؼاری رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

وَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َٙ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َوا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟصِ٠وان ٔ ُّی ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ٔيت ٔ٩ِ ٣
ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٩ػ ِرخٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َر ُج َّل َٗ ِؽ أُوت ُ

َ َّ
يب
ٔج َ٤ا َٔ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ُفّٗا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ ٔػ َ
ئ َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِؤ َت َُی ِر ٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َؼ َظ ََ ١ر ََ ٣ـا َُ ٪توَ ا َص ِز ُت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأت ٔی َشًی یَ َِ ٨شَ ٔ ٠غ َر ََ ٣ـا َُ َ ٪
ٕ
ار َوأََ ٧ا ََّل أَ ِٗؽ ُٔر أَ ِ ٪أَِ٧ز ٔ ََ َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ه ٔ َی َت ِع ُؽ ُ٣ىٔی ذ َ
ک إلٔ َی أَ ِ ٪یُ ِؽر َٔٛىٔی اَ ٨َّ ٟض ُ
َٔ ٨ِ ٣ضا فٔی َِ ٟي ًَٔ٠ی َٓأ َ َت َتابَ ٍَ فٔی ذََ ٔ ٟ
َات َِ ٟي َٕ ٠ة إٔذِ َت ََّ ٜظ َ
لٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِي ْئ ٓ ََوثَ ِب ُت ًََِ ٠ي َضا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِص ُت ُ ََؽ ِو ُت ًَل َی َٗ ِومٔی َٓأ َ ِظب َ ِرتُ ُض َِ ٥ظبَر ٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا َ٣عٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
آ ٪أَ ِو َي ُ٘و َٔ ٓ ٢ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ ِظب ٔ َر ُظ بٔأ َ ِ٣زٔی َٓ َ٘اُٟوا َّلَ َواہللٔ ََّل َنٔ ٌَِ ُ
َ َ ٧ ١ت َع َّو ُٖ أَ َِ ٪ی ِ٨ز ٔ َٔ ٓ ٢ي َ٨ا ُ ِْق ْ
َرخ ِج ُت َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ ٣َ ٥َ ٠ا َّ ٟة یَ ِب َقی ًَ َِ ٠ي َ٨ا ًَ ُ
اػ َ٣َ ٍِ ٨ا بَ َؽا َ ٟ
ار َصا َو َل ٩ِٔ ٜاذِ َص ِب أََ ِ ٧ت َٓ ِ
َک َٗا ََ َ ٓ ٢
اک ُُِٗ ٠ت أََ٧ا
اک ُُِٗ ٠ت أََ٧ا ب ٔ َذا َک َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت ب ٔ َذ َ
اک َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت ب ٔ َذ َ
اک ُُِٗ ٠ت أََ٧ا ب ٔ َذ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِظب َ ِرتُ ُط َظبَر ٔی َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت ب ٔ َذ َ
َرضبِ ُت َػ ِٔ َص َة ًُُ٨قٔی ب ٔ َيؽٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َّلَ
ب ٔ َذ َ
اک َوصَا أََ٧ا ذَا َٓأ َ ِٔ ٣ف ف ٔ َّی ُش ٥َ ِٜاہللٔ َٓإٔنِّی َػاب ٔ ْز َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ک َٗا َ ٢أَ ًِت َِٔ ٙر َٗ َب ّة َٗا َََ ٓ ٢
ک َُی ِ َر َصا َٗا َُ ٢ػ َِ ٥ط ِض َزیِ ُِٔ ٠ُٗ ٩ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َص ِ ١أَ َػابَىٔی َ٣ا أَ َػابَىٔی إ ٔ ََّّل فٔی ِّ
اٟؼ َياَٗ ٔ ٦ا َ٢
ک بٔا َِ ٟص ََِّّ ٙل أَ ُِ ٔ ٠٣
َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
ک بٔا َِ ٟص ِِّ َ٘ َٟ ٙؽ بٔت ِ َ٨ا َِ ٟي َ٠ت َ َ٨ا َص ٔذظ ٔ َو ِش َشی َ٣ا َ٨َ ٟا ًَظَ ائْ َٗا َ ٢اذِ َص ِب إلٔ َی َػاش ٔٔب
َٓأَكٌِ ِٔٔ ٥س ِّتی َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا ُُِٗ ٠ت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
ک َو ًَل َی
ک َٔ ٨ِ ٣ضا َو ِس ّ٘ا ٔس ِّتی َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا ث ُ َّ ٥ا ِس َتٌ ِٔ ٩بٔ َشائ ٔزٔظ ٔ ًََِ ٠ي َ
ک َٓأَكٌِ َِٔ ٨ِ ًَ ٥
َػ َؽ َٗ ٔة بَىٔی ز َُریِ َٕٟ ١ِ ُ٘ َٓ ٙطُ ََِٓ ٠ي ِؽ َٓ ٌِ َضا إَِٔ ٟي َ
ُف َج ٌِ ُت إلٔ َی َٗ ِومٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َج ِؽ ُت ً ٔ َِ ٨ؽ ُِّ ٥ِ ٛ
ی َو َو َج ِؽ ُت ً ٔ َِ ٨ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟـ َ
يَ ٙو ُسو َئ اَّ ٟزأ ِ ٔ
ً َٔياَ ٔ ٟ
ک َٗا ََ َ ٢

َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟش ٌَ َة َوا ِٟب َ َر ََ ٛة أَ ََ ٣ز لٔی بٔ َؼ َؽ َٗتَٔٓ ٥ِ ُٜا ِؼ َٓ ٌُو َصا إلٔ َ َّی ٓ ََؽ َٓ ٌُو َصا إلٔ َ َّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْٗ ٩ا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ
رخ َوفٔی
رخ َو ُي َ٘ا َُ ٢س٤َِ ٠ا ُ ٪بِ َُ ٩ػ ِ ٕ
رخ َٗا ََ ٢و ُي َ٘ا َُ ٢سُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩ػ ِ ٕ
ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ي َشارٕ َ ٥َِ ٟي ِش َ٨ِ ٔ ً ٍِ ٤ؽٔی َٔ ٩ِ ٣سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٩ػ ِ ٕ
ض بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩ظ ِو ََ ٟة ب ٔ ِ٨تٔ َث ٌََِ ٠ب َة َوه ٔ َی ا َِ ٣زأَةُ أَ ِو ٔ

دبعنبدیمحفنسحنبیلعولحاین،سیدینباہرفؿ،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرمعفنباطعء ،نامیلؿنباسیر،رضحتہملسنبرخصااصنری

ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی ااسی رمد وہں ےسج وعروتں ےس امجع یک (فہ وقت) اطع یک یئگ ےہ وج یسک افر وک ںیہن دی
یئگ۔انچہچنبجراضمؿآایوتںیمےناینپویبیےساہظررکایلاتہکراضمؿکیھٹےسسگراجےئافرااسیہنوہہکںیماسےسرات
وک امجع رشفع رکف افر دؿ وہ اجےئ افر ںیم اےس وھچڑ یھب ہن وکسں۔ اکی رات فہ ریمی دختم رک ریہ یھت ہک اس یک وکیئ زیچ
 فشکنوہیئگ،رھپںیمےناےکساسھتامجعایکافرحبصوہیئوتاینپوقؾےکاپسآایافر اںیہناتبرکاہکریمےاسھتیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیمولچاتہکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاےنپاسلعفےکقلعتماتبؤ۔
رافی  :دبعنبدیمحفنسحنبیلعولحاین،سیدینباہرفؿ،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرمعفنباطعء،نامیلؿنباسیر،رضحتہملسنبرخص
ااصنریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاجمدہلیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1224

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،یو٧ص ،طيباٗ ،٪تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

اَ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪یَ ُضوؼ ٔ ًّیا أَتَی ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ َِ ٩ط ِي َب َ

ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
و٣َ ٪ا َٗا َ٢
ُف َّؼ ًََِ ٠يطٔ ا ِِ َ٘ ٟو َُ٘ َٓ ٦ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللَ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦يَ َ ٥ِ ٜ
َّ
َ
ُف ُّؼو ُظ َٗا ََِ ٠ُٗ ٢ت َّ
اٟش ُّاَِ ٠ًَ ٦ي٥ِ ُٜ
َص َذا َٗا ُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أ ًِ ََ ٥ُ ٠سَ ٥َ ٠یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا ََّ ٢لَ َو َل ٔ٨َّ ٜطُ َٗا ََ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا ُر ُّؼو ُظ ًَل َ َّی َ َ

ک َ٣ا َُِٗ ٠ت
اب َٓ ُ٘وُٟوا ًََِ ٠ي َ
ک إٔذَا َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ي ٥ِ ُٜأَ َش ْؽ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ؽ ذََ ٔ ٟ
ِّک بٔطٔ اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
َٗا ََ ٢وإٔذَا َجاؤ َُک َشي َِّو َک ب ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟیُ َصي َ
دبعنبدیمح،ویسن،ابیشؿ،اتقدة،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاکیرمہبت اکیوہیدییبن ارکؾیلصاہلل
ل عَل َ ْنُک
ْ
ہیلعفآہلفملسافراحصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےکاپسآایافراہکا َّسا ُؾ م(ینعیمترپومتآےئ)احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنع

ےن اےس وجاب دای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن وپاھچ مت اجےتن وہ ہک اس ےن ایک اہک؟ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زایدہ اجےتن ںیہ ،ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن السؾ ایک ےہ۔
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاںیہنہکلباسےنایسیابتیہکےہاےسریمےاپسالؤ۔بجاےسالےئوتآپیلصاہللہیلع
ل عَل َ ْنُک
ل عَل َ ْنُک
ْ
ْ
فآہلفملسےناسےسوپاھچہکمتےنا َّسا ُؾ ماہک۔اسےناہکہکاہںا َّسا ُؾ ماہکاھت۔انچہچنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ُ (ینعی وج مت ےن اہک مت یہ رپ وہ) رھپ ہی آتی
ک َم ُ ْ َ
مکح دای ہک الہ اتکب ںیم ےس وج یھب السؾ رکے اےس ہی وجاب دای رکف ہک عَل َ ْن َ
ّللَّ االیة (افر بج فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےت ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع
ک ِ َن مَلْ ئُخ َ ّن َِک یِ ِة ا ُ
ج َ
زپیھ َف ِإ َذا َح ُي َ
ک َ َّ ْ
فآہلفملسوکاےسیوظفلںےسالسؾرکےتںیہنجےساہللاعتیلےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾںیہندایافراےنپدولںںیم
 ےتہںیہہکںیمہاہللاسرپویکںذعابںیہنداتیوجل رکرےہںیہ۔ااجملدہل۔آتی۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ویسن،ابیشؿ،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاجمدہلیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1225

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،یصٌی ب ٩آؼً ،٦بيؽاہلل اطحعی ،سٔيا ٪ثوریً ،ث٤ا ٪بِ٣ ٩یرة ث٘فی ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌؽً ،لی
ب٤٘٠ً ٩ہ ا٤٧اری ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ٟی َرة ٔ َّ
َش َّؽثَ َ٨ا ُسِٔيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼَ ٦ش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ اْلِ َ ِط َحعٔی ًَ َِّ ٩
اٟث َ٘ف ٔ ِّی
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َ
َ
ُ
ُّ
ی ٩آ َُ٨٣وا إٔذَا
ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة اْلِ َ٤َ ِ ٧ار ِّٔی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ

َ٧ا َج ِيت ُِ ٥اٟزَّ ُسو َِّ َ٘ َٓ ٢ؽ ُ٣وا بَی ِ َن َی َؽ ِی ِ َ ٧ح َوا َُ ٥ِ ٛػ َؽ َٗ ّة َٗا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت َزی ؼٔی َّ ٨ارا ُُِٗ ٠ت ََّل یُ ٔلي ُ٘وَ٧طُ
ٔيؽ َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت أَأَ ِط َٔ ِ٘ت ُِ ٥أَ ُِ ٪ت َ٘ ِّؽ ُ٣وا بَی ِ َن یَ َؽ ِی
ک َٟزَص ْ
ٕ ؼٔی َ٨ا ٕر ُُِٗ ٠ت ََّل یُ ٔلي ُ٘وُ َ ٧ط َٗا َُِ ٠ُٗ ٥ِ َٜ َٓ ٢ت َطٌٔی َر ْة َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
َٗا َِ ٔ ٨َٓ ٢ؼ ُ

ِ َ ٧ح َوا َُ ٥ِ ٛػ َؽ َٗا ٕ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٕ اہللُ ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّٔ ٣ة َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ت ِاْلیَ َة َٗا َٔ َٓ ٢يی َظ َّٔ َ
َغ ْ

اس ُُ ٤ط َرآ ٔ ٍْ
َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ َطٌٔی َر ْة َي ٌِىٔی َو ِز ََ ٪طٌٔی َرة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َوأَبُو ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ِ
ایفسؿنبفعیک،ییحینبآدؾ،دیبعاہللایعجش،ایفسؿوثری،امثعؿنبریغمةیفقث،اسملنبایبادعجل،یلعنبہمقلعاامنری،رضحتیلع
جی ی
َ
ئوُؽ ف َ َق ّدد ُِما َ َْ
ي َُ
صق ًَة
اُک َ َ د
ی َ َد
نُ ْ
آما ِإ َذا َي َ ْ ُ ْم ارلَّ َ
ن ْق َ ْ َ
نب ایب اطبل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ہی آتی َي َأ ُّ َب ّالدِ َ
االیة (اے اامیؿ فاول بج مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رسوگیش رکف وت اینپ رسوگیش ےس ےلہپ دصہق دے ایل رکف ،ہی
اہمترے ےیل رتہب افر زایدہ اپزیکہ ابت ےہ۔ ااجملدہل آتی) انزؽ وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن ےھجم ےس  ہررہ ایل ہک
دصہقیکینتکدقماررقمریکاجےئ،اکیدانیر۔ںیمےنرعضایکہکولگاکی دانیرںیہندےںیکسےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای فصندانیر۔ ںیم ےن رعض ایک فصن دانیر یھب ںیہندے ںیکس ےگ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای رھپینتک
دقمار رقمر یک اجےئ۔ ںیم ےن رعض ایک اکی وج۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وت تہب یمک رکےن فاےل وہ۔ اس رپ ہی
َ َ ْشفَْ ُْی
ن ْق َ ْن ُْ
َ
ُ
َ
ْ
ص َف ٍ
َ
ْ
ُ
ت االیة (ایک مت اینپ رسوگیش ےس ےلہپ دصہق دےنی ےس ڈر ے۔ رھپ
اُک َ َ د
د
ی
ا
ِم
د
ِ
ؿ
أ
م
آتی انزؽ وہیت۔ أأ
َ ََ َ
ْ ّ
بجمتےنہنایکافراہللےنںیہمتاعمػیھبرکدایوت( س)امنزادارکفافرزوکةدفافراہلل افراسےکروسؽیکااطتعرکفافروج
ھچک رکےت وہ اہللاس ےس ربخدار ےہ۔ ااجملدہلآتی) ہی دحثینسح ہریب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ایسدنس ےس اجےتن ںیہ
افراکیوجےسرمادوجےکرباربوسانےہ۔
رافی  :ایفسؿ نب فعیک ،ییحی نب آدؾ ،دیبعاہلل ایعجش ،ایفسؿ وثری ،امثعؿ نب ریغمة یفقث ،اسمل نب ایب ادعجل ،یلع نب ہمقلع اامنری،
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہرشحیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرشحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1226

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث٧ ،آٍ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢رح َََّ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ع َ١
بَىٔی ا٨َّ ٟـٔیر ٔ َو َٗ َّل ٍَ َوه ٔ َی ا ِٟبُ َویِ َزةُ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َ٣ا َٗ َل ٌِت ُِٟٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ي َٕ ٨ة أَ ِو َت َز ِٛت ُُ٤وصَا َٗائ َّٔ ٤ة ًَل َی أ ُ ُػوَ ٔ ٟضا َٓبٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ َوُ ٔ ٟي ِعز ٔ َی
يض
ا َِٟٔا ٔس٘ٔی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق ،ثیل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ونب  ریض ےک
قَغ ی
وجھکر ےک دروتخں وک اکٹ رک الج دای۔ اس اقمؾ اک انؾ وبریہ اھت۔ رھپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ۔ َم َ ع ْ ُ ْم نِمْ لِی َن ٍة َأ ْف َرَت ْکیُمُو َه
ِ
َ ل
ّللَّ َفل ُیخْز َِق ْ َ
الش ِ ِقی َناالیة(املسمونمتےنوجوجھکراک ڑیاکٹڈاالایاوکسایکسڑجفںرپڑھکارےنہدای،ہی ب
َ ِٔذ ِْؿا ِ
َفئِمَ ًة َلَع ُأ ُص ِ َها َ ِ
اہللےکمکحےسوہافراتہکفہانرفامونںوکذلیلرکے۔ارشحل۔آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہرشحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1227

راوی  :شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ زًَفانیًٔ ،ا ،٪شٔؽ بُ ٩ياث ،شبيب ب ٩ابی ً٤زة ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌالا ً٨ہ

َّ َ
َفانٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
يب بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ ِ٩
اث َش َّؽثَ َ٨ا َشب ٔ ُ
َشؽث َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزَّ ًِ َ َ ُّ
ض فٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا َٗ َل ٌِت ُِٟٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ي َٕ ٨ة أَ ِو َت َز ِٛت ُُ٤و َصا َٗائ َّٔ ٤ة ًَل َی أ ُ ُػوَ ٔ ٟضا َٗا َ ٢ا٠ِّ ٟي َُ ٨ة
َسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

است َ ِ٨زَُٟوص ُُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ش ُؼؤ٧ض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢وأ ُ ٔ٣زُوا بٔ َ٘ ِل ٍٔ اِ ٨َّ ٟع َٔ َٓ ١ص َّ
ک فٔی ُػ ُؽورٔص َِٔ٘ َٓ ٥ا َ٢
اِ ٨َّ ٟع َُ ٠ة َوُ ٔ ٟي ِعز ٔ َی ا َِٟٔا ٔس٘ٔی َن َٗا َِ ٢

وِ َٗ ٪ؽ َٗ َل ٌِ َ٨ا َب ٌِ ّـا َو َت َز ِ٨َ ٛا َب ٌِ ّـا َٓ َِ ٨َ ٠شأََ َّ٩َٟر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ٨َ َٟ ١ا ٓ ٔ َامی َٗ َل ٌِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِجز ٕ َو َص ِ١
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ًَ َِ ٠ي َ٨ا ٓ ٔ َامی َت َز ِ٨َ ٛا ٔ ٩ِ ٣و ٔ ِز ٕر َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َ٣ا َٗ َل ٌِت ُِٟٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ي َٕ ٨ة أَ ِو َت َز ِٛت ُُ٤و َصا َٗائ َّٔ ٤ة ًَل َی أ ُ ُػوَ ٔ ٟضا ِاْل َی َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا

ٔیث ًَ َِ ٩شٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ
یب َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َشؽ ْ
اث ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ک ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا َصا ُرو ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ َِ ٩شٔ ِٔؽ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َش َّؽثَىٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ُِ ٣ز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َس٣ٔ ٍَ ٔ٤ىِّی
اث ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث

نسحنبدمحمزرفعاین،افعؿ،صفحنبایغث ،بیبنبایبرمعة،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعاہللاعتیلےک
ِ
قَغ ی
نِم لِی َن ٍة َأ ْف رَتَ ْکیُمُو َه َفئِمَ ًة َ َلَع ُأ ُصل ِ َها َِ
ّللَّ َفل ُیخْز َِق ْ َ
الش ِ ِقی َن االیةیک ریسفت رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک لنینہ،
َ ِٔذ ِْؿ ا ِ
وقؽ َم َ ع ْ ُ ْم ْ
ِ
وجھکراکدرتخےہافر َفل ُیخْز َِق ْ َ
الش ِ ِقی َنےسرمادہیےہہکاملسمونںےناؿ(وہیدویں)وکاؿےکںوعلںےسااتردایرھپبجاؿ
ےک دروتخں ےک اکےنٹ اک مکح وہا وت اؿ ےک دولں ںیم ایخؽ آای ہک ل  ےن ھچک درتخ اکےٹ ںیہ افر ھچک وھچڑ دےیئ ںیہ۔ اؿ اک اکانٹ
ابثعوثابافروجوھچڑدیںیہذہلااملسمونںےنروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےسوپاھچہکایکوجدرتخل ےناکےٹںیہ۔
قَغ ی
اؿ اک اکانٹ ابثع وثاب افر وج وھچڑ دےیئ ںیہ۔ اؿ رپ ذعاب ےہ؟ اس رپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َم َ ع ْ ُ ْم نِمْ لِی َن ٍة َأ ْف
َ ِ
َ
ل
کی
ّلل َفل ُیخْز َِق ْ َ
الش ِ ِقی َناالیةہیدحثینسحرغ بےہ۔ضعباسدحثیوکصفحنبایغث ےس
َ ِٔذْ ِؿا ِّ
رَتَ ْ ُمُو َه َفئِمَ ًة َلَع ُأ ُص ِ َها َ ِ
افرفہدیعسنبریجےسرمالسًلقنرکےتںیہ۔نکیلانبابعسریضاہللاعتیلہنعاکذرکںیہنرکےت۔ل ےساسدحثیوکدبعاہلل
نبدبعارلنمح ےناہرفؿ نباعمفہی ےکوحاےل ےساوہنں ےن صفحنبایغث ےس اوہنںےن  بیب نباوبرمعہ ےساوہنں ےن
دیعسنبریبجےسافراوہنںےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمالسًلقنایکےہ۔اامؾاوبیسیعرتزمیرفامےتںیہہکاامؾدمحم
نباامسلیعاخبریےنہیدحثیےھجمیہےسہ یےہ۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،افعؿ،صفحنبایغث ،بیبنبایبرمعة،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرہرشحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1228

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍٓ ،ـي ١بُ ٩زوا ،٪ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ بَ َ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ
ات بٔطٔ َؿ ِي ْ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اَّٟس َاد َو َْقِّبٔی َّ ٔ ٟ
ُوت ٔػب ِ َيأ٧طٔ َٓ َ٘ا ََّٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ َ٧وِّمٔی ِّ
٠ـ ِي ٕٔ َ٣ا ً ٔ َِ ٨ؽ ٔک َٓ َ٨زََِ ٟت
َٓ ٥َِ ٠یََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ُٜؽ ُظ إ ٔ ََّّل ُٗوتُ ُط َوٗ ُ
اٟؼب ِ َي َة َوأَك ِ ٔٔئٔی ِّ َ
يض
اػ ْة َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وًَ ٪ل َی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥وَِ ٟو ک َ َ
َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َویُ ِؤثٔزُ َ
ا ٪بٔض ٔ َِ ٥ظ َؼ َ

اوبرک ب ،فعیک ،لیضف نب وزفاؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہہک اکی ااصنری صخش ےک اپس
اکیامہمؿ آایوتاسےک اپسرصػاام  یہاھکان اھتہکوخد اھکےکس افروچبں وکالھکےکس۔ اس ےناینپویبی ےساہک ہک وچبںوک السدف
َ تْفُش
ِ
ِ
ِ
ُفؿ َلَع َأ ْماالیة(افر دقمؾرےتھک ںیہ
افررچاغ  ل رکےک وجھچک ےہامہمؿےک آےگرھک دف۔ اس رپہی آتیانزؽوہیئ َف ُ ْيرِث َ
اوکناےنپاجؿےسافرارگہچوہاےنپافرپافہق۔ارشحل۔آتی۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،فعیک،لیضفنبوزفاؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہہنحتممیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہہنحتممیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1229

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ار ،شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ ب ٩شٔ٨يہً ،بيؽاہلل ب ٩ابی رآٍ ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب

رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟص ََّ ٔٔ ٨ي ٔة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
َرآ ٍٕٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َي ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َواٟزُّبَی ِ َر َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا َؼ بِ َ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ
ِ
َّ ِ
َرخ ِج َ٨ا َت َت ٌَا َؼی ب ٔ َ٨ا َظ ِي٨َ ُ٠ا
اب َٓع ُُذو ُظ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأتُونٔی بٔطٔ ٓ َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا َشًی َتأتُوا َر ِو َؿ َة َظا ٕػ َٓإ ٔ ََّٔ ٓ ٪يضا هَ ٌٔي َّ ٨ة ََ ٌَ ٣ضا َ ٔ ٛت ْ
َشًَّی أَ َت ِي َ٨ا اَّ ٟز ِو َؿ َة َٓإٔذَا ِ َ ٧ص ُ ٩ب ٔ َّ
اب أَ ِو
اب َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َ٣عٔی َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٕ
اب َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟت ِ ٔ
اٟؤٌي َ٨ةٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ ِ ٔ
رخ ٔج َّ٩ا ِل َٔ ٜت َ
َخظٔی ا ِل َٔ ٜت َ
َ
اػ َضا َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِي َ٨ا بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو َٔ ٩ِ ٣شاك ٔٔب بِ ٔ٩
َخ َج ِت ُط ٔٔ َ٘ ٔ ً ٩ِ ٣
َُ ٟت ِٔ٘٠ی َ َّن اِّ ٟث َي َ
اب َٗا ََٓ ٢أ ِ َ
َشٔٛی َن ب ٔ ََ َّٜ ٤ة یُ ِعبٔرُص ُِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٔف أَ ِ٣ز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َص َذا یَا َشاك ُٔب َٗا َََّ ٢ل
ض ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
أَبٔی بَ َِ ٠ت ٌَ َة إلٔ َی َ٧ا ٕ

ّ
ُ
یُ َٟ ٩ض ِ٥
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
اَ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣َ ٪
ْقیِ ٕع َو ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ٛأَ ِن ُٔ ٔش َضا َوک َ َ
َت ٌِ َح ًَِ ١ل َ َّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إن ِّٔی ُ ٨ِ ٛت ا َِ ٣زأ َُِ ٠٣ؼ ّ٘ا فٔی ُ َ
و ٪ب ٔ َضا
ْقابَ ْ
و ٪ب ٔ َضا أَصِٔ٠يض ٔ َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥ب ٔ ََ َّٜ٤ة َٓأ َ ِشب َ ِب ُت إٔذِ َٓا َتىٔی ذََ ٔ ٟ
ک َٔ ٩ِ ٣ن َشبٕ ٓ ٔيض ٔ ِ ٥أَ ِ ٪أَ َّتع ٔ َذ ٓ ٔيض ٔ َِ ٥ی ّؽا یَ ِص َُ ٤
ات َی ِص َُ ٤
ََ

َف َب ٌِ َؽ ِاْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َُّ ِ ٛفا َو ََّل ِارت َٔؽا ّؼا ًَ ِ ٩ؼٔیىٔی َو ََّل ر ّٔؿا بٔا ِلٔ ِ ُٜ
ْقابًَٔی َو َ٣ا ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
ََ
ُض ِب ًَُ َٙ ُ٨ص َذا ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ٘ َٓ ٙا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َؼ ًِىٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ ٔ
َػ َؽ ََ٘ َٓ ٚا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َّ
ََف ُت َلَٗ ٥ِ ُٜا ََ ٢وٓ ٔيطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط َٗ ِؽ َطض ٔ َؽ بَ ِؽ ّرا ٓ ََ٤ا یُ ِؽرٔی َ
ک  ١َّ ٌََ ٟاہللَ اك ًََ ٍَ ٠ل َی أَصِ ٔ ١بَ ِؽرٕ َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َ٣ا ٔطئِت ُِِ َ٘ َٓ ٥ؽ ُ َ ِ
اٟش َور َة َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َو َٗ ِؽ َرأَیِ ُت ابِ َ ٩أَبٔی
اٟش َورةُ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل َت َّتع ٔ ُذوا ًَ ُؽ ِّوی َو ًَ ُؽ َّو ُ ٥ِ ٛأَ ِوَ ٔ ٟيا َئ ُّ
أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ُّ
ا ٪کَات ٔ ّبا ٌَ ٔ ٟل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َص َذا َشؽ ْ
يض َوٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َو َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َرآ ٍٕٔ َوک َ َ
ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی
ُح َٖ َو َٗا ُٟوا َٟت ِ ٔ
ُسٔ َِي َ
ََکوا َص َذا ا ِِ َ ٟ
اب أَ ِو َُ ٟت ِٔ٘٠ی َ َّن اِّ ٟث َي َ
ُرخ ٔج َّ٩ا ِل َٔ ٜت َ
ٔیث ِ َ ٧ص َو َص َذا َوذ َ ُ
اب أَ ِو ََ ُ٨ٟح ِّز َؼٔ َّ ٧ک
اٟشِّ ٔ ٠
ََک َب ٌِ ُـ ُض ِٔ ٓ ٥يطٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢ت ِ ٔ
ُرخ ٔج َّ٩ا ِل َٔ ٜت َ
أَي ِّـا ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ِ َ ٧ص َو َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ذ َ َ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،نسح نب دمحم نب ہیفنح ،دیبع اہلل نب ایب راعف ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم زریب ریض اہلل اعتیل ہنع افر دقماد نب اوسد ریض اہلل اعتیل ہنع وک مکح دای ہک رفہض
اخخےکاقمؾرپاجؤ۔فاہںاکیوعرتےہوجافٹنرپوسارےہ۔اےکساپساکیطخےہ فہطخاسےسےلرکریمےاپسالؤ۔ل 
ولگ ےلکن امہرے وھگڑے دفڑ اگلےت وہےئ رفہض اخخ ےک اقمؾ رپ ےچنہپ وتںیمہ فہ وعرت لمیئگ ل  ےن اس ےس اہک ہک طخ دف۔ اس
ےن اہک ریمے اپس وت وکیئ طخ ںیہن۔ ل  ےن اہک مت طخ اکنول فرہن ڑپکے ااتر دف۔ اس رپ اس ےن اینپ وچ ی ےس طخ اکنال افر ل  ےل رک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختمںیماحرضوہےئ۔ فہ (طخ)اح،ب نبایب ہلقہیکرطػ ےسرشمنیکہکم وکاھکلایگ اھت۔
سجںیماسےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےک یسکرازاکذرکایکاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاح،بہیایکےہ۔
اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے قلعتم دلجی ہن رکںی ںیم ااسی صخش وہں ہک رقشی ےس الم وہا
وہںافراؿںیمںیہنوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوجاہمرجنیںیہاےکنرہتشدارہکمںیمںیہ۔وجاےکنالہفامؽیک
افحتظرکےتںیہ ۔وچہکنریمااؿےسوکیئبسناک قلعںیہنذہلاںیمےنوساچہکاؿرپااسحؿرکفںاتہکفہریمےرہتشدارفں
یکامحتیرکںی۔افرہیاکؾںیمےنرفکفاردتادیکفہجےسںیہنایک۔افرہنیہںیمےنرفکےسرایضوہرکایکےہ۔یبنارکؾیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےن چس اہک ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم
ااجزتدےئجیہکاسانمقفیکرگدؿااترفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہی گنجدبرںیمرشکیوہےنفاولںںیمےس
ےہ افر ںیہمت ایک ولعمؾ ہک ًانیقی اہلل اعتیل ےن الہ دبر یک رطػ داھکی افر رفامای مت وج اچوہ رکف ںیم ےن ںیہمت اعمػ رک دایی۔ اس
ي َُ
ومعق رپ ہی آتی انزؽ وہیئ۔ َي َأ ُّ َب َّ دِ
َُک َأ ْف ِ َن َء االیة (اے اامیؿ فاول ریمے دونمشں افر اےنپ
ع ّفِق َف َ ُ د
آما َل َب َّیج ُِددفا َ ُ د
ع ّف ُ ْ
ال َ
دونمشں وک دفتس ہن انبؤ ہک اؿ ےک اپس دفیتس ےک اغیپؾ ےتجیھب وہ احالہکن اہمترے اپس وج اچس دنی آای ےہ اس ےک یہی رکنم وہ ےکچ
ںیہ۔ اہنحتممل۔آتی۔) رافیرمعف  ےتہ ںیہہک ںیم ےن انب ایب راعف ریض اہلل اعتیلہنع وکداھکی ےہفہ رضحت یلع ریض اہلل اعتیلہنع
ےک اکبت آ ے۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم رمع افر اجرب نب دبعاہلل ےس ااحدثی وقنمؽ ںیہ۔ یئک رضحات ہی دحثی
ایفسؿ نب ،ہنیی ےس ایس یک امدننلقن رکےت ںیہ افر اوبدبعارلنمح یملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب رضحت یلع نب ایب اطبل ریض
اہللاعتیلہنعےکوحاےلےسایسےکلثموقنمؽےہ۔ضعبرضحاتہیاافلظایبؿرکےتںیہ۔ہکاسوعرتےساہکہکطخاکنؽ،
فرہنل ےھجتاگننرکدںیےگ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،نسحنبدمحمنبہیفنح،دیبعاہللنبایبراعف،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہہنحتممیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1230

راوی ً :بؽب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟزش٤ٌ٣ ،٩٤ز ،زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالا ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِبؽٔ اٟزَّ ِش َ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ض
ک ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٨َ ٣
ک ِاْل َی َة َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َٓأ َ ِظب َ َرنٔی ابِ ُ ٩كَا ُوو ٕ
ات یُ َباي ٔ ٌِ ََ ٨
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٤ت ٔص ُ ٩إ ٔ ََّّل ب ٔ ِاْل َی ٔة َّأًٟی َٗا َ ٢اہللُ إٔذَا َجائ َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٣َ ٢ا ََّ ٣ش ِت َی ُؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َؽ ا َِ ٣زأَة ٕإ ٔ ََّّل ا َِ ٣زأَ ّة یَ َِ ُٜٔ٠٤ضا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبعنبدیمح،دبعارلنمح،رمعم،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ت ُ َي ِتعنَکاالیةاےیبنبجآںیئریتےاپساملسمؿوعرںیتتعیب
کالمُو ِ َ
اسآتییکفہجےسااحتمؿایلرکےتآ ےا ِ َذ َاح َء َ
م ُ
رکےنوک،اس ابترپہکرشکیہنرہھٹاںیئاہللاکیسکوکافروچریہنرکںیافردباکریہنرکںیافراینپافالدوکہنامرڈاںیلافروطافؿ
ہن الںیئ ابدنھ رک اےنپ اہوھتں افر اپؤں ںیم افر ریتی انرفامین ہن رکںی یسک ےلھب اکؾ ںیم وت اؿ یک تعیب رک ےل افر اعمیف امگن اےکن
کلیی
فاےطساہلل ےسےبکشاہلل ےنشخفاالرہمابؿےہ۔رمعم لینہکانباطؤسےنےھجماےنپفادلےکوحاےلےساتبایہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےک دتس ابمرک ےن اؿ وعروتں کیعلفہ وج آپ یک تیکلم ںیم ںیھت یھبک یسک وعرت ےک اہھت وک ںیہن وھچا ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلنمح،رمعم،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہہنحتممیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1231

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابونٌي ،٥یزیؽ بً ٩بؽاہلل طيبانی ،طہزب ٩شوطب ،شرضت ا ٦س٤٠ہ انؼاریہ رضی اہلل تٌالا ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩شِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َط ِض َز بِ ََ ٩ش ِو َطبٕ َٗا ََ ٢ش َّؽثَت ِ َ٨ا أ ُ ُّ٦
َ
ک ٓ ٔيطٔ َٗا َََّ ٢ل َتِ ُ٨ص َ٩
َسَ ٤ََ ٠ة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ُة َٗاَِ ٟت َٗاَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔ َ٣ا صَ َذا ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ُ
وٖ َّأ ٟذی ََّل یَ َِ ٨بغٔی َ٨َ ٟا أَ َِ ٪ن ٌِ ٔؼ َي َ

ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪بَىٔی ُٓ ََل ِٕ َٗ ٪ؽ أَ ِس ٌَ ُؽونٔی ًَل َی ًَ ِِّم َوَّلَ ب ُ َّؽ لٔی َٔ َٗ ٩ِ ٣ـائ ٔضَٔٓ َّ٩أبََی ًَل َ َّی َٓأ َ َت ِي ُت ُط َٔ ٣ز ّارا َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی فٔی
َٗ َـائ ٔضٔ ٥َِ ٠َٓ َّ٩أَُ ٧ضِ َب ٌِ َؽ َٗ َـائ ٔضَٔ َّ٩و ََّل ًَل َی َُی ِرٔظ ٔ َشًَّی َّ
اٟشا ًَ َة َوَ ٥َِ ٟی ِب َ ٩ِ ٣ٔ ٙاِ ٨ِّ ٟش َوة ٔ ا َِ ٣زأَ ْة إ ٔ ََّّل َو َٗ ِؽ َ ٧ا َش ِت َُی ِر ٔی َٗا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّي َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أ ُ َُّ ٦س ََ ٤َ ٠ة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ُة ه ٔ َی أَ ِس َ٤ا ُئ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

یؽ بِ َّٔ ٩
اٟش َ٩ٔ ٜ
ب ٔ ُِ ٨ت َیز ٔ َ

دبع نبدیمح ،اوبمیعن ،سیدی نب دبعاہلل ابیشین ،رہشنب وحبش ،رضحت اؾہملس ااصنرہی ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہہک اکی وعرت
ےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکفہرعمفػایکزیچےہسجںیمامہرےےیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفامین
رکان اجزئ ںیہن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ یہی ےہ ہک مت ونہح تم رکف۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسالفںےلیبقاکوعرںیتریمےاچچیکفافترپریمےاسھتونہحںیمرشکیںیھتذہلااؿاکدبہلداینرضفریےہ۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت دےنی ےس ااکنر رک دای۔ رھپ ںیم ےن یئک رمہبت رعض ایک وت ااجزت دے دی ہک اؿ ےک ااسحؿ اک دبہل
دے دفں۔ اس ےک دعب ںیم ےن یھبک یسک رپ ونہح ںیہن ایک افر وعروتں ںیم ےس ریمے العفہ ایسی وکیئ وعرت ابیق ہن ریہ سج ےن
تعیب یک وہ افر رھپ ونہح یھب ایک وہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ افر اس ابب ںیم اَؾ ہیطع ریض اہلل اعتیل اہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔
دبعاہللنبدیمح ےتہںیہہکاؾہملسااصنرہیریضاہللاعتیلاہنعاکانؾاامسءتنبسیدینبنکسےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبمیعن،سیدینبدبعاہللابیشین،رہشنبوحبش،رضحتاؾہملسااصنرہیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرہالصف
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرہالصف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1232

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ بٛ ٩ثیر ،اوزاعی ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩سَل ٦رضی اہلل

تٌالا ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ

اَکَ٧ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َِ ٟو َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّی اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَ َش َّب
َف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َذ َ ِ
بِ َٔ ٩س ََلَٗ ٕ ٦ا َِ ٌَ َٗ ٢ؽَ٧ا َن َ ْ
إلٔ َی اہللٔ ٨َ ٠ِ ٔ٤ٌََ ٟا ُظ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َسبَّضَ ِهَّلِل َ٣ا فٔی َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا ٥َ ٔ ٟ
ق َوص َُو ا ٌَِ ٟزٔیز ُ ا َِ ٟصٜٔي َُ ٥یا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ت َو َ٣ا فٔی اْلِ َ ِر ٔ
َّ
َّ
َْقأَ َصا
و٣َ ٪ا ََّل َتٔ ٌََِ ُ٠
َت ُ٘وَ ُٟ
َْقأَ َصا ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ٓ َ َ
وَٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ َ ٓ ٕ ٦
ٔ
َْقأَ َصا ًَ َِ ٠ي َ٨ا
َْقأَ َصا ًَ َِ ٠ي َ٨ا اْلِ َ ِو َزاع ُّی َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ ٓ َ َ
َْقأَ َصا ًَ َِ ٠ي َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢ابِ َُٛ ٩ثٔیر ٕٓ َ َ
ًَ َِ ٠ي َ٨ا ابِ َُ ٩س ََلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ی ِصٌَی ٓ َ َ
ٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕفٔی إ ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو َر َوی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٩
ابِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُظوَ ٔ ٟ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

ٔیث ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ِ َ ٧ص َو رٔ َوا َی ٔة َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَ ٕ ٦و َر َوی ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ص َذا ا َِ ٟصؽ َ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دمحم نب ریثک ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت دبعاہلل نبالسؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک ل  دنچ احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےھٹیب وہےئ آ ے ہک آسپ ںیم ےنہک ےگل ہک ارگ ںیمہ ولعمؾ وہات ہک اہلل وک وکاسن لمع زایدہ سوبحب
لْ
ال ِ ُث ا جکَ ِی ُم َي َأ ُّبَ
ےہ وت ل  فیہ رکےت اس رپ اہلل اعتیل یک رطػ ےس ہی آایت انزؽ وہںیئ َ َّ َ
بس ّللَِّ َم ِف ال َّشمَ َو ِ
ھ َْ
ات َف َم ِف َْال ْر ِ
ض َف ُ َ

ي َُ
َّ دِ
آما َمِل َ ُي ُل َؿ َم َل تَفْعَلُو َؿ الیة (اہلل یک اپیک وباتل ےہ وج ھچک ےہ آامسونں ںیم افر وج ھچک زنیم ںیم افر فیہ ےہ زربدتس مکح
ال َ
فاال،اےاامیؿفاولویکں ےتہوہہنمےسوجںیہنرکےت۔الصف۔آتی۔۔)دبعاہللنبالسؾ ےتہںیہہکرھپیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنںیمہ ہی وسرتزپاھیئ افر اوبہملس ریض اہلل اعتیلہنع  ےتہ ںیہہک امہرےاسےنم دبعاہلل نبالسؾ ریض اہلل اعتیلہنع
ےنہیوسرتزپیھ۔ییحی ےتہںیہہکرھپاوبہملسےنامہرےاسےنمالتفتیک،انبریثکےکاسےنمافزایعےنافردبعاہلل ےتہںیہ
ہک امہرے اسےنم انب ریثک ےن زپھ رک انسیئ۔ دمحم نب ریثک ںیم االتخػ ایک ایگ ےہ۔ انب ابمرک ،افزایع ےس فہ ییحی نب ریثک ےس فہ
الہؽنبایبومیمہنےسفہاطعءےسافرفہدبعاہللنبالسؾےسایاوبہملسےکفاےطسےسدبعاہللنبالسؾےسرفاتیرکےتںیہ۔فدیل
نبملسمیھبہیدحثیافزایعےسدمحمنبریثکیکرفاتییکرطحلقنرکےتںیہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبریثک،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتدبعاہللنبالسؾریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہہعمجیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہہعمجیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1233

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاہلل ب ٩جٌَف ،ثور ب ٩زیؽ ؼیلی ،ابواِٟيث ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

َف َش َّؽثَىٔی ثَ ِو ُر بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ِّ
اٟؽیِل ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟيثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨ؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
آَخ َ
یُ ٨ِ ٣ٔ ٩ض ِ٤َّ َٟ ٥ا َی َِ ٠ص ُ٘وا بٔض ٔ َِٗ ٥ا ََٟ ٢طُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔی َن أُِ٧زَِٔ ٟت ُس َورةُ ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٓ َت ََل َصا َٓ َ٤َّ ٠ا بَ ََ َّ ٠و َ ٔ

ی ٥َِ ٟ ٩یَ َِ ٠ص ُ٘وا ب ٔ َ٨ا َٓ ٥َِ ٠یُک َ ِّ٤ِ ٠طُ َٗا ََ ٢و َس٤َِ ٠ا ُ ٪ا َِٟٔارٔس ُّٔی ٓ ٔي َ٨ا َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ئ َّأ ٟذ َ
َر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣صَ ُؤ ََّل ٔ

ئ
اَ ٩ِ ٣ٔ ٢ص ُؤ ََّل ٔ
اَ ٪ی َؽ ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َِ ٟو ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َسَ ٤َِ ٠
اِ ٪اْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاٟث ُّ َریَّا َٟت َ َ٨ا َو َُ ٟط رٔ َج ْ
یؽ َطام ٔ ٌّی َوأَبُو ا ِِ َِ ٟيثٔ ا ِس ُ٤طُ َساِ ٣َ ٥ْ ٔ ٟول َی ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔٔ ٣ُ ٩لي ٍٕ ََ ٣ؽن ٔ ٌّی ٔث َ٘ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ثَ ِو ُر بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ََ ٣ؽن ٔ ٌّی َوث َ ِو ُر بِ َُ ٩یز ٔ َ
َف ص َُو َواُ ٔ ٟؽ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َؿ ٌَّ َٔ ُط یَ ِصٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َشؽ ْ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی
یب َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
یلع نب رجح ،دبعاہلل نب رفعج ،وثر نب زدی دیلی ،اوباثیغل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج وسرہ ہعمج
انزؽوہیئ وتل  یبنارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس آ ے۔آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنایکسالتفت یک۔ بجاسآتی رپ
م ِْیِ یل ْ ئِِ
ِي ُ ْم َ َّْل َ خ َ ُْوا ِ ْم االیة (افر اُاھٹای اس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی دفرسے ولوگں ےک فاےطس یھب ایہن ںیم
ےچنہپ َفآرَخ َ
ےسوجایھبںیہنےلماؿںیمافرفیہےہزربدتستمکحفاال۔اہعمجلآتی۔)وتاکیصخشےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسفہوکؿولگںیہوجابکتل ںیماشلمںیہنوہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسوکیئوجابںیہندای۔رافی ےتہ
ںیہ ہک رضحت املسؿ افریس ریض اہلل اعتیل ہنع یھب ایس سلجم ںیم وموجد آ ے۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دتس
ابمرکاملسؿرپراھکافررفامایاسذاتیکمسقسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہ۔ارگاامیؿرثای(اتسرہ)ںیمیھبوہاتوتاؿ

ںیمےسدنچ ولگاےس احلصرک ےتیل۔ہیدحثیہریبےہافردبعاہللنبرفعج ،یلعنبدمینیےکفادلںیہ۔ ییحینبنیعماںیہن
فیعض ےتہںیہ۔ہیدحثیافردنسےسیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽےہافراوبثیغاکانؾاسملےہفہدبعاہللنب
عیطمےکومیلںیہ۔وثرنبزدیدمینافروثرنبسیدیاک قلعاشؾےسےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج،وثرنبزدیدیلی،اوباثیغل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہہعمجیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1234

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥شؼین ،ابوسٔيا ،٪شرضت جابز رضی اہلل تٌالا ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا شُ َؼی ِْن ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی  ٥َِ ٟیَ ِب َٙ
َی ِع ُل ُب َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٗائ ّٔ٤ا إٔذِ َٗ ٔؽ َِ ٣ت ً ٔیرُ ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َٓابِ َت َؽ َر َصا أَ ِػ َص ُ

وک َٗائ ّٔ٤ا َٗا ََ ٢ص َذا
َش َر ُج َّل ٓ ٔيض ٔ ِ ٥أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َوَ٧زََِ ٟت ِاْلیَ َة َوإٔذَا َرأَ ِوا ت ٔ َح َار ّة أَ ِو َِ ٟض ّوا ا ِنٔ َُّـوا إَِٔ ٟي َضا َو َت َز َُ ٛ
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ ََّّل اث ِ َ٨ا ًَ َ َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمحنبعینم ،میش،نیصح،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ڑھکے وہ رک ہعمج اک ہبطخ دے رےہ آ ے ہک اکی دمہنی اک اقہلف آای۔ احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ایکس رطػ دفڑ زپے اہیں کت ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسرصػابرہآدیمرہےنجںیماوبرکبریضاہللاعتیلہنعفرمعریضاہللاعتیلہنعیھبآ ےافرہی
ل َ تْ َ ُ ل َی
َوُکک َف ِ ًناالیة(افربجدںیھکیوسدایِکناایھچکامتہش،درفتؼوہاجںیئایکس
ي َر ًة َأ ْف ْھ ًواا ف ّصوا ِإ ْ َها َفرَت َ
آتیانزؽوہیئ َف ِإ َذا َر َأ ْفا ِ َ
رطػ افر ھجت وک وھچڑ اجںیئ ڑھکا۔ وت ہہک وج اہلل ےک اپس ےہ وس رتہب ےہ امتےش ےس افر وسدارگی ےس افر اہلل رتہب رفزی دےنی فاال
ےہ۔اہعمجلآتی۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :ادمحنبعینم ،میش،نیصح،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہہعمجیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1235

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥شؼین ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌؽ ،جابز

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا ُش َؼی ِْن ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َِ ٨صؤظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمح نب عینم  ،میش ،نیصح ،اسمل نب ایب دعج ،اجربل  ےس رفاتییک ادمح نب عینم ےن اوہنں ےن  میش ےس فہ نیصح ےس فہ اسمل نب ایب
دعجےسفہاجربےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،نیصح،اسملنبایبدعج،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہانموقفؿیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہانموقفؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1236

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١ابواسص ،ٙشرضت زیؽ ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َِِّ ًَ ٍَ ٣م
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی ابِ ََ ٩سُ٠و َٕ ٢ي ُ٘و ُْٔ ٢ل َ ِػ َصابٔطٔ ََّل تُ ُِ٘ ٔٔ ٨وا ًَل َی ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َشًَّی یَ َُِّ ٔ٨ـوا َو َٟئ ٔ َِ ٩ر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َی
ک ًَ ِِّم ٔ ٨َّ ٠ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؽ ًَانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی
ا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ ُ ٔ ٟي ِ ٔ
َک ذََ ٔ ٟ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
رخ َج َّ٩اْلِ َ ًَزُّ َٔ ٨ِ ٣ضا اْلِ َذَ َََّ ٓ ٢ذ َ ِ
ک ِِّ ٌَ ٔ ٟم ٓ ََذ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ص َّؽث ِ ُت ُط َٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی َوأَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َص َُٔ ٠وا َ٣ا َٗاُٟوا
َٓ ََّ ٜذبَىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ َّؽ َٗ ُط َٓأ َ َػابَىٔی َط ِي ْئ  ٥َِ ٟي ُٔؼ ِبىٔی َٗ ُّم ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َٓ َحَِ ٠ش ُت فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ َٓ َ٘ا َِِّ ًَ ٢م
وََ ٓ ٪ب ٌَ َث إلٔ َ َّی
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی إٔذَا َجائ َ َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ َ٘ ٣ت َ
َ٣ا أَ َر ِؼ َت إ ٔ ََّّل أَ َِّ َٛ ٪ذبَ َ
ک ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔ ُ٘ َ
َّ
َّ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َْقأَ َصا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ َػ َّؽ َٗ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
دبعنبدیمح،دیبعاہلل نب ومیس،ارسالیئ،اوبااحسؼ ،رضحتزدینبارمقریضاہلل اعتیلہنعرفامےتںیہہک ںیماےنپاچچ ےکاسھت
اھتہکدبعاہللنبایبنبولسؽوکہی ےتہوہےئانسہکوجولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتںیہاؿرپرخچتمرکف۔
اہیں کت ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس ٹہاجںیئ۔ افر ارگ ل  دمہنی فاسپ آےئ وت زعت دار ولگ ذلیل ولوگں
(ینعیاحصہباہمرجنی)وکاکنؽ دںیےگ۔ںیم ےناسابت اکذرکاےنپاچچےسایک افراوہنںےن یبنارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملس کت
ابتاچنہپدی۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ےھجمولبارکوپاھچ۔ںیمےنوپریابتایبؿیکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
دبعاہلل نب ایب افر اےکساسویھتں وکولباای۔ اوہنں ےنآ رک مسق اھکیئہک ل  ےن ہی ابت ںیہن یک۔ انچہچن روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنےھجمالٹھجایافراؿوکاچسمیلسترکایل۔ رضحتزدیرفامےتںیہےھجماساکاام دھکوہاہکیھبکزدنیگںیماام دھکںیہنوہا۔ںیم
ارھگںیمھٹیبایگوتاچچےنہکےگلہکمتیہیاچےتہآ ےہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہمتالٹھجدںیافرھجتےسافخوہں۔اسرپ
اْلف ِ ُْو َؿاخل(بجآںیئریتےاپسانمقفںیہکل اقلئںیہوتروسؽےہاہللاکافر
ن َُْ
اہللاعتیلےنہیوسرتانزؽرفامیئ ِإ َذا َح َ َ
اہللاجاتن ےہہک وت ااکس روسؽےہ افر اہلل وگایہداتی ےہہک ہیانمقف وھجےٹ ںیہ۔ اانملوقفؿآتی) رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنےھجمولباایافرہیوسرتزپےنھےکدعبرفامایہکاہللاعتیلےناہمتریدصتقییکےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اوباقحس،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہانموقفؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1237

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١سؽی ،ابوسٌيؽ ازؼی ،شرضت زیؽ ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌالی

اٟش ِّؽ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٌِ ٕؽ اْلِ َ ِزؼ ٔ ِّی َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِر َٗ َ٥
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َسائ ٔي َُّ ٩ِ ًَ ١
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
اب َٓ٨َّ ُٜا َ٧ب ِ َتؽ ُٔر ا ِ٤َ ٟا َئ َوک َ َ َ
َ
اب
رع ٔ
َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
رع ُ
ا٨َ ٌَ ٣َ ٪ا أُْ َ ٧
ا ٪اْلِ ِ َ
اض ٔ ٩ِ ٣اْلِ ِ َ
َي ِشب ٔ ُ٘وَّ٧ا إَِٔ ٟيطٔ ٓ ََش َب َ ٙأَ ِ َ
َ
 ١اِ ٨ِّ ٟل ٍَ ًََِ ٠يطٔ َشًَّی
َ ١ش ِو َُ ٟط ش ٔ َح َار ّة َویَ ِح ٌَ ُ
رعاب ٔ ُّی ٓ ََي ََِ ٤لُ ا َِ ٟص ِو َق َویَ ِح ٌَ ُ
رعاب ٔ ٌّی أ ِػ َصابَطُ ٓ ََي ِش َب ُ ٙاْلِ ِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َش َب َٓأبََی أَ َِ ٪ی َؽ ًَ ُط َٓاَ ِ ٧تزَ ََ ٗ ٔ َب َ
ئ
اق ا ِ٤َ ٟا ٔ
رعاب ٔ ًّيا َٓأ ِرخَی زٔ ََ ٣اَ٧ ٦ا َٗتٔطٔ َ ٔ ٟت ِ َ
َیحٔي َئ أ ِػ َصاب ُ ُط َٗا ََٓ ٢أتَی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ ِن َؼارٔ أ ِ َ
َ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
َرض َب ب ٔ َضا َرأِ َض اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٓظَ َّح ُط َٓأتََی ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َرأِ َض ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔی َن َٓأ َ ِظب َ َر ُظ َوک َ َ
رعاب ٔ ُّی َظظَ ب َ َتطُ ٓ َ َ
ُف َٓ ٍَ اْلِ ِ َ
ََ
َّ
ُ ُ
َ
اب َوکَاُ ٧وا
أَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َِـ َ
رع َ
ٔب ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أب َ ٕٓی ث ََّٗ ٥ا ََّ ٢لَ تُ ُِ٘ ٔٔ ٨وا ًَل َی ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َشًی یَ َُِّ ٔ٨ـوا َٔ ٩ِ ٣ش ِؤٟطٔ َي ٌِىٔی اْلِ ِ َ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ؽ َّ
اٟل ٌَاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ إٔذَا ا ِنٔ َُّـوا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َٓأِتُوا َُ ٣ص َّّ ٤ؽا
رض َ
َی ِص ُ ُ
ب ٔ َّ
رخ َج َّ٩اْلِ َ ًَزُّ َٔ ٨ِ ٣ضا اْلِ َذَ ََّٗ ٢ا ََ ٢زیِ ْؽ َوأََ٧ا
اٟل ٌَاَِ ٠َٓ ٔ ٦يأِک ُ ِ ١ص َُو َو ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َْٔ ٢لَ ِػ َصابٔطٔ َٟئ ٔ َِ ٩ر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َُ ٟي ِ ٔ
رٔ ِؼ ُٖ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َٓأ َ ِظبَرِ ُت ًَ ِِّم َٓاَ ِ ٧ل ََٓ َٙ ٠أ َ ِظبَرَ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٕ َو َج َص َؽ َٗا َََ ٓ ٢ؼ َّؽ َٗ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟيطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠صَ ٠
و٪
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّ ٛذبَ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّ ٛذبَىٔی َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ًَ ِِّم إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َر ِؼ َت إ ٔ ََّّل أَ َِ َ٘ ٣َ ٪ت َ
ک َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َٗا َََ ٓ ٢و َٗ ٍَ ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض ِّ٣َ ٥ا َ ٥َِ ٟي َ٘ ٍِ ًَل َی أَ َش ٕؽ َٗا ََٓ ٢ب َ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا أَسٔیرُ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس ََفٕ َٗ ِؽ
َّسنٔی أَ َّ ٪لٔی ب ٔ َضا
َظ َٔ ِ٘ ُت ب ٔ َزأِسٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض ِّ ٥إٔذِ أَ َتانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ز َک أُذُنٔی َو َؿصٔ َ
ک فٔی َو ِجهٔی ٓ ََ٤ا ک َ َ
اَ ٪ي ُ ُّ
َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َ٣ا َٗا َ ٢لٔی َط ِيئّا إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط
اٟؽَ ِ ٧يا ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َٔ ٟص َ٘ىٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٗا ََ ٟ ٢
ا ُِ ٟعَِ ٠ؽ فٔی ُّ
ک فٔی َو ِجهٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبِ ٔ ِ ُ
َ
َ
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رع َک أُذُنٔی َو َؿصٔ َ
ََ
َش ث َّٔ َٟ ٥ص َ٘ىٔی ًُ َ٤زُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ ِٔ ٣ث َِ َٗ ١ولٔی ْٔلبٔی بَ ِرکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا أ ِػ َب ِص َ٨ا َ َ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س َور َة ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔی َن َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دبع نبدیمح ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،دسی ،اوبدیعس ازدی ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک ل  اکی رمہبت
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گنج ےک ےیل ے امہرے اسھت ھچک داہییت یھب آ ے۔ ل  ولگ زیتی ےس اپینیکرطػ
دفڑے۔ داہییت ل  ےس ےلہپ فاہں چنہپ ے افر اکی داہییت ےن چنہپ رک وحض رھبا افر اس ےک رگد رھتپ اگل رک اس رپ ڑمچا ڈاؽ دای۔
(اتہکوکیئافراپینہنےلےکس)رصػاےکساسیھتیہفاہںآںیئ۔اکیااصنریاسےکاپسایگ افراینپافینٹنیک اہمرڈیلیھرکدی
ات ہک فہ اپین یپ ےل۔ نکیل داہییت ےن ااکنر رک دای۔اس رپ ااصنری ےن اپینیکرفک اٹہدی(اتہک اپین ہہب اجےئ) اس داہییت ےن اکی
زکلیااھٹیئافرااصنریےک رسرپ امردی سجےساس اک رس ٹھپایگافرفہانموقفں ےکرسداردبعاہلل نبایبےک اپسآای۔ہی ہصق
نسرکدبعاہللنب ایبےناہکہکاؿولوگںرپرخچہنرکف وجیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتںیہ۔اہیںکت ہکفہ اؿ ےک
اپسےسےلچاجںیئ۔ینعیداہییتولگ۔ہیولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساھکےنےکفتقاحرضوہارکےتآ ے۔
دبعاہلل نب ایب ےک ےنہک اک دصقم ہی اھت ہک اھکان اس فتق ےل رک اجای رکف بج ہی ولگ اج ںیکچ بج ل  دمہنی فاسپ اجںیئ ےگ وت فاہں
ےک زعت دارولوگں وک اچوا ہک ذلیلولوگں(ینعی ارعاب) وک فاہں ےس اکنؽ دںی رضحت زدی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک
ںیماسفتقیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپ وساراھت۔ںیمےندبعاہللیکابتہ یافررپاےنپاچچوکاتبدی۔اچچےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاتبدیافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبعاہللنبایبوکولباایوتاسےنآرکمسقاھکیئافراسابتاک
ااکنررکدایہکاسےنہیںیہناہک۔رضحتزدیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساچسھجمسرک
ےھجمالٹھجدای۔رھپریمےاچچریمےاپسآےئافرےنہکےگلہکمتیہیاچےتہآ ےہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمتےسانراض
وہںافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافراملسمؿںیہمت الٹھجدںی۔رضحتزدیریضاہللاعتیلرفامےتںیہ۔ےھجماساکاام دھکوہاہک
یسک افر وک ہن وہا وہاگ۔ رھپ ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رس اکھجےئ لچ راہ اھت ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمےاپسفیرفیالےئافرریمااکؿ چنیھہکریمےاسےنم ےنسنےگل۔ےھجمارگداینںیمہشیمہرےنہیکوخربخشییھبیتلموتیھبںیم
اام وخشہنوہاتانتجاسفتقوہا۔رھپرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےھجمےلمافروپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
مت ےس ایک اہک؟ ںیم ےن اہک ھچک رفامای وت ںیہن  س ریما اکؿ الم افر  ےنسن ےگل۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ںیہمت اشبرت
وہ۔رھپرضحترمعریضاہللاعتیلہنعھجمےسےلم۔اوہنںےنیھبایسرطحوپاھچافرںیمےنیھبفیہوجابدای۔انچہچنحبصوہیئ
وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسرہانموقفؿزپیھ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دسی،اوبدیعسازدی،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہانموقفؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1238

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی ًؽی ،طٌبہ ،ش ٥ٜبً ٩تيبہ٣ ،ص٤ؽ بٌٛ ٩ب ْقهی ،ش ٥ٜبً ٩تيبہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبی ًَؽ ٓ ٕ َ
ْقه َّٔی
َ
ٔ
ٔی أََ ِ ٧بأَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِي َب َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ
وک َٟئ ٔ َِ ٩ر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َی
ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِر َبٌٔی َن َس َّ ٨ة یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َٗا َ ٢فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُ َ
َ
ا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َُ ٟي ِ ٔ
َٕ َ٣ا َٗا َٟطُ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ک َٟطُ َٓ َصَ ٠
رخ َج َّ٩اْلِ َ ًَزُّ َٔ ٨ِ ٣ضا اْلِ َ َذ ََّٗ ٢ا ََٓ ٢أ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
ٓ َََل َ٣ىٔی َٗ ِومٔی َو َٗاُٟوا َ٣ا أَ َر ِؼ َت إ ٔ ََّّل َص ٔذظ ٔ َٓأ َ َت ِي ُت ا ِٟب َ ِي َت َوُ ٤ِ ٔ ٧ت َٛئٔي ّبا َشزٔی ّ٨ا َٓأ َ َتانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو أَ َت ِي ُتطُ
وَّ ٪لَ تُ ُِ٘ ٔٔ ٨وا ًَل َی ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َشًَّی َی َُِّ ٔ٨ـوا َٗا َ٢
ک َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ص َُِّ ٥أ ٟذ َ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ َػ َّؽ َٗ َ
یَ ٩ي ُ٘وَ ُٟ
يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب ایب دعی ،ہبعش ،مکح نب ہبیتع ،دمحم نب بعک رقیظ ،مکح نب ہبیتع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمحم نب بعک رقیظ
ےساچسیلاسؽےلہپزدینبارمقریضاہللاعتیل ہنعےکوحاےلےسہیدحثیہ یہکدبعاہللنبایبےنوزفہوبتکےکومعقرپاہک
ہک بج ل  دمہنی اجںیئ ےگ وت فاہں ےک زعت دار ولگ ذلیل ولوگں وک ابرہ رکںی ےگ۔ فہ  ےتہ ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےک اپس آای افر ہی ابت اتبیئ وت دبعاہلل نب ایب ےن مسق اھکیئہک ںیم ےن ہی ابت ںیہن یک۔ اس رپ ریمی وقؾ ےکولگ ےھجم
المتمرکےتوہےئےنہکےگلہکاسوھجٹوبےنلےس اہمتراایکدصقماھت؟ںیمرھگآای افر نیگمغفزحنیوہرکوس ایگ۔ رھپآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس فیرفی الےئ ای ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایاہللےناہمتریابتیکدصتقییکےہ۔رھپہیآتیانزؽوہیئ ُِ ْم َّ دِ
ّللَّ َج َّیی
ئوُؽا ِ
ي َ ُي ُل َؿ َل ُب ْیف ِ ُْوا َ َلَعنَمْ ِ ْ َ د
ع َر ِ
ال َ

َب ْیفَ ُّصوااآلۃی(فیہںیہوج ےتہ ںیہتمرخچرکفاؿ رپ،وج اپسرےتہںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہیںکتہکدرفتؼ
وہاجںیئ۔اانملوقفؿ۔آتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبایبدعی،ہبعش،مکحنبہبیتع،دمحمنببعکرقیظ،مکحنبہبیتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہانموقفؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1239

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ار ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َي ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َُزَاة ٕ َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ ٪ی َز ِو َ ٪أََ َّ ٧ضا
یَ ٩و َٗا َ ٢اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
یَ ٩ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ُّی َیاَ ٤ُِ ٠ٔ ٟضا ٔجز ٔ َ
َُزِ َوةُ بَىٔی ا ِِ ٤ُ ٟؼ َلَ َٜ َٓ ٙٔ ٔ ٠ش ٍَ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ َٛ ٩ش ٍَ
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَا َُ ٢ؼ ًِ َوی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َٗاُٟوا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َیاََ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ ٓ ََش ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ

ک ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ٕ٢
َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؼ ًُو َصا َٓإَٔ َّ ٧ضا ُ٨ِ ٣ت ٔ َْ ٨ة ٓ ََش ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ

ُض ِب ًَُٙ ُ٨
رخ َج َّ٩اْلِ َ ًَزُّ َٔ ٨ِ ٣ضا اْلِ َ َذ ََّ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َؼ ًِىٔی أَ ِ ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َو َٗ ِؽ ٓ ٌََُ٠و َصا َواہللٔ َٟئ ٔ َِ ٩ر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َُ ٟي ِ ٔ
 ١أَ ِػ َصابَ ُط َو َٗا ََُ ٢یِرُ ًَ ِ٤ز ٕو
اض أَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا َي ِ٘ ُت ُ
َص َذا ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ٘ َٓ ٙا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؼ ًِ ُط ََّل یَ َت َص َّؽ ُث اُ ٨َّ ٟ

ک َّ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ابُِ ُ٨ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َواہللٔ ََّل َت ُِ ٔ ٠َ٘ ٨ب َشًَّی ُت ٔ َّ
َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟزٔیز ُ
ْق أََ َّ ٧
اٟذٟٔي ُ
َٓٔ ٌََ ََٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع ،ایفسؿ،رمعفنب دانیر،رضحتاجربنبدبعاہلل رفامےتںیہہکل اکیوزفہ ںیمآ ے۔ایفسؿ  ےتہںیہہکولوگںاکایخؽ
ےہ ہک ہی وزفہ ینب قلطصم اک فاہعق ےہ۔ اس ںیم اکی اہمرج ےن اکی ااصنری وک داکتھر دای۔ اس رپ اہمرج ےنہک ےگل اے اہمرجف افر
ااصنری ااصنر وک اکپرےن ےگل۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج ہی انس وت رفامای ایک ابت ےہ ہی اجتیلہ یک اکپر یک ایک فہج ےہ؟

رعضایکایگہکاکیاہمرجےناکیااصنریوکداکتھردایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکزامہناجتیلہیک(اساعدت)
وک وھچڑ دف ہی ربی زیچ ےہ۔ ہی ابت دبعاہلل نب ایب ےن ہ ی وت ےنہک اگل ہک اؿولوگں ےن اس رطح ایک ےہ؟ بج ل  دمہنی اجںیئ ےگ وت
فاہںےکزعمزنی،ذلیلولوگںوکفاہںےساکنؽدںیےگ۔رضحترمعریضاہللاعتیلہنعرفامےنےگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےھجم ااجزتدےئجی ہک اس انمقف یکرگدؿ ااتر دفں۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اجےن دف،فرہن ولگ ںیہک ےگ ہک
دمحم ( یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) اےنپ اسویھتں وک لتق رکات ےہ۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل امہنع ےک العفہ دفرسے رافی
 ےتہںیہہکاسرپدبعاہللنب ایبےک ےٹیبےن اےنپابپ ےس اہک ہکاہلل یکمسق ل اسفتق یکیلاںےسںیہن اجںیئ ےگ بج کت مت
اسابتاکارقارہنرکفہکمتذلیلافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسزعمزںیہ۔رھپاسےنارقارایک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہانموقفؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1240

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،جٌَف بً ٩و ،٪ابوج٨اب ک٠يی ،ؿصاک ب٣ ٩زاش ،٥ابً ٩باض

اب ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ُّی ًَ َِّ ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو َج َٕ ٨
اٟـصَّا ٔک ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ا ٢یُ َب ُِّ ُِ ٠ط َش َّخ بَ ِيتٔ َربِّطٔ أَ ِو َتحٔ ُب ًََِ ٠يطٔ ٓ ٔيطٔ اٟزَّکَاةُ ََٓ ٥َِ ٠ئ ٌَِ َِ ١ي ِشأ َ ِ ٢اَّ ٟز ِج ٌَ َة ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ١
َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل تُ ِ٠ضٔ٥ِ ُٜ
ک ُ ِْقآّ٧ا یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
یَا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َّات ٔ ٙاہللَ إٔ٤َ َّ ٧ا َي ِشأ َ ُ ٢اَّ ٟز ِج ٌَ َة ا ِلُ َّٔ ُٜ
ک ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ار َٗا ََ ٢سأ َ ِتُ٠و ًََِ ٠ي َ
ک ص ُِ ٥ا َِ ٟع ُٔ
وَ ٪وأَ ِن ٔٔ ُ٘وا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا َر َز ِٗ َ٨ا ُِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛب ٔ ١أَ َِ ٪یأتِ َٔی
أَ َِ ٣وا ُلَ ٥ِ ُٜو ََّل أَ ِو ََّل ُؼ ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛذ ٔ ِ ٔ
ک َٓأُو َٟئ ٔ َ
َک اہللٔ َو ََ ٩ِ ٣ئ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ
اَس َ
وَٗ ٪ا َ٤َ َٓ ٢ا یُو ٔج ُب اٟزَّکَا َة َٗا َ ٢إٔذَا بَ َ َّ ٠ا ِ٤َ ٟا ُ٣ٔ ٢ائًَ َ ِی ؼ ٔ ِر َص ََٕ ٓ ٥ؼاً ّٔؽا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا
أَ َش َؽ ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو ُت إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َواہللُ َظبٔی ْر ب ٔ َ٤ا َت ٌِ ََ ُ٠٤

یُو ٔج ُب ا َِ ٟص َّخ َٗا َ ٢اٟزَّاؼُ َوا َِ ٟبٌٔیرُ

دبعنبدیمح،رفعج نبوعؿ،اوبانجبیبلک،احضکنبزمامح،انبابعسےسرفاتی ےہہکسجصخشےکاپساام امؽوہہک فہ جح
تیب اہللےکےیلاجےکسایاس امؽرپزوکةفابجوہیتوہنکیلفہہنجحرکےافرہنزوکةدےوتومتےکفتقاسیکانمتوہیگہک
اکشںیمفاسپداینںیمالچاجؤں۔اکیصخشےنرعضایکانبابعسریضاہللاعتیلامہنعاہللےسڈرف(داینںیم)ولےنٹیکانمتوتافکر
رکںی ےگ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ںیم اس ےک قلعتم اہمترے اسےنم رقآؿ دیجم زپاتھ وہں رھپ آتی
ُیل ْ
ُ
ِ
ک
ک
ل
ه
ُ
ت
ِ
ُ
ُ
ْ
ف
ْ
ُ
ت
َ
َ
ْ
ع
َ
ف
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ي َُ
زپیھ َي َأ ُّ َب َّ دِ
نِم
ُک ْ
ُفؿ َفأ ِ وا ْ
نَم َلْ َذ َ
ّللّ َف ْ
نَع ِذکِا ِ
ُک ْ
نِم َم َر َز َْ ْ
ما ْم َف َل أ ْف َل ُد ْ
فَل ْم اِرِس َ
آما َل ْم أ ْ َ
ال َ
کِل َفَُ ِ َ
َ
جُ
ُک ال ْ
ْ
م
َ
َ
َ
ت اآلۃی (اے اامیؿ فاول اغلف ہن رک دںی مت وک اہمترے امؽ افر اہمتری افالد اہلل یک اید ےس افر وج وکیئ ہی اکؾ
َو
د
أ
ْت
ي
ؿ
أ
ق
َ
ْ
ِ
ِ
ْ
َ ََ ْ ُ
رکے وت فیہ ولگ ںیہ اسخرے ںیم افر رخچ رکف ھچک امہرا دای وہا ،اس ےس ےلہپ ہک آےچنہپ مت ںیم یسک وک ومت۔ بت ےہک اے رب
ویکں ہن ڈلیھ دی وت ےن ھجم وک اکی وھتڑی یس دمت ہک ںیم ریخات رکات افر وہ اجات کین ولوگں ںیم افر رہسگ ہن ڈلیھ دے اگ اہلل
یسکیجوک۔ بج آاچنہپاساک فدعہ افراہللوک ربخےہوج مت رکےتوہ۔آن)اسصخش ےن وپاھچہکزوکة ےنتک امؽرپفابجوہیتےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگدفوسدرل ایاسےسزایدہوہ۔رھپاسےنوپاھچہکجحبکرفضوہاتےہ۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایزادراہافروساریوہےنرپ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفعجنبوعؿ،اوبانجبیبلک،احضکنبزمامح،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہانموقفؿیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1241

راوی :

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا َّٔ ٩ِ ًَ ٚ
اٟث ِور ِّٔی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َش َّي َة ًَ َِّ ٩
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟـ َّصا ٔک ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ
اب ًَ َِّ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨صؤظ ٔو َٗا ََ ٢ص ََ ٜذا َر َوی ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اٟـصَّا ٔک
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی َج َٕ ٨

اس ُُ ٤ط َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َش َّي َة َوَِ ٟي َص ص َُو
ض َٗ ِو َُ ٟط َو ٥َِ ٟیَ ِز َٓ ٌُو ُظ َو َص َذا أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣رٔ َوا َی ٔة ًَ ِب ٔؽ اٟز ََّّزا َٔ ٚوأَبُو َج َٕ ٨
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب ِ

بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،ل ےسرفاتییکدبعنبدیمحےناوہنںےندبعارلزاؼےسفہوثریےسفہییحینبایبہیحےسفہاحضک
ےس افر فہ انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس افر فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس یک لثم لقن رکےت ںیہ ۔ انب ،ہنیی افر یئک رافی
یھبہی دحثیاوب بابےس فہ احضکےسافرفہانبابعس ریضاہلل امہنعےسایسرطح ایہناکوقؽلقنرکےت ںیہافر دبعارلزاؼ
یکرفاتیےسہیزایدہحیحصےہافراوب باباکانؾییحیےہ۔فہدحثیںیموقیںیہن
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرئااغتلنب
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرئااغتلنب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1242

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،اَسائي ،١س٤اک ب ٩رحبً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

ض
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح ٕب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َ ١ش َّؽثَ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ا٢
َو َسأ َ َُ ٟط َر ُج َْ ٩ِ ًَ ١ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِز َوا ٔجَ ٥ِ ُٜوأَ ِو ََّلؼ ٔ ُُ ًَ ٥ِ ٛؽ ًّوا َلَٓ ٥ِ ُٜا ِش َذ ُروص َُِٗ ٥ا ََ ٢ص ُؤَّلَ ٔ
ئ رٔ َج ْ
أَ ِس٤َُ ٠وا ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة َوأَ َراؼُوا أَ َِ ٪یأِتُوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أبََی أَ ِز َوا ُج ُض َِ ٥وأَ ِو ََّلؼُص ُِ ٥أَ َِ ٪ی َؽًُوص ُِ ٥أَ َِ ٪یأِتُوا َر ُسو َ٢
اض َٗ ِؽ َٓ ُ٘ ُضوا فٔی ِّ
یَ ٩ص ُّ٤وا أَ ِ ٪ي ٌَُاٗ ٔبُوص ُِ٥
اٟؽ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أَ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَ ِوا اَ ٨َّ ٟ
ی ٩آ َُ٨٣وا إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِز َوا ٔجَ ٥ِ ُٜوأَ ِو ََّلؼ ٔ ُُ ًَ ٥ِ ٛؽ ًّوا َلَٓ ٥ِ ُٜا ِش َذ ُروص ُِِ ٥اْلیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب ییحی ،دمحم نب ویفس ،ارسالیئ ،امسک نب رحب ،مرکہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع ےس یسک ےن اس آتی َي َأ ُّ َب
لَُک ْ َ ِ
ي َُ
َّ دِ
ج ُرف ُ ْم اآلۃی (اے اامیؿ فاول ےب کش اہمتری ویبویں افر افالد ںیم ےس ضعب
ع ّفًا م ف ْ َ د
ُک َ ُ د
آما ِإ َّؿ ْ
اِج َف َأ ْف َل ِد ُ ْ
نِم َأزْ َف ِ ُ ْ
ال َ
اہمترےدنمش یھب ںیہ وس اؿ ےس  ےتچ روہ افر ارگ مت اعمػ رکف افردرسگر رکف افر شخب دف وت اہلل یھب  ےنشخفاال اہنتی رمح فاال ےہ۔
ااغتلنبآتی)یک ریسفتوپیھچ وتاوہنںےنرفامایہکہی فہولگںیہوجہکمںیم االسؾالےئ آ ےافراچےتہآ ے ہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہںنکیلاںیہن ایکنوینویںافرافالدےنرفکدای۔انچہچنفہولگدمہنیآےئوتداھکیہکولگدنیوک
اکیفےنھجمسےگلںیہوتاوہنںےناچاہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکزسادںی۔اسرپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئافرمکحدای
ہکاؿےسوہایشرروہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ارسالیئ،امسکنبرحب،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئرحتمییکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئرحتمییکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1243

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بيؽاہلل بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ثور ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ثَ ِورٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
يؼا أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٤َ ًُ ٢ز ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتی ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اَ ٠ٟتی ِ ٔن
ًَبَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و ُ ٥َِ ٟ ٢أَ َز ِٔ َ ٢
رح ّ

َٗا ٢اہللُ ًَزَّ و َج َّ ١إ ٔ َِ ٪تتُوبَا إلٔ َی اہللٔ َٓ َ٘ ِؽ ػ َِ ِت ُُٗ٠وبُ٤ُٜا َشًَّی َش َّخ ًُ٤زُ و َشحح ُت َُ ٌ٣ط َٓؼبَب ُت ًََ٠يطٔ ِٔ ٩٣اْل ٔ َؼاوة ٔ َٓ َتو َّؿأ َ
َ
َ
َ
ِ ِ
َ َ َ ِ َ َ ِ
َ َ
َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَ ٔ٣ی َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اَ ٠ٟتا َٔٗ ٪ا َ ٢اہللُ إ ٔ َِ ٪تتُوبَا إلٔ َی اہللٔ َٓ َ٘ ِؽ
َک َظ َواہللٔ َ٣ا َسأ َ َٟطُ
ک َیا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َو َ ٔ
َػ َِ ِت ُُٗ٠وبُ٤َ ُٜا َوإ ٔ َِ ٪توَ ا َص َزا ًََِ ٠يطٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو َِ ٣و ََّل ُظ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َوا ًَ َح ّبا ََ ٟ

ًَ ُِ ٨ط َو ٥َِ ٟیَِٜت ُُِ ٤ط َٓ َ٘ا َ ٢ه ٔ َی ًَائٔظَ ُة َو َشٔ َِؼ ُة َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِنظَ أ َیُ َص ِّؽثُىٔی ا َِ ٟصؽ َ
ْقیِ ٕع َن ُِِ ٔ ٠ب اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓ َ٤َّ ٠ا
ٔیث َٓ َ٘ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ َ ٌِ ٣
َش ُ َ

َٗ ٔؽ ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َو َج ِؽَ٧ا َٗ ِو ّ٣ا َت ِِٔ٠بُ ُض ِ ٥ن َٔشا ُؤص ََُِ ٓ ٥لٔ َٔ ٙن َٔشا ُؤَ٧ا َی َت ٌَ َّ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٤ِ ٠ن َٔشائ ٔض ٔ َِ َٓ ٥ت َِ َّـ ِب ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی یَ ِو ّ٣ا َٓإٔذَا

ٔ
ک ٓ ََواہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ی ُ َرا ٔج ٌِ َ٨طُ َو َت ِض ُحزُ ُظ إ ٔ ِش َؽاصُ َّ٩ا َِ ٟي ِو َ٦
رک ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ه َی تُ َزا ٔج ٌُىٔی َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا تُ ُِ ٔ ٨
إلٔ َی َّ
ا٪
اِ ٠ٟي َٔٗ ١ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت فٔی َن ِٔ ٔسی َٗ ِؽ َظابَ ِت ََِ ٠ٌََ ٓ ٩ِ ٣ت ذََ ٔ ٟ
ا٨ِ ٣َ ٪زلٔی بٔا َِ ٌَ ٟوالٔی فٔی بَىٔی أ ُ ََّ ٣ي َة َوک َ َ
َّس ِت َٗا ََ ٢وک َ َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩و َظ ٔ َ
لٔی َج ْار ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ُ٨َّ ٛا َ٧ت َ َ٨ا َو ُب ا٨ُّ ٟزُو َ ٢إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ي ِ٨ز ٔ َُ ٢ی ِو ّ٣ا ٓ ََيأِت ٔيىٔی ب ٔ َعبَر ٔا َِ ٟووِ ٔی َوَُی ِرٔظ ٔ
 ١ا َِ ٟع ِي ََ ٔ ٟ ١ت ِِز ُ َوَ٧ا َٗا ََ َٓ ٢حائَىٔی یَ ِو ّ٣ا ً ٔظَ ّ
َرض َب ًَل َی
َوأَِ٧ز ٔ ُ ٢یَ ِو ّ٣ا َٓآت ٔيطٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪تُ ُِ ٌٔ ٨
ک َٗا ََ ٢و ُ٨َّ ٛا َ ُ ٧ص ِّؽ ُث أَ َََّّ ُ ٪ش َ
ائ ٓ َ َ
ک كَ ََّ َٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔيُِ ٠ُٗ ٥ت أَ َجائ َ ِت ُ ََّشا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ًِوَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟب ٔ
َرخ ِج ُت إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ش َؽ َث أَ ِْ ٣ز ًَو ْ
اب ٓ َ َ

َّ
اٟؼ ِبضَ
َّس ِت َٗ ِؽ ُُ ٨ِ ٛت أَ ُه ُّ ٩صَ َذا کَائ ٔ ّ٨ا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َػ َِّ ٠ي ُت ُّ
َو َس ٥َ ٠ن َٔشائ َ ُط َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت فٔی َن ِٔ ٔسی َٗ ِؽ َظابَ ِت َشٔ َِؼ ُة َو َظ ٔ َ
َط َؽ ِؼ ُت ًَل َ َّی ث َٔيابٔی ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َشًَّی َؼ َظُِ ٠ت ًَل َی َشٔ َِؼ َة َٓإٔذَا ه ٔ َی َت ِبکٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت أَكَ ََّ َّ٩َُٜ٘ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َشبَةٔ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َٓأ َ َت ِي ُت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َؼ َٓ ُُِ٘ ٠ت ا ِس َتأِذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز َٗا َََ ٓ ٢ؽ َظ َ ١ث ُ َّ٥
َٗاَِ ٟت ََّل أَ ِؼرٔی ص َُو ذَا َُ ٌِ ٣تز ٔ ْ ٢فٔی َص ٔذظ ٔا َِ ِ ٤َ ٟ
وَ َٓ ٪حَِ ٠ش ُت إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥ث ُ َّ٥
َکتُ َ
َف یَ ِبَ ُٜ
ک َُ ٟط ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ط ِيئّا َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َٓإٔذَا َش ِو َ ٢ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َن َ ْ
َخ َد إلٔ َ َّی َٗا َِ َٗ ٢ؽ ذَ َ ِ
ََ
ِ
َ
ک َُ ٟط ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ط ِيئّا َٗا َ٢
ََکتُ َ
َخ َد إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢ؽ ذ َ ِ
َََُ ٠بىٔی َ٣ا أَ ٔج ُؽ َٓأ َت ِي ُت ا ََِ ُِ ٟل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت ا ِس َتأذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز ٓ ََؽ َظ َ ١ث ُ ََّ َ ٥
ِ
َ
َخ َد إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َ٢
َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ أَي ِّـا َٓ َحَِ ٠ش ُت ث ُ َََّ ٠َُ ٥بىٔی َ٣ا أَ ٔج ُؽ َٓأ َت ِي ُت ا ََِ ُِ ٟل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت ا ِس َتأذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز ٓ ََؽ َظ َ ١ث ُ ََّ َ ٥

َک ٓ ََؽ َظُِ ٠ت َٓإٔذَا أ ٨َّ ٟي ُّی
ک َُ ٟط ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ط ِيئّا َٗا َََ ٓ ٢و َِّ ٟي ُت َُ ٨ِ ٣لّ٘ ٔ ٠ا َٓإٔذَا ا ََِ ُِ ٟل َُ ٦ی ِؽًُونٔی َٓ َ٘ا َ ٢ا ِؼ ُظ ِِ َ٘ َٓ ١ؽ أُذ ٔ ََ ٟ ٪
ََکتُ َ
َٗ ِؽ ذ َ ِ
ک َٗا ََّ ٢لَ ُُِٗ ٠ت
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣ُ ٥َ ٠تْٔ ٜئ ًَل َی َر َِ ١ٔ ٣ش ٔؼیر ٕ َٗ ِؽ َرأَیِ ُت أَثَ َز ُظ فٔی َج ِ٨ب َ ِيطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَكَ ََّ ِ٘ ٠ت ن َٔشائ َ َ
ْقیِ ٕع َن ُِِ ٔ ٠ب اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔؽ ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َو َج ِؽَ٧ا َٗ ِو ّ٣ا َت ِِٔ٠بُ ُض ِ٥
اہللُ أَ ِٛبَرُ َِ َ٘ ٟؽ َرأَیِت ُ َ٨ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ُ٨َّ ٛا ََ َ ٌِ ٣
َش ُ َ
ن َٔشا ُؤص ََُِ ٓ ٥لٔ َٔ ٙن َٔشا ُؤَ٧ا َی َت ٌَ َّ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٤ِ ٠ن َٔشائ ٔض ٔ َِ َٓ ٥ت َِ َّـ ِب ُت َی ِو ّ٣ا ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی َٓإٔذَا ه ٔ َی تُ َزا ٔج ٌُىٔی َٓأََِ ِ ٧
ک َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا
رک ُت ذََ ٔ ٟ

تُ ِٔ ٨رک ٓ ََواہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ی ُ َرا ٔج ٌِ َُ ٨ط َو َت ِضحُزُ ُظ إ ٔ ِش َؽاصُ َّ٩ا َِ ٟي ِو َ ٦إلٔ َی َّ
اِ ٠ٟي َٔٗ ١ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َ ٔ ٟصٔ َِؼ َة
ُ

أَتُ َزا ٔجٌٔی َن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َن ٌَ َِ ٥و َت ِض ُحزُ ُظ إ ٔ ِش َؽاَ٧ا ا َِ ٟي ِو َ ٦إلٔ َی َّ
اِ ٠ٟي ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ١ت َٗ ِؽ َظابَ ِت ََِ ٠ٌََ ٓ ٩ِ ٣ت
َّس ِت أَ َتأ ِ َ ٩ُ ٣إ ٔ ِش َؽا ُ َّ٩ٛأَ َِ ٪ي ِِ َـ َب اہللُ ًََِ ٠ي َضا َ َِ ٔ ٟـ ٔب َر ُسؤٟطٔ َٓإٔذَا ه ٔ َی َٗ ِؽ صَ َِ َٜ ٠ت َٓت ََب َّش َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ذََ ٔ ٟ
ک َٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣و َظ ٔ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َ ٔ ٟصٔ َِؼ َة ََّل تُ َزا ٔجعٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل َت ِشأَٟٔيطٔ َط ِيئّا َو َسٔ٠يىٔی َ٣ا بَ َؽا َٔ ٟک َوَّلَ

َي ُِ َّزٔ َّ ٧ک إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َػاشٔبَت ٔ
َخی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ٢
ُک أَ ِو َس َٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ک َوأَ َش َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢ت ََب َّش َ ٥أ ُ ِ َ
ُفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی َٓ َ٤ا َرأَیِ ُت فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ إ ٔ ََّّل أُص َُب ّة ثَ ََلثَ ّة َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِؼ َُ اہللَ أَ ِ٪
اہللٔ أَ ِس َتأُِ ٔ ٧ص َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٢
اب
ک أََ ِ ٧ت یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َاس َت َوی َجاّ ٔ ٟشا َٓ َ٘ا َ ٢أَفٔی َط ٕ ٓ
اٟزوَ ٔ ٦وص ََُِّ ٥ل َي ٌِبُ ُؽوُ َ ٧ط ٓ ِ
یُ َو ِّس ٍَ ًَل َی أ ُ َّ٣ت َٔک َٓ َ٘ ِؽ َوسَّ ٍَ ًَل َی َٓار َٔض َو ُّ
ک
ا ٪أَٗ َِش َ ٥أَ ََِّ ٪ل َی ِؽ ُظ ًََ ١ل َی ن َٔشائٔطٔ َط ِض ّزا ٓ ٌََا َت َب ُط اہللُ فٔی ذََ ٔ ٟ
أُو َٟئ ٔ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا ََ ٢وک َ َ
ک َٗ ِو ِّْ ًُ ٦حَِ ٠ت َُ ٟض ِ ٥كَي َِّباتُ ُض ِ ٥فٔی ا َِ ٟص َياة ٔ ُّ

َ
وَ ٪ؼ َظ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی
َٔش َ
َو َج ٌَ ََٟ ١طُ ََ َّٔ ٛار َة ا َِ ٟئ٤ی ٔن َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٓأ ِظب َ َرنٔی ُِ
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ـ ِت تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
َّ
ُ
ِ َ
ْقأَ َص ٔذظ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ َؽأَ بٔی َٗا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة إنِّٔی ذ ٔ ْ
َاَک َٔ ٟک َط ِيئّا ٓ َََل َت ٌِ َحلٔی َشًی َت ِش َتأ ٔ٣زٔی أبَ َویِ ٔک َٗاَِ ٟت ث ََّ َ ٥
ِ
َفاٗٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَفٔی َص َذا أَ ِس َتأ ِ ٔ٣زُ أَبَ َو َّی
ِاْل َی َة َیا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی ُٗ ِْٔ ١لَ ِز َوا ٔج َ
ک ِاْل َی َة َٗاَِ ٟت ًََ ٥َ ٔ ٠واہللٔ أَ َّ ٪أَبَ َو َّی َ ٥َِ ٟیُٜوَ٧ا َیأ َُ ٣زانٔی بٔ ٔ َ
َ
َٓإٔنِّی أُرٔی ُؽ اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َو َّ
ک أَنِّی
وب أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َُ ٟط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََّل تُ ِعب ٔ ِر أَ ِز َوا َج َ
َخ َة َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َٓأ ِظب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
اٟؽ َار ِاْل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ َثىٔی اہللُ َُ ٣ب ِِّّ ٠ا َو ٥َِ ٟیَ ِب ٌَ ِثىٔی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٨تا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ِظتَرِتُ َ

ض
یب َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٔ
َغ ْ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبایبوثر،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنعرفامےتںیہہکںیماچاتہ
وہںہکرمعریضاہللاعتیلہنعےساؿدفوعروتںےک قلعتموپوھچںہکازفاجرہطماتںیمےسوکؿںیہنجےکقلعتمہیآایت
ّللَّ ف َ َق ْدد َطع َ ْت ُ ُُ ُیُکمَا اآلۃی (ارگ مت دفونں وتہب رکیت وہ وت کھج زپے ںیہ دؽ اہمترے۔ ارحتلمی آتی) اہیں
انزؽ وہیئ ِإ ْؿ َ ُي َي ِإ ََل ا ِ
کتہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنجحایکںیم اؿ ےکاسھتیہاھت۔رھپ ںیمےن ربنتےساؿوکفوضرکاےن ےکےئلاپینڈاانل
رشفعایکافرایسدفراؿاؿ ےسرعض ایکہکاےریماوملنینمریضاہللاعتیلہنع فہدف ویبایںوکؿیسںیہنجےکقلعتمہیآتی
انزؽوہیئ۔رضحترمعریضاہللاعتیلہنعرفامےنےگلبجعتےہانبابعس ریضاہللاعتیلہنعہکںیہمتہییھبولعمؾںیہن۔زرہی
 ےتہںیہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکہیربااگلنکیلاوہنںےناپھچایںیہنافررفامایفہاعہشئریضاہللاعتیلاہنعافرہصفحریض
اہللاعتیل اہنعںیہ۔رضحت انبابعسریضاہللاعتیلہنع  ےتہ ںیہہک رھپہصق انسےنےگل ہکل  رقشیفاےلوعروتںوک دابرکرےتھک
آ ے۔بجل ولگدمہنیآےئوتاےسیولوگںےسےلمنجیکوعرںیتاؿرپاغبلریتہںیھت۔ںیماکیدؿاینپویبیوکہصغوہاوت
فہےھجموجابدےنییگل۔ےھجمہیتہبانوگارسگرا۔فہےنہکیگلںیہمتویکںانوگارسگراےہ۔اہللیکمسقازفاجرہطماتیھبروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکوجابدیتیںیہدؿےسراتکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےس(ابترکان)رتکرکدیتیںیہ۔ںیمےن
دؽ ںیم وساچ ہک سج ےن ااسی ایک فہ وت ناصقؿ ںیم رہ یئگ۔ ںیم ہلیبق ونباہیم ےک اسھت وعایل ےک اقمؾ رپ میقم اھت۔ ریما اکی ااصنری

زپفیساھت۔ ںیم افر فہابریابرییبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم احرضراہ رکےتآ ے۔اکیدؿفہافر اکی دؿ ںیم
افر دفونں اکی دفرسے وک فیح فہریہ ےک قلعتم اتبای رکےت آ ے۔ ل  ولوگں ںیم (اؿ دونں) اس ابت اک رچاچ اھت ہک اسغؿ ل 
ولوگںےسگنجیکایتریرکراہےہ۔اکیدؿریمازپفیسآایافرراتےکفتقریمادرفازہاٹھکٹھکای۔ںیمالکنوتےنہکاگلہکاکیڑبی
ابتوہیئگےہ۔ںیمےن اہک ایکوہا۔ایکاسغؿآایگےہ۔ ےنہکاگلاسےسیھبڑبی افرفہہیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اینپویب ویںوکالطؼدےدی ےہ۔ںیمےناےنپدؽںیماہکہکہصفحریضاہللاعتیلاہنعاناکؾافررحمفؾوہیئگ۔ںیمےلہپ یہوسچراہ
اھت ہک ہی وہےن فاال ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن حبص یک امنز زپیھ افر ڑپکے فہریہ ےل رک لکن ڑھکا
وہا۔ بج ہصفح ریض ا ہلل اعتیل اہنع ےک اہں اچنہپ وت فہ رف ریہ یھت۔ ںیم ےن وپاھچ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہمت
الطؼدےدیےہ؟ےنہکیگلےھجمںیہنولعمؾ۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساسرھجفےکںیماگلگلھتوہرکھٹیبےںیہ ،رھپ
ںیماکیاکےلزلےکےکاپسایگ افراےساہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمعریضاہللاعتیلہنعےکےئلااجزتاموگن۔
فہادنرایگافرفاسپآرکاتبایہکآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنوکیئوجابںیہن دای۔ رضحترمعریضاہللاعتیل ہنع رفامےتںیہہک
رھپ ںیم دجسم ایگ وت داھکی ہک ربنم ےک رگد دنچ آدیم ےھٹیب وہےئ ںیہ۔ ںیم یھب اؿ ےک رق ب ھٹیب ایگ نکیل فیہ وسچ اغبل وہیئ وت فہ
دفابرہاسزلےکوکااجزتےنیلےکےئل اجیھ۔اسےنفاسپآرکفیہوجابدای۔ںیمدفابرہدجسمیکرطػآایگنکیلاسرمہبتافر
دشت ےس اس ک ر اک ہبلغ وہا افر ںیم رھپ زلےک ےک اپ سآای افر اےس ااجزت ےنیل ےک ےئل  اجیھ۔اس رمہبت یھب اس ےن فاسپ آرک
فیہوجابدایہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئوجابںیہندای۔ںیماجےنےکےئلڑماوتدفع ًةاسزلےکےنےھجماکپراافر
اہک ہک ادنر ےلچ اجںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ وک ااجزت دے دی ےہ۔ ںیم دالخ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکیاٹچیئرپہیکتاگلےئےھٹیبآ ے۔سجےکاشنانتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفونںاجبنفاحضآ ے۔ںیمےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ویبویں وک الطؼ دے دی؟ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ںیہن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دےئھکی ل 
رقشیفاےلوعروتں رپاغبل رےتہآ ےرھپبج ل دمہنیآےوت ل ایسیوقؾےسےلم نجیک وعرںیتاؿرپاغبل وہیتںیہ۔افر
ایکناعدںیتامہریوعرںیتیھب ےنھکیوج ں۔انچہچنںیماکیرمہبتاینپویبیرپہصغ وہاوتفہےھجموجابدےنییگلوت ےھجمتہبربااگلوت
ےنہکیگلہکںیہمتویکںربااتگلےہ۔اہللیکمسقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکویبایںیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوجاب
دیتی ںیہ۔ افر ایسی یھب ںیہ وج وپرا وپرا دؿ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افخ ریتہ ںیہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
رعضایکہکرھپںیمےنہصفحریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچہکایکمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوجابدیتیوہ؟اوہنںےن
اہکاہںافرل ںیمےسایسییھبںیہ۔وجدؿےسراتکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسافخریتہںیہ۔ںیمےناہکےبکشمتںیم

ےسسجےنااسیایکفہربابدوہیئگ۔ایکمتںیمےسوکیئاسابتےسںیہنڈریتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرایگضیکفہج
ےس اہلل اس ےس انراض ہن وہ اجںیئ افر فہالہک وہ اجےئ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملسرکسماےئ۔ رضحت رمع ریض اہلل
اعتیلہنعےنرعضایکہکںیمےنہصفحریضاہللاعتیلاہنعےساہکمتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمتموبانل،اؿےس
وکیئ زیچ تم امانگن۔ ںیہمت سج زیچ یک رضفرت وہ ھجم ےس امگن ایل رکف افر اس ایخؽ ںیم تم روہ ہک اہمتری وسنک مت ےس زایدہ
وخوصبرتافرروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وکزایدہسوبحبےہ۔(ینعیاس یکرباربی ہنرک)اسرمہبتروسؽاہلل یلصاہللہیلع
فآہل فملس دفابرہرکسماےئ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ایک
ںیماھٹیبروہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔اہںرضحترمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکرھپںیمےنرسااھٹرکداھکی
وترھگںیم نیتاھکونںےکالعفہھچکرظنںیہنآای۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےسداعےئجیکہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکاتمرپ اشکدیگ(فتعسرزؼ)رکےاسےنافرسافررفؾوکاسیکابعدتہنرکےنےکابفوجدوخبامؽ
دایےہ۔اسرمہبت یبنارک ؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس اھٹرک ھٹیبےافررفامایاےانباطخبایکمتایھبکتکش ںیم وہ،فہولگ وت
اےسی ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن اؿ یک ویکینں اک دبہل اںیہن داین ںیم یہ دے دای ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک یبن ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنمسق اھکیئیھتہکاکیامہکتاینپویبویںےکاپسںیہناجںیئےگ۔اسرپاہللاعتیلےناتعبایکافرآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مسق اک افکرہ ادا رکےن اک مکح دای۔ زرہی  ےتہ ںیہ ہک ےھجم رعفہ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنعےک
وحاےلےساتبایہکبجاسیتندؿسگرے وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسفیرفیالےئافرھجمےسادتباءیکافر
رفامای اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ںیم اہمترے اسےنم اکی ابر اک ذرک رکات وہں مت وجاب دےنی ںیم دلجی ہن رکان افر اےنپ فادلنی ےس
َی ُ
اج اآلۃی (ینعی اے یبن اینپ
 ہررہ رک ےک وجاب دانی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ َي َأ ُّ َب ا ّلی ِ ُّی ْ
َلْق َ ِلزْ َف ِ َ
ویبویںےسہہکدےئجیہکارگمتداینفیزدنیگافراسیکاہبراچیتہوہوتآؤںیمںیہمتھچکاتمع(امؽ)دےرکوخبیبرتصخرکدفں
افرارگاہلل،اسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس افرآرختوکاچیتہوہوتاہللاعتیلےنکینرکدارفںےکےئلارجمیظعایہمرکراھک
ےہ۔) رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ اہلل یک مسق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایھچ رطح اجےتن آ ے ہک ریمے
امں ابپ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وھچڑےن اک مکح ںیہن دںی ےگ۔ انچہچن ںیم ےن رعض ایک ہک اس ںیم فادلنی ےس
 ہررہ ےنیل یک ایک رضفرت ےہ۔ ںیم اہلل افر اےکس روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس افر آرخت وک رتحیج دیتی وہں۔ رمعم  ےتہ ںیہ ہک
ےھجماویبےناتبایہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس دفرسیویبویںوکہناتبی
اگ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب دای ہک اہلل اعتیل ےن ےھجم اغیپؾ
اچنہپےن ےک ےئل  اجیھ ےہ ہن ہک مصفت ںیم ڈاےنل ےک ےئل۔ ہی دحثی نسححیحص رغ ب ےہ افر یئکدنسفں ےس انب ابعس ریض اہلل

اعتیلہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبایبوثر،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہملقیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہملقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1244

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،ابوؼاؤؼ كياٟسیً ،بؽاٟواشؽ س٠ي٥

وسی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
يت ًَ َلا َئ بِ َ٩
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ بِ ُُ ٩سَِ ٠ي َٕٗ ٥ا َٔ َٗ ٢ؽ ُِ ٣ت ََ َّٜ ٣ة َٓ َُ ٔ ٘٠
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
يؽ بِ ََ ًُ ٩با َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
و ٪فٔی ا َِ َ٘ ٟؽرٔ َٓ َ٘ا ََ ًَ ٢لائْ َُ ٔ ٟ٘
يت ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اسا ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َي ُ٘وَ ُٟ
أَبٔی َربَا ٕط َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط یَا أَبَا َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ إ ٔ َّ ٪أُّ َ ٧

َٓ َ٘ا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا َظ ََٙ ٠اہللُ ا َِ٘ َٓ ٥ََ ٠َ٘ ٟا ََٟ ٢طُ ِاٛت ُِب َٓ َح َزی

ب ٔ َ٤ا ص َُو کَائ ْٔ ٩إلٔ َی اْلِ َبَ ٔؽ َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ

ییحی نب ومیس ،اوبداؤد ایطیسل ،دبعاولادح میلس  ےتہ ںیہ ہک ںیم ہکم رکمہم آای وت اطعء نب ایب رابح ےس الماقت یک وت رعض ایک اایوبدمحم
امہرے اہں ھچک ولگ دقتری اک ااکنر رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن رفامای ریمی اکی رمہبت فدیل نب ابعدہ نب اصتم ےس الماقت وہیئ وت
اوہنںےناےنپفادلےکوحاےلےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیاراشدلقنایکہکاہللاعتیلےنرہزیچےسےلہپملقوکدیپا
ایکافراےسمکحدایہکوھکل۔اسےنہشیمہہشیمہوہےنفایلرہزیچھکلدیافراسدحثیںیماکیہصقیھبےہ۔ہیدحثیانبابعس
ریضاہللاعتیلہنعیکدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،اوبداؤدایطیسل،دبعاولادحمیلس

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

وسرہاحہقیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاحہقیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1245

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩ابی ٗيص ،س٤اک ب ٩رحبً ،بؽاہلل ب٤ً ٩یرة ،اش ٕ٨بٗ ٩يص،
شرضت ًباض بً ٩بؽا٤ٟل٠ب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

رح ٕب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِ َر َة
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ئ فٔی ً َٔؼابَ ٕة َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اَ ٪جاّ ٔ ٟشا فٔی ا َِ ٟب ِل َصا ٔ
ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َز ًَ َ ٥أََّ٧طُ ک َ َ
ًَ ِ ٩اْلِ َ ِش َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
و٣َ ٪ا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص ٓ ٔيض ٔ ِ ٥إٔذِ َ٣ز َِّت ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥س َصابَ ْة َٓ َ٨وَ زُوا إَِٔ ٟي َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
اس َُ ٥ص ٔذظ ٔ َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٥ص َذا َّ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِ٤ُ ٟز ِ َُٗ ٪اُٟوا َوا ِ٤ُ ٟزِ َُٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟش َص ُ
ِ

و ٥ِ َٛ ٪بُ ٌِ ُؽ َ٣ا بَی ِ َن
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِ٨َ ٌَ ٟا َُٗ ٪اُٟوا َوا ِ٨َ ٌَ ٟا ُ ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ت ِؽ ُر َ
َّ
وَ ٪س َّ ٨ة
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َ٘اُٟوا َّلَ َواہللٔ َ٣ا ِ َ ٧ؽرٔی َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪بُ ٌِ َؽ َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا إ ٔ َّ٣ا َواش َٔؽ ْة َوإ ٔ َّ٣ا اث ِ ََ ٨تا ٔ ٪أَ ِو ثَ ََل ْث َو َس ِب ٌُ َ

ک َشًَّی ًَ َّؽ َؼصَُ َّ٩س ِب ٍَ َس ََ ٤وا ٕ
ئ َّ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٓ ٢و ََّ ٚ
َو َّ
ُح بَی ِ َن أَ ًِ ََل ُظ
اٟش َ٤ا ٔ
ت ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٟش َ٤ا ُئ َّأًٟی ٓ َِو َٗ َضا ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٟشابٔ ٌَ ٔة بَ ِ ْ
ئ إلٔ َی َّ
َوأَ ِس َٔٔ٠طٔ َ٤َ ٛا بَی ِ َن َّ
ئ إلٔ َی
٣َ ١ا بَی ِ َن َس َ٤ا ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َوٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
ک ث َ َ٤اَ ٔ ٧ي ُة أَ ِو ًَا ٕ ٢بَی ِ َن أَهِ ََلٓ ٔضَٔ َّ٩و ُر َٛبٔضِٔ ٣ٔ َّ٩ث ُ

ئ إلٔ َی َّ
٣َ ١ا بَی ِ َن َّ
ک َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ بِ ُ٩
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواہللُ ٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
َس َ٤ا ٕئ ث ُ ََِّ ٓ ٥و َُ ٚه ُضورٔصٔ َّ٩ا ِِ ٌَ ٟز ُغ بَی ِ َن أَ ِس َٔٔ٠طٔ َوأَ ًِ ََل ُظ ِٔ ٣ث ُ
ُش َِ ٤ي ٕؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت َی ِصٌَی بِ ٌَٔ٣َ ٩ی ٕن َي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل یُزٔی ُؽ ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ أَ َِ ٪ی ُص َّخ َشًَّی َن ِش َُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٤ط َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٗا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یک ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َب ٌِ َف َص َذا
یب َو َر َوی ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی ثَ ِو ٕر ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ِ َ ٧ص َو ُظ َو َرٓ ٌََ ُط َو َر َوی َ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َش ْ
َغ ْ
وسی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َو َٗ َٔ ُط َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩

بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ ِظب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُج َّل بٔبُ َع َاری ًَل َی َب ِِ َٕ ٠ة َو ًََِ ٠يطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َؼا ُئ

يضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َي ُ٘و َُ َٛ ٢شاَ ٔ ٧

دبع نب دیمح ،دبعارلنمح نب دعس ،رمعف نب ایب سیق ،امسک نب رحب ،دبعاہلل نب ریمعة ،افنح نب سیق ،رضحت ابعس نب
دبعابلطملریضاہللاعتیلامہنعرفامےتںیہہکںیمافراحصہبریضاہللاعتیلمہنعیکاکیامجتعاحطبءےکاقمؾرپروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتےھٹیب وہےئآ ےہکاکیدبیلسگریولگاسیکرطػدےنھکی ےگل۔روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
وپاھچ ہک ایک مت اجےتن وہ ہک اس اک انؾ ایک ےہ؟ رعض ایک یج اہں ہی ابدؽ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افر زمؿ یھب۔
رعض ایک یج اہں زمؿ یھب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افر انعؿ یھب۔ رعض ایک یج اہں انعؿ یھب رھپ وپاھچ ہک ایک مت
ولوگںوکولعمؾےہہکآامسؿفزنیمےکدرایمؿانتکافہلصےہ؟رعضایکںیہناہللیک مسقل ںیہناجےتن۔آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاؿدفونںںیمارتہک(،)23رتہب()27ایرتہت()27ربساکرفؼےہ۔رھپاسےسافرپاکآامسؿیھباام یہدفرےہافر
ایسرطحاسوتںآامسؿونگاےئ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوتںآامسؿرپاکیدنمسرےہاسےکےلچنافرافرپےک
انکرفںےکدرایمؿیھباام یہافہلصےہانتجاکیآامسؿےسدفرسےآامسؿکتاک۔اسےکافرپآھٹرفےتشںیہوجڑاہڑیرکبفں
یکرطحںیہ۔اؿےکرھکفںافر ںونخںاکدرایمینافہلصیھباکیآامسؿےسدفرسےآامسؿکتاکےہافراؿیکھٹیپرپرعشےہ
اسےکےلچنافر افرپےکانکرےےکدرایمؿیھب اکیآامسؿےسدفرسے آامسؿکتاک افہلصےہافراسےک افرپاہللےہ۔دبع
نبدیمح ،ییحی نب نیعم اک وقؽلقن رکےت ںیہہک دبعارلنمح نب دعس جح ےک ےئلویکں ںیہناجےت اتہکولگاؿ ےس ہیدحثی نس
ںیکس۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔فدیل نب ایب وثر یھب امسک ےس ایس یک امدنندحثی لقنرکےت ںیہ ،ہی رموفع ےہ۔ رشکی یھب
امسکےساساکھچکہصحوموقًافلقنرکےتںیہ۔دبعارلنمحفہدبعرلنمحنبدبعاہللنبدعسرازیںیہ۔ییحینبومیس،دبعارلنمح
نبدعسرازیےسافرفہاےنپفادلےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےناخبراںیماکیصخشوکداھکیوجرچخرپوساراھتافررسرپایسہامعہم
اھت۔فہاتہکاھتہکہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسانہپایےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلنمحنبدعس،رمعفنبایبسیق،امسکنبرحب،دبعاہللنبریمعة،افنحنبسیق،رضحتابعسنب
دبعابلطملریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہاعمرجیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہاعمرجیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1246

راوی  :ابوَکیب ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ٤ً ،زو ب ٩شارث ،ؼراد ابواٟش٤ض ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد أَبٔی َّ
اٟش ِ٤ضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ر ِٔط ٔؽ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

رک اٟزَّیِتٔ َٓإٔذَا َ َّْقبَ ُط إلٔ َی َو ِجضٔطٔ َس َ٘ َل ِت َ ُِف َوةُ َو ِجضٔطٔ ٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِؤٟطٔ کَا ِِ ٤ُ ٟض َٔٗ ١ا َٔ َ ٌَ َٛ ٢
ی٩
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ر ِٔطؽٔ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َ لْم
ل شم
ُ
ه
ْ
اوبرک ب ،ردشنی نب دعس ،رمعف نب احرث ،دراج اوبا  ،،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع اس آتی ک ِل (سج
دؿوہاگآامسؿےسیجاتابنالھگپوہ ا۔اراعمرج۔آتی۔)یکریسفتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتوہےئرفامےتںیہہک
ملل ےس رماد لیت یک ٹھچلت ےہ۔ رھپ بج فہ اےس اےنپ ہنم ےک رق ب رکے اگ وت اس ےک ہنم یک اھک اس ںیم رگ اجےئ یگ۔ ہی
دحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػردشنییکرفاتیےساجےتنںیہ۔
ل شم
رافی  :اوبرک ب،ردشنینبدعس،رمعفنباحرث،دراجاوبا ،،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتوسرةانجل
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةانجل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1247

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابواٟوٟيؽ ،ابوًوا٧ہ ،ابوبَش ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَىٔی أَبُو ا َِ ٟؤٟيؽٔ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
َش ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِٟحٔ َِّ ٩و ََّل َرآص ُِ ٥اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٣َ ٢ا َ َ
ی ٩إلٔ َی ُسو ًُٔ ٚکَا ٕي َو َٗ ِؽ ش ٔي َ ١بَی ِ َن َّ
اٟظ َياكٔی ٔن َوبَی ِ َن َظبَر ٔ َّ
اٟظ ُض ُب
ئ َوأ ُ ِر ٔسَِ ٠ت ًََِ ٠يض ٔ ُِّ ٥
كَائ ٔ َٔ ٕة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔطٔ ًَا ٔ٣ؽٔ َ
اٟش َ٤ا ٔ
َُف َج ٌَ ِت َّ
اٟظ َياكٔی ُن إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣ض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َ٣ا َلَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ش ٔي َ ١بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَی ِ َن َظبَر ٔ َّ
اٟظ ُض ُب َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا
ئ َوأ ُ ِر ٔسَِ ٠ت ًَ َِ ٠ي َ٨ا ُّ
اٟش َ٤ا ٔ
َ
َشا َ ٢بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَی ِ َن َظبَر ٔ َّ
ق َو ََِ ٣ارٔبَ َضا َٓاُ ِ ٧وزُوا َ٣ا َص َذا َّأ ٟذی َشا َ ٢بَ ِي َ٥ِ ُٜ٨
ئ إ ٔ ََّّل أَ ِْ ٣ز َش َؽ َث ٓ ِ ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
َاُضبُوا َ٣ظَ ار َٔ ٚاْلِ َ ِر ٔ

َوبَی ِ َن َظبَر ٔ َّ
و٣َ ٪ا َص َذا َّأ ٟذی َشا َ ٢بَ ِي َُ ٨ض َِ ٥وبَی ِ َن َظبَر ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َي ِ ٔ
و٣َ ٪ظَ ار َٔ ٚاْلِ َ ِر ٔ
ق َو ََِ ٣ارٔبَ َضا َیب ِ َت ُِ َ
رضب ُ َ
َّ
یَ ٩ت َو َّج ُضوا ِ َ ٧ص َو ت َٔضا ََ ٣ة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ب ٔ َِ ٨ع ََ ٠ة ًَا ّٔ ٣ؽا إلٔ َی
َف َّأ ٟذ َ
اٟش َ٤ا ٔ
ْص َٖ أُو َٟئ ٔ َ
ک اُ َ ٨َّ ٟ
ئ َٓا ِن َ َ
َ
آ ٪ا ِس َت ٌَُ ٤وا َُ ٟط َٓ َ٘اُٟوا َص َذا َواہللٔ َّأ ٟذی َشا َ ٢بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وبَی ِ َن
ْق َ
ُسو ًُٔ ٚکَا ٕي َوص َُو ي َُؼل ِّی بٔأ ِػ َصابٔطٔ َػ ََل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َسٌُ ٔ٤وا ا ِِ ُ ٟ
َظبَر ٔ َّ
اٟز ِطؽٔ َٓآ َ٨َّ ٣ا بٔطٔ َو٩َِ ٟ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٗا َُ َٓ ٢ض َ٨اَ ٔ ٟ
ک َر َج ٌُوا إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣ض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا َٗ ِو َ٨َ ٣ا إَّٔ٧ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُ ِْقآّ٧ا ًَ َح ّبا َی ِضؽٔی إلٔ َی ُّ
َ
َف ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َِّ ٩وإٔ٤َ َّ ٧ا أُوو َٔی إَِٔ ٟيطٔ
نُ ِ ٔ
َش َک ب ٔ َزبِّ َ٨ا أَ َش ّؽا َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َی َ٧ب ٔ ِّيطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ١ِ ُٗ ٥َ ٠أُوو َٔی إلٔ َ َّی أََّ٧طُ ِ
اس َت ََ ٍَ ٤ن َ ْ

ُوَِ ٠ًَ ٪يطٔ َ ٔ ٟب ّؽا
َٗ ِو ُ ٢ا ِٟحٔ َِّ ٩وب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َِ َٗ ٢و ُ ٢ا ِٟحٔ ِِّ َ٘ ٔ ٟ ٩و ٔ٣ض ٔ ِ٤َّ َٟ ٥ا َٗ َاِ ًَ ٦ب ُؽ اہللٔ یَ ِؽًُو ُظ کَاؼُوا یَُٜوَ ٧
و ٪بٔ ُش ُحوؼٔظ ٔ َٗا ََ ٢ت ٌَ َّحبُوا ٔ ٩ِ ٣كَ َواً َٔي ٔة أَ ِػ َصابٔطٔ َُ ٟط َٗاُٟوا
و ٪بٔ َؼ ََلتٔطٔ ٓ ََي ِش ُح ُؽ َ
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َرأَ ِو ُظ ي َُؼل ِّی َوأَ ِػ َصاب ُ ُط ي َُؼ َُّ ٠
ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ٣ض ٔ ِ٤َّ َٟ ٥ا َٗ َاِ ًَ ٦ب ُؽ اہللٔ یَ ِؽًُو ُظ کَاؼُوا یَُٜوَُ ٧وَِ ٠ًَ ٪يطٔ َ ٔ ٟب ّؽا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبعنبدیمح،اوباولدیل،اوبوع اہن،اوبرشب،دیعس نبریبج ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ہن ںونں وک داھکی افر ہن اؿ ےک اسےنم رقآؿ رکمی یک التفت یک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ احصہب ریض
اہللاعتیلہنع ےکاسھتاکعظ ےکابزار اجےنےکےئلےلکنوتاطیشونں افرفیحےکدرایمؿرپدہاحلئرک دایایگ افراؿ رپےلعش ربےنس
ےگلاسرپایشنیطاینپوقؾےکاپسفاسپآےئوتاوہنںےنوپاھچہکایکوہا؟ےنہکےگلل ےسآامسؿیکربخںیرفکدییئگںیہافر
ےلعشرباسےئاجرےہںیہ۔فہ ےنہکےگلہکہییسک ےئنمکحیکفہجےسےہذہلامتولگ رشمؼفرغمبںیموھگؾرھپرکدوھکیہکفہ ایک
زیچےہ۔سجیکفہجےسل ےسربخںیرفکدییئگںیہفہےلکنوجولگاہتہمیکرطػاجرےہآ ےفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملسےکاپسہلخنےکاقمؾرپےچنہپ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکعظےکابزاریکرطػاجرےہآ ے۔ہکاسہگجرجفیکامنززپےنھ
ےگل۔بجںونںےنرقآؿانسوتاکؿاگلرکےننسےگلہکاہللیکمسقیہیزیچےہوجمتولوگںکتربخںیت ےنچنےسرفکریہےہرھپفہ
فاسپاینپوقؾیکرطػےلچےافرےنہکےگلاےوقؾل ےناکیبیجعرقآؿانسےہوجدہاتیاکراہتسداھکاتےہل اسرپاامیؿ
الےئافراےنپربےکاسھتیسکوکرشکیںیہنرکےت۔اسومعقرپاہللاعتیلےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرپہیآتیانزؽ
لْ
ُ
فَح ِإ َ ََّل َأ َّی ُةا ْشیَمَ َع َ ٌَّ
نِما خِ ّ ِن(وتہہکھجموکمکح آایہکنسےےنتکولگںونںےک۔رھپےنہکےگلل ےنانسےہاکی
ي ْ
َلْق ُأ ِ َ
رفامیئ ْ
رقآؿبیجعہکاھجمساتےہ کینراہ۔وسل اسرپنیقیالےئافررہسگہنرشکیالتبںیئ ےگل اےنپرباکیسکوک۔انجل۔)ینعیاہلل
اعتیلےنںونںاکوقؽیہانزؽرکدای۔رھپایسدنسےسانبابعسریضاہللاعتیلہنعیہےسوقنمؽےہہکہییھبںونںاکیہوقؽ َ َّ
اھتْل
لااآلۃی(افرہیہکبج ڑھکاوہاہللاکدنبہہکاوکساکپرےولوگںاکدنبےنھاتگلےہاسرپ۔ھٹھ۔
ن ُعـُ َک ُدفا َ ُي ُي َؿعَل َ ْن ِة ِ َ ً د
ّللَّ َ ْ د
عا ِ
َف َؾ َ ْ ُ د
انجلآتی)رفامےتںیہہکبجاوہنںےنروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافراحصہبریضاہللاعتیلمہنعوکامنززپےتھوہےئداھکی
ہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوتاحصہبرکاؾریضاہللاعتیلمہنعیھبزپےنھےگلرھپبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدہ
رکےتوتاحصہبریضاہللاعتیلمہنعیھب ےدہرک ےتافربجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسروکعرکےتوتاحصہبریضاہللاعتیلمہنعیھب
عا َِّ
ن ُع ُـ
ّلل َ ْ د
روکعرکےت۔وتاؿولوگںوک احصہبرکاؾریضاہللاعتیل مہنعیکااطتع رپبجعتوہاافراینپوقؾےس ےنہکےگل َ َّْل َف َؾ َ ْ ُ د

لااآلۃیہیدحثینسححیحصےہ۔
َک ُدفا َ ُي ُي َؿعَل َ ْن ِة ِ َ ً د

رافی  :دبعنبدیمح،اوباولدیل،اوبوعاہن،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةانجل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1248

راوی :

َ ١ش َّؽث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ

و ٪إلٔ َا َّ
و ٪ا َِ ٟوو َِی َٓإٔذَا َسٌُ ٔ٤وا ا ِٟکََ ٤َ ٔ ٠ة َزا ُؼوا ٓ َٔيضا تٔ ِش ٌّا َٓأ َ َّ٣ا ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة
ًَبَّا ٕ
اٟش َ٤ا ٔء َي ِش َتَ ٌُ ٔ٤
ا ٪ا ِٟحٔ َُّ ٩ي ِؼ ٌَ ُؽ َ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
َکوا ذََٟٝٔ
َٓ َتُٜو َُ ٪شًّ٘ا َوأَ َّ٣ا َ٣ا َزا ُؼو ُظ ٓ ََيُٜو ُ ٪بَاك َّٔل َٓ َ٤َّ ٠ا بٌُ َٔث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٌَُّ ٔ ٨٣ُ ٥َ ٠وا ََ٘ ٣اً َٔؽص ََُِ ٓ ٥ذ َ ُ
ق ٓ ََب ٌَ َث ُجُ٨و َؼ ُظ
يص َ٣ا َص َذا إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٕ َٗ ِؽ َش َؽ َث فٔی اْلِ َ ِر ٔ
يص َوَ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜاُ ٨ُّ ٟح ُو ٦یُ ِزمَا ب ٔ َضا َٗ ِب َ ١ذََ٘ َٓ َٟٝٔا َُ َٟ ٢ض ِ ٥إٔبُِ ٔ ٠
ْٔلٔبَِ ٔ ٠

ٓ ََو َج ُؽوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ّٔ٤ا ي َُؼل ِّی بَی ِ َن َج َب َ٠ی ِ ٔن أ ُ َرا ُظ َٗا َ ٢ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓ َُ٘ ٠و ُظ َٓأ َ ِظبَرُو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢صَ َذا َّأ ٟذی
ق َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َش َؽ َث فٔی اْلِ َ ِر ٔ

دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکنجآامسؿیکرطػھڑاھرکےتآ ے
ہکفیحیکابںیتنسںیکسانچہچناکیہملکنسرکونڑباھدےتی۔ذہلاوجابتہ یوہیتفہچسوہاجیتافرزایدہرکےتوتوھج یوہاجیت۔رھپ
بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وعبمث وہےئ وت ایکن ٹنیھب نھچ یئگ اوہنں ےن اسیلب ےس اس اک ذترکہ ایک ۔ اس ےس ےلہپ اںیہن
اترفںےسیھبئننامرااجاتاھتاسیلبےنہکاگلہکہییسکےئناحدےثیکفہجےسوہاےہوجزنیمرپفاعقوہاےہرھپاسےناےنپرکشل
رفاہن  ےئ ۔ اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس وک اشدی ہکم ےک دف ڑاہڑفں ےک درایمؿ ڑھکے وہ رک رقآؿ زپےتھ وہےئ اپای ۔
انچہچنفاسپآےئافراسےسالماقترکےکاتبای۔فہےنہکےگلیہیاینفاہعقےہوجزنیمرپوہاےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةانجل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1249

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا َٔ ٚش َّؽثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِٓ ٩ت ِ َرة ٔ ا َِ ٟووِ ٔی َٓ َ٘ا َ ٢فٔی َشؽٔیثٔطٔ بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا أَ ِ٣شٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو ّتا ٔ٩ِ ٣

َکس ٕ ٓٔی بَی ِ َن َّ
َّ
ق َٓ ُحث ٔ ِث ُت ُٔ ٨ِ ٣ط
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ُفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی َٓإٔذَا ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ک َّأ ٟذی َجائَىٔی ب ٔ ٔ َ
ُحا َئ َجاْ ٔ ٟص ًَل َی ُ ِ
ئ ََ
َّ
َ
َ
ِّ
اٟز ِجزَ َٓاصِ ُحزِ َٗ ِب َ١
ُف َج ٌِ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َز ُِّ٠٣ون ٔی َز ُِّ٠٣ونٔی ٓ ََؽثزُونٔی َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَا أَ ُّی َضا ا َِّ ٤ُ ٟؽثزُ ٗ َُِٓ ٥أٔ ِ ٧ذ ِر إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َو ُّ
ُر ًِ ّبا َ َ
َف َق اٟؼَّ ََلةُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ یَ ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أَ ُِ ٪ت ِ َ

ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکفیحےک قلعتماتبےتوہےئانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمالچاجراہاھتہکآامسؿےساکیآفاز
آیتانسیئدیںیمےنرسااھٹایوتداھکیہکفیہرفہتشےہوجریمےاپساغررحاںیمآایاھت۔فہآامسؿفزنیمےکدرایمؿاکیرکیسرپ
اھٹیبوہااھت۔ںیماسےسڈرایگ افرولٹآای۔رھپںیمےناہکہکےھجم لبمافڑاھؤ۔رھپےھجم لبمافڑاھدایایگافرہیآایتانزؽوہںیئ
ُ ِ
قُ
خ َف ْ خ ُ ْز (اے احلػ ںیم ےنٹیل فاےل ڑھکا وہ رھپ ڈر انس دے افر اےنپ رب یک ڑبایئ وبؽ افر اےنپ
َي َأ ُّ َب الْمُ َّدد ّ ِ ُث ْم َفَ ْ د
ن ِْر ایل وقہل َفارلّ ْ َ
ڑپکے اپک رھک افر دنگیگ ےس دفر رہ۔ ارثدرث۔ آتی ا۔) ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ اس دحثی وک ییحی نب ایب ث ،اوبہملس نب
دبعارلنمحےسیھبلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةانجل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1250

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،شش ٩ب٣ ٩وسی ،ابٟ ٩ہيٌہ ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

يٌ َة ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ

َّ
َّ
ک ٓ ٔيطٔ أَبَ ّؽا َٗا َ٢
َخئّا ث ُ َّ ٥یُ ِض َوی بٔطٔ ََ ٛذَ ٔ ٟ
اُف َس ِبٌٔی َن َ ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟؼَّ ٌُوؼُ َج َب َْ٧ ٩ِ ٣ٔ ١ا ٕر َی َت َؼ ٌَّ ُؽ ٓ ٔيطٔ ا ِٟک َ ٔ ُ

يٌ َة َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َط ِي ْئ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َِ ٣ز ُٓو ًّا َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ
ُوٖ
َِ ٣وٗ ْ
دبعنبدیمح ،نسحنبومیس،انبہعیہل،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وعصد منہج ںیم اکی ڑاہڑ اک انؾ ےہ دفزیخ وک اس رپ رتس ربس ںیم ھڑاھای اجےئ اگ۔ افر رھپ دلیکھ دای اجےئ اگ افر رھپ
ہشیمہایسرطح وہاترےہاگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػانبہعیہلیکرفاتیےسرموفعاجےتنںیہ۔اساکھچک
ہصحہیطعےنیھباوبدیعسریضاہللاعتیلہنعےسوموقًافلقنایکےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نسحنبومیس،انبہعیہل،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةانجل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1251

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪حاٟؽ ،طٌيی ،شرضت جابز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَُ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حإ ٔ ٟؽ ًَ َِّ ٩
ض ٔ٩ِ ٣
اض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ ْٔلَُ٧ا ٕ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َْ َ ٧ ٢
َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ي ٌِ ََ٧ ٥ُ ٠ب ٔ ُّيَ ًَ ٥ِ َٛ ٥ِ ُٜؽؼُ َظزَٔ َ ٧ة َج َض ََّٗ ٥َ ٨اُٟوا ََّل ِ َ ٧ؽرٔی َشًَّی َن ِشأ َ ََ٧ ٢ب ٔ َّي َ٨ا َٓ َحا َئ
أَ ِػ َص ٔ
ک ا َِ ٟي ِو ََٗ ٦ا ََ ٢وب ٔ َ٤ا ُُٔ٠بُوا َٗا ََ ٢سأ َ َُ ٟض ِ ٥یَ ُضوؼُ َص َِ ١ي ٌِ َ٥ُ ٠
َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َُُ ٔ ٠ب أَ ِػ َصاب ُ َ
و٪
َ٧ب ٔ ُّيَ ًَ ٥ِ َٛ ٥ِ ُٜؽؼُ َظزَٔ َ ٧ة َج َض ََّٗ ٥َ ٨ا َ٤ََ ٓ ٢ا َٗاُٟوا َٗا ََٗ ٢اُٟوا ََّل ِ َ ٧ؽرٔی َشًَّی َن ِشأ َ ََ٧ ٢ب ٔ َّي َ٨ا َٗا َ ٢أَ َٓ َُِ ٔ ٠ب َٗ ِو ُْ ٦سئ ٔ ُ٠وا ًَ َّ٤ا َّلَ َي ٌَِ ٤َُ ٠
ئ اہللٔ إنٔ ِّی َسائُٔ ُ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥تُ ِزبَةٔ
َٓ َ٘اُٟوا ََّل َن ٌِ ََ ٥ُ ٠شًَّی َن ِشأ َ ََ٧ ٢ب ٔ َّي َ٨ا َل ُٔ ٨َّ ٜض ِِ َٗ ٥ؽ َسأَُٟوا َ٧ب ٔ َّي ُض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا أَرَٔ٧ا اہللَ َج ِض َز ّة ًَل َ َّی بٔأ َ ًِ َؽا ٔ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوه ٔ َی َّ
َش ْة َوفٔی ََّ ٣زة ٕ تٔ ِش ٌَ ْة
اٟؽ ِر َُ ٣
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َجاؤُا َٗاُٟوا یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ًَ ٥ِ َٛ ٥ؽؼُ َظزََ٧ةٔ َج َض ََّٗ ٥َ ٨ا َ ٢صَ ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا فٔی ََّ ٣زة ٕ ًَ َ َ
َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا تُزِبَ ُة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ش َٜتُوا صُ َِ ٨ي َض ّة ث ُ ََّٗ ٥اُٟوا ِظ ِبزَ ْة یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا َ٢

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟع ُِبز ُ َّٔ ٩ِ ٣
اٟؽ ِر َٔ ٣ک َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َُ ٣حإ ٔ ٟؽ
انبایبرمع،ایفسؿ،اجمدل،یبعش،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکدنچوہیدویںےناحصہبرکاؾریضاہلل
اعتیلہنعےسوپاھچہکاہمترےیبنوکولعمؾےہہکمنہجےکےنتکزخایچنںیہ؟احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرفامایںیمہملعںیہن
نکیلل وپںیھچےگ۔رھپاکیصخشیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافررعضایکاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتیل مہنع آج اہر ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک رطح؟ ےنہک اگل ہک
وہیدویں ےن اؿ ےس وپاھچ اھت ہک ایک اہمترا یبن اجات ےہ ہک منہج ےک ےنتک زخایچن ںیہ۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک احصہب
ریض اہلل اعتیل مہنع ےن ایک وجابدای؟ ےنہک اگلہک اوہنں ےن اہکہک ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس وپےھچریغب ںیہن اتب ےتکس۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکفہوقؾاہریئگسجےسایسیزیچےکابرےںیموپاھچایگوجفہںیہناجےت؟(ینعیاسںیموت
اہرےنفایلوکیئابتںیہن)ہکلبوہیدویںےنوتاےنپیبنےساہکاھتہکںیمہاالعہیناہللاکددیاررکاےئ۔اہللےکاؿدونمشںوکریمے
اپسالؤ۔ںیماؿےسوپاتھچ وہںہکتنجیکیٹمسکزیچیکےہ؟افرفہدیمہےہ۔رھپ بجفہولگآےئوتآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےسوپےنھچےگلہکمنہج ےکےنتکزخایچنںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اہوھتںےسدفرمہبتااشرہایک۔ اکیرمہبتدس
اویلگنں ےس افر اکی رمہبت ون اویلگنں ےس (ینعی) وہیدی ےنہک ےگل اہں۔ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس وپاھچ ہک
تنج یک یٹم سک زیچ یک ےہ؟ فہ دنچ  ےحم پچ رےہ افر رھپ ےنہک ےگل اایوباقمس رف ی یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
دیمےیکرف یےہ۔اسدحثیوکل رصػاجمدلیکرفاتیےساسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اجمدل،یبعش،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ریسفتوسرةانجل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1252

راوی  :شش ٩ب ٩ػباط بزار ،زیؽ ب ٩شباب ،سہي ١بً ٩بؽاہلل ٗلعی ،ثابت ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّی َوص َُو أَ ُظو َشزِ ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی َشزِٕ ٦
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ ا َِ ٟبزَّا ُر َش َّؽث َ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
اب أَ ِظب َ َرَ٧ا ُس َض ِي ُ

١
 ١اَّ ٟت ِ٘ َوی َوأَ ِص ُ
ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّی ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ص َُو أَصِ ُ
َ
َّ
َّ
َِف َُ ٟط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َفة ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أََ٧ا أَصِ ْ ١أَ ِ ٪أُت َقی ٓ ََ ٩ِ ٤ات َ٘انٔی ََٓ ٥َِ ٠ی ِح ٌَ ِ٣َ ١عٔی إ ٔ َّ ٟضا َٓأَ٧ا أَصِ ْ ١أَ ِ ٪أَُ ٔ َ
ا َِ ٔ ِِ ٤َ ٟ
َص َذا َشؽ ْ
َف َؼ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت
یب َو ُس َض ِي َِْ ٟ ١ي َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ َت َ َّ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

نسحنبابصحزبار،زدینبابحب،لیہسنبدبعاہلل ،یع،اثتب،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلع
ھ َأ ْه ُلال َّی ْْ َوی َف َأ ْه ُلالْمَع ْف ِ َر ِةاآلۃی(فیہےہسجےسڈراناچوا افرفیہےہ ےنشخےکالقئ۔آتی۔)یک
فآہلفملسےساسآتی ُ َ
ریسفت لقن رکےت وہےئ رفامےت ںیہہک اہلل اعتیل رفامےتںیہہک ںیماس القئ وہںہک دنبے ھجم ےسڈرںی۔سپ وج ھجم ےسڈرا افر
ریمےاسھتیسکوکرشکیہن رہٹاایوتںیماساکالہوہںہکاےساعمػرکدفں۔ہی دحثینسحرغ بےہ۔لیہسدحمنیثےک
زندکیوقیںیہنافرلیہسےنہیدحثیاثتبےسلقنیکےہ۔
رافی  :نسحنبابصحزبار،زدینبابحب،لیہسنبدبعاہلل ،یع،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئایقہمیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئایقہمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1253

٣وسی ب ٩ابی ًائظہ ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ
راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياٰ ،٪

ا٪
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٣ُ ٩

َّ
َّ ُ
ُح ُک ب ٔطٔ َ ٔ ٟشاُ َ ٧ط یُزٔی ُؽ أَ َِ ٪ی ِصَٔوَ ُط َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ََّل تُ َ ِّ
ْقآ ُ ٪یُ َ ِّ
ک
ُح ِک بٔطٔ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا ِِ ُ ٟ

ا ٪یُ َ ِّ
يض َٗا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُ٩
ُح ُک بٔطٔ َط َٔت َِيطٔ َو َ َّ
رح َک ُسٔ َِيا َُ ٪ط َٔت َِيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ ٔ ٟت ٌِ َح َ ١بٔطٔ َٗا ََٓ ٢ک َ َ
اٟثور ُّٔی یُ ِص ٔش َُّ ٩
َّ
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة َظی ِ ّرا
ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َٗا َ ٢یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ک َ َ
اٟث َ٨ا َئ ًَل َی َُ ٣
اُ ٪سٔ َِيا ُِ ٪
انبایبرمع،ایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکبجروسؽاہللیلصاہلل
ن
ہیلعفآہلفملسرپرقآؿانزؽوہاتوتاینپزابؿالہےتاتہکاےسایدرکںیلاسرپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ َل ُ َ ِ
يّ ْ
کیِ ِةل َِسا َ َ
ل ِ َیع
ْج َ َل یِ ِة اآلۃی (ہن الچ وت اےکس زپےنھ رپ اینپ زابؿ اتہک دلجی اس وک ھکیس ےل۔ فہ وت امہرا ذہم ےہ اس وک عمج رانھک ریتے ہنیس ںیم افر
زپانھریتیزابؿےساایقلہمآتی)،انچہچنرافیاےنپوہٹنالہرکاتبےتافرایفسؿےنیھباےنپوہٹنالہرکاتبایہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساسرطحوہٹنالہایرکےتآ ے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔یلعنبدمینی،ییحینبدیعساطقؿےسلقنرکےتںیہ
ہکایفسؿوثری،ومٰیسنبایباعہشئریضاہللاعتیلاہنعیکرعتفیایکرکےتآ ے۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئایقہمیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1254

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،طبابہ ،اَسائي ،١ثویز ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١ث ُ َویِز ٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َط َبابَ ُة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َک ُُ ٣ض ًَِ ٥ل َی
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِؼنَی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة  ٩ِ ٤ََ ٟیَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی ٔج َ٨أ٧طٔ َوأَ ِز َوا ٔجطٔ َو َظ َؽ ٔ٣طٔ َو ُ ُ
َسرٔظ ٔ َٔ ٣شی َر َة أَ َِ ٕٔ ٟس َٕ ٨ة َوأَ ِ َ
َّ
ُ
اُض ْة إلٔ َی َربِّ َضا
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠و ُجو ْظ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َ ٔ َ ٧
اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣َ ١یَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی َو ِجضٔطٔ ُ ُِؽ َو ّة َو ًَ ٔظ َّي ّة ث ََّ َ ٥
اْظ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َسائ ٔي َِ ٣ٔ ١ث ََ ١ص َذا َِ ٣ز ُٓو ًّا َو َر َوی ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٩
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َ ٔ َ٧

ا ٩ِ ًَ ٪ث ُ َویِز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗ ِو َُ ٟط َو٥َِ ٟ
أَبِ َح َز ًَ ِ ٩ث ُ َویِز ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗ ِو َُ ٟط َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َو َر َوی اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َی ِزٓ ٌَِطُ َو ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا ذ َََک ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕؽ َُی ِ َر َّ
َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ِ٩
اٟث ِور ِّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک أَبُو ُ َ
َ

اَ ٪وث ُ َویِ ْز یُِٜى َی أَبَا َج ِض َٕ ٥وأَبُو َٓاظٔ َت َة ا ِس ُُ ٤ط َسٌٔي ُؽ بِ ََُٔ ً ٩ل َٗ َة
ُسٔ َِي َ

دبع نب دیمح ،ابشہب ،ارسالیئ ،وثری ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل امہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادین
درےج اک یتنج یھب اےنپ اب ںں ،ویبویں ،اخدومں افر ںوتخں وک اکیربس یک اسمتف ےس دھکی ےکس اگ افر اؿ ںیم  ب ےس زایدہ دنلب
مٍ
رمےبتفاالفہوہاگ وجاہللرب ازعلتاک حبص فاشؾ ددیار رکےاگ۔ رھپآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنہی آایت زپںیھ ُفهوُ ٌّـ َ ْي َ ِ د
ا
َي ِ َ َ
ِ
ظ ٌّةاآلۃی (ےنتکہنماسدؿاتزہںیہ،اےنپربیکرطػدےنھکیفاےل۔اایقلہمآتی)ہیدحثیرغ بےہ۔اےس
ض ٌّة ِإَل َر ِّ َب َي َ
یئکولگارسالیئےسایسرطحرموفب ًلقنرکےتںیہ۔دبعاکلملنبارجبےناےسوثریےکوحاےلےسانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
اکوقؽلقنایکےہ۔رھپایعجشےنیھباےسایفسؿےساوہنںےنوثریےساوہنں ےناجمدہےسافراوہنںےنانبرمعریضاہللاعتیل
امہنعےسایہناکوقؽلقنایکےہافراسدنسںیموثریےکالعفہیسکےناجمدہاکذرکںیہنایک۔
رافی  :دبعنبدیمح،ابشہب،ارسالیئ،وثری،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئسبعیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئسبعیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1255

راوی  :سٌيؽ ب ٩یصٌی ب ٩سٌيؽ ا٣وی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َ
َ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
رع ِؿ َ٨ا ًَل َی صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌي ٕؽ اْلِ َ٣و ٔ ُّی َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أبٔی َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َ َ
ًَائٔظَ َة َٗا َِ ٟت أُِ٧ز ٔ ََ ًَ ٢ب َص َو َت َولَّی فٔی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُو ٕ ٦اْلِ َ ًِ َِم أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢یَا َر ُسو َ٢

َشٔٛی َن َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ئ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اہللٔ أَ ِر ٔط ِؽنٔی َوً ٔ َِ ٨ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًُْ ٩ِ ٣ٔ ١وَ َ٤ا ٔ
َخ َو َي ُ٘و ُ ٢أَ َت َزی ب ٔ َ٤ا أَُٗو ُ ٢بَأ ِ ّسا ٓ ََي ُ٘و ََُّ ٢ل َٓف ٔی َص َذا أُِ٧ز ٔ ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ًَ ١ل َی ِاْل َ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌُِز ٔ ُق ًَ ُِ ٨ط َويُ ِ٘ب ٔ ُ
یب َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢أُِ٧ز ٔ ََ ًَ ٢ب َص َو َت َولَّی فٔی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦و٥َِ ٟ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ٔیث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َی ِذ ُ ِ

دیعس نب ییحی نب دیعس اومی ،اؿ ےک فادل ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک وسرہ سبع
دبعاہلل نب اؾ وتکمؾ (انانیب احصیب) ےک قلعتم انزؽ وہیئ۔ اکی رمہبت فہ یبنارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہےئ
افررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمدنیاکراہتساتبےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساسفتقرشمنیکاک
اکی ڑبا آدیم اھٹیب وہا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس ابںیت رکےت رےہ افر دبعاہلل نب اؾ وتکمؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
ارعاضایک۔اوہنںےنرعضایکایکریمیابتںیموکیئاضمہقئےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہن۔اسرپہیوسرت
انزؽ وہیئ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ ضعب ولوگں ےن اس دحثی وک اشہؾ نب رعفہ ےس افر فہ اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک وسرہ
سبعرضحتدبعاہللنباؾوتکمؾےکقلعتمانزؽوہیئ۔اسدنسںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعاکذرکںیہن۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساومی،اؿےکفادل،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئسبعیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1256

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـ ،١ثابت ب ٩یزیؽ ،ہَل ٢ب ٩ظبابً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض
یؽ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ظب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ش َّؽث َ َ٨ا ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٩یز ٔ َ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َّاب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ْص أَ ِو َی َزی َب ٌِ ُـ َ٨ا ًَ ِو َر َة َب ٌِ ٕف َٗا ََ ٢یا
َش َ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢تُ ِص َ ُ
َغ َّّل َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة أَیُ ِب ٔ ُ
رعا ّة ُ ِ
وُ ٪شَٔا ّة ُ َ

يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ُٓ ََلُ َ ٧ة ٟٔکُ ِّ١ا ِ٣ز ٔ ٕ
ئ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َطأ ِ ُْ ٪ي ِِٔ٨يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ض َر َوا ُظ َسٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩ج َبیِر ٕأَي ِّـا َوٓ ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
ًَبَّا ٕ
دبعنبدیمح،دمحمنبلضف،اثتبنبسیدی،الہؽنب باب،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ مت ولگ ےگنن رسےگنن دبؿ افر ریغب ہنتخ ےک
ااھٹےئ اجؤ ےگ۔ اکی وعرت ےن وپاھچ ہک ایک  ب اکی دفرسے اک رتس دںیھکی ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای اے الفں
م ِْیِ
مٍ َدَْ ٌّؿ تُع ِْین ِة اآلۃی (رہ رمد وک اؿ ںیم ےس اس دؿ اکی ک ر اگل وہا ےہ وج اےکس ےئل اکیف ےہ۔ سبع۔
ئ ُ ْم َ ْي َ ِ د
ام ٍ
ِل ْ ِ
وعرت ِ ُ ّ ِ
آتی۔)ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبلضف،اثتبنبسیدی،الہؽنب باب،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہوکترییکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرہوکترییکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1257

راوی ً :باض بً ٩بؽاٌٟوي٨ً ٥بریً ،بؽاٟززاً ،ٚبؽاہلل ب ٩بصیرً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ػٌ٨اِی ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
ً٨ہ٤ا

یؽ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟو ٔٔي ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظبَرََ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩بَ ٔصیر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وص َُو ابِ ُ ٩یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ُ
َس ُظ أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٛأَُ َّ ٧ط َرأِ ُی
اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ًَی ِ ٕن ََِٓ ٠ي ِْقأ ِ إٔذَا َّ
َْط ِت َوإٔذَا َّ
اٟظ ُِ ٤ص ُٛو َِّر ِت َوإٔذَا َّ
یب َو َر َوی صٔظَ ُا٦
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ َّ٘ ِت صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنٔ َ َ
َ

َ ِ
ٕ َوَُیِرُ ُظ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ْقأِ إٔذَا
ٔیث ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َو َٗا ََّ َ ٩ِ ٣َ ٢
بِ ُ ٩یُو ُس َ
َس ُظ أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َی َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٛأُ َّ ٧ط َرأ ُی ًَی ِ ٕن ََِٓ ٠ي ِ َ
َّ
َْط ِت َوإٔذَا َّ
َک َوإٔذَا َّ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ َّ٘ ِت
اٟظ ُِ ٤ص ُٛو َِّر ِت َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنٔ َ َ
ابعسنبدبعامیظعلربنعی،دبعارلزاؼ،دبعاہللنبریحب،دبعارلنمحنبسیدیاعنصیئ ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع رفامےتںیہہک
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ایقتم اک احؽ اینپ آوھکنں ےس دانھکی اچےہ فہ وسرہ وکتری ،وسرہ ااطفنر افر وسرہ
ااقشنؼزپھےل۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،دبعارلزاؼ،دبعاہللنبریحب،دبعارلنمحنبسیدیاعنصیئ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مغف
فی
وسرہ نیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
مغف
وسرہ فینیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1258

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ب ٩شٜي ،٥ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩شٕٔ ٜي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
َّ
اب ُس٘ ٔ َ٠ِ َٗ ١بُ ُط
َف َو َت َ
اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َؽ إٔذَا أَ ِظ َلأ َظ ٔليئَ ّة َ ٜٔ ُ ٧ت ِت فٔی َِٗ٠بٔطٔ َ ُِٜ٧ت ْة َس ِو َؼا ُئ َٓإٔذَا ص َُو َ٧زَ ََ َوا ِس َت ِِ َ َ
َّ
َّ
وَٗ ٪ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث
َوإ ٔ ًَِ ٪ا َؼ ز َ
اًَ ٪ل َی ُُٗ٠وبٔض ٔ ِ٣َ ٥ا کَاُ ٧وا َیٔ ِٜشبُ َ
ََک اہللُ َ َّلَک بَ َِ ١ر َ
ٔیؽ ٓ َٔيضا َشًی َت ٌَِ ُ٠و ََِٗ ٠ب ُط َوص َُو اٟزَّا ُ ٪أ ٟذی ذ َ َ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ ،اقعقع نب میکح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن
رکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفام ایبجوکیئدنبہوکیئانگہرکاتےہوتاےکسدؽرپاکیایسہہطقناگلدایاجاتےہ۔رھپفہ

ارگ اےس رتک رک دے ای اافغتسررکے افر وتہب رکے وتاس اک دؽ اصػ وہ اجات ےہ افر ارگدفابرہ انگہرکے وت ایسیہڑباھ دی اجیت
ئِِ
ْک َؿ
ےہ اہیں کت ہک فہایسیہ اےکسدؽ رپ اھچ اجیت ےہ افر یہی فہ راؿ ےہ سج اک ذرک اہلل اعتیل ےن َ َّّل ْ
اؿ َ َلَع ُ ُُ ِ ْم َم َک ُيا َ ْ ِ ُ
لَب َر َ
مغف
اآلۃی (رہ سگ ںیہن ہکلب اؿ ےک (ربے) اکومں ےس اؿ ےک دولں رپ زگن گل ایگ ےہ۔ وسرہ فین۔ آتی۔) ںیم ایک ےہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
مغف
وسرہ فینیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1259

راوی  :یصٌی ب ٩ؼرست بْصی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ش َّ٤ا ْؼ ص َُو ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َِ ٣ز ُٓو َْ یَ ِو َ٦
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩ؼُ ُر ِس َت ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و ٪فٔی اَّ ٟز ِطضٔ إلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اٖ آذَأ٧ض ٔ ِ٥
اض َ ٔ ٟز ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َٗا ََ ٢ي ُ٘و َُ ٣
َي ُ٘ ُو ٦اُ ٨َّ ٟ
لَ
م
ی
ِ
ییحی نب درتس رصبی ،امحد نب زدی ،اویب ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ َ ْي َؾ َ ُي ُؾ َّ
اْل َن (سجدؿ
ان ُ
ب َْ
س ِ َل ِّ
لعل
لمغف
فی
 ب ولگ رب ا مین ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ۔ ا ن آتی) یک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ ہک اس رفز ولگ اس احتل ںیم
ڑھکےوہںےگہکفہفصناکونںکتےنیسپںیمڈفےبوہےئوہںےگ۔
رافی  :ییحینبدرتسرصبی،امحدنبزدی،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

مغف
وسرہ فینیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1260

ًيسی ب ٩یو٧ص ،ابً ٩و٧ ،٪آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا
راوی  :ہ٨اؼٰ ،

َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ََ ٦ي ُ٘ ُو٦
اض َ ٔ ٟز ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َٗا ََ ٢ي ُ٘ ُو ٦أَ َش ُؽص ُِ ٥فٔی اٟز َِّطضٔ إلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اٖ أُذُِ َ ٧يطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اُ ٨َّ ٟ
ےني َؾ َ ُي ُؾ
انہدٰ،یسیعنبویسن،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس َ ْ
لَ
م
ی
ِ
ان ُ ِ
َّ
اْل َن اآلۃی ےک قلعتم رفامای ہک اؿ ںیم ےس وکیئ فصن اکونں کت ےنیسپ ںیم ڈفاب وہا ڑھکا وہاگ۔ ہی دحثی نسح حیحص
ب َْ
س َل ِّ
ےہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :انہدٰ،یسیعنبویسن،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئااقشنؼیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئااقشنؼیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1261

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسیً ،ث٤ا ٪ب ٩اسوؼ ،اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

ا ٪بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت
وسی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َک ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و َُٓ ٢أ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أُوت َٔی َ ٔ ٛتابَ ُط
اب َصَ ٠
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٧ ٩ِ ٣َ ٢وٗ ٔ َع ا ِٔ ٟص َش َ

يض َش َّؽث َ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ
ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َي ٔشی ّرا َٗا َ ٢ذَٔ ٔ ٟک ا ٌَِ ٟزِ ُق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اَ ٪وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ
ا ٪بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبَ َ
اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ِٟوصَّ ٔ َّ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
اب اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ
دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،امثعؿنباوسد،انبایبةلنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےس اسحب اتکب ںیم وپھچ ھچگ رکیل یئگ فہ ربابد وہایگ۔ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساہللاعتیلوترفامےتںیہہک َفَ َمنَمْ ُأ ِ َ ِ بی
َ
يااآلۃی(وسسجوکالماامعؽانہماےکسداےنہاہھت
ّ
فت َُ َی ُة ِ َ ِمی ِن ِةایلوقہل ِ ً
ںیموتاسےساسحبےگنیلآاسؿاسحب۔وسرہاالاقشنؼآتی)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیوترصػویکینںاکشیپوہان
ےہ۔ ہیدحثینسححیحصےہ۔ دمحمنباابؿافریئکرافییھبدبعاولاہبیفقثےس فہ اویبےسفہانبایبةلنکہےسفہرضحتاعہشئ
ریضاہللاعتیلاہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدنندحثیلقنرکیتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،امثعؿنباوسد،انبایبةلنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئااقشنؼیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1262

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بيؽ ہ٤ؽانیً ،لی ب ٩ابی برک ،ہ٤اٗ ،٦تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ا َِ ٟض ََ ٤ذان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َٗ َتا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢شُوس َٔب ًُ ِّذ َب َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

دمحم نب دیبع ہداین ،یلع نب ایب رکب ،امہؾ ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایسجاکاسحبایکایگفہذعابںیمزپایگ۔ہیدحثیاتقدہیکرفاتیےسرغ بےہفہاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےت
ںیہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےسرموفعاجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعہداین،یلعنبایبرکب،امہؾ،اتقدة،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئربفجیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئربفجیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1263

٣وسی بً ٩بيؽة ،ایوب ب ٩ظاٟؽً ،بؽاہلل ب ٩رآٍ ،شرضت
راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،روط بً ٩باؼة وًبيؽ اہلل ب٣ ٩وسیٰ ،
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وب بِ َٔ ٩ظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
وسی ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة َوًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟي ِو ُ ٦ا ِِ ٤َ ٟوًُوؼُ یَ ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َوا َِ ٟي ِو ُ ٦ا ِِ ٤َ ٟظ ُضوؼُ یَ ِو ُ٦

َّ
َّ
َغبَ ِت ًَل َی یَ ِو ٕ ٦أَٓ َِـ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ٓ ٔيطٔ َسا ًَ ْة ََّل یُ َوآ ٔ ُ٘ َضا ًَ ِب ْؽ ُِ ٣ؤ ٔ٩ْ ٣
رع َٓ َة َواٟظاصٔ ُؽ یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َو َ٣ا كَِ ٌََ ٠ت اٟظ ُِ ٤ص َو ََّل َ َ
ََ
اب اہللُ َٟطُ َو ََّل َي ِش َتٌ ُ
ْقا ُ ٪بِ َُ ٩ت َّ٤إ ٦
ٔيذ َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ إ ٔ ََّّل أَ ًَا َذ ُظ اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُ َّ
َی ِؽًُو اہللَ ب ٔ َعی ِر ٕإ ٔ ََّّل ا ِس َت َح َ
وسی بِ ًُُ ٩ب َ ِي َؽ َة اَّ ٟزبَ ٔذ ُّی یُِٜى َی أَبَا ًَ ِب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َو َٗ ِؽ َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ َو َُ ٣
اْلِ َ َسؽ ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩
َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪وَُیِرُ ُظ ٔٔٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِب ُة َو َّ
اٟث ِور ُّٔی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َ
َ
َص َذا َشؽ ْ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َؿ ٌَّ َٔ ُط َی ِصٌَی
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
وسی بِ ًُُ ٩ب َ ِي َؽ َة ي َُـٌ ُ
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة َو َُ ٣
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣
َغ ْ

بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َوَُیِرُ ُظ
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شؽیث 1264

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ٪وًبؽاب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ب٨انیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ػہيب رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪و ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
َّ
َّ
َّ
ْص صَ ََ ٤ص َوا َِ ٟض ُِ ٤ص فٔی َٗ ِو ٔ٢
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ُِ ٩ػ َض ِيبٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َّ
ا٪
ْص َص َِ ٤ش َت َٗا َ ٢إ ٔ ََّ٧ ٪ب ٔ ًّيا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ٔ
ُح ُک َط َٔت َِيطٔ َٛأَُ َّ ٧ط یَ َتک َ ََّٔ٘ٓ ٥ُ ٠ي ََٟ ١طُ إَٔ َّ ٧
ئک َ َ
َب ٌِـٔض ٔ َِ ٥ت َ ُّ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔذَا َػِ ٠ي َت ا َِ ِ ٌَ ٟ
ئ َٓأ َ ِووَی اہللُ إَِٔ ٟيطٔ أَ َِ ٪ظی ِّ ِرص ُِ ٥بَی ِ َن أَ ِ ٪أََ ِ ٧ت٘ ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِ ٥وبَی ِ َن أَ ِ ٪أ ُ َس َِّ ٠م ًََِ ٠يض ٔ ُِ ًَ ٥ؽ َّوص ُِ٥
أ ُ ًِحٔ َب بٔأ ُ َّ٣تٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ُ٘ ُوَ ٔ ٟ ٦ض ُؤ ََّل ٔ

ا ٪إٔذَا َش َّؽ َث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َش َّؽ َث ب ٔ َض َذا
اروا اَ ٤َ ِ٘ ٨ِّ ٟة ٓ ََش ََّ ٠م ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟو َت ٓ َََ ٤
َٓا ِظ َت ُ
و ٪أَ ِّٟٔا َٗا ََ ٢وک َ َ
ات ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥فٔی َی ِوَ ٕ ٦س ِب ٌُ َ

ک ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک کَاص َْٔ ٩یَ ِٜض ُُ َٟ ٩ط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٟکَاص ُٔ ٩اُ ِ ٧وزُوا لٔی ُ ََُل ّ٣ا َٓض ٔ ّ٤ا أَ ِو
اَ ٔ ٟ ٪ذَ ٔ ٟ
ا َِ ٟصؽٔیثٔ ِاْل َ ٔ
اْ ٔ ٠٣َ ٪ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک َوک َ َ
َخ َٗا َ ٢ک َ َ
ؤ ٓ ٪يَ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜي ٌِ٤َُ ٠طُ َٗا َ٢
َٗا َٔ َٓ ٢ل ّ٨ا َ٨ّ ٔ ٟ٘ا َٓأ ُ ًَ ُِّ ٤َ ٠ط ًِِٔٔ ٠م َص َذا َٓإٔنِّی أَ َظ ُ
اٖ أَ ِ ٪أَ َُ ٣
وت َٓ َي ِٔ َ٘ ٨ل ٍَ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ص َذا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو ََّل یََ ُٜ
َٓ َ٨وَ زُوا َُ ٟط ًَل َی َ٣ا وػ َ َ
یٙ
اًَ ٪ل َی َ ٔ
رض ذََ ٔ ٟ
ُط ٔ
ٕ إَِٔ ٟيطٔ َوک َ َ
ٕ إَِٔ ٟيطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِع َتُ ٔ ٠
ک ا ِٟکَاص ََٔ ٩وأَ َِ ٪ی ِع َتَ ٔ ٠
ََ
ٕ َٓأ َ٣زُو ُظ أَ َِ ٪ی ِص ُ َ
اب اٟؼَّ َوا ٔ ٍٔ ٣کَاُ ٧وا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ی َن َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١ا ََِ ُِ ٟل َُ ٦ي ِشأ َ ُ٢
ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦راص ْٔب فٔی َػ ِو َٕ ٌَ ٣ة َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز أَ ِش ٔش ُب أَ َّ ٪أَ ِػ َص َ
ک اٟزَّاص َٔب ک ُ َّ٤َ ٠ا ََّ ٣ز بٔطٔ َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢بٔطٔ َشً َّی أَ ِظبَرَ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ًِبُ ُؽ اہللَ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦یَ ُِ ُٜ٤ث ً ٔ َِ ٨ؽ اٟزَّاص ٔٔب َویُ ِب ٔل ُئ ًَ ِ٩
ذََ ٔ ٟ
َ
ک
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط اٟزَّاص ُٔب إٔذَا َٗا ََ َٟ ٢
رضنٔی َٓأ َ ِظب َ َر ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦اٟزَّاص َٔب ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا ِٟکَاص َٔٔٓ ٩أ ِر َس َ ١ا ِٟکَاص ُٔ ٩إلٔ َی أَصِ ٔ ١ا ََِ ُِ ٟلٔ ٦إُٔ َّ ٧ط ََّل یَکَاؼُ یَ ِص ُ ُ
ک َُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِٟکَاص َٔٔٗ ٩ا ََٓ ٢ب َ ِي َ٤َ ٨ا ا ََِ ُِ ٟل ُ٦
ک أَیِ ََ ٨ِ ُٛ ٩ت َٓأ َ ِظب ٔ ِرص ُِ ٥أََ َّ ٧
ک أَصَِ ُ٠
ا ِٟکَاص ُٔ ٩أَیِ ََ ٨ِ ُٛ ٩ت َٓ ُ٘ َِ ٨ِ ٔ ً ١ؽ أَصِلٔی َوإٔذَا َٗا ََ َٟ ٢
ِک َّ
اٟؽابَّ َة کَاِ َ ٧ت أَ َس ّؽا َٗا ََٓ ٢أ َ َظ َذ
ض َٛثٔیر ٕ َٗ ِؽ َش َب َش ِت ُض َِ ٥ؼابَّ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إ ٔ َّ ٪تَٔ ٠
ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ک إٔذِ َ٣زَّ ب ٔ َح َ٤ا ًَ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ا ََِ ُِ ٟل َُ ٦ش َح ّزا َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک أَ ِ ٪أَ ِٗ ُتََ ٠ضا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥رم َی َٓ َ٘ َت ََّ ١
اض َ٩ِ ٣
ا٣َ ٪ا َي ُ٘و ُ ٢اٟزَّاص ُٔب َشًّ٘ا َٓأ َ ِسأ َ َُ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اٟؽابَّ َة َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ

اض َو َٗاُٟوا َِ َ٘ ٟؽ ًََ ٥َ ٔ ٠ص َذا ا ََِ ُِ ٟل ُ٤ِّ ٠ًٔ ٦ا َ ٥َِ ٟي ٌِ٤َِ ٠طُ أَ َش ْؽ َٗا َََ ٓ ٢ش ٍَ ٔ٤بٔطٔ أَ ًِ َِم َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط إ ٔ ِ ٪أََ ِ ٧ت
َٗ َتََ ٠ضا َٗاُٟوا ا ََِ ُِ ٟل ََُٔٓ ٦ز ٔ ََ اُ ٨َّ ٟ
ْص َک أَتُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣ب ٔ َّأ ٟذی َر َّؼ ُظ
َر َؼ ِؼ َت َب َ ٔ
ک َص َذا َو َل ٩ِٔ ٜأَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ٪ر َج ٍَ إَِٔ ٟي َ
ک ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا ََٟ ٢طُ ََّل أُرٔی ُؽ َٔ ٨ِ ٣
ْصی َٓ ََ ٠
ک َب َ ُ
ک أَ ِ٣زُص ََُِ ٓ ٥ب ٌَ َث إَِٔ ٟيض ٔ َِٓ ٥أت ُ َٔی بٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََْ ٢لَ ِٗ ُتَّ٩َ٠
ْص ُظ َٓآ َ ٩َ ٣اْلِ َ ًِ َِم ٓ ََب َ َّ ٠ا َِ ٔ ٠٤َ ٟ
ًََِ ٠ي َ
ُف َّؼ ًََِ ٠يطٔ َب َ َ
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ؽ ًَا اہللَ َ َ
َف ٔ ٚأَ َش ٔؽص َٔ٤ا
ا ٪أَ ًِ َِم ٓ ََو َؿ ٍَ ا ِ٨ِ ٔ٤ٟظَ َار ًَل َی َٔ ِ ٣
ک ُ ََّ ١واش ٔ ٕؽ ِٔ ٔ ٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ت َّ ٠ة ََّل أَ ِٗ ُت ُ
 ١ب ٔ َضا َػاش َٔبطُ َٓأ َ ََ ٣ز بٔاٟزَّاص ٔٔب َواٟزَّ ُج َّٔ ١أ ٟذی ک َ َ
َخی ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔا ََِ ُِ ٟلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا بٔطٔ إلٔ َی َج َب َٔ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا َٓأ َ ُِ٘ ٟو ُظ َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسطٔ َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا بٔطٔ
َخ بٔ٘ ٔ ِت َٕ ٠ة أ ُ ِ َ
َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َو َٗ َت َِ ١اْل َ َ

ک ا َِ ٟح َب ٔ١
ُو ٩ِ ٣ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
ک ا َِ ٟح َب ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا اَ ِ ٧ت َض ِوا بٔطٔ إلٔ َی ذََ ٔ ٟ
إلٔ َی ذََ ٔ ٟ
ک ا ِ٤َ ٟکَا َّٔ ٪أ ٟذی أَ َرا ُؼوا أَ ِ ٪یُ ُِ٘ ٠و ُظ ُٔ ٨ِ ٣ط َج ٌَُ٠وا َی َت َضا َٓت َ
ُح َٓ ُي ُِ٘ ٠وَ٧طُ ٓ ٔيطٔ َٓاُ ِ ٧ل َٙ ٔ ٠بٔطٔ إلٔ َی
ک أَ ِ ٪یَ َِ ٨لُ٘ ٔ ٠وا بٔطٔ إلٔ َی ا َِ ٟب ِ ٔ
َو َیت َ َر َّؼ ِو ََ ٪شًَّی  ٥َِ ٟیَ ِب َُ ٨ِ ٣ٔ ٙض ِ ٥إ ٔ ََّّل ا ََِ ُِ ٟل َُٗ ٦ا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ

ک ََّل َت ِ٘ ُتُ٠ىٔی َشًَّی َت ِؼَ ُ٠بىٔی َو َت ِز َٔ ٣يىٔی َو َت ُ٘و َ ٢إٔذَا
ُح َٓ َِز ََّ ٚاہللُ َّأ ٟذ َ
ا َِ ٟب ِ ٔ
ی ٩کَاُ ٧وا ٌََ ٣طُ َوأََ ِ ٧حا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ا ََِ ُِ ٟل ُٔ ٔ ٠٤َِ ٠ٟٔ ٦ک إَٔ َّ ٧
َر َِ ٣ي َتىٔی بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َر ِّب َص َذا ا ََِ ُِ ٟلَٗ ٔ ٦ا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز بٔطٔ ٓ َُؼَ ٔ ٠ب ث ُ ََّ ٥ر َ٣ا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َر ِّب َص َذا ا ََِ ُِ ٟلَٗ ٔ ٦ا َََ ٓ ٢و َؿ ٍَ ا ََِ ُِ ٟل ُ٦
اض َِ َ٘ ٟؽ ًََ ٥َ ٔ ٠ص َذا ا ََِ ُِ ٟل ُ٤ِّ ٠ًٔ ٦ا َ٣ا ًَ٤َ ٔ ٠طُ أَ َش ْؽ َٓإَّٔ ٧ا ِ ُ ٧ؤ ٔ ٩ُ ٣ب ٔ َز ِّب صَ َذا ا ََِ ُِ ٟلٔ ٦
َی َؽ ُظ ًَل َی ُػ ِؽُٔطٔ ش ٔی َن ُرم ٔ َی ث ُ ََّ ٣َ ٥
ات َٓ َ٘ا َ ٢أُْ َ ٧
وک َٗا ََ َٓ ٢ع َّؽ أ ُ ِظ ُؽو ّؼا ث ُ َّ ٥أَ َِ ٟقی ٓ َٔيضا ا َِ ٟص َل َب
ک ثَ ََلثَ ْة ٓ ََض َذا ا ٌَِ ٟا َ ٥ُ ٟک ُ ُُّ ٠ض ِِ َٗ ٥ؽ َظا ََ ُٔ ٟ
َٗا ََٔ٘ٓ ٢ي َٔ ٔ ٠٤َِ ٠ٟٔ ١ک أَ َجز ٔ ًِ َت أَ َِ ٪ظا ََ َٔ ٟ

ک
اض َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ر َج ٍَ ًَ ِ ٩ؼٔیٔ٨طٔ َت َز ِ٨َ ٛا ُظ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِز ٔج ٍِ أَ ِِ َ٘ ٟي َ٨ا ُظ فٔی َص ٔذظ ٔ ا٨َّ ٟارٔ َٓ َح ٌَ َ ١یُ ِٔ٘٠يض ٔ ِ ٥فٔی ت ٔ َِ ٠
َواَ ٨َّ ٟار ث ُ ََّ ٥ج َ ٍَ ٤اَ ٨َّ ٟ
اب اْلِ ُ ِظ ُؽوؼ ٔ ا٨َّ ٟارٔ ذَا ٔ
ت ا َِ ٟوُٗوؼ ٔ َشًَّی بَ َ َّ ٠ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ َٗا َ٢
اْلِ ُ ِظ ُؽوؼ ٔ َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ٓ ٔيطٔ ُٗتٔ َ ١أَ ِػ َص ُ

َ
اب َوأ ُ ِػبُ ٌُ ُط ًَل َی ُػ ِؽُٔطٔ َ٤َ ٛا َو َؿ ٌَ َضا ش ٔی َن ُٗت ٔ ََٗ ١ا َ ٢أَبُو
َخ َد فٔی َز ََ ٤َ ًُ ٩ٔ ٣ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َک أَُ َّ ٧ط أ ُ ِ ٔ
َٓأ َّ٣ا ا ََِ ُِ ٟل َُٓ ٦إُٔ َّ ٧ط ؼُٓ َُٔ َٓ ٩ي ِذ َ ُ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ومحمدنبالیغؿفدبعانبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتبانبین،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبیہصریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی
ہ
ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس رصعیکامنز ےسرفاتغےکدعب آہتسہآہتسہھچک زپاھ رکےتآ ے۔ ( مس ےک ینعمضعب
ےک زندکی ارطسح وہٹن الہان ےہ ہک ااسی ولعمؾ وہ ہک وکیئ ابت رک رےہ ںیہ۔) ۔ رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرصعیکامنززپھرکوہںوٹںوکرحتکدےتیںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکییبنوکاتم
یکرثکتاک بجعوہاوتاوہنں ےندؽ یہدؽ ںیم اہکہکاؿ اکوکؿاقمہلبرک اتکسےہ۔اس رپاہللاعتیل ےنفیح یجیھبہک اںیہناایتخر
ددیںی ہک ای وت وخد رپ یسک دنمش اک طلسم وہان اایتخررکںیل ای رھپالہتک۔ اوہنں ےنالہتک اایتخریک افر اؿ ںیم ےس اکی یہ دؿ ںیم
رتسزہارآدیم رمے۔رافی  ےتہںیہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس بجہی دحثیایبؿرکےت وتہی یھب ایبؿ ایکرکےت آ ے
ہک اکی ابداشہ وہا رکات اھت سج اک اکی اکنہ اھت فہ اےس بیغ یک ربخںی اتبای رکات اھت۔ اس اکنہ ےن اہک ہک ریمے ےیل اکی دھجمسار
زلاکالتشرکفایاہکہکذنیہفنیطفزلاکالتشرکفےسجںیماانپہیملعاھکسوکسںاتہکااسیہنوہہکارگںیمرماجؤںوتمتولوگںںیمےس
ہیملعاھٹاجےئافراساکاجےننفاالوکیئہنرےہ۔ولوگںےناسےکاتبےئوہےئافاصػےکاطمقبزلاکالتشایکافراےساہکہک
رفزاہناساکنہےکاپساحرضوہارکفافراسےکاپس آےتاجےتراہرکف۔اسےنآاناجانرشفعرکدای۔اسےکراےتسںیم اکی
ابعدت اخہن اھت سج ںیم اکی رابہ وہات اھت۔ رمعم  ےتہ ںیہ ہک ریمے ایخؽ ںیم اؿ دونں ابعدت اخونں ےک ولگ املسمؿ وہا
رکےت آ ے۔ انچہچن فہ زلاک بج یھبفاہؿ ےس سگرات وت اس رابہ ےس دنی ےک ابرے ںیم ھچک ابںیت اتھکیس اہیں کت ہک اس رابہ
ےن اےس اتبایہک ںیم اہللیک ابعدترکات وہں۔اس رپاس زلےک ےن رابہ ےکاپس زایدہ رہھٹان رشفعرک دای افر اکنہ ےک اپس مک
اکنہےناسےکرھگفاولں وکاغیپؾ اجیھہکابفہمکاحرضوہاتےہ۔زلےکےنرابہوکہیابتاتبیئوتاسےناہکہکااسیرکفہکارگ
اہمترے رھگفاےل وپںیھچ ہک اہکں آ ے۔ وت مت وہک ہک اکنہ ےک اپس ارگ اکنہ وپےھچ وت وہک ہک رھگ اھت۔ فہ ایس رطحرکات راہ ہک اکی
دؿاساکاکیایسیامجتعرپسگر وہاںیہنجیسکاجونرےنرفکراھکاھت۔ضعباکایخؽےہہکفہاجونرریشاھت۔اسزلےکےناکی
رھتپااھٹایاہکہکایاہللارگرابہیکابتچسےہوتںیمھجتےسوساؽرکاتوہںہکںیماےسلتقرکوکسں۔رھپاسےنرھتپامراسج
ےسفہاجونررمایگ۔ولوگںےنوپاھچہکاےسسک ےنلتقایکےنہکےگلہکاسزلےکےن۔ولگریحاؿوہےافرےنہکاگلہکاسےن

ااسیملعھکیسایلےہوجیسکےنںیہناھکیس۔ہیابتاکیادنےھےنہ یوتاےسےنہکاگلہکارگمتریمیانیبیئولاٹدفوتںیمںیہمتاام ،اام 
امؽدفںاگ۔زلاکےنہکاگلہکںیممتےساےکسالعفہھچکںیہناچاتہہکارگاہمتریآںیھکنںیہمتلماجںیئوتمتاسرپاامیؿےلآؤسج
ےناہمتریانیبیئولاٹیئوہ۔اسےناہککیھٹےہ۔سپزلےکےنداعیکافرایکسآوھکنںیکانیبیئآیئگ۔افرفہاسرپاامیؿےلآای۔
بج ہی ربخ ابداشہ کت یچنہپ وت اس ےن  ب وک ولباای ا فر ےنہک اگلہک ںیم مت  ب وک فلتخم رطوقیں ےس لتق رکدفں اگ۔ انچہچن اس ےن
رابہ افر اساسقب انانیبصخش ںیم ےس اکی وکآرے ےس رچفا(لتقرک) دای افر دفرسے وک یسک افررطےقی ےس لتقرکفا دای۔رھپ
زلےکےکقلعتممکحدایہکاےسڑاہڑیکوچ یرپےلاجرکرگادف۔فہولگ اےسڑاہڑرپےلےافربجاسہگجےچنہپاہجںےساےس
رگااناچےتہآ ےوتوخدرگےنےگلاہیںکتہکزلےکےکالعفہ برمے۔فہزلاکابداشہےکاپسفاسپایگوتابداشہےنمکحدایہک
اےس دنمسر ںیمڈوب دای اجےئ۔فہولگ اےس ےل رک دنمسریک رطػ لچ زپے۔ نکیل اہلل اعتیل ےن اؿ  ب وک رغؼرک دای افر اس
زلےکوکؤاچایل۔رھپفہزلاکابداشہےکاپسآایافرےنہکاگلہک متےھجماسفتقکتلتق ںیہنرکےتکسبجکتےھجمابدنھرکریتہنالچؤ
ِبا َ
به ََدداالْعُ َل ِؾ (اہلل ےکانؾےسوج اسزلےک اک ربےہ۔)انچہچنابداشہ ےناےسابدنےنھ اک
افرریتالچےتفتق ہیہنزپوھ ِ ْ ِ
ّللِّ َر ِّ
مکحدایافرریتالچےتفتقایسرطحایکسجرطحزلےکےناتبایاھت۔بجریتامراایگوتاسےناینپیٹپنکرپاہھتراھکافررمایگولگ
ےنہکےگل ہکاس زلےکےن ااسیملعاحلصایکوجیسکےکاپسںیہناھت۔ذہلال  بیھب ایسےک وبعمدرپاامیؿالےت ںیہ۔متوت نیت
آدویمںیکاخمتفل ےس رھبگا رےہآ ےولہیاسرااعملاہمترا اخما وہایگےہ۔اس رپابداشہےندنخؼگهددفایئ افراس ںیمزکلایں
عمجرکےکآگوگلادی۔رھپولوگںوکعمجایکافرےنہکاگلہکوجاےنپےئندنیوکوھچڑدےاگ۔ل یھباےسوھچڑدںیےگافروجاسرپ
اقمئ رےہ اگ ل  اےس آگ ںیم کنیھپ دںی ےگ اس رطح فہ اںیہن اس دنخؼ ںیم ڈاےنل اگل۔ (اس ےک ابرے ںیم) اہلل اعتیل ےن
ْ لْ
ُِ
جف ِد َّ
َ
ات َْ
ان ِر َذ ِ
الِث ِا حَمِن ِدد(دنخوقںفاےلالہکوہےئسجںیم آگیھتتہب ادنینھفایل،
ب َُْال ْ ُ د
ْص
أ
رفامایق
َ
ْ
الاوُ ِدیتحغلب َ
َ ُ
ہکبجفہاؿےکانکرفںرپےھٹیب وہےئآ ےافرفہاامیدنارفں ےسوجھچکہہکرےہآ ےاسوکدھکی رےہآ ےافراؿےسایساکوتدبہل
ےل رےہآ ےہکفہاہللزربدتسوخویبںفاےلرپاامیؿالےئآ ے۔اربلفج۔آتی۔) رافی ےتہںیہہکزلاکوتدنفرک دایایگ۔اہک
اجاتےہہکاسیکشعنرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےکزامےنںیمیلکنیھتافراسیکایلگناسفتقیھبایسرطحاسیکیٹپنکرپ
ریھکوہیئیھتسجرطحاسےنلتقوہےتفتقریھکیھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿفدبعانبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتبانبین،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبیہصریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئاغہیشیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاغہیشیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1265

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اض َشًَّی َي ُ٘وُٟوا ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َٓإٔذَا َٗاُٟو َصا ًَ َؼ ُ٤وا ٔ٣ىِّی ؼ ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ ََّّل
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ٔ٣زِ ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
ِّ
ُ
َک َِ ٟش َت ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥ب ٔ َُ ٤ؼ ِي ْٔطٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ْقأَإٔ٤َ َّ ٧ا أََ ِ ٧ت َُ ٣ذ ْ
ب ٔ َص ِّ٘ َضا َوش َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َی اہللٔ ث ََّ َ ٥
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
ّللَّ ہن ےنہک وج ں۔ ارگ اؿ ولوگں
فملس ےن رفامای ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ولوگں ےس اس فتق کت گنج رکفں بج کت فہ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ےناساکارقاررک ایلوتےھجمےساینپاجونںافرامولںوکوفحمظرکایلافراؿاکاسحباہللرپےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفیملسہی
ّ َ عَل َ ْی
ئ
ِ
م
ِ
ص
ی
غ
ِ
ُ
ن ُ َ دم ِ ٌّک ل ْص َت ْم َ ْ ِرٍ اآلۃی (وس وت اھجمسےئ اج ریتا اکؾ وت یہی اھجمسان ےہ ،وت ںیہن اؿ رپ دارفہغ۔ ااغلہیش۔
آتی زپیھ ِإ ّ َن َأ ْ َ
آتیربمن۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئرجفیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ

وسرئرجفیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1266

راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لیً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی و ابوؼاؤؼ ،ہ٤اٗ ،٦تاؼہ٤ً ،زا ٪بً ٩ؼا ،٦رج ٩٣ ١اہ ١بْصہ،
شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا ٪بِ ٔ٩
ٔی َوأَبُو َؼا ُو َؼ َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ ََّ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ِٔ ٍٔ َوا َِ ٟو ِتز ٔ َٓ َ٘ا َ٢
ْصة ٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ً َٔؼاَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
ه ٔ َی اٟؼَّ ََلةُ َب ٌِ ُـ َضا َط ِٔ ٍْ َو َب ٌِ ُـ َضا و ٔ ِت ْز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َٗ َتا َؼ َة َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َظاُ ٔ ٟؽ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ا ُِ ٟص َّؽان ٔ ُّی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة أَي ِّـا

اوبصفحرمعف نب یلع ،دبعارلنمح نب دہمیف اوبداؤد ،امہؾ ،اتقدہ ،رمعاؿ نب اصعؾ ،رلجنمالہ رصبہ ،رضحت رمعاؿ نب نیصح
َ
ریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس َفال ّصفْ ِع َف َْ
ال ْث ِ(ینعیتفجافراطؼ۔ارجفلآتی۔)ےکقلعتم
وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےس رماد امنزںی ںیہ۔ ینعی ضعب تفج ںیہ افر ضعب اطؼ۔ ہی دحثی رغ ب
ہیم
ماسدحثیوکرصػاتقدہیکرفاتیےساجےتںیہ۔اخدلنبسیقیھباےساتقادہیہےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبصفحرمعف نبیلع،دبعارلنمحنبدہمیفاوبداؤد،امہؾ،اتقدہ،رمعاؿنباصعؾ،رلجنمالہرصبہ،رضحترمعاؿنب
نیصحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لش
وسرةا مسیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
لش
وسرةا مسیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1267

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانیً ،بؽة ب ٩س٠امی ،٪ہظا ٦ب ٩رعوة ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زٌ٣ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
ْق َصا َٓ َ٘ا َ ٢إٔذِ اَ ِ ٧ب ٌَ َث أَ ِط َ٘اصَا اَ ِ ٧ب ٌَ َث ََ ٟضا َر ُج ًَْ ١ار ْٔ٦
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا یَ ِذ ُ ُ
َک ا٨َّ ٟا َٗ َة َوأ ٟذی ًَ َ َ

َک اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّل ََ ٦ي ٌُِ ٔ٤ؽ أَ َش ُؽ َُ َٓ ٥ِ ٛي ِحُ ٔ ٠ؽ ا َِ ٣زأَ َت ُط َجَِ ٠ؽ ا ِِ ٌَ ٟبؽٔ
ًَزٔیزْ َٔ٨٣ي ٍْ فٔی َرصِ ٔلطٔ ِٔ ٣ث ُ
 ١أَبٔی َز َِ ٌَ ٣ة ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ِذ ُ ُ
ُ
َٗ ١ا َ٢
اٟرضك َ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّل ََ ٦ي ِـ َص ُ
َوُ ٠َّ ٌََ ٟط أَ ِ ٪ي َُـا ٔج ٌَ َضا ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
ک أَ َش ُؽ ُ٤َّ ٣ٔ ٥ِ ٛا َئ ٌَِ ُ
آَخ یَ ِو ٔ٣طٔ َٗا َ ٢ث ََّ ٥و ًَوَ ُض ِ ٥فٔی َؿ ٔصٜٔض ٔ ِِ َّ ٩ِ ٣ٔ ٥
يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعةنبنامیلؿ،اشہؾنبرعفة،رضحتدبعاہلل نبزہعمریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاکیرمہبتںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرضحتاصحلہیلعاالسلؾیکافینٹنافراےسزحبرکےنفاےلےکقلعتمایبؿرکےتوہےئانس
لش
ش َه اآلۃی زپاھ (بج اھٹ ڑھکا وہ اؿ ںیم اک ڑبا دب تخب۔ ا مس آتی۔) افر رفامای
رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ِإ ْذ ا ْب َیع َ َت َأ ْ َ
اکیدبتخب،رشریافراینپ وقؾاکاطوتقررتنیصخش( وجاوبزہعمیکرطحاھت)ااھٹرھپرفامےتںیہہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم ےس وکیئ ویکں اینپ ویبی وک الغومں یک رطح وکڑے امرے افر رھپ دفرسے دؿ اےکس
اسھتوسےئیھب۔رھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنتحیصرفامیئہکہھٹھٹامررکتماسنہرکفافررفامایمتںیمےسوکیئاےنپیہ
ےیکرپویکںاسنہےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعةنبنامیلؿ،اشہؾنبرعفة،رضحتدبعاہللنبزہعمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئالیللیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئالیللیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1268

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،زائؽہ بٗ ٩ؽا٣ہ٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،سٌؽ بً ٩بيؽة ،ابوًبؽاٟزش٩٤
سِ٠م ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا َزائ ٔ َؽةُ بِ َُُ ٗ ٩ؽا ََ ٣ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ َِ ٩س ٌِؽٔ
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َج ََ ٨ازة ٕ فٔی ا َِ ٟب٘ٔي ٍٔ َٓأتََی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟشِّ ٔ ٠
بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َُّ ٩ٔ ٤
ُف َٓ ٍَ َرأِ َس ُط إلٔ َی َّ
وس ٕة إ ٔ ََّّل
اٟش َ٤ا ٔ
َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حََ ٠ص َو َجَِ ٠ش َ٨ا َُ ٌَ ٣ط َو َُ ٌَ ٣ط ًُو ْؼ َی ُِ ُٜ٨ت بٔطٔ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٕص ََ ُٔ ٨ِ ٣
ق ََ

٠ش ٌَا َؼة ٔ
َّ ٔ ٟ ١
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ َّٔ ١
اٟش ٌَا َؼة ٔ َٓإَّٔ٧طُ َي ٌِ َُ ٤
َٗ ِؽ ُٛت َٔب َِ ٣ؽ َظَ ُ٠ضا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل َّ َ ٧تک ٔ ُ
ًَ ١ل َی َ ٔ ٛتاب ٔ َ٨ا ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ

َّ ٔ ٟ ١
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ َّٔ ١
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ َّٔ ١
٠ظ َ٘ا ٔ
اٟظ َ٘ا ٔ
اٟش ٌَا َؼة ٔ َٓإَّٔ٧طُ
ئ َٓإُٔ َّ ٧ط َي ٌِ َُ ٤
َّس أَ َّ٣ا َ ٩ِ ٣ک َ َ
َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ئ َٗا َ ٢بَ ِ ١ا ًِ َُ٠٤وا َٓک ُ ٌَّ ٣ُ ١ي َّ ْ
ئ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ َي ََّّس َّ ١ٔ ٤ٌَ ٔ ٟ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ َّٔ ١
اٟظ َ٘ا ٔ ُ
َّس َّ ١ٔ ٤َ ٌَ ٔ ٟ
ْقأَ َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ ًِ َلی َو َّات َقی َو َػ َّؽ َٚ
اٟظ َ٘ا ٔ
اٟش ٌَا َؼة ٔ َوأَ َّ٣ا َ ٩ِ ٣ک َ َ
ُ َ
یُ َي َّ ُ
ئ ث ََّ َ ٥
َّ
َّسی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َّسی َوأَ َّ٣ا َ ٩ِ ٣بَع ٔ ََ ١وا ِس َت ِِى َی َو َٛذ َب بٔا ُِ ٟص ِشى َی ٓ ََشَ ُ٨ي ِّ ُ
بٔا ُِ ٟص ِشى َی ٓ ََشَ ُ٨ي ِّ ُ
َّس ُظ َ ِ ٌُ ٠ِ ٔ ٟ
َّس ُظ ُ ٠ِ ٔ ٟي ِ َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،زادئہنبدقاہم،وصنمرنب رمتع،دعسنبدیبعة،اوبدبعارلنمحیملس،رضحتیلعریضاہللاعتیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک ل  اکی انجزہ ےک اسھت عیقب ںیم آ ے ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر ھٹیب ے ل  یھب ھٹیب
ے۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیزکلییھت سجےسزنیموکرکدی رےہآ ے۔رھپرسآامسؿیکرطػااھٹایافررفامای
وکیئ اجؿ ایسی ںیہن سج اک اکھٹہن اھکل ہن اج اکچ وہ۔ ولگ اےنپ ابرے ںیم ےھکل ے رپ رھبفہس ویکں ہن رک ںیھٹیب؟ وج یکین فاال وہاگ فہ
کینلمعیہرکےاگافروجدب تخبوہاگفہایسرطحےکلمعرکےاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنہکلبلمعرکف۔
رہاکیےکےئلفیہآاسؿرکدایایگےہسجےکےئلفہانبےہوجکینتخبےہاسےکےئلالھبیئےکاکؾآاسؿرکدوکے۔رھپ
َئ
َ عْ َع َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ف َ َص
س
ْ
ی
ل
َ
ل
ن
ی
ی
ی
ع
ِ
ْ
ُ
ج
ْ
َ
َ
ض
ض
َ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
ب
نَم ل َفا ی َف ّ د
صؼ ِيُحْل ّ ُرـُ َْری َفأ َّم ْ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآایتزپںیھ َفَ َّمنَمْأ ی َفائ َف َ ّ د
ک َ
ْ
ْ ُ ْ َ فَص
ُحْل َ ُن َی ّض ِ ُرـُ لل ِعُض َْری (رھپ سج ےن دای افر رپزیہ اگری یک افر کین ابت یک دصتقی یک وت ل  اس ےک ےیل تنج یک راںیہ آاسؿ رک
ِي
دںی ےگ نکیل سج ےن لخب ایک افر ےب رپفاہ راہ افر کین ابت وک الٹھجای وت ل  اس ےک ےئل منہج یک راںیہ آاسؿ رک دںی ےگ۔فالیلل۔
آتی۔ا)ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،زادئہنبدقاہم،وصنمرنب رمتع،دعسنبدیبعة،اوبدبعارلنمحیملس،رضحتیلعریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ض
وسرئ حییکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ض
وسرئ حییکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1269

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،اسوؼ بٗ ٩يص ،ج٨ؽب بحلی ،شرضت ج٨ؽب بحلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔبِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ُِ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُا ٕر ٓ ََؽ َٔ ٣ي ِت أ ُ ِػبُ ٌُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ ١أَِ٧تٔ إ ٔ ََّّل إ ٔ ِػ َب ٍْ َؼ ٔ٣يتٔ َوفٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َ٣ا
َِ ٠ًَ ١يطٔ َّ
ک َو َ٣ا
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک َربُّ َ
َش ُٛو َِ َٗ ٪ؽ ُو ِّؼ ََ َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َ٣ا َو َّؼ ًَ َ
َٟٔ٘يتٔ َٗا ََ ٢وأَبِ َلأ َ ًََِ ٠يطٔ ٔجبِرٔی ُ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِب ُة َو َّ
َٗل َی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔبِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ
انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،اوسد نب سیق ،دنجب یلجب ،رضحت دنجب یلجب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتاکیامنزںیماھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکایلگنےسوخؿلکنآای۔آپیلصاہللہیلع
فآہل فیملس رفامای وت اکی ایلگن ےہ۔ ھجت ےس اہلل یک راہ ںیم اس فیلکت یک فہج ےس وخؿ لکن آای ےہ رافی  ےتہ ںیہ ہک ھچک رعہص کت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ربجالیئ ہیلع االسلؾ ہن آےئ وت رشمنیک ےنہک ےل ہک دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) وک وھچڑ دای
َ
ن َف َم قَلی اخل (آپ ےک رب ےن ہن آپ وک وھچڑا ےہ افر ہنزیبار وہا ےہ۔ ایحضل آتی) ہی
ایگ۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ َم َف َّدعَ َ
ک َر ُّ َ
دحثیحیحصےہ۔ہبعشافوثریاسدحثیوکاوسدنبسیقےسلقنرکےتںیہ۔

رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنب،ہنیی،اوسدنبسیق،دنجبیلجب،رضحتدنجبیلجبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئاملرشنحیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاملرشنحیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1270

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف واب ٩ابی ًؽی ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

َف َوابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِٟب َ ِيتٔ بَی ِ َن ا٨َّ ٟائ ٔٔ٥
َوا ِٟي ِ٘وَ ا ٔ ٪إٔذِ َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗائ َّٔل َي ُ٘و ُ ٢أَ َش ْؽ بَی ِ َن َّ
ََش َط َػ ِؽرٔی إلٔ َی ََ ٛذا
اٟث ََلثَةٔ َٓأُت ُ
َ
ٔيت ب ٔ َل ِش ٕت ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ ٓ َٔيضا َ٣ا ُئ َز ِ٣زَ ََ َ ٓ ٦
ئ َز ِ٣زَ َ ٦ث ُ َّ٥
ُرخ َد َٗ ِٔ ٠يی َٓ ُِ ٔش َٔ ٠ِ َٗ ١يی ب ٔ َ٤ا ٔ
َو ََ ٛذا َٗا ََ َٗ ٢تا َؼ ُة ُُِٗ ٠ت ْٔلَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َ٣ا َي ٌِىٔی َٗا َ ٢إلٔ َی أَ ِس َٔ ٔ ١بَ ِلىٔی َٓا ِست ِ ٔ
ٔيؽ َ٣کَاُ َ ٧ط ث ُ َّ ٥شُش َٔی إ ٔ َی٤اّ٧ا َوشّٔ ٤َ ِٜة َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة كَؤی َْ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ صٔظَ ْا٦
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أًُ َ
َّ
اٟؽ ِست َُواِ ُّٔی َوصَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َؼ َة َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج فانب ایب دعی ،دیعس ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل اینپ وقؾ ےک اکی صخش امکل نب
طعصعہےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاکیرمہبتںیمتیباہللےکاپساھٹیبوہااھت۔ںیمہنیہ
وسراہاھتافرہنیہاجگراہاھت۔ہکاکیصخشیکآفازہ ی۔اسےکاسھتدفافریھبآ ے۔فہولگاکیتشطالےئسجںیمززمؾ
اھت۔اس ےنریمے ےنیسوک اچکایک۔اہیںکتہکاتقدہ  ےتہہک ںیمےن اسنریض اہللاعتیلہنع ےسوپاھچ ایک  بلطوتاوہنںےن
رفامای ہک ٹیپ ےک ےچین کت رھپ ریمے دؽ وک اکنال افر آب ززمؾ ےس دوھےن ےک دعب فاسپ ایس ہگج اگل دای رھپ اس ںیم اامیؿ افر
تمکح رھبدایایگ۔اسدحثیںیماکیوطلیہصقےہ۔ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیماوبزرریضاہللاعتیلہنعےسیھب

رفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعجفانبایبدعی،دیعس،اتقدة،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئانیتلیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئانیتلیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1271

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اس٤اًي ١ب ٩ا٣يہ ،رج ١بؽوی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ُ
َ
َ
رعاب ٔ ًّيا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أ ََّ ٣ي َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج َّل بَ َؽو ٔ ًّیا أ ِ َ
ک َّٔ ٩ِ ٣
ی٩
اٟظاصٔ ٔؽ َ
َْقأَ أََِ ٟي َص اہللُ بٔأ َ ِش َ ٥ٔ ٜا َِ ٟصأ٤ٔٛی َن ََِٓ ٠ي ُ٘ ِ ١بَل َی َوأََ٧ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ْقأَ َواِّ ٟتی ٔن َواٟزَّیِتُو َٔ َ ٓ ٪
َی ِزؤیطٔ َي ُ٘و َُ َ ٩ِ ٣َ ٢
َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رعاب ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ََّل ي َُش َِّم
ٔیث إٔ٤َ َّ ٧ا یُ ِز َوی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ َِ ٩ص َذا اْلِ ِ َ
ّ
اْ َفاشل ْ َُي ِؿ
انبایبرمع،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم،رلجدبفی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوجصخشوسرہ َف ِ ِ
اِک ِ ِمینکت ےچنہپ وت ہی ےہک َ ََب َف َأ َي َ َلَع َذکِلَ نِمْ ال َّ
ّللَّ ِيَ ْ َ ِ ْ
ه
زپےھ َأ َ ْ َ
ِي (ینعی ںیم یھب اس رپ وگایہ دےنیفاولں ںیم ےس
د
د
ا
س
َل ا ُ
ِ
ِج َ َ
َ
وہں) ہی دحثی اس دنس ےس ارعایب ےک فاےطس ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ۔ اس ارعایب اک انؾ ںیہن ایل
ایگ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم،رلجدبفی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئقلعیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئقلعیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1272

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بؽالرکی ٥جزریً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِرک ٔی ٥ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ال َ ٔ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َس َِ ٨ؽ َُ اٟزَّبَاَ ٔ ٧ي َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َج ِض َٕٟ ١ئ ٔ َِ ٩رأَیِ ُت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا ي َُؼل ِّی َْلَكَأ َ ًََّ ٪ل َی ًُُٔ٘٨طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َِ ٟو ٓ ٌََ ََْ ١لَ َظ َذ ِت ُط ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة ً َٔياّ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
س ُع اشل ََي ِب َن َة (ل  یھب ومنیلک
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعارکلمی  ےری ،مرکہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع َ َ ْ د
دفزخ وک البںیل ےگ۔ اقلعل آتی۔) یک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ ہک اوبلہج ےن اہک ہک ارگ دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) وک امنز زپےتھ
وہےئداھکیوتایکنرگدؿرفدندفںاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاسےنااسیایکوترفےتشاےسدےتھکییہڑکپںیلےگ۔
ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،دبعارکلمی ےری،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئقلعیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1273

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،ابوظاٟؽ اش٤ز ،ؼاؤؼ ب ٩ابی ہ٨ؽً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َظإ ٔ ٟؽ اْلِ َ ِش َ٤زُ ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا َ ٢ک َ َ

ْص َٖ أ ٨َّ ٟي ُّی
ک ًَ ِ ٩صَ َذا أَ ٥َِ ٟأََ ِ ٧ض َ
ک ًَ َِ ٩ص َذا أَ ٥َِ ٟأََ ِ ٧ض َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َٓ َحا َئ أَبُو َج ِض َٕ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأََ ِ ٧ض َ
ک ًَ َِ ٩ص َذا َٓا ِن َ َ
ک ََ ٟت ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا ب ٔ َضا َ٧اؼ ٕ أَ ِٛثَرُ ٔ٣ىِّی َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ََِٓ ٠ي ِؽ َُ َ٧اؼ ٔ َی ُط َس َِ ٨ؽ َُ اٟزَّبَاَ ٔ ٧ي َة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠زَبَ َز ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َج ِض ٕ ١إَٔ َّ ٧
ض ٓ ََواہللٔ َِ ٟو َؼ ًَا َ٧اؼٔیَ ُط َْلَ َظ َذ ِتطُ َزبَاَ ٔ ٧ي ُة اہللٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض َوٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی
یب َػ ٔص ْ
َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط
اوبدیعساجش،اوباخدلارمح،داؤدنبایبدنہ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامنززپھرےہآ ےاکوبلہجآایافر ےنہکاگلایک ںیمےنںیہمتاس ےسعنم ںیہنایک(نیترمہبتیہی ہلمج درھاای)آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس امنز ےسافرغوہےئوتاےسڈااٹن۔فہےنہکاگلمتاجےتنوہہک ھجم ےسزایدہ یسکےکل نیشن ںیہنںیہ۔اسرپ
س ُعاشل ََي ِب َن َةاآلۃی(سپفہاینپسلجمفاولںوکالبےلل یھبومنیلکدفزخوکالبںیئ
اہللاعتیلےنہیآایتانزؽرفامںیئفَل ْ َن ْدد ُع َي ِد َی ُة َ َ ْ د
ےگ۔ العق آتی )،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل یک مسق ارگ فہ اےنپ دفوتسں وک الب اتیل وت اہلل ےک رفےتش
اےسڑکپےتیل۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔اساببںیماوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،اوباخدلارمح،داؤدنبایبدنہ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئدقریکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئدقریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1274

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ كياٟسیٗ ،اس ٥بٓ ٩ـ ١شؽانی ،شرضت یوسٕ ب ٩سٌؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
ٕ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََ َٗ ٢ا٦
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا ُِ ٟص َّؽان ٔ ُّی ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َر ُج ْ ١إلٔ َی ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َب ٌِ َؽ َ٣ا بَا َی ٍَ ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓ َ٘ا ََ ٢س َّو ِؼ َت ُو ُجو َظ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن أَ ِو َیا َُ ٣شوِّ َؼ ُو ُجوظ ٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َٓ َ٘ا ََّ ٢لَ

اک ا ِل َِ ٜوثَ َز
ک َٓ َ٨زََِ ٟت إَّٔ٧ا أَ ًِ َل ِي ََ ٨
ک اہللُ َٓإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُر َٔی بَىٔی أ ُ ََّ ٣ي َة ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَرٔظ ٔٓ ََشائ َ ُط ذََ ٔ ٟ
تُ َؤِ ِّ٧بىٔی َرش ََٔ ٤
اک َ٣ا َِ ٟي َُ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟؽرٔ َِ ٟي َُ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟؽرٔ َظی ِ ْر
یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َي ٌِىٔی ِ َ ٧ض ّزا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوَ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة إَّٔ٧ا أَِ٧زَ ِ٨َ ٟا ُظ فٔی َِ ٟي َٔ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟؽرٔ َو َ٣ا أَ ِؼ َر َ
ٕ َط ِضز ٕ ََّل َیزٔی ُؽ یَ ِو َْ ٦و ََّل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ َٗا َ٢
ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٕٔ ٟط ِضز ٕیَ َِ ُٜٔ٠٤ضا َب ٌِ َؽ َک بَُ٨و أ ُ ََّ ٣ي َة یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َٗا َ ٢ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٌََ ٓ ٥ؽ ِؼَ٧ا َصا َٓإٔذَا ه ٔ َی أَ ُِ ٟ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١و َٗ ِؽ ٗٔي َ ٩ِ ًَ ١ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ٩
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ازٔ َٕ ٪وا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا ُِ ٟص َّؽان ٔ ُّی ص َُو ٔث َ٘ ْة َو َّث َ٘طُ یَ ِصٌَی بِ َُ ٩س ٌٔي ٕؽ َو ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی
ا َِِ ٟٔـ ٩ِ ًَ ١یُو ُس َ
ٔیث ًَل َی َص َذا َّ
وَ ٢و ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
أِ ٔ٠ٟى إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َویُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َر ُج ِْ ٣َ ١ح ُض ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،اقمسنبلضفدحاین،رضحتویفسنبدعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی ےہہکاکیصخشےن
رضحت نسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اہھت رپ تعیب رک ےنیل ےک دعب اہک ہک آپ ےن
املسمونںےنہنمرپاککللمدی۔اوہنںےنرفامایاہللمترپرمحرفامےئےھجماسلاؾتمدف۔رھپرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک اےنپ ربنم رپ ونباہیم ےک ولگ رظن آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک قلعتم وپاھچ وت اہلل اعتیل ےن رفامای ِإ َّي
َأعْ َظ ْی َنا ْ
اْلرَثَ (اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ل  ےن آپ وک (تنج یک اکی رہن) وکرث اطع یک ےہ) رھپ ہی وسرت انزؽ وہیئ ِإ َّي
َ
ک َْ
َ ْ َہ
ل ْھرٍاخل (ےب کش ل  ےناس(رقآؿ) وک بش دقر ںیم ااترا
ح نِمْ أ ِ
َأ ْ َث ْ َنـُ ِف ل َ ْنل َِة ال ْ َق ْدد ِر َف َم َأ ْد َر َ
اک َم ل َ ْنل َُة ال ْ َق ْدد ِر ل َ ْنل َُة ال ْ َق ْدد ِر َ ْ ٌّ
ےہ افر آپ وک ایک ولعمؾ ہک بش دقر ایک ےہ۔ بش دقر زہار ونیہمں ےس رتہب ےہ ادقلر۔ آتی۔) اے دمحم ( یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبونباہیمابداشہوہںےگ۔اقمس ےتہںیہہکل ےنایکن(ینعیونباہیمیک)وکحتمےکدؿ
ےنگوتاںیہنوپرےےکوپرےاکیزہارامہاپای۔ہناکیدؿمکہنزایدہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےس
اقمس نب لضف یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ ضعب اےس اقمس نب لضف ےس افر فہ ویفس نب امزؿ ےس لقن رکےت ںیہ۔ اقمس نب لضف
دحاینوکییحینبدیعسافردبعارلنمحنبدہمیےنہقثرقاردایےہ۔اسدنسںیمویفسنبدعسوہجمؽںیہ۔ل اےساؿاافلظےس
رصػایسدنسےساجےتنںیہ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،اقمسنبلضفدحاین،رضحتویفسنبدعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئدقریکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1275

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياً ،٪بؽة ب ٩ابی ٟبابہ وًاػ ،٥شرضت زرب ٩شبيع رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اػ ٕ ٥ص َُو ابِ ُ ٩بَ ِض َؽ ََ ٟة َسٌَ ٔ٤ا زٔ َّر بِ َُ ٩شب َ ِي ٕع َوز ُّٔر بِ ُُ ٩شب َ ِي ٕع
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب َؽ َة بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُٟبابَ َة َو ًَ ٔ

یُِٜى َی أَبَا َِ ٣ز َی ََ ٥ي ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ إ ٔ َّ ٪أَ َظا َک ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ي ُ٘ ِ ٥ا َِ ٟص ِو َ ٢ي ُٔؼ ِب َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟؽرٔ َٓ َ٘ا َ٢
یَ ٩و َل ُٔ ٨َّ ٜط أَ َرا َؼ أَ ََِّ ٪ل
َٔش َ
اَ ٪وأََ َّ ٧ضا َِ ٟي َُ ٠ة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
َف اہللُ ْٔلَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َِ َ٘ َٟ ٩ٔ ٤ؽ ًَ ٥َ ٔ ٠أََ َّ ٧ضا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َي ِِ ٔ ُ
ک یَا أَبَا ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َٗا َ٢
َٔش َ
َٕ ََّل َي ِش َت ِثىٔی أََ َّ ٧ضا َِ ٟي َُ ٠ة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
یَٗ ٩ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط بٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ َت ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
اض ث ُ ََّ ٥شَ ٠
َی َّتک ٔ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ب ٔ ِاْل َی ٔة َّأًٟی أَ ِظب َ َرَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو بٔا ََِ ٌَ ٟل َ٣ةٔ أَ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َت ِلَ ٍُ ُ٠ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ََّل ُط ٌَا ََ ََ ٟضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،دبعة نب ایب ابلہب فاعمص ،رضحت زرنب شیبح ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن ایب نب بعک ریض اہلل
اعتیلہنعےس اہکہکاہمترے اھبیئدبعاہلل نبوعسمدریض اہللاعتیلہنع  ےتہںیہہکوجصخشاسؽرھباجےگ اگ(ینعی راتوکابعدت
رکےاگ)فہ ب دقروکاپےلاگ۔رضحتایبنببعکریضاہللاعتیلہنعےنرفامایاہللاعتیلاوبدبعارلنمح(ینعیدبعاہللنبوعسمد
ریضاہللاعتیلہنع)یکرفغمترکےفہاجےتنآ ےہکہیراتراضمؿےکآرخیرشعےںیمےہافرہیہکہیاتسوسیئںیراتےہ
نکیل اوہنں ےن اچاہ ہک ولگ اس رپ رھبفہس رک ےک ہن ھٹیب اجںیئ رھپ اوہنں ےن مسق اھکیئ ہک ہی فیہ اتسوسیئںی بش ےہ۔ ںیم ےن
رعضایکاایوبذنمر(ینعیایبنببعکریضاہللاعتیلہنع)متسکرطحہہکےتکسوہ۔اوہنںےنرفامایاساشنینایرفامایاسالعتمیک
فہج ےس وج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اتبیئ ہک اس دؿ وسرج اس رطح اتلکن ےہ ہک اس ںیم اعشع ںیہن وہیت۔ ہی

دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،دبعةنبایبابلہبفاعمص،رضحتزرنبشیبحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئملنکتیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئملنکتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1276

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪شرضت ٣عتار بٛ ١ٔ٠ٓ ٩ہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن شرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ بِ َٔٗ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٩
ک إٔبِ َزاصٔي َُٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َ٣إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َظی ِ َر ا ِٟبَرٔیَّ ٔة َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
يض
َػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،رضحت اتخمر نب لفلف  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع وک
الِ َّی ِة(اےامتؾولخمؼےسرتہب)وتآپ
ح َْ
رفامےتوہےئانسہکاکیصخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسرطحاکبرا َي َ ْ َ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےسرمادرضحتاربامیہہیلعاالسلؾںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رضحتاتخمرنبلفلف ےتہںیہہکںیمےنرضحتاسننبامکلریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئزسلاؽیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئزسلاؽیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1277

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،سٌيؽ ب ٩ابی ایوب ،یصٌی ب ٩ابی س٠امی ،٪سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ُس ََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َ
ْقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ تُ َص ِّؽ ُث أَ ِظ َب َار َصا َٗا َ٢
ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ َ ٢
و٣َ ٪ا أَ ِظ َبا ُر َصا َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِظ َب َار َصا أَ َِ ٪ت ِظ َض َؽ ًَل َی کُِ ًَ ِّ١ب ٕؽ أَ ِو أَ َٕ ٣ة ب ٔ َ٤ا ًًََ ١َ ٔ٤ل َی هَ ِضز ٔ َصا
أَ َت ِؽ ُر َ

ارصَا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َت ُ٘و ُ ١َ ٔ٤ًَ ٢یَ ِو ََ َٛ ٦ذا ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََض ٔذظ ٔأَ ِظ َب ُ
يض َ ٔ
َغ ْ

وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،دیعس نب ایب اویب ،ییحی نب ایب نامیلؿ ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
ِث َأ ْ َخ َر َه (اس دؿ فہ اینپ ربخںی ایبؿ رکے یگ۔
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ َ ْي َ ِ د
مٍ ُئج َ ّدد ُ
اسلسلاؽ۔ آتی۔) افر رفامای ہک اجےتن وہ ہک ایکس ربخںی ایک ںیہ؟ رعض ایک اہلل افر ااکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زایدہ اجےتن
ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک ربخںی ہی ںیہ ہک ہی رہ رمد ف وعرت ےک قلعتم اتبےئ یگ ہک اس ےن اس رپ (ینعی
زنیمرپ)ایکایکافرےہکیگہکاسےناسرطحایک،اسرطحایک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،دیعسنبایباویب،ییحینبایبنامیلؿ،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئاکترثیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاکترثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1278

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وہب ب ٩جزیز ،طٌبہٗ ،تاؼةْ٣ ،طٖ بً ٩بؽاہلل ب ٩طعیر ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩طعیر

ٖ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِّٔ ٩
ْط ٔ
اٟظ ِّعیر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩

َّ
َّ
ک
َک ٔ٣َ ٩ِ ٣اَ ٔ ٟ
ْقأ ُأَ َِ ٟضا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟتکَاثُزُ َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢ابِ ُ ٩آ َؼ َ٣َ ٦الٔی َ٣الٔی َو َص َِ ٟ ١
أَُ َّ ٧ط اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو َي ِ َ
إ ٔ ََّّل َ٣ا َت َؼ َّؽٗ َِت َٓأ َ َِ ٣ـ ِي َت أَ ِو أَکََِ ٠ت َٓأ َ ِٓ َِ ٨ي َت أَ ِو َٟب ٔ ِش َت َٓأَبَِِ ٠ي َت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َشَ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،فبہنبرجری،ہبعش ،اتقدة،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رضحتدبعاہللنبریخشرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسرہاکترثزپھرےہآ ےرھپرفامایانبآدؾاتہکےہہکہیریما

امؽ ےہ۔ ہی ریما امؽ ےہ احالہکن(اے انب آدؾ) ریتا امؽ وت رصػفیہ ےہ وج وت ےن دصےق ےک وطر رپ دے دای ،ای نہپرک رپاان رک
دای۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فبہنبرجری،ہبعش،اتقدة،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رضحتدبعاہللنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاکترثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1279

راوی  :ابوَکیب ،شکا ٦ب ٩س ٥٠رازی٤ً ،زو ب ٩ابی ٗيص ،شحاد٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،زر ب ٩شبيع ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا َشک َّ ُا ٦بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠اٟزَّاز ُّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص ًَ ِ ٩ا َِ ٟصحَّا ٔد ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
َکیِبٕ ََّ ٣ز ّة ًَ ِ٩
ک فٔی ًَ َذ ٔ
ُشب َ ِي ٕع ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٣َ ٢ا زٔ ِ٨َ ٟا َن ُظ ُّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َشًی َ٧زََِ ٟت أَ َِ ٟضا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟتکَاثُزُ َٗا َ ٢أَبُو ُ َ
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص ص َُو َراز ٌّٔی َو ًَ ِ٤زُو بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ا ََِ ٤ُ ٟلِ ُّٔی ُٛوف ٔ ٌّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا

َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

اوبرک ب ،اکحؾ نب ملس رازی ،رمعف نب ایب سیق ،اجحج ،اہنمؽ نب رمعف ،زر نب شیبح ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ُک ّ َ
اتل ُ ُثاوبرک باینپدنسںیمرمعفنبسیق
ل ذعابربقےکابرےںیمکشیہںیمآ ےاہیںکتہکہیوسرتانزؽوہیئ َأل ْ َها ُ ْ
ےسانبایبیلیلےکوحاےلےساہنمؽےسرفاتیرکےتںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اکحؾنبملسرازی،رمعفنبایبسیق،اجحج،اہنمؽنبرمعف،زرنبشیبح،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاکترثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1280

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٣ ،٪ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ب٤٘٠ً ٩ہ ،یصٌی بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩شاكب ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زبیر

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩شاكٔبٕ ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟوا ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔيطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت صَ ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ث ُ ََّٟ ٥ت ُِشأ َ َُ َّ٩ٟی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩أٔ ٌ٨َّ ٟيَٗ ٥ا َ ٢اٟزُّبَیِرُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َٓأ َ ُّی أٔ ٌ٨َّ ٟي ٥نُ ِشأ َ ُ٨ِ ًَ ٢طُ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُ٤ا اْلِ َ ِس َو َؼا ٔ ٪اَّ ٟت ِ٤زُ َوا ِ٤َ ٟا ُئ َٗا َ ٢أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط َس َيُٜو َُٗ ٪ا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
انبایبرمع،ایفسؿ،دمحمنبرمعفنبہمقلع،ییحینبدبعارلنمحنباح،ب،رضحتدبعاہللنبزریباےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہک

ُ
ل َی ِی
مٍنَعْ ا ّع ِم (رھپ اس دؿ مت ےس وتمعنں ےک قلعتم وپاھچ اجےئ اگ۔ ااکتلرث۔ آتی۔) وت زریب ریض
ل َ ْي َ ِ د
ثَ لَیُ ْساَ ُ َّ
بج ہی آتی انزؽ ّ
اہللاعتیلہنع ےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیسنںوتعںےکقلعتموپاھچاجےئاگ۔امہرےاپسوجھکرافراپینےکالعفہ
ےہایک؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیںیتمعنرقنع بںیہمتںیلمیگ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،دمحمنبرمعفنبہمقلع،ییحینبدبعارلنمحنباح،ب،رضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاکترثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1281

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،اش٤ؽ ب ٩یو٧ص ،ابوبرک بً ٩ياغ٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ

غ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اض یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِ ٩أَ ِّی أٔ ٌ٨َّ ٟي ٥نُ ِشأ َ َُٓ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُ٤ا
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ث ُ ََّٟ ٥ت ُِشأَ َّ٩ُٟیَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩أٔ ٌ٨َّ ٟيَٗ ٥ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ک َس َيُٜو َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َشؽ ُ
ٔیث ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ
اُض َو ُس ُيو ُٓ َ٨ا ًَل َی ًَ َواتٔ٘ ٔ َ٨ا َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
اْلِ َ ِس َو َؼا َٔ ٪وا ُِ ٌَ ٟؽ ُّو َش ٔ ْ
غ
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ً ٔ ِ٨ؽٔی أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣صَ َذا َو ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة أَ ِشٔ َُى َوأَ َػ ُّض َشؽٔی ّثا ٔ ٩ِ ٣أَبٔی بَ ِ ٔ

دبعنبدیمح،ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکہیآتیانزؽوہیئ ُ َّ
ل
ثلَیُ ْساَ ُ َّ
ل َی ِی
مٍنَعْ ا ّع ِم وت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس دف یہ وت زیچںی ںیہ
َ ْي َ ِ د
اپینافروجھکر۔رھپل ےسنکوتمعنںےکابرے ںیموپاھچاجےئاگ؟دنمشاحرضےہافرولتارںیامہرےاکدنوھںرپںیہ۔یبنارکؾ
ےن رفامای ہی ںیتمعن رقنع ب ںیہمت ںیلم یگ۔ انب ،ہنیی یک دمحم نب رمعف ےس وقنمؽ دحثی ریمے زندکی اس دحثی ےس زایدہ حیحص
ےہاسےیلہکایفسؿنب،ہنیی،اوبرکبنبایعشےساظفحافرزایدہحیحصںیہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاکترثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1282

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،طبابہً ،بؽاہلل بًَ ٩لئ ،ؿصاک بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩رعز ٦اطٌزی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

ئ ًَ َِّ ٩
رع َز ٕ ٦اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َط َبابَ ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟـصَّا ٔک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٩
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا ي ُِشأ َ ُُ ٨ِ ًَ ٢ط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َي ٌِىٔی ا ِِ ٌَ ٟب َؽ ٔ٩ِ ٣
یب َو َّ
اٟـصَّا ُک ص َُو
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
ک َوِ ُ ٧زؤیَ َ
ک ٔج ِش ََ ٤
أٔ ٌ٨َّ ٟي ٥أَ ِ ٪يُ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَ ٥َِ ٟنُ ٔؼ َّض ََ ٟ
ئ ا َِ ٟبارٔؼ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
رع َزٕ ٦أَ َػ ُّض
رع َزَ ٕ ٦وابِ ُِ َ ٩
رع َز ٕب َو ُي َ٘ا ُ ٢ابِ ُِ َ ٩
ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٩

دبعنبدیمح،ابشہب،دبعاہلل نب العئ،احضک نبدبعارلنمح نبرعزؾارعشی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع ےس رفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایایقتمےکدؿدنبے بےسےلہپوتمعنںےکقلعتموپاھچاجےئ اگہکایکل ےن
جش
ریتے مکو تحص اطع ںیہن یک۔ ایک ل  ےن ےھجت ڈنھٹے اپین ےس ریس ںیہن ایک۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ احضک ،احضک نب
دبعارلنمحنبرعزبںیہ۔اںیہنانبرعزؾیھباہکاجاتےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ابشہب،دبعاہللنبالعئ،احضکنبدبعارلنمحنبرعزؾارعشی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئوکرثیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئوکرثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1283

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼہ ،شرضت ا٧ص

اک ا ِل َِ ٜوثَ َز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص إَّٔ٧ا أَ ًِ َل ِي ََ ٨

اب اِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ ُُِٗ ٠ت َ٣ا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ص َُو ِ َ ٧ض ْز فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت ِ َ ٧ض ّزا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َش َّآ َتا ُظ ٗ ٔ َب ُ
يض
َٗ ١ا ََ ٢ص َذا ا ِلِ َٜوثَزُ َّأ ٟذی أَ ًِ َل َاٛطُ اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َص َذا یَا ٔجبِرٔی ُ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،رضحتاسنوسرہوکرثیکریسفتںیمیبنارکؾےسلقنرکےتںیہہکآپےنرفامایوکرثتنجیک
اکیرہنےہرافی ےتہںیہہکیبنارکؾےنزمدیرفامایںیمےنتنجںیماکیرہندیھکیسجےکدفونںانکرفںرپومویتںےکےمیخ
آ ے۔ ںیم ےن ربجا لیئ ےس وپاھچ ہک ہی ایک ےہ؟ اس ےن اہک ہک ہی وکرث ےہ وج اہلل اعتیل ےن آپ وک اطع یک ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئوکرثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1284

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍَ ،سیخ ب ٩نٌ٤ا ،٪ش ٥ٜبً ٩بؽا٠٤ٟکٗ ،تاؼہ ،شرضت ا٧ص

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
َسیِخُ بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َ ٥ُ ٜبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ُ َ
اب اِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ ُُِٗ ٠ت َٔ ٠٤َِ ٠ٟٔک َ٣ا َص َذا َٗا ََ ٢ص َذا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨ا أََ٧ا أَسٔیرُ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة إٔذِ ُ ٔ
رع َق لٔی ِ َ ٧ض ْز َش َّآ َتا ُظ ٗ ٔ َب ُ
َّ
ُ
ُفأَیِ ُت ً ٔ َِ ٨ؽ َصا
ُض َب ب ٔ َي ٔؽظ ٔإلٔ َی كٔي َٕ ٨ة َٓا ِس َت ِ َ
ا ِلِ َٜوثَزُ أ ٟذی أَ ًِ َل َاُ ٛط اہللُ َٗا َ ٢ث ُ ََّ َ ٥
رخ َد ِٔ ٣شکّا ث َُّ ٥رٓ ٌَٔ ِت لٔی ٔس ِؽ َرةُ ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َ َ

يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
ُّ ٧ورا ًَ ٔو ّامی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبعینم،رسجینبامعنؿ،مکحنبدبعاکلمل،اتقدہ،رضحتاسنےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔
ںیمتنجںیملچراہاھتہکںیمےناکیرہندیھکیسجےکدفونںانکرفںرپومویتںےکےمیخآ ے۔ںیمےنرفےتشےسوپاھچہکہی
ایکےہ؟اسےناہکہکہیوکرثےہوجاہللاعتیلےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملساطعیکےہ۔رھپاوہنںےناہھتامراافرایکسیٹماکنیل،وت
فہ کشم یھت۔ رھپ ریمے اسےنم دسرة ایہتنمل آیئگ افر ںیم ےن اس ےک رق ب میظع ونر داھکی۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر یئک
دنسفںےساسنریضاہللاعتیلہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رسجینبامعنؿ،مکحنبدبعاکلمل،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئوکرثیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1285

راوی  :ہ٨اؼ٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـيً ،١لاء سائب٣ ،صارب ب ٩ؼثار ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٣ُ ٩صار ٔٔب بِ ٔ ٩ؼٔثَا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٔ
اٟؽ ِّر َوا َِ ٟياُٗو ٔ
ت تُ ِزبَ ُت ُط أَك ِ َي ُب ٔ٩ِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِلِ َٜوثَزُ ِ َ ٧ض ْز فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َش َّآ َتا ُظ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َِ ٣ح َزا ُظ ًَل َی ُّ

ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َو َ٣ا ُؤ ُظ أَ ِشل َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌٟش َٔ ١وأَبِي ُف َّٔ ٩ِ ٣
يض
اٟث ِٔ ٠خ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ
َ
انہد ،دمحم نب لیضف ،اطعء اسبئ ،احمرب نب داثر ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایوکرثتنجیکاکیرہنےہسجےکدفونںاجبنوسےنےکےمیخںیہ۔اساکاپینومیتافرایوقترپاتہبےہ۔ایکس
یٹمکشمےسزایدہوخوبشدارےہ۔اساکاپیندہشےسزایدہاھٹیمافرربػےسزایدہدیفسےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،دمحمنبلیضف،اطعءاسبئ،احمربنبداثر،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئحتفیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئحتفیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1286

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،س٠امی ٪ب ٩ؼاؤؼ ،طٌبہ ،بَش ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ َِشٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ َت ِشأَُ ُٟط َو َ٨َ ٟا
ا٤َ ًُ ٪زُ َي ِشأَُٟىٔی َ ٍَ ٣أَ ِػ َص ٔ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َ
َ ١ر ُسو ٔ٢
ْص اہللٔ َوا ِِ َٔ ٟتضُ َٓ ُُِ٘ ٠ت إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو أَ َج ُ
بََ ُ٨
وِ ٣ٔ ٪ثُ ُ٠ط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ إُٔ َّ ٧ط َٔ ٩ِ ٣ش ِي ُث َت ٌِ َََ ٓ ٥ُ ٠شأ َُ ٟط ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة إٔذَا َجا َئ َن ِ ُ
َّ
َّ َ
آَخصَا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ًُ َ٤زُ َواہللٔ َ٣ا أَ ًِ ََ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ضا إ ٔ ََّّل َ٣ا َت ٌِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أَبُو
اٟش َور َة إلٔ َی ٔ ٔ
ْقأَ ُّ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ًِ٤ََ ٠طُ إٔیَّا ُظ َو َ َ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبعنبدیمح،نامیلؿ نبداؤد ،ہبعش،رشب،دیعسنب ریبج ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتیل ہنع احصہب
رکاؾریضاہللاعتیلہنعیک وموجدیگںیمھجمےساسملئوپےتھچآ ے۔اکیرمہبتدبعارلنمحنبوعػریضاہللاعتیلہنعےن رفامای

آپ اؿ ےس اسملئ وپےتھچ ںیہ۔ ہکبج ہی امہری افالد ےک ربارب ںیہ۔ رضحترمع ریض اہلل اعتیلہنع ےن رفامای مت ایھچ رطح اجےتن وہ
َ لْفَی
َ
ّلل َفا ْ (ُ،بجاہللیکدمدافرحتفآیکچ۔ارص
يا ِّ
ہکںیمویکںاسےسوپاتھچوہں۔رھپانبابعسریضاہللاعتیلہنعےس ِإ َذا َح َء ْ ُ
آتی) یک ریسفت وپ یھچ وت اوہنں ےن رفامای اس ںیم یبن ارکؾ وک اہلل یک رطػ ےس فافت یک ربخ دی یئگ ےہ۔ رھپ وپری وسرت زپیھ۔
اسرپرضحترمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمیھبفیہاجاتنوہںوجمتاجےتنوہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،نامیلؿنبداؤد،ہبعش،رشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئحتفیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1287

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ابوبَش

َش ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َُ َٟ ٢ط
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ َت ِشأَُ ُٟط َو َ٨َ ٟا أَبِ َ٨ائْ ِٔ ٣ثُ٠طُ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرشبےسفہہبعشےسافرفہاوبرشبےسایسدنسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہنکیلاےکسہیاافلظ
ںیہ۔ا ََيَُہل َف َ َنا ََي َٓء ِم ْن ُل ُةہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرشب
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئبہلیکریسفت

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئبہلیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1288

راوی  :ہ٨اؼ واش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،سٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض

َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ض
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َش َّؽث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْقیِ ْع َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی
َٗا ََ ٢ػٌ َٔؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َی ِوًَ ٕ ٦ل َی اٟؼَّ َٔا َٓ َ٨ا َؼی َیا َػ َبا َشا ُظ َٓا ِج َت َِ ٌَ ٤ت إَِٔ ٟيطٔ ُ َ
اب َطؽٔی ٕؽ أَ َرأَیِت َُِِ ٟ ٥و أَنِّی أَ ِظبَرِتُ ٥ِ ُٜأَ َّ ٪ا ُِ ٌَ ٟؽ َّو ُِّ ٤َ ٣شي ٥ِ ُٜأَ ِو َُ ٣ؼ ِّب ُص ٥ِ ُٜأَ ُ٨ِ ٛت ُُِ ٥ت َؼ ِّؽ ُٗونٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
ٔ َ ٧ذ ْیز َل ٥ِ ُٜبَی ِ َن یَ َؽ ِی ًَ َذ ٕ
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َتب َِّت َی َؽا أَبٔی ََ ٟضبٕ َو َت َّب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ََ ٟضبٕ أََ ٔ ٟض َذا َج ٌَِ ٤ت َ َ٨ا َت ًّبا ََ ٟ
انہد فادمح نب عینم ،اوباعمفہی ،ا،شم ،رمعف نب رمة ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل افص رپ
ھڑےھ افراکپرےنےگلایابصاحہاسرپرقشیآپےکاپسعمجوہے۔آپےنرفامایںیمںیہمتتخسذعابےسڈرااتوہں۔دوھکی
ارگںیممتےسہیوہکںہکدنمشحبصایاشؾوکمتکتت ےنچنفاالےہوتایکمتریمیدصتقیرکفےگ؟اوببہلےنہکاگل۔ایکمتےنںیمہایس
لَ
نانزؽرفامیئ(اوببہلےکدفونںاہھتوٹٹے
ث َ َندا َأ ِت ھ ٍَت َف َ َّ
ےیلعمجایکاھت ،ریتےاہھت وٹٹاجںیئ۔اس رپاہللاعتیل ےن َ َّ ْ
افرفہالہکوہایگ۔اللھتآتی)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہدفادمحنبعینم،اوباعمفہی،ا،شم،رمعفنبرمة،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئاالخصیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاالخصیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1289

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوسٌؽ ،ػٌ٨انی ،ابوجٌَف رازی ،ربيٍ ب ٩ا٧ص ،ابواٌٟاٟيہ ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َس ٌِ ٕؽ ص َُو اٟؼَّ َِان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ ََفٕ اٟزَّاز ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزَّبٔي ٍٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ًَ ِ ٩أُب َ ِّی
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ اہللُ اٟؼَّ َُ ٤ؽ
بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ َّ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َشٔٛی َن َٗاُٟوا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِن ُش ِب َ٨َ ٟا َربَّ َ

وت
وت إ ٔ ََّّل َس ُي َور ُث َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َََّّ ١ل َی ُُ ٤
وت َو ََّل َط ِي ْئ َی ُُ ٤
َواٟؼَّ َُ ٤ؽ َّأ ٟذی َ ٥َِ ٟیِ ٔ ٠ؽ َو ٥َِ ٟیُوَِ ٟؽ َْلَُ َّ ٧ط َِ ٟي َص َط ِي ْئ یُو َُ ٟؽ إ ٔ ََّّل َس َي ُُ ٤
َو ََّل یُ َور ُث َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط ُّ ُٔ ٛوا أَ َش ْؽ َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یُ َٟ ٩ِ ُٜط َطبٔي ْط َو ََّل ً ِٔؽ َْ ٢وَِ ٟي َص َِ ٔ٤ٛثٔ٠طٔ َط ِي ْئ

ادمحنبعینم،اوبدعس،اعنصین،اوبرفعج رازی،رعیبنباسن،اوبااعلہیل،رضحتایبنببعکرفامےتںیہہکرشمنیکیبنارکؾیلصاہلل
ُ
جا َُّ
ّللا َّلصمَ ُدداخلانزؽرفامیئ(ہہکدففہ
ّللَّ َأ َ ٌّ د
ھا ُ
َلْق ُ َ
ہیلعفآہلفملسےسےنہکےگلہکاےنپرباکبسنایبؿےئجیک۔اسرپاہللاعتیلےن ْ
اہللاکیےہ،اہللےباین زےہ،ہنایکسوکیئافالدےہافرہنفہیسکیکافالدےہافراےکسربارباکوکیئںیہنےہ۔وسرہاالخصآتی۔)
دمصفہ ےہ وج ہن یسک ےس دیپا وہا افر ہناس ےس وکیئ دیپا وہا۔اس ےیلہک رہ دیپا وہےنفایلزیچ انیقیرمے یگ۔ افر وجرمے اگ ااکس
فارثیھبوہاگ۔وفکےکینعماشمہبافررباربیےکںیہینعیاےکسلثموکیئزیچںیہن۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوبدعس،اعنصین،اوبرفعجرازی،رعیبنباسن،اوبااعلہیل،رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وسرئاالخصیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1290

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بيؽاٟہ ب٣ ٩وسی ،ابوجٌَف رازی ،ربيٍ ،شرضت ابوًاٟيہ

َف اٟزَّاز ِّٔی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟيةٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
وسی ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩

َّ
َک ِ َ ٧ص َو ُظ َو٥َِ ٟ
ََک آَ ٔ ٟض َت ُض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا ا ِن ُش ِب َ٨َ ٟا َربَّ َ
ک َٗا ََٓ ٢أ َ َتا ُظ ٔجبِرٔی ُ
 ١ب ٔ َض ٔذظ ٔ ُّ
اٟش َورة ٔ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ ٓ ََذ َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
اس ُُ ٤ط
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َس ٌِ ٕؽ َوأَبُو َس ٌِ ٕؽ ا ِس ُُ ٤ط َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩ي ََّّسٕ َوأَبُو َج ٌِ َ ٕ
َف اٟزَّاز ُّٔی ِ
َی ِذ ُ ِ

اِ ًَ ٪ب ّؽا أَ ًِ َت َ٘ ِتطُ ا َِ ٣زأَ ْة َساب ٔ َي ْة
ً ٔي َسی َوأَبُو ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ا ِس ُ٤طُ ُرٓ َِي ٍْ َوک َ َ

دبعنبدیمح،دیبعاہل نب ومیس،اوبرفعجرازی،رعیب،رضحت اوباعہیلرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رشمنیک
ےک وبعمدفں اک ذرک ایک وت ےنہک ےگل اہک اےنپ رب اک بسن ایبؿ ےئجیک۔ انچہچن رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ وسرہ االخص ےل رک انزؽ
وہےئ۔ رھپ ایس یک امدنن دحثی ایبؿ رکےت وہےئ ایب نب بعک ریض اہلل ہنع اک ذرک ںیہن رکےت۔ ہی دحثی اوبدعس یک رفاتی ےس
زایدہحیحصےہ۔اوبدعساکانؾدمحمنبرسیمےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہلنبومیس،اوبرفعجرازی،رعیب،رضحتاوباعہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعمذنیتیکریسفت
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وعمذنیتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1291

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىیً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ،اب ٩ابی ذئب ،شارث بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابوس٤٠ہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی
اس َتٌٔي ٔذی بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َص َذا َٓإ ٔ ََّ ٪ص َذا ص َُو
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠وَ َز إلٔ َی ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة ِ
ا َِِ ٟاس ُٔ ٙإٔذَا َو َٗ َب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنبینثم،دبعاکلمل نبرمعف،انبایبذبئ،احرث نب دبعارلنمح،اوبہملس ،رضحت اعہشئریضاہللاہنع رفامیت ںیہ ہکروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت اچدنییک رطػداھکی وت رفامای اعہشئ ریض اہلل اہنع اس ےک رش ےس اہلل ےس انپہ اماگن رکف ویکہکن یہی
ادنریھارکےنفاالےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاکلملنبرمعف،انبایبذبئ،احرثنبدبعارلنمح،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
وعمذنیتیکریسفت

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1292

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز جہىی رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَىٔی َٗ ِي ْص َوصُ َو ابِ ُ ٩أَبٔی َشازَٔ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ب َة

بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢ؽ أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َ َّی آیَا ٕ
ض إلٔ َی
ت  ٥َِ ٟیُ َز ِٔ ٣ثُ ُ٠ض ١ِ ُٗ َّ٩أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
آَخ اُّ ٟش َورة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش َورة ٔ َو ُٗ ِ ١أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِ َٙٔ ٠َٔ ٟإلٔ َی ٔ ٔ
ٔٔ
آَخ ُّ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلع
فملساکاراشدوقنمؽرکےتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامای اہللاعتیلےنھجمرپدنچایسیآایتانزؽرفامیئںیہ۔نجےک
لثمںیہندیھکیںیئگ۔وسرةاقلفلافروسرةاانلس۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1293

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ػٔوا ٪بً ٩يسی ،شارث بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ذباب ،سٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت
ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩يسی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصار ُٔث بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ذُبَ ٕ
وط ًَ َل َص
اٟز َ
َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َظ ََٙ ٠اہللُ آ َؼ ََ ٦و َنٔ ََغ ٓ ٔيطٔ ُّ

ض َٓ ُ٘ ِ١
ک ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ إلٔ َی ََْ ٣ل ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض ُِ ٥جُ٠و ٕ
ک اہللُ َیا آ َؼ ُ ٦اذِ َص ِب إلٔ َی أُو َٟئ ٔ َ
َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َٓ َصَ ٔ٤ؽ اہللَ بٔإٔذِٔ٧طٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َربُّ ُط َیزِ َش َُ ٤
ک َّ
َّ
يک بَ ِي َُ ٨ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢اہللُ
ُک َو َت ٔص َّي ُة بََ ٔ ٨
اٟش ََل َُ ٦و َر ِش َُ ٤ة اہللٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی َربِّطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َت ٔص َّيت َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦يَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َو ًََِ ٠ي َ
ین َُ ٣ب َار َْ ٛة ث ُ ََّ ٥ب َش َل َضا َٓإٔذَا ٓ َٔيضا آ َؼ ُ٦
َُ ٟط َو َی َؽا ُظ َِ٘ ٣بُ َ
وؿ َتا ٔ ٪ا ِظت َ ِر أَیَّ ُض َ٤ا ٔطئ َِت َٗا َ ٢ا ِظت َ ِر ُت یَٔ٤ی َن َربِّی َوک ٔ َِ ٠تا َی َؽ ِی َربِّی یَْ ٔ٤
ُوب ًُ ِ٤زُ ُظ بَی ِ َن ًَ ِي َِ ٨يطٔ َٓإٔذَا ٓ ٔيض ٔ َِ ٥ر ُج ْ١
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ُؤ ََّل ٔ
َوذُ ِّر َّی ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ِّب َ٣ا َص ُؤ ََّل ٔ
ئ ذُ ِّر َّیت َ
ُک َٓإٔذَا ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا ِٕٜ٣َ ٪ت ْ

ک َؼا ُوؼُ َٗ ِؽ َٛت َِب ُت َُ ٟط ًُ َِ ٤ز أَ ِر َب ٌٔی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢یَا َر ِّب زٔ ِؼ ُظ فٔی
أَ ِؿ َو ُؤص ُِ ٥أَ ِو ٔ ٩ِ ٣أَ ِؿ َوئ ٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢یَا َر ِّب ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗا ََ ٢ص َذا ابَِ ُ٨
اک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أ ُ ِس٩َٔ ٜ
َاک َّأ ٟذی َٛت َِب ُت َُ ٟط َٗا َ ٢أَ ِی َر ِّب َٓإٔنِّی َٗ ِؽ َج ٌَُِ ٠ت َُ ٟط ٔ٤ِ ًُ ٩ِ ٣زٔی ٔس ِّتی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت َوذَ َ
ًُ ِ٤زٔظ ٔ َٗا َ ٢ذ َ
ک ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط آ َؼ ُِ َٗ ٦ؽ ًَ َّحَِ ٠ت َٗ ِؽ ُٛت َٔب
ا ٪آ َؼ َُ ٦ي ٌُ ُّؽ ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َٗا ََٓ ٢أ َ َتا ُظ َُ ٠َ ٣
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أُصِب ٔ َم َٔ ٨ِ ٣ضا َٓک َ َ
ک َج ٌََِ ٠ت َّٔلبِٔ ٔ ٨ک َؼا ُو َؼ ٔس ِّتی َن َس َّ ٨ة َٓ َح َص َؽ َٓ َح َص َؽ ِت ذُ ِّر َّی ُت ُط َؤ َ ٧س َی َٓ َٔ ٨ش َي ِت ذُ ِّر َّی ُت ُط َٗا َ٩ِ ٔ٤َٓ ٢
ٕ َس َٕ ٨ة َٗا َ ٢بَل َی َو َل َٔ ٨َّ ٜ
لٔی أَ ُِ ٟ

اٟظ ُضوؼ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
اب َو ُّ
َی ِو ٔ٣ئ ٔ ٕذ أ ُ َٔ ٣ز بٔا ِل َٔ ٜت ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠رٔ َوا َی ٔة َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب اشبر ،وفصاؿ نب یسیع ،احرث نب دبعارلنمح نب ایب ذابب ،دیعس نب ایب دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
لْ
روسؽ اہلل ےن رفامای بج اہلل اعتیل ےن آدؾ وک دیپا ایک افر اؿ ںیم رفح وھپیکن وت اںیہن کنیھچ آیئ۔ اوہنں ےن اہک ا حَمْ ُدد ّللَِِّ۔ انچہچن
اوہنں ےن اہلل ےک مکح ےس الْحَمْ ُدد ّللَِّ اہک۔ سج ےک وجاب ںیم اےکن رب ےن رفامای َث َہ
م
ّللَّ (اہلل مت رپ رمح رکے) اے آدؾ اؿ
کا ُ
ُ
ْ َ
کال َّس َل ُؾ َف َر ْہمَ ُةاّللَِّ۔فہرھپاےنپرب یک
رفوتشںےکاپساجؤوجےھٹیبوہےئںیہافراںیہنالسؾرکف۔اوہنںےنوجابدایہک َفعَل َ ْن َ
رطػ ولےٹ وت اہلل اعتیل ےن رفامای ہی اہمتری افر اہمتری افالد یک آسپ ںیم داع ےہ۔ رھپ اہلل اعتیل ےن اینپ دفونں ایھٹمں دنب رک ےک
رفامای اؿ ںیم ےس ےسج اچوہ اایتخر رکول۔ اوہنں ےن رعض ایک ںیم ےن اےنپ رب اک داایں اہھت اایتخر ایک افر ریمے رب ےک دفونں
اہھت یہداےنہافرربتکفاےلںیہ۔رھپاہللاعتیل ےناہھتوھکالوتاس ںیمآدؾ افر ایکنذرتی(افالد)یھت۔وپےنھچےگل ہکایرب ہی
وکؿںیہ؟رفامایہیاہمتریافالدےہافراؿ بیکاشیپوینںرپایکنرمعںییھکلوہیئںیھت۔ اؿںیماکیصخش بےسزایدہرفنش
رہچےفاالاھت۔وپاھچہیوکؿےہ؟رفامایہیآپےکےھٹیبداؤدںیہ۔ںیمےنایکنرمعاچسیلاسؽیھکلےہ۔رعضایکاےربایکنرمع
زایدہ رک دےئجی۔ رفامای اینت یہ ےہ ینتج یھکل اجیکچ ےہ۔ رعض ایک اہلل ںیم ےن اینپ رمع ےس اےس اسھٹ اسؽ ددیی۔ اہلل اعتیل ےن
رفامای مت افر ایسی اخسفت۔ رھپ فہ اہلل یک تیشم ےک اطمقب تنج ںیم رےہ۔ رھپ فاہں ےس ااترے ے افر رھپ اینپ رمع ےننگ ےگل۔ یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ رھپ اؿ ےک (آدؾ ہیلع االسلؾ ےک) اپس ومت اک رفہتش آای۔ وت آدؾ ہیلع االسلؾ اؿ ےس ےنہک
ےگل ہک متدلجیآےریمیرمعزہاراسؽےہ۔رفےتش ےن رعض ایکویکںںیہن۔ نکیل آپ ےناس ںیم ےساسھٹ اسؽاےنپےٹیب
داؤدہیلعاالسلؾوکدےدیآ ے۔اسرپآدؾہیلعاالسلؾےنااکنررکدای۔انچہچناؿیکافالدیھبرکنموہیئگافرآدؾےسوھبؽوہیئ
انچہچنایکن افالدیھبوھبےنل یگل۔یبنارکؾےنرفامایہکاسدؿےسےنھکلافروگاہرقمررکےناکمکحوہا۔ہیدحثیاسدنسےسنسح
رغ بےہافریئکدنسفںےساوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرموفب ًوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،وفصاؿنبیسیع،احرثنبدبعارلنمحنبایبذابب،دیعسنبایبدیعسیربقی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقآؿیکریسفتاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1294

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یزیؽ ب ٩ہاروً ،٪وا ٦ب ٩شوطب ،س٠امی ٪ب ٩ابی س٠امی ،٪شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

وَ ٪ش َّؽث َ َ٨ا ا َِّ ٌَ ٟو ُا ٦بِ َُ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َظ ََٙ ٠اہللُ اْلِ َ ِر َق َج ٌََِ ٠ت َتٔ٤ي ُؽ َٓ َع ََٙ ٠ا ِٟحٔ َبا ٌَََ ٓ ٢ا َؼ ب ٔ َضا ًََِ ٠ي َضا
ک َط ِي ْئ أَ َط ُّؽ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َبا َٔٗ ٢ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ا َِ ٟصؽٔی ُؽ
َاس َت َ َّ
ْق ِت ٓ ٌََحٔ َب ِت ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة ٔٔ ٩ِ ٣ط َّؽة ٔا ِٟح ٔ َبا َٔٗ ٢اُٟوا یَا َر ِّب َص َِ ٩ِ ٣ٔ ١ظ َِ ٔ ٘٠
ٓ ِ
ک َط ِي ْئ أَ َط ُّؽ ٔ٩ِ ٣
ک َط ِي ْئ أَ َط ُّؽ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصؽٔیؽٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥اُ ٨َّ ٟ
ار َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ِّب ٓ ََض َِ ٩ِ ٣ٔ ١ظ َِ ٔ ٘٠
َٗاُٟوا یَا َر ِّب ٓ ََض َِ ٩ِ ٣ٔ ١ظ َِ ٔ ٘٠
ک
ک َط ِي ْئ أَ َط ُّؽ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥اِّ ٟزیضُ َٗا ُٟوا َیا َر ِّب ٓ ََض َِ ٩ِ ٣ٔ ١ظ َِ ٔ ٘٠
ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ا ِ٤َ ٟا ُئ َٗاُٟوا َیا َر ِّب ٓ ََض َِ ٩ِ ٣ٔ ١ظ َِ ٔ ٘٠

ٔيضا ٔٔ ٩ِ ٣ط َ٤أٟطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َط ِي ْئ أَ َط ُّؽ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟزیضٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ابِ ُ ٩آ َؼ ََ ٦ت َؼ َّؽ َ ٚبٔ َؼ َؽ َٗ ٕة ب ٔ َئ٤ئ٨طٔ یُ ِعٔ َ
َغ ْ
ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َِ ٣ز ُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجض ٔ َٔ ٜتاب َّ
اٟؽ ًَ َوا ٔ
ت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب اشبر ،سیدی نب اہرفؿ ،وعاؾ نب وحبش ،نامیلؿ نب ایب نامیلؿ ،رضحت اسن نب امکل یبن ارکؾ یلص اہلل فہیلع فملس ےس لقن
رکےتںیہ ہکآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفامایبجاہللاعتیلےنزنیمانبیئوتفہ رحتکرکےنیگلانچہچنڑاہڑانبےئافراںیہنمکحدای
ہکزنیموکاھتےمروہ۔رفےتشوکڑاہڑفںیکوبضمیطرپبجعتوہا۔وتاوہنںےنرعضایکاےربایکآپیکولخماقتںیمڑاہڑفں
ےسزایدہیھبوکیئزیچ ےہ۔اہللاعتیلےنرفامای،اہںولاہ،رعضایکرعضایکولےہےسزایدہتخسیھبوکیئزیچےہ۔رفامایاہںآگ۔
رعضایکاسےستخس؟اہللاعتیلےنرفامایاپین۔رفوتشںےنرعضایکاسےستخس۔رفامایوہا۔رعضایکاسےسیھبتخسوکیئ
زیچےہرفامایاہںاسےسیھبتخسےہافر فہانبآدؾےہوجداںیئاہھتےسدصہقرکاتوہاافراےکسابںیئاہھتوکیھبربخہنوہیتوہ۔
ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےسرموفعاجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،سیدینباہرفؿ،وعاؾنبوحبش،نامیلؿنبایبنامیلؿ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب ُداعیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب ُداعیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1295

راوی ً :باض بً ٩بؽاٌٟوي٨ً ٥بری ،ابوؼاؤؼ كياٟسی٤ً ،زاٗ ٪لاٗ ،٪تاؼہ ،سٌيؽ ب ٩ابی اٟصش ،٩شرضت ابوہزیزہ

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟو ٔٔي ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ُ

َّ
َّ
َک ًََ ٦ل َی اہللٔ
ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ي َص َط ِي ْئ أَ ِ َ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َٔ ٪وً َِٔ ٤زا ُ٪
اٟؽ ًَا ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َِ ٣ز ُٓو ًّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ً َِٔ ٤ز َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َت ٌَال َی ُّٔ ٩ِ ٣
َغ ْ
ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ص َُو ابِ َُ ٩ؼا َو َر َویُ ِٜى َی أَبَا ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا ٪ا َِّ َ٘ ٟلا ٔ٪
ٔی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
ابعسنبدبعامیظعلربنعی،اوبداؤدایطیسل،رمعاؿاطقؿ،اتقدہ،دیعسنبایبانسحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اہلل ےک زندکی داع ےس زایدہ زعسی وکیئ زیچ ںیہن۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک
رصػرمع اؿ اطقؿیک رفاتی ےسرموفع اجےتن ںیہ۔ دمحم نب اشبر ےناس دحثی وک دبعارلنمح نب دہمی ےس افر فہ رمعاؿ اطقؿ
ےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،اوبداؤدایطیسل،رمعاؿاطقؿ،اتقدہ،دیعسنبایبانسحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےسقلعتم

ابب  :داعؤںاک ایبؿ
اببایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1296

راوی ً :لی ب ٩شحز ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠ابٟ ٩ہيٌہً ،بيؽاہلل ب ٩ابی جٌَف ،ابا ٪ب ٩ػاٟض ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
يٌ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِ ٩أَبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ
اٟؽ ًَا ُء ُُّ ٣غ ا َِٔ ٌٟبا َؼة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ ٕٝ ٔ ٟأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢
َغ ْ
يٌ َة
ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ

یلع نب رجح ،فدیل نب ملسم ،انب ہعیہل ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،اابؿ نب اصحل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایداعابعدتاکزغمےہ۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػانب
ہعیہلیکرفاتیےساچنہپےتنںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،فدیلنبملسم،انبہعیہل،دیبعاہللنبایبرفعج،اابؿنباصحل،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1297

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ،اً٤ع ،ذر ،يشيٍ ،شرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ي َُش ِي ٍٕ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ُ
و٩ِ ًَ ٪
ْقأَ َو َٗا ََ ٢ربُّ ٥ِ ُٜا ِؼًُونٔی أَ ِس َتح ٔ ِب َل ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یَ ٩ي ِش َتِٜبٔرُ َ
َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢
اٟؽ ًَا ُء ص َُو ا َِٔ ٌٟبا َؼةُ ث ََّ َ ٥
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َواْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر َو ََّل
یث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اَخ َ
وَ ٪ج َض ََّ ٥َ ٨ؼ ٔ ٔ
ً َٔبا َؼت ٔی َس َي ِؽ ُظَ ُ٠
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ذ ٓ َٕر ص َُو ذ َُّر بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ٔث َ٘ ْة َواُ ٔ ٟؽ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ذ ٓ َٕر
ادمحنبعینم،رمفاؿنباعمفہی،ا،شم،ذر،عیسی،رضحتامعنؿنبریشب ےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہ
کي ا ْد ُع ِت َأ ْش َیخِت لَُک ْم ِإ َّؿ َّ
س ُُ
خ َؿ َ َھ َّیمَ
ِ
ع َد ِت َ َ ْ د
ال
د
فؿ نَعْ ِ َ
َي ُ َ
داع یہ وت ابعدت ےہ رھپ آپ ےن ہی آتی زپیھ َف َف َؽ َر ُّ ُ ْ
ي َ ْ َْ ِ
َ
ْ
َد ِ
ِي اآلۃی (ینعی اہمترا رفامات ےہ ہک ھجم ےس داع رکف ںیم اہمتری داع وبقؽ رکفں اگ۔ وج ولگ ریمی ابعدت ےس ةکت رکےت ںیہ۔
اخ َ
رقنع بفہذلیلوہرکمنہجںیمدالخوہںےگ۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔وصنمرافر،شمےناسدحثیوکرضحتذرےسلقن
ایکےہ۔ل اسدحثیوکرصػذریہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رمفاؿنباعمفہی،ا،شم،ذر،عیسی،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1298

راوی ٗ :تيبہ ،شات ٥ب ٩اس٤اًي ،١ابو٠٣يض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ي ِشأ َ ِ ٢اہللَ َي ِِ َـ ِب ًََِ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ َر َوى َؤٛي ٍْ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ َص َذا

ا َِ ٟصؽ َ
يض َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا َي ُ٘وُ ُٟط َو َٗا َُ ٢ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا َِٟٔارٔس ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا
ٔیث َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ا ِس ُُ ٤ط َػب ٔ ْ

اػ ُٕ ٩ِ ًَ ٥ش َِ ٤ي ٕؽ أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ِ َ ٧ص َو ُظ
ہبیتق،احمت نباامسلیع،اوبحیلم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجآدیم
اہللاعتیلےسوساؽںیہنرکات،اہللاعتیلاسےسانراضوہاجاتےہ۔فعیکافریئکرافیہیدحثیاوبحیلمےسرفاتیرکےتںیہ۔ل 
ےساسدحثیوکااحسؼ نبوصنمرےناوباعمصےکوحاےلےساوہنںےناوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسافراوہنںےنیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحلقنایکےہ۔
رافی  :ہبیتق،احمتنباامسلیع،اوبحیلم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببذرکیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببذرکیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1299

راوی  :ابوَکیب ،زیؽ ب ٩شبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض٤ً ،زو بٗ ٩يص ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩بَّس

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
اب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ َِّسٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َشائ ٔ ٍَ ِاْل ٔ ِس ََلِ َٗ ٔ ٦ؽ َٛث ُ َر ِت ًَل َ َّی َٓأ َ ِظب ٔ ِرنٔی ب ٔ َش ِی ٕء أَ َتظَ ب َُّث بٔطٔ َٗا َََّ ٢ل یَزَا َُ ٔ ٟ ٢شاَ َُٝ ٧رك ِ ّبا ٔ٩ِ ٣
أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ َ ٪
َک اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ذٔ ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبرک ب ،زدی نب ابح ب ،اعمفہی نب اصحل ،رمعف نب سیق ،رضحت دبعاہلل نب رسب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ایک ای

روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس)االسؾےکااکحؾتہبزایدہوہےںیہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےھجمایسیزیچاتبیہکںیماےساایتخر
رکفں۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہمتریزابؿرہفتقاہللےکذرکےسرترینہاچوا ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،زدینبابحب،اعمفہینباصحل،رمعفنبسیق،رضحتدبعاہللنبرسب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےسقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1300

راوی ٗ :تيبہ ،ابٟ ٩ہيٌہ ،ؼراد ،ابواٟہيث ،٥شرضت ابوسٌيؽ ظؽری سے روایت ےہ ٛہ رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠يہ وآٟہ
وس ٥٠سے سواٛ ٢يا گيا ٛہ ٗيا٣ت ٛے ؼ ٪اہلل ٛے ٧زؼیک ٛص کا ؼرجہ سب سے آـ ١ہوگا؟ آپ ےن ُف٣ایا ٛثرت سے اہلل کا ذَک
َکےن واٟوں کا۔ ابوسٌيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ ٛہتے ہ

يٌ َة ًَ َِ ٩ؼ َّرا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟض ِي َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َّ
َّ
ات ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ٔ٩ِ ٣
اَک ُ
ُسئ ٔ َ ١أَ ُّی ا َِٔ ٌٟباؼ ٔأَٓ َِـ ُ
اَک َ
َ ١ؼ َر َج ّة ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢اٟذ ٔ ُ
و ٪اہللَ َٛثٔی ّرا َواٟذ ٔ َ
َّ
ٔب َؼ ّ٣ا َٟک َ َ َّ
و ٪اہللَ
ُض َب بٔ َش ِي ٔٔطٔ فٔی ا ِلَّٔ ُٜارٔ َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَک َ
َّس َو َی ِع َتـ َ
ا ٪اٟذ ٔ ُ
ا َِِ ٟازٔی فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٗا ََِ ٟ ٢و َ َ
َشٔٛی َن َشًی یَ َِ ٔ َٜ٨
أَٓ َِـ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َؼ َر َج ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َؼ َّرا ٕد
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ہبیتق ،انب ہعیہل ،دراج ،اوبامثیہل ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک ایگ ہک
ایقتم ےک دؿ اہلل ےک زندکی سک اک درہج  ب ےس الضف وہاگ؟ آپ ےن رفامای رثکت ےس اہلل اک ذرک رکےن فاولں اک۔ اوبدیعس
ریض اہلل اعتیل ہنع  ےتہ ںیہ۔ ںیم ےن وپاھچ ہک ایک فہ اہلل ےک راےتس ںیم اہجد رکےن فاےل ےس یھب الضف ےہ۔ آپ ےن رفامای ارگ
اغزی اینپ ولتار ےس افکر افر رشمنیک وک لتق رکے اہیں کت ہک ایکس ولتار وٹٹ اجےئ افر وخؿ آولد وہ اجےئ بت یھب اہلل اک ذرک

رکےنفاولںاکدرہجاس(اغزی)ےسالضفےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدراجیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ہبیتق،انبہعیہل،دراج،اوبامثیہل،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساؽایک
ایگ ہک ایقتم ےک دؿ اہلل ےک زندکی سک اک درہج  ب ےس الضف وہاگ؟ آپ ےن رفامای رثکت ےس اہلل اک ذرک رکےن فاولں اک۔
اوبدیعسریضاہللاعتیلہنع ےتہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1301

راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیً ،بؽاہلل ب ٩سٌيؽ ب ٩ابی ہ٨ؽ ،زیاؼ ٣ولی بً ٩ياغ ،ابی بُحیہ،

غ
وسی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨ؽ ًَ ِ ٩زٔ َیاؼ ٕ َِ ٣ول َا ابِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ُحیَّ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟؽ ِر َؼا ٔء َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أُِّ َ ٧بئُ ٥ِ ُٜب ٔ َعی ِر ٔأَ ًِ َ٤الَٔ ٥ِ ُٜوأَ ِزکَا َصا
ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ً ٔ َِ ٨ؽ َٔ٠٣ي َٔ ٥ِ ُٜٜوأَ ِر ٌَٓ َٔضا فٔی َؼ َر َجاتَٔ ٥ِ ُٜو َظی ِ ْر َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜإ ٔ ِنَٔا َّٔ ٚ
رضبُوا
اٟذ َص ٔب َوا َِ ٟورٔ َٔ ٚو َظی ِ ْر َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِِ َ٘ ٠وا ًَ ُؽ َّو َُ َٓ ٥ِ ٛت ِ ٔ

اب
أَ ًِ َ٨ا َٗ ُض َِ ٥و َي ِ ٔ
َک اہللٔ َت ٌَال َا َٗا ٌََ ٣ُ ٢اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ٣ا َش ِی ْء أََ ِ ٧طا َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
رضبُوا أَ ًِ َ٨ا ََٗٗ ٥ِ ُٜاُٟوا بَل َا َٗا َ ٢ذ ٔ ِ ُ

َک اہللٔ َو َٗ ِؽ َر َوى َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َو َر َوى َب ٌِ ُـ ُض ُِ ٨ِ ًَ ٥ط
اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ذ ٔ ِ ٔ
َٓأ َ ِر َس َ٠طُ
نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنہ ،زاید ومیل نب ایعش ،ایب رحبہی ،رضحت اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکںیمںیہمتفہلمعہناتبؤںوجاہمترےامکل(ینعیاہلل)ےکزندکیااھچافراپزیکہےہافر

اہمترےدراجتںیم بےسدنلبافراہللیکراہںیماہجدرکےتوہےئاہمترےافکریکرگدںینامرےنافراؿےکاہمتریرگدںین
امرےنےسیھبالضفںیہ۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکویکںںیہنایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپےنرفامای
ہکاہللےکذعابےسؤاچےنفایلذرکایہلےسڑبھرکوکیئزیچںیہن۔ضعبرضحاتےنہیدحثیدبعاہللنبدیعسےسایسدنسےس
ایسےکلثملقنیکےہافرضعبےندبعاہللنبدیعسےسرملسرفاتیایکےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،زایدومیلنبایعش،ایبرحبہی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببسلجمذرکیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببسلجمذرکیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1302

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙاَغ ابو٣ش ،٥٠شرضت ابوہزیزہ سے اور ابوسٌيؽ
ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ َ ِّ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
َغ أَبٔی ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠أَُ َّ ٧ط َطض ٔ َؽ
و٪
َک َ
ًَل َا أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطض ٔ َؽا ًَل َا َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ٣َ ٢ا ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٕ ٦یَ ِذ ُ ُ
اہللَ إ ٔ ََّّل َش َّٔ ِت بٔض ٔ ِ ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َو َُ ٔظ َي ِت ُض ِ ٥اَّ ٟز ِش َُ ٤ة َوَ٧زََِ ٟت ًََِ ٠يض ٔ َِّ ٥
ََکص ُِ ٥اہللُ ٓ َٔيَ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٤ؽ ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اٟشٜٔي َُ ٨ة َوذ َ َ
َشؽ ْ
َغ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وب َش َّؽث َ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اْلِ َ َ َّ
يض َش َّؽث َ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

أَبَا ُِ ٣شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أَ ِط َض ُؽ ًَل َا أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطض ٔ َؽا ًَل َا َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ٓ ََذ َ َ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،ارغ اوبملسم ،رضحت اوبرہریہ ےس افر اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللہیلعفملسےنرفامایبجوکیئامجتعاہللاکذرکرکیتےہوترفےتشاںیہنریھگےتیلںیہ۔افررتمحاؿرپاھچ
اجیتےہ۔افراؿ رپنیکست(اانیمطؿبلق)انزؽرکدیاجیتےہرھپاہللاعتیلاینپسلجم(ینعیرفوتشں)ںیماؿاکذرکرکاتےہ۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوباقحس،ارغاوبملسم،رضحتاوبرہریہےسافراوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببسلجمذرکیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1303

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،زشو ٦بً ٩بؽاٌٟزیز ًلار ،ابونٌا٣ة ،ابوًث٤ا ،٪شرضت ابوسٌيؽ ظؽری

ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣زشُ ُو ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا َِّ ٌَ ٟل ُ
ار َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َن ٌَا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َاَٗ ٞاُٟوا
َک اہللَ َٗا َ ٢آہللٔ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل ذ َ
َخ َد ٌَُ ٣اؤیَ ُة إلٔ َا ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِحُ ٔ ٠شَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َجَِ ٠ش َ٨ا ِ َ ٧ذ ُ ُ
ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََ َ ٢

ا ٪أَ َش ْؽ ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ ًَٟٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َواہللٔ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش َ٨ا إ ٔ ََّّل ذ َ
َاَٗ ٞا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِس َت ِص ٥ِ ُِٜٔ ٔ ٠تُ ِض َّ ٤ة َلَ ٥ِ ُٜو َ٣ا ک َ َ
َخ َد ًَل َا َش ِٕ َ٘ ٠ة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِحُ ٔ ٠شَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ ََّ ١شؽٔی ّثا ًَ ُِ ٨ط ٔ٣ىِّی إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َاَٗ ٞاُٟوا آہللٔ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش َ٨ا إ ٔ ََّّل
َک اہللَ َوِ َ ٧ص َُ ٤ؽ ُظ ٤َ ٔ ٟا َص َؽاَ٧ا ِْ ٔ ٟلٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َِ ٠َ ًَ َّ٩٣ي َ٨ا بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢آہللٔ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل ذ َ
َجَِ ٠ش َ٨ا ِ َ ٧ذ ُ ُ
َٓ ١أ َ ِظب َ َرنٔی أَ َّ ٪اہللَ یُ َباهٔی بٔ ٥ِ ُٜا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ذ َ
َاَٗ ٞا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِس َت ِصُ ٔ ٟ ٥ِ ُِٜٔ ٔ ٠ت ِض َٕ ٤ة َل ٥ِ ُٜإَّٔ٧طُ أَ َتانٔی ٔجبِرٔی ُ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َن ٌَا ََ ٣ة َّ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ُّٔی
اس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ َُٔ ً ٩يسی َوأَبُو ًُ ِث ََ ٤
َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
اٟش ٌِؽ ُّٔی ِ
َغ ْ

اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ١ٓ ٕ ٣ُ ٩
ِ
دمحم نب اشبر ،رموحؾ نب دبعازعلسی اطعر ،اوباعنةة ،اوبامثعؿ ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت اعمفہی

ریض اہلل اعتیل ہنع دجسم آےئ وت ولوگں ےس وپاھچ ہک ویکں ےھٹیب وہےئ وہ۔ اوہنں ےن اہک ہک ل  اہلل اک ذرک رک رےہ ںیہ۔ رضحت
اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وپاھچ۔ ایک اہلل یک مسق اہلل ےک ذرک ےک ےیل یہ ےھٹیب وہ۔ اوہنں ےن اہک اہلل مسق ایس ےیل ےھٹیب ںیہ۔
رضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعےنرفامایونسںیمےنیسکاسلاؾایتمہتےکشیپرظنمتےسمسقںیہنیلافرمتولگوتاجےتنوہہک
ںیم دشت اایتحط یک فہج ےس یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مک ااحدثی لقن رکات وہں۔ آپ اکی رمہبت احصہب ےک ےقلح یک
رطػ فیرفی الےئ افر اؿ ےس ےھٹیب یک فہج وپیھچ وت اوہنں ےن اتبای ہک ل  ولگ اہلل اک ذرک افر ایکس رعتفی رک رےہ ںیہ سج ےن
ںیمہاالسؾیکدہاتیدیافرل رپااسحؿرفامایہکںیمہاسدفتلےسونازا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللیکمسقایکمت
ایسےیلےھٹیبوہ۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکاہللیکمسقل ایسےیلےھٹیبںیہ۔آپےنرفامایںیمےنںیہمتوھجٹ
ےک ینؿ یکفہجےسمسق ںیہندی۔اجؿولہکریمےاپسربجالیئہیلع االسلؾآےئافر اوہنںےنرفامایہکاہللاعتیلرفوتشںےس
اسےنممترپرخفرکراہےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔اوباعنہمدعسیاکانؾرمعنبٰیسیع
افراوبامثعؿئهددیاکانؾاوبدبعارلنمحےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،رموحؾنبدبعازعلسیاطعر،اوباعنةة،اوبامثعؿ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببسجسلجمںیماہللاکذرکہنوہاسےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببسجسلجمںیماہللاکذرکہنوہاسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1304

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪ابوػاٟض ٣ولی تو آئ٤ہ ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪ػإ ٔ ٟض َِ ٣ول َا اَّ ٟت ِوأَ َ٣ةٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی
ا٪
َکوا اہللَ ٓ ٔيطٔ َو ٥َِ ٟي َُؼ ُّ٠وا ًَل َا َ٧بٔيِّض ٔ ِ ٥إ ٔ ََّّل ک َ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َجََ ٠ص َٗ ِو ِْ ٣َ ٦حّ ٔ ٠شا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

َّ
ََف َُ ٟض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥ت َٔز ّة َٓإ ٔ َِ ٪طا َء ًَذبَ ُض َِ ٥وإ ٔ َِ ٪طا َء ُ َ َ
َّ
َّ
َّس ّة َوَ َ ٧ؽا َّ ٣ة و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ٌِِ ٤َ ٟز ٔ َٓ ٔة بٔا َِ ٌَ ٟزب ٔ َّي ٔة اٟت ِّ َرةُ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ ت َٔز ّة َي ٌِىٔی َش ِ َ
صُو َّ
اٟثأ ِ ُر
َ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اوباصحل ومیل وت آہمئ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفامایسجسلجمںیماہللاکذرکافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپدرفدہن اجیھاجےئوتاسسلجمفاےلناصقؿںیمںیہ۔سپاہلل
اعتیلاچےہوتاںیہنذعابدے افراچےہوتاںیہنشخب دے۔ہیدحثینسحےہ افر رضحتاوبرہریہ ریضاہلل اعتیلہنع یبنارکؾ
ےکوحاےلےسیئکدنسفںےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوباصحلومیلوتآہمئ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکاملسمؿیکداعوبقمؽےہ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکاملسمؿیکداعوبقمؽےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1305

راوی ٗ :تيبہ ،ابٟ ٩ہيٌہ ،ابوزبیر ،شرضت جابز

يٌ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ٔ٩ِ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
أَ َش ٕؽ َی ِؽ ًُو ب ٔ ُؽ ًَ ٕ
اء إ ٔ ََّّل آ َتا ُظ اہللُ َ٣ا َسأ َ َ ٢أَ ِو ََّ ٛ
يٌ ٔة َرش َٕٔ ٥وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟشؤٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِؽ َُ بٔإٔث ِ ٕ ٥أَ ِو َٗ ٔل َ
ٕ ًَ ُِ ٨ط ُّٔ ٩ِ ٣
َسٌٔي ٕؽ َو ًُ َبا َؼ َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
ہبیتق،انبہعیہل،اوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپےنرفامایوجصخشیھب

داعامہ اتےہاہللاعتیلاےسفہزیچاطعرفاماتےہوجاسےنامیگنایاسےکرباربیسکربایئوکاسےسدفررفاماتےہرشبہکیطاسےنیسک
انگہ ای عطق رمح ےک ےیل داع ہن یک وہ۔ اس ابب ںیم رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع افر ابعدہ نب اصتم ےس یھب رفاتی وقنمؽ
ےہ۔
رافی  :ہبیتق،انبہعیہل،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکاملسمؿیکداعوبقمؽےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1306

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ززوً ،ٚبيؽ ب ٩واٗؽ ،سٌيؽ بً ٩ليہ ٟيثی ،طہز ب ٩شوطب ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ٣َ ٩ززُو َٕ ٚش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُٔ ًَ ٩ل َّي َة َّ
اِ ٠ٟيثٔ ُّی ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َّ
ِرک ٔب
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َس ُظ أَ َِ ٪ي ِش َتح ٔ َ
يب اہللُ َُ ٟط ً ٔ َِ ٨ؽ اٟظ َؽائ ٔ ٔؽ َوال َ ِ
یب
اٟؽ ًَا َء فٔی اٟزَّ َظا ٔء َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َٓ ُِ ٠يِٜث ٔ ِر ُّ
َغ ْ
دمحمنبرمزفؼ،دیبعنبفادق،دیعسنبہیطعیثیل،رہشنب وحبش،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےن اراشد رفامای ےسج ہی ابت دنسپ وہ ہک اہلل اعتیل تبیصم افر یتخس ںیم ایکس داع وبقؽ رکے وت اےس اچوا  ہک راتح یک احتل ںیم
رثکبتداعرکے۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبرمزفؼ،دیبعنبفادق،دیعسنبہیطعیثیل،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابباسابرےںیمہکاملسمؿیکداعوبقمؽےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1307

٣وسی ب ٩ابزاہي ٥بٛ ٩ثیر انؼاری ،ك٠صہ بَ ٩خاغ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل
راوی  :یصٌی ب ٩شبيب ب ٩رعبیٰ ،

غ َٗا٢
َخا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩شب ٔ ٔ
رعب ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت كَ َِ ٠ص َة بِ ََ ٔ ٩
يب بِ َٔ َ ٩

ِّ ١
َک ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل
اٟذ ِ ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَٓ َِـ ُ
اٟؽ ًَا ٔء ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وسی بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َٗ ِؽ
اہللُ َوأَٓ َِـ ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ُّ ١
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣
َغ ْ
وسی بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
َر َوى ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩
ییحینب بیبنبرعیب،ومٰیس نباربامیہنبریثکااصنری،ہحلطنبرخاش،رضحتاجرب نبدبعاہللرفامےتںیہہکںیمےنیبنارکؾ
لْ
ّللَّ افر الضف داع ا حَمْ ُدد ّللَِّ ےہ۔ ہی دحثی نسح
یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک الضف ذرک َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
رغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػومٰیسنباربامیہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔یلعنبدمینیافریئکرضحاتےنہیدحثیومٰیس
نباربامیہےسلقنیکےہ۔
رافی  :ییحینب بیبنبرعیب،ومٰیسنباربامیہنبریثکااصنری،ہحلطنبرخاش،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکاملسمؿیکداعوبقمؽےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1308

راوی  :ابوَکیب و٣ص٤ؽ بً ٩بيؽة ٣صاربی ،یصٌی ب ٩زَکیا ب ٩ابی زائؽہ ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ظاٟؽ ب ٩س٤٠ہ ،بہی ،رعوة ،شرضت
ًائظہ رضی ً٨ہا

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ظأٟؽٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
َکیِبٕ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َک اہللَ ًَل َا کُ ِّ١أَ ِش َيأ٧طٔ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذ ُ ُ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟبه ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩ز َ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة َوا َِ ٟبه ٔ ُّی ِ
َغ ْ

اوبرک ب فدمحم نب دیبعة احمریب ،ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ ،اؿ ےک فادل ،اخدل نب ہملس ،یہب ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرہفتقاہللاکذرکرکےتآ ے۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػییحی
نبزرکاینبایبزادئہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔یہباکانؾدبعاہللےہ۔
رافی  :اوبرک بفدمحمنبدیبعةاحمریب،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،اؿےکفادل،اخدلنبہملس،یہب،رعفة،رضحتاعہشئریضاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکداعرکےنفاالےلہپاےنپےیلداعرکے
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکداعرکےنفاالےلہپاےنپےیلداعرکے

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1309

راوی  :نْص بً ٩لی ٛوفی ،ابوٗل ،٩ش٤زة زیات ،ابواسص ،ٙسٌيؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابی ابٌٛ ٩ب

ْص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َٗ َل َٕ ٩ِ ًَ ٩ش ِ٤زَ َة اٟزَّیَّا ٔ
ت ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ََک أَ َش ّؽا ٓ ََؽ ًَا َٟطُ بَ َؽأَ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ًَبَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا ذ َ َ
َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِي َث ٔ٥
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
يض َوأَبُو َٗ َل ِٕ ٩
َغ ْ

رصن نب یلع وکیف ،اوبنطق ،زمحة زایت ،اوب ااحسؼ  ،دیعس نب ریبج ،رضحت ایب انب بعک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسیسکاکذرکرکےتوہےئاسےکےیل داعرکےنےتگلوتےلہپاےنپےیلداعرکےت۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔اوبنطقاکانؾ

رمعفنبمثیہےہ۔
رافی  :رصننبیلعوکیف،اوبنطق،زمحةزایت،اوباقحس،دیعسنبریبج،رضحتایبانببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببداعرکےتفتقاہھتااھٹےنےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببداعرکےتفتقاہھتااھٹےنےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1310

ًيسی جہىی ،ش٨و٠ہ ب ٩ابی سٔيا ٪ج٤هی ،سا ٥ٟب٩
راوی  :ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی وابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب ،ش٤اؼ بٰ ٩
ًبؽاہللً ،بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل ً٨ہ

وب َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُٔ ً ٩يسی ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی ًَ َِ ٩ش ِ٨وَ ََ ٠ة
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا
ا ٪ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ک َ َ
بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
اٟؽ ًَا ٔء  ٥َِ ٟیَ ُص َّل ُض َ٤ا َشًَّی یَ َِ ٤شضَ بٔض ٔ َ٤ا َو ِج َض ُط َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی فٔی َش ٔؽیثٔطٔ  ٥َِ ٟیَزُ َّؼص َُ٤ا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َذا َر َٓ ٍَ یَ َؽیِطٔ فٔی ُّ
َف َؼ بٔطٔ َوص َُو
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔٔ ً ٩يسی َو َٗ ِؽ َت َ َّ
َشًَّی یَ َِ ٤شضَ بٔض ٔ َ٤ا َو ِج َض ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ا ٪ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی ٔث َ٘ ْة َو َّث َ٘ ُط یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ٪
َٗٔ٠ي ُ
اض َو َش ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
 ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ َش َّؽ َث ًَ ُِ ٨ط اُ ٨َّ ٟ
اوبومیسدمحمنبینثمفاربامیہنبوقعیب،امحدنبٰیسیعینہج،ہلظنحنبایبایفسؿیحمج،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع،رضحترمعنب
اطخب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس داع ےئلیک اہھت ااھٹےت وت اںیہن اےنپ رہچہ ادقس رپ ریھپے ریغب
فاسپہنولاٹےت۔دمحمنبینثم یھباینپدحثیںیمایسرطحلقنرکےتںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػامحدنب
ٰیسیعاسدحثیوکلقنرکےنںیمرفنمدںیہہکبجفہلیلقادحلثیںیہاؿےسیئکرافیرفاتیرکےتںیہ۔ہلظنحنباوبایفسؿیحمج

ہقثںیہ۔ییحینبدیعساطقؿےناںیہنہقثرقاردایےہ۔
رافی  :اوبومیس دمحم نب ینثم فاربامیہ نب وقعیب ،امحد نب ٰیسیع ینہج ،ہلظنح نب ایب ایفسؿ یحمج ،اسمل نب دبعاہلل ،دبعاہلل نب رمع،
رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعںیمدلجیرکےنفاےلےکقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعںیمدلجیرکےنفاےلےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1311

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوًبيؽ ٣ولی اب ٩ازہز ،شرضت ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي ٕؽ َِ ٣ول َا ابِ ٔ ٩أَ ِز َص َز ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣ا ٩ِ ًَ ْٝ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اب ْٔلَ َش ٔؽ ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٥َِ ٟي ٌِ َح َِ ١ي ُ٘و َُ ٢ؼ ًَ ِو ُت َٓ ٥َِ ٠ي ُِش َت َح ِب لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي ُِش َت َح ُ
اس ُُ ٤ط َس ٌِ ْؽ َوص َُو َِ ٣ول َا ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَ ِز َص َز َو ُي َ٘ا ُِ ٣َ ٢ول َا ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
َػ ٔص ْ
يض َوأَبُو ًُب َ ِي ٕؽ ِ

أَ ِز َص َز ص َُو ابِ ُِ ًَ ٥ِّ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص

ااصنری ،نعم ،امکل ،انب اہشب ،اوبدیبع ومیل انب ازرہ ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفامایمتںیمےسرہاکییکداعوبقؽیکاجیتےہرشبہکیطفہدلجیہنرکےافرہیہنےنہکےگلہکںیمےنداعامیگنافرفہوبقؽہنوہیئ۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔افراوبدیبعاکانؾدعسےہ۔فہدبعارلنمحنبازرھےکومیلںیہ۔اںیہندبعارلنمحنبوعػاکومیلیھباہک
اجاتےہ۔اساببںیمرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکل،انباہشب،اوبدیبعومیلانبازرہ،رضحتاوبرہریہ

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

اببحبصافراشؾیکداعےئقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحبصافراشؾیکداعےئقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1312

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوؼاؤؼ كياٟسیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابوز٧اؼ ،ابوز٧اؼ ،ابا ٪بً ٩ث٤ا ،٪شرضت ًث٤ا ٪بًٔ ٩ا٪

اَٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ا ٪بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبَ َ
اَ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕؽ َي ُ٘و ُ ٢فٔی َػ َبا ٔط کُ ِّ١یَ ِوَ ٕ ٦و ََ ٣شا ٔء
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
ًُ ِث ََ ٤

َّ
اٟشٔ٤ي ٍُ ا ِٔ٠ٌَ ٟي ُ ٥ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
اٟش َ٤ا ٔء َوص َُو َّ
ق َو ََّل فٔی َّ
رض ُظ َش ِی ْء
رض َ ٍَ ٣ا ِسٔ٤طٔ َش ِی ْء فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ت َ ٥َِ ٟي ُ َّ
کَُِ ٟ ِّ١ي َٕ ٠ة بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ أ ٟذی ََّل َي ُ ُّ
َ ١ی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبَا ُ٣َ ٪ا َت ُِ ٨وزُ أَ َ٣ا إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َ٤َ ٛا َش َّؽثِتَُ َٝو َل ٜٔىِّی
ُط ُٖ َٓإ ٔ ٟخ َٓ َح ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
َوک َ َ
ا ٪أَبَا ُِ َٗ ٪ؽ أَ َػابَ ُط َ َ
یب
 ٥َِ ٟأَ ُٗ ُِ ٠ط َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُ ٔ ٟي ِٔ ٤ض َی اہللُ ًَل َ َّی َٗ َؽ َر ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دمحمنباشبر،اوبداؤدایطیسل،دبعارلنمحنباوبزاند،اوبزاند،اابؿنبامثعؿ،رضحتامثعؿنبافعؿ ےتہںیہہکروسؽاہللےنرفامای
يََ
ّللَّ َّ دِ
م ا ْہ ِم ِة
ِب ا ِ
وج صخش رفزاہن حبص ف اشؾ نیت نیت رمہبت ہی املکت (داع) زپےھ وت اےس وکیئ زیچ ناصقؿ ںیہن اچنہپ یتکس ِ ْ ِ
الق َل َ ُ ُّ
َ ل َش ِ ُ ل َّشمِی ُ لْعَل ِی
َ
ُ
ھ ا ع ا م کت (اہلل ےک انؾ ےس سج ےک انؾ ےک اسھت آامسؿ ف زنیم یک وکیئ زیچ ناصقؿ ںیہن
ش ٌّء ِف َْال ْر ِ
ْ
ض َفل ِف ا ّ مَاء َف َ
اچنہپیتکسافرفہےننسفاالافراجےننفاالےہ)رافیدحثیرضحتاابؿوکاف جلاھتانچہچنوجصخشاؿےسہیدحثینسراہاھتبجعتےس
ایکن رطػدےنھکی اگل۔ رضحتاابؿ ےن رفامای ایکدےتھکیوہ۔دحثی ایسرطح ںیم ےن مت ےسایبؿیک افراس (اف جل)یکفہج ہی ےہہک
ںیمےناسدؿہیداعںیئزپیھیھتاتہکاہللاعتیلھجمرپاینپدقتریوپریرکدے۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤدایطیسل،دبعارلنمحنباوبزاند،اوبزاند،اابؿنبامثعؿ،رضحتامثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحبصافراشؾیکداعےئقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1313

راوی  :ابوسٌيؽ اطخً٘ ،بہ ب ٩ظاٟؽ ،ابوسٌؽ سٌيؽ ٣ززبا ،٪ابوس٤٠ہ ،شرضت ثوبا٪

اَ ٪رض َٔی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٌِ ٕؽ َسٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا ِِ ٤َ ٟز ُزبَا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
ٔيت بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦ؼٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ص َّٕ ٤ؽ َ٧ب ٔ ًّيا
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢ش ٔی َن یُ ِٔ ٤سی َرؿ ُ

اَ ٪شًّ٘ا ًَل َا اہللٔ أَ ِ ٪یُزِؿ َٔي ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
کَ َ
َغ ْ

اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل،اوبدعسدیعسرمزابؿ،اوبہملس،رضحتوثابؿےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوج
َ ْ ِ ِئم
ُ
َ
ً
ح
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّللّ َر ًّي َف ِي ِٔل ْ َ
ّللّ أ ْؿ ُ ْث ِط َن ُة (رتہمج ںیم اہلل ےک رپفرداگر وہےن،
َسؾ ِد ًي َف مّ ٍدد َ ِ ًّن ک َؿ َح لَع ا ِ
صخش اشؾ ےک فتق ےہک َر ِطی ُت ِي ِ
االسؾےکدنیوہےنافردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےکیبنوہےنرپرایضوہں)۔وتاہللرپاساکقحےہہکفہاسےسرایضوہ۔
ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل،اوبدعسدیعسرمزابؿ،اوبہملس،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحبصافراشؾیکداعےئقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1314

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،جزیز ،شش ٩بً ٩بيؽاہلل ،ابزاہي ٥ب ٩سویؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ،شرضت ًبؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
یؽ ًَ ِ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ُٔ ٩س َویِ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َِ ٣سی َٗا َ ٢أَ َِ ٣ش ِي َ٨ا َوأَ َِ ٣سی ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ِ ٝهَّلِل َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َ ٝو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َوص َُو ًَل َا کَُ ِّ١ش ِی ٕء َٗؽ ْٔیز أَ ِسأََ َُٟٝظیِرَ َ٣ا فٔی َص ٔذظ ٔ َّ
َشیُ َٟ َٝط أ ُ َرا ُظ َٗا ََٔ ٓ ٢يضا َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اِ ٠ٟي َٔ ٠ة َو َظی ِ َر َ٣ا
َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
َش َص ٔذظ ٔ َّ
اِ ٠ٟي َ٠ةٔ َو َ ِّ
َب ٌِ َؽ َصا َوأَ ًُوذُ بِّٔ َ ٩ِ ٣ٔ َٝ
اب ا٨َّ ٟارٔ
َش َ٣ا َب ٌِ َؽصَا َوأًَُوذُ بٔ ٩ِ ٣ٔ َٝا ِل ََ ٜش َٔ ١و ُسؤٔ ا ِل ٜٔبَر ٔ َوأًَُوذُ بَٔ ًَ ٩ِ ٣ٔ َٝذ ٔ

ِ ٝهَّلِل َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوإٔذَا أَ ِػ َبضَ َٗا َ ٢ذَ َٟٝٔأَي ِّـا أَ ِػ َب ِص َ٨ا َوأَ ِػ َبضَ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ٔیث َش َش ْ٩
َو ًَ َذ ٔ
َػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِطُ
ایفسؿ نب فعیک ،رجری ،نسح نب دیبع اہلل ،اربامیہ نب وسدی ،دبعارلنمح نب سیدی ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ اشؾ
لْ
جـُ َليِرِنلَة ُأراـُ َف َؽف ِی َهالَةال ْ
ےکفتقہیداعزپےتھآ ے،۔ َأمْ َس ْی َناف َأمْ َشیالْمُ ْلکّللَِّفالْح
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
م
ل
م
ھ
د
ف
ُ
ّلل
ّ
ا
ل
إ
ة
إ
ل
ف
ّلل
ِ
ّ
د
د
ُ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ک َفلَ ُةا حَمْ ُدد َف ُ َ
ل
ََْ
ُ َ
َ
َ ُ َ
َ َ
ُ ُ
َ
َ َلَع ُ َ
َ
ن نِمْ الْک َس ِل َفئوُ ِء الْ ِکيَ ِر
ن نِمْ يِرِّ ه َِددـِ اللَّ ْنل َِة َفيِرِّ َم َ ْ َ د
ح َم َ ْ َ د
ک ْ
ِّ
ب َه َف َأ ُع ُذ ِ َ
ب َه َف َأ ُع ُذ ِ َ
ح َم ِف ه َِددـِ الل ّ ْنل َِة َف َ ْ َ
ش ٍء دَق ٌِّث َأ ْدَکُلَ َ ْ َ
اب َّ
اب ال ْ َقيْ ِر (ینعی ےنم افر وپری اکانئت ےن اہلل ےک ےیل اشؾ یک۔ امتؾ رعتںیفی اہلل ےئلیک ںیہ اس ےک
ان ِر َف َ َ د
نِم َ َ د
ن ْ
ع ِ
ع ِ
َف َأ ُع ُذ ِ َ
وساوکیئوبعمدںیہناساک وکیئ رشکیںیہنرافی ےتہںیہ ریمےایخؽںیمہی یھبرفامایہکاسےئلیکابداشتہےہ افر امتؾرعتںیفی
ایسےئلیکںیہافرفہرہزیچ رپاقدرےہ۔اےاہللںیمھجتےساسراتافراسےکدعبرتہبیاکوساؽرکاتوہںافرھجتےساسرات
ےکرشافراےکسدعبآےنفاےلرشےسانپہامہ اتوہں۔زبدیلافرڑباھےپیکربایئےسانپہامہ اتوہں۔رھپمنہجافرذعابربقےسیھب
لْ
انپہ امہ ات وہں) افر بج حبص رکےت وت یھب یہی داع زپےتھ نکیل َأ ْط َیخ ْ َنا ف َأ ْ َ َ ل ْ
ک ّللَِّ َفا حَمْ ُدد ّللَِّ رفامےت۔ ہبعش ےن ہی دحثی ،انن
َ
ْص ا مُ ْل ُ
وعسمدریضاہللاعتیلہنعےسایسدنسےسہریرموفعرفاتییکےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،رجری،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہنبوسدی،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحبصافراشؾیکداعےئقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1315

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاہلل ب ٩جٌَف ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُس َض ِي ُ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ

َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ ٥ُ ٠أَ ِػ َصابَ ُط َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ ِػ َبضَ أَ َش ُؽ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛي ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟض َّ ٥بٔ َٝأَ ِػ َب ِص َ٨ا َوبٔ َٝأَ َِ ٣ش ِي َ٨ا َوبِٔ َ ٧ َٝص َيا َوبَٔٝ
وت َوإَِٔ ٟي َٝا ِٔ ٤َ ٟؼیرُ َوإٔذَا أَ َِ ٣سی ََِٓ ٠ي ُ٘ َِّ ١
وت َوإَِٔ ٟي َٝاُ ٨ُّ ٟظو ُر َٗا َ ٢أَبُو
اُ ٠ٟض َّ ٥بٔ َٝأَ َِ ٣ش ِي َ٨ا َوبٔ َٝأَ ِػ َب ِص َ٨ا َوبِٔ َ ٧ َٝص َيا َوبُٔ ٤ُ َ ٧ َٝ
ُ ٤ُ َ ٧
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج ،لیہسنبایباصحل،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساحصہب
لل َّ
ِ
ئ
ی
ط
رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع وک اھکسای رکےت آ ے ہک حبص ےک فتق ہی داع زپاھ رکف ا ُ َّم ن َأ ْ َ خ ْ َنا َفن َأمْ َس ْی َنا َف َ
ت
ن َ ُن ُ
ن خ ْ َنا َف ِ َ
َِ
َِ
َِ
َ لْ
َل ا مَضِي ُر (ینعی اے اہلل ل  ریتے یہ مکح ےس ےتیج ںیہ افر ریتے یہ مکح ےس رمںی ےگ رھپ ریتے یہ رطػ ںیمہ ولانٹ ےہ)
َف ِإ ْ َ
لل َّ
ُ
افر بج اشؾ وہ وت ہی داع زپاھ رکف ا ُِ َّم ن َأمْ َسی َنا فن َأ ْط َیخ َنا فن َئ
ت َف ِإ َ
َ
خ
َل الیّ ُصو ُر (ینعی اے اہلل ریتے یہ
ن
ن
ف
ا
ن
ُ
ْ
َ
ُ
ِ
َ
َ
ْ َ َِ
ْ َ َِ
َِ
ْ َ
رھبفےسرپےتیجںیہافرریتےیہمکحےسرمںیےگرھپریتییہرطػاےھٹکوہرکآںیئےگ۔)ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےسقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1316

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،يٌلی بً ٩لاء٤ً ،زو بً ٩اػ ٥ث٘فی ،شرضت ابوہزیزہ

اػ َّٕ ٥
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ي ٌِل َا بِ َٔ ًَ ٩ل ٕ
اٟث َ٘ف ٔ َّی
اء َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ َٔ ًَ ٩
یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُِ ٣زنٔی ب ٔ َش ِی ٕء أَُٗوُ ُٟط إ ٔ َذا أَ ِػ َب ِص ُت َوإٔذَا أَ َِ ٣ش ِي ُت َٗا َ١ِ ُٗ ٢
َّ
َّ
َاُط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َربَّ کَُ ِّ١ش ِی ٕء َو َٔ٠٣يُ َٜط أَ ِط َض ُؽ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت أًَُوذُ بِّٔ َ ٩ِ ٣ٔ َٝ
َش
ت َواْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض ًََّ ٥ا ٥َ ٔ ٟا ِِ َِ ٟي ٔب َواٟظ َضا َؼة ٔٓ ٔ َ
َش َّ
َشٔٛطٔ َٗا َُ ٠ِ ُٗ ٢ط إٔذَا أَ ِػ َب ِص َت َوإٔذَا أَ َِ ٣ش ِي َت َوإٔذَا أَ َظ ِذ َت َِ ٣ـ َح ٌََٗ َٝا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
َن ِٔ ٔسی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َلا َٔ ٪و ٔ ِ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحم دنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،یلعینباطعء،رمعفنباعمصیفقث،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبریضاہللاعتیل
ہنع ےنرعض ایکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےھجم حبصفاشؾوکیئداعزپےنھ اکمکحدےئجی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہی
لل َّ
َ
تَف ِْ
ِ
ل
ل
ْ
ہ
َ
ش
ش
ش
ّ
َ
ُ
ظا َّ م ََو ِ
ن نِمْيِرِّ ی
ک ْ
ات َف َْال ْر ِ
ب ُ ِّ
ض َر َّ
ش ٍء َفةَلِن َک ُة َأ َه ُدد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
داعزپاھ رکفا َّم َعمِلَالْع َْی ِت َفا َها َد ِة َف ِ َ
ن َأ ُع ُذ ِ َ
َفنِمْيِرِّال َّس ْی َظا ِؿ َفرِشْکِ ِة(ینعیاےاہلل،اےبیغافریلھکابوتںےکاجےننفاےل ،آامسؿفزنیمےکاپےنلفاےل،رہزیچےکامکل
افررپفرداگرںیموگایہداتیوہںہکریتےوساوکیئوبعمدںیہنافرںیمھجتےساےنپسفنےکرش،اطیشؿےکرشافررشکےسانپہ
امہ اتوہں)آپےنرفامایاےسحبصفاشؾافروسےتفتقزپھایلرکف۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،یلعینباطعء،رمعفنباعمصیفقث،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1317

راوی  :ششین ب ٩رحیثً ،بؽاٌٟزیز ب ٩ابی شازٛ ،٦ثیر ب ٩زیؽً ،ث٤ا ٪ب ٩ربيٍ ،شرضت طؽاؼ ب ٩اوض

يٌ َة ًَ َِ ٩ط َّؽاؼ ٔ بِ ٔ٩
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َشازَٔٛ ٩ِ ًَ ٕ ٦ثٔیر ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ أََّلَ أَ ُؼ ًَُّ َٟٝل َا َس ِّي ٔؽ ٔاَّل ِستٔ َِِٔارٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت َربِّی َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت
أَ ِو ٕ

اس َت َل ٌِ ُت أًَُوذُ بِّٔ َ ٩ِ ٣ٔ َٝ
َش َ٣ا َػ َُ ٌِ ٨ت َوأَب ُ ُؤ َ َٟٝبٔ٤َ ٌِ ٔ ٨تًَٔ َٝل َ َّی
َظ ََ ِ٘ ٠تىٔی َوأََ٧ا ًَ ِب ُؽ ََ ٞوأََ٧ا ًَل َا ًَ ِضؽ ََٔ ٞو َو ًِؽ َٔ٣َ ٞا ِ
ُوب إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َّلَ َي ُ٘وَ ُٟضا أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛش ٔی َن یُ ِٔ ٤سی ٓ ََيأتِ ٔی ًََِ ٠يطٔ َٗ َؽ ْر َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِؼبٔضَ
َف اٟذُّ َ ٧
َِف لٔی ذُُ٧وبٔی إُٔ َّ ٧ط َّلَ َي ِِ ٔ ُ
َوأَ ًِتَر ُٖٔ ب ٔ ُذُ٧وبٔی َٓاُ ٔ ِ
إ ٔ ََّّل َو َج َب ِت َُ ٟط ا َِ ٟح َُّ ٨ة َو ََّل َي ُ٘وَ ُٟضا ش ٔی َن ي ُِؼبٔضُ ٓ ََيأتِ ٔی ًََِ ٠يطٔ َٗ َؽ ْر َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤س َی إ ٔ ََّّل َو َج َب ِت َُ ٟط ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوابِ ٔ ٩أَبِزَى َوب ُ َزیِ َؽ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ض َو ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َشازٕٔ ٦ص َُو ابِ ُ ٩أَب ٔی َشازٕٔ ٦اٟزَّاصٔ ُؽ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ َِ ٩ط َّؽاؼ ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ

نیسحنبرحثی،دبعازعلسینبایباحزؾ،ریثکنبزدی،امثعؿنبرعیب،رضحتدشادنبافس ےتہںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
َ
ِ
ل
ج
ی
ق
ْی
َ
َ
َ
ُ
َ
ن ِ ی َف َأ َي
ن َر ِ ّت َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک ایک ںیم ںیہمت اافغتسر ےک رسدار ےک قلعتم ہن اتبؤں فہ ہی ا ّم َأ ْ َ
َع
َل ِبیِعْمَن َِک َ َ َّ
لَع َف َأ ْ َ
ن ُي ِت َفعْف ِ ْر َِل ذ ُُي ِت ِإ َّی ُة َل
ػ ِ ُد
ِک َف َف ْ د
َ ْ ُد
ن نِمْ يِرِّ َم َ َ ْ ُ
ع َ
ک َف َأ َي َلَع َ ْهدد َ
ع َ
وُبء َ َ
غِ ُ
ِک َم ا ْسی ََغع ْ ُت َأ ُع ُذ ِ َ
ص َف َأ ُ
َ
ل ْ َ َ ُ ل ُ ِ تُصی
َ ْ َ تُ ْص ِی
تَع ْفِراذل ُُيب ِإ َّل َأ ْن َل َ ُيل ُ َها َأ د ُ
ُک ِح ُئمْ ِش
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ
خ
َ
ل
ق
ا
ه
ي
ل
ف
َة
ُ
ا
ة
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ف
ل
إ
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ؿ
أ
ق
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دَق
ة
ع
ت
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ی
ح ْ ِِ َََْ َ ُ،تعَل َ ْن ِةدَق ٌَّر ْ َ
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َ
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ن
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ْ
ِ
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َ
ْ
َ
ُ َّ
َُ
َ ْ ٌّ
َ
ج ْ َ
ُ
َ
ئ
ُ مش
بلَ ُةالْخ َ ّن َُة(ینعیاےاہللوتیہریمارپفرداگرےہریتےوساوکیئوبعمدںیہن۔وتےنےھجمدیپاایک۔ںیمریتادنبہوہں
َأ ْؿ ْ ِ َی ِإ َّل َف َ َ ْ
افر اہجں کت ریمی ااطتستع ےہ ریتے دہع فامیپؿ رپ اقمئ وہں ھجت ےس اےنپ اکومں ےک رش ےس انپہ امہ ات وہں افر اےنپ افرپ
ریتے ااسحونں اک ارقاررکات وہں افر اےنپ انگوہں اک یھبارتعاػرکات وہں افر ھجت ےسرفغمت اک اگبلطروہں ویکہکنریتے العفہ
وکیئ انگوہں وک  ےنشخ فاال ںیہن۔) رھپ رفامای ہک ارگ وکیئ آدیم اشؾ وک ہی داع زپےھ افر حبص وک ہی املکت ےہک افر اشؾ ےس ےلہپ ےلہپ اےس
ومتآاجےئفہ یھبیتنجےہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع،انبرمعریضاہللاعتیلہنع،انب وعسمدریضاہلل
اعتیلہنع،انبازبی،افرربریہ ریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاایتوقنمؽںیہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔دبعازعلسی
نباحذؾےسرمادانبایباحزؾزادہےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،دبعازعلسینبایباحزؾ،ریثکنبزدی،امثعؿنبرعیب،رضحتدشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسےتفتقزپےنھفایلداعںیئ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببوسےتفتقزپےنھفایلداعںیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1318

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،ابواسصا ٚہ٤ؽانی ،شرضت بزاء بً ٩ازب

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔء بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ أَ ََّل أ ُ ًَ ِّ َٝ٤ُ ٠کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ْٔطة ٔ َوإ ٔ ِ ٪أَ ِػ َب ِص َت
ُفا ٔطَٓ َٝإ ٔ َِّ ٣ٔ ٪ت َِٔ ٟ ٩ِ ٣ي َ٠تَّٔ ٣ٔ َٝت ًَل َا ا َِ ِ ٟٔ
ت َت ُ٘وَ ُٟضا إٔذَا أ َویِ َت إلٔ َا ٔ َ
أَ ِػ َب ِص َت َو َٗ ِؽ أَ َػ ِب َت َظی ِ ّرا َت ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی إَِٔ ٟيَ َٝو َو َّج ِض ُت َو ِجهٔی إَِٔ ٟيَ َٝو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی إَِٔ ٟيَ َٝرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة

إَِٔ ٟيَ َٝوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی إَِٔ ٟيََّ َٝل ََ ٠ِ ٣حأ َ َوَّلَ ََ ٨ِ ٣طا ٔ َٝ٨ِ ٣إ ٔ ََّّل إَِٔ ٟي َٝآ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتابَّٔ َٝأ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت َوَ٧ب ٔ ِّيَّ َٝأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا َ٢
ا ِٟب َ َرا ُء َٓ ُُِ٘ ٠ت َوب ٔ َز ُسوَّ َٟٝٔأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا َََ ٓ ٢ل ٌَ َ ٩ب ٔ َي ٔؽظ ٔفٔی َػ ِؽرٔی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وَ٧ب ٔ ِّيَّ َٝأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
یب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩ظؽٔی ٕخ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔء َو َر َوا ُظ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ور بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔء ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إٔذَا أَ َویِ َت إلٔ َا
َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
ُفا ٔطَ َٝوأََ ِ ٧ت ًَل َا ُو ُؿؤٕ
َٔ

انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،اوبااحسؼ ہداین ،رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم
ںیہمت اےسی املکت اھکسات وہں وج ارگ مت وسےت فتق زپھ ول وت ارگ مت اس رات وک رماجؤ ےگ وت رطفت االسؾ رپ رمف ےگ افر ارگ حبص
ا
َ ْ َ َْ ط
وہیگ وت فہ یھب ریخ رپ وہیگ ِإ ِ ّت َأ ْسلَم ُت تَفْ ِشی ِإ ََل فف َّہ ْھ ُت ف ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ط
ِ
ْ
ْ
ه
ع
َ
ت َ ْھرِق
ِ
أ
ف
َل
إ
ة
ً
ر
ف
ة
ً
ر
َل
إ
ق
م
أ
ت
ق
ف
َل
إ
ج
ِ
ِ
ِ
ْ
ن
ن
ُ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ََ
ْ
ُ
ْ َ ّ
ْ َ َ َ َ َْ ْ َ
ِإ ََل َل ةَلْجاَ ف َل مَ ْیح
ْک ِإ َّل ِإ َ
م
َ
ن
ن َّ دِ
ن َّ دِ
ِ
الق َأ ْر َسل ْ َت (ینعی اے اہلل ںیم ےن اینپ اجؿ ریتے
ی
ل َف َ ِ ّ َِ
ْ َ ََ
الق َأ ْ َث ْ َ
َل َ ْ ُ
َ
آم یِک ِ َنا ِ َ
ْ َ
رپسدرکدی،ریتییہرطػمیعجہوہاافراانپاکؾیھبےھجتوسپندای،رعنکیفہجےسیھبافرریتےڈرےسیھبافرںیمےناینپھٹیپوک
ریتی رطػ انپہ دی ویکہکن ھجت ےس اھبگ رک ہن ںیہک انپہ ےہ افر ہن وکیئ اکھٹہن۔ ںیم ریتی یجیھب وہیئ اتکب رپ اامیؿ الای۔) رضحت
رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ریتے ہ ےج وہیئ روسؽ رپ آپ ےن ریمے ےنیس رپ اہھت امرا افر رفامای

ریتےےجیھبوہےئیبنرپ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔اساببںیمرضحتراعفنبدخجیریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتی
ےہافردحثیرباءےس یئکدنسفںےسوقنمؽےہ،وصنمرنب  رمتعاےس دعس ےسفہرباء ےسافرفہ یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفملسےس
ایسیکامدننلقنرکےتںیہنکیلاسںیمہیاافلظزایدہںیہہکبجمتوسےنےکےیلآؤافرابفوضوہوتہیاملکتوہک۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنب،ہنیی،اوبااحسؼہداین،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببوسےتفتقزپےنھفایلداعںیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1319

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی ب٣ ٩بارک ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،یصٌی ب ٩اسصا ٚب ٩اخی رآٍ ب ٩ظؽیخ،
شرضت رآٍ ب ٩ظؽیخ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ٩ِ ًَ ٞیَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٙ
اؿ َل َح ٍَ أَ َش ُؽ ُ٥ِ ٛ
ابِ ٔ ٩أَخٔی َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩ظؽٔی ٕخ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩ظؽٔی ٕخ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ِ

ًَل َا َج ِ٨بٔطٔ اْلِ َیِ َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی إَِٔ ٟيَ َٝو َو َّج ِض ُت َو ِجهٔی إَِٔ ٟيَ َٝوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضز ٔی إَِٔ ٟيَ َٝو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی إَِٔ ٟيََّ َٝل
ات َِٔ ٟ ٩ِ ٣ي َ٠تٔطٔ َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
ََ ٠ِ ٣حأ َ َو ََّل ََ ٨ِ ٣طا ٔ َٝ٨ِ ٣إ ٔ ََّّل إَِٔ ٟي َٝأُو ٔ ٩ُ ٣ب ٔ َٔ ٜتابَٔ َٝوب ٔ َز ُسوَٓ َٟٝٔإ ٔ َِ ٣َ ٪
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩ظؽٔی ٕخ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنباشبر،امثعؿنبرمع،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک،ییحینبااحسؼنبایخراعفنبدخجی،رضحتراعفنبدخجیےسرفاتی
ےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتںیمےسوکیئداںیئرکفٹٹیلرکہیداعزپےھافررھپایسراترماجےئوتفہ
ا
لل َّ
ی
م
َ
ت
ْ
ِ
ط
ف
ْ
َ
َ
ہ
ْ
ْ
َ
ح
ش
ت ْھرِق ِإ ََل َف َقَّ ْط ُت َأ ْ ِ َ
تنج ںیم دالخ وہاگ۔ ا ُ َّم َأ ْسلمْ ُت ِ ی ِإ ََل َف َف َّ ْھ ُت َف ِ َ
َل َل ةَلجَاَ َف َل َی
َل َف َأ ْ ََِْ ُ
مق ِإ ْ َ
ْ َ
ج ِإ ْ َ
ْ َ
ِمن َ َ َ
ح الْخ َ ّنَةَ(ینعی اے اہلل ںیم ےن اےنپ آپ وک ریتے رپسد رک دای ،اانپ
ت ْ
َل ُأف ُ
نِم ل َ ْنل َ ِن ِة َد َ َ
ن َفرِبَئوُکِلَ َف ٔ ِْؿ َم َ
نِم یِک ِ َنا ِ َ
ْک ِإ ّل ِإ ْ َ

رہچہریتیرطػ وتمہج رکایل۔ اینپھٹیپوکریتیانپہںیم دے دای،اےنپاکؾ ےھجتوسپندی ویکہکنریتےذعابےس ےنچب اکریتے
العفہ وکیئ اکھٹہن ںیہن ،ںیم ریتی اتکب افر ریتے روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس رپ اامیؿالای۔) ہی دحثی راعف نب دججی ریض اہلل
اعتیلہنعیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،امثعؿنبرمع،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک،ییحینبااحسؼنبایخراعفنبدخجی،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببوسےتفتقزپےنھفایلداعںیئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1320

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ش٤اؼ ،ثابت ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَ ٕٝ ٔ ٟرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ َ
ُفا ٔططٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا َو َس َ٘اَ٧ا َو ََٔٛاَ٧ا َوآ َواَ٧ا َٓ َ٥ِ ٜ
ا ٪إٔذَا أ َوى إلٔ َا ٔ َ
ََّٔ ٩ِ ٤َّ ٣ل کَاف ٔ َی َُ ٟط َو ََّل ُِ ٣ؤو ٔ َی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا احسؼنب وصنمر،افعؿنب ملسم،امحد،اثتب،رضحت اسننب امکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
لْ
فَک م
فملس رتسب ابمرک رپ فیرفی ےل اجےت وت ہی داع زپےتھ ا حَمْ ُدد ّللَِّ َّ دِ
مفِ َق (ینعی امتؾ
الق َأ ْطعَمَ َنا َف َ َ
ش َي َف َکفَا َي َفآ َف َاي ْم ِمَّ ْن َل َک ِ َ
ف لَ ُة َف َل ُ ْ
رعتںیفی اہلل ےئلیک ںیہ سج ےنںیمہ الھکای افر تالایںیمہ ولخمؼ ےک رش ےس ؤاچای افرںیمہ اکھٹہن دای،تہب ےسولگ اےسی ںیہ نج وکہن
وکیئؤاچےنفاالےہافرہناؿاکاکھٹہنےہ۔)ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،افعؿنبملسم،امحد،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1321

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،ابوٌ٣اویہ ،وػافیً ،ليہ ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟو َّػاف ٔ ِّی ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ش ٔی َن َیأِؤی إلٔ َا َٔ
وب إَِٔ ٟيطٔ ثَ ََل َث
ٔيَّ ٥أ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل صُ َو ا َِ ٟه َّی ا ُِّ َ٘ ٟي َوَ ٦وأَتُ ُ
َف اہللَ ا ٌَِ ٟو َ
ُفا ٔططٔ أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
ُح َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ًَ َؽ َؼ َو َر َّٔ ٚ
َ٣زَّا ٕ
اٟظ َحز ٔ َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ًَ َؽ َؼ َر ًَِ ١ٔ ٣إ ٔ ٟخ َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت
ََف اہللُ َُ ٟط ذُُ ٧وبَ ُط َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ِٔ ٣ث ََ ١زبَ ٔؽ ا َِ ٟب ِ ٔ
تُ َ َ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟو َّػاف ٔ ِّی ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ
اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ًَ َؽ َؼ أَیَّاُّ ٔ ٦
َغ ْ

بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟيؽٔ
ہیطع،رضحتاوبدیعس ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
اصحلنبدبعاہلل،اوباعمفہی،فاصیف ،ا
َ ْسیَع ْف ِ َ لْعَغ ِی
َ
َ
ھالْح َ َّیال ْ َْ ُّیو َؾ َف َأ ُ
اتعَف َ َرا َُّ
َ
ّ
ّ
َ
ثرَمَّ ٍ
ُ
ِ
ّلللَ ُةذ ُُي َی ُة َف ِإ ْؿ َک َْ
ن
ي
ل
إ
ة
إ
ل
ق
د
ال
م
ّللّا
وج صخشوسےتفتق ہیداعأ ُرا َ
ب ِإل َ ْن ِة َ َي َ
ِ
ِ
لَ َ َ
ُ
ل َّش
لْی
م
خ
ٍ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ِ
ْ
َ
ع َدأ َّيؾ ادلّ َي(رتہمج ںیماہلل یکرفغمت اک اگبلطر
ن َ َد
ن َ َد
ن َ َعد َد َر ِ
ِم َع ِِل َف ِإ ْؿک َ ْ
ع َد َف َر ِؼا ِز َف ِإ ْؿک َ ْ
ِ ْن َل َز ِدَبا َ خ ْ ِز َف ِإ ْؿ َک َ ْ
وہںسجےکالعفہوکیئوبعمدںیہنوجزدنہےہافراھبنسےنلفاالےہ،ںیماسےسوتہبرکاتوہں)نیترمہبتزپےھاگاہللاعتیلاےکس
انگہاعمػ رفامدے اگ وخاہ فہ دنمسر یکاھجگ ےک ربارب وہں ایدرتخ ےکوتپں ےک ربارب ای(رحصاء) اع جل یک رتی ےک ربارب ای داین
ےکدونںےکرباربیہوہں۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدبعاہللنبفدیلفاصیفیکدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اصحلنبدبعاہلل،اوباعمفہی،فاصیف،ہیطع،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1322

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياً ،٪بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،ربعی ب ٩رحاغ ،شرضت شذئہ ب ٩ی٤ا ٪رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

غ ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
رحا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ ا ِ ٝٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

ا ٪إٔذَا أَ َرا َؼ أَ ِ ٪یَ ََ ٨اَ ٦و َؿ ٍَ َی َؽ ُظ َت ِص َت َرأِ ٔسطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّٔٗ ٥ىٔی ًَ َذابَ َٝیَ ِو ََ ٦ت ِح َ ٍُ ٤أَ ِو
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
يض
َت ِب ٌَ ُث ً َٔبا َؼ ََٗ ٞا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،ریعب نب رحاش ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
لل َّ
َئ
ح
ِ
م
ِی
ق
ُ
ک
اہللہیلعفآہلفملسوسےناکارادہرکےت وتاانپاہھت رسےک ےچینرھکےتیلافر ہیاملکت  ےتہا َّم ِ ی َ َ د
ان َ ْي َؾ َْ ُع َأ ْف َب ْیع َ ُت ِ َ
ع َد َ
ع َ َ
اخل(ینعیاےاہللےھجماسدؿےکذعابےسؤاچسجدؿوتاےنپدنبفںوکعمجرکےاگایااھٹےئاگ۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1323

راوی  :ابوَکیب ،اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابزاہي ٥ب ٩یوسٕ ب ٩ابی اسصا ،ٚاٛ ٪ے واٟؽ ،ابواسص ،ٙابوبزؼہ ،شرضت بزاء ب٩
ًازب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َکیِبٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ص َُو َّ
ٕ بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َٙ
اٟشُ٠ول ٔ ُّی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ ٩یُو ُس َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت َوسَّ ُؽ یَٔ٤ي َ٨طُ ً ٔ َِ ٨ؽ ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٦
ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔء بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِٟو ِجطٔ َو َر َوى َّ
اٟث ِور ُّٔی
ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢ر ِّب ٗٔىٔی ًَ َذابَ َٝیَ ِو ََ ٦ت ِب ٌَ ُث ً َٔبا َؼ ََٗ ٞا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َ
َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
آَخ
َک بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا أَ َش ّؽا َو َر َوى ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة َو َر ُج َْ َ ١
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔء َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
یؽ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔء َو ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ًُب َ ِي َؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َسائ ٔي ُ
ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔء َو َر َوى إ ٔ ِ َ

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ

اوبرک ب ،ااحسؼ نب وصنمر ،اربامیہ نب ویفس نب ایب ااحسؼ ،اؿ ےک فادل ،اوب ااحسؼ  ،اوبربدہ ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل
ان َ ْي َؾ
بق ِِیی َ َ د
اعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوسےتفتقاےنپداںیئاہھتوکہیکتانبےتافرہیاملکت ےتہ َر ِّ
ع َ َ
کاخل(ینعیاےاہللےھجماسدؿےکذعابےسؤاچسجدؿوتاےنپدنبفںوکعمجرکےاگایااھٹےئاگ۔)ہیدحثیاس
بَ ْیع َ ُت ِ َ
ع َد َ
دنس ےس نسح رغ ب ےہ۔ وثری ےن اایسوبااحسؼ ےس فہ رباء ےس لقن رکےت ںیہ۔ رھپ ہی دحثی اوبااحسؼ ےس اوبدیبعہ ےک فاےطس
ےسیھبرموفب ًوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبرک ب،ااحسؼنبوصنمر،اربامیہنبویفسنبایبااحسؼ،اؿےکفادل،اوباقحس،اوبربدہ،رضحترباءنباعزبریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1324

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٤ً ،٩٤زو بً ٩و ،٪ظاٟؽ بً ٩بؽاہلل ،سہي ،١اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا إٔذَا أَ َظ َذ أَ َش ُؽَ٧ا َِ ٣ـ َح ٌَ ُط أَ َِ ٪ي ُ٘و ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت َو َربَّ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
ٕ
ْقآ ٔ ٪أًَُوذُ بِّٔ َ ٩ِ ٣ٔ َٝ
َشٕ
َش کُ ِّ١ذٔی َ ٓ
اْلِ َ َرؿٔی َن َو َربَّ َ٨ا َو َربَّ کَُ ِّ١ش ِیء َوَٓا َٙ ٔ ٟا َِ ٟصبِّ َواَ ٨َّ ٟوى َو ُ٨ِ ٣ز ٔ َ ٢اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ِاْلِٔ٧حٔي َٔ ١وا ِِ ُ ٟ

َخ ََِٓ ٠ي َص َب ٌِ َؽ ََ ٞش ِی ْء َو َّ
اٟواصٔزُ ََِٓ ٠ي َص ٓ َِوََٗ َٝش ِی ْء
أََ ِ ٧ت آظٔذْ ب ٔ َٔ ٨
اػ َيتٔطٔ أََ ِ ٧ت اْلِ َ َّو َُِ ٠َٓ ٢ي َص َٗ ِبَ ََٝ٠ش ِی ْء َوأََ ِ ٧ت ِاْل ٔ ُ
َوا َِ ٟباكٔ َُِ ٠َٓ ٩ي َص ُؼوَ ََٝ٧ش ِی ْء اٗ ِٔف ًَىِّی َّ
يض
َْق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟؽیِ ََ ٩وأَُِٔ٨ىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ

دبعاہللنبدبعارلنمح،رمعفنبوعؿ،اخدلنبدبعاہلل،لیہس،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
لل َّ
ِ
ل
ص
ی
ش
ِ
ُ
َ
َ
با ّ م ََو ِ
ب َْال َر َن
ات َف َر َّ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہمکحدایرکےتآ ےہکارگوکیئوسےنےگلوتہیاملکتےہکا ّم َر َّ
ْئ
فر َّي فرب ُ َ
خ
ل
ن
نِم يِرِّ ّ ُِ
ْ
ُ
ق
ِ
َ
ُ
آج ِ َب ِص َی ِن ِة َأ َْ
ک ِذق يِرٍّ َأ َْ
ُ
ن
ن ِ ٌّ د
ن ْ
ذ
ع
أ
آؿ
ر
ا
ف
ل
الی َف ُ ْ
ال َرا ِة َف ْ ِٔال ِ َ ْ ِ
ک ْ
َ َ َ َ َ َّ ّ ِ
ش ٍء َف َفل ِ َق الْخ َ ِّت َف َّ َ
م ِ َؽ َّ ْ
َِ
ا
َ قْ
ال ِهف َ َل ْی َس َققَک َ
بک َ
َْالفَؽف َ َل ْی َسقَن َلک َ
ان ِ ف َ َلی
شءف َأ ْن ْٓال ِخف َ َل ْی
َ
ْ
َ
َ
ضعَ ِ ّییادلَّ َْ
ي َف َأعْی ِ ِیی
ف
ء
ش
ف
ء
ش
د
س
ّ
َ
فن ْ
ْ
ْ
ْ
ط ْ َس ُد ََ
َ
ّ ُ
ش ٌّءا ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ َ ٌّ
َ ٌّ
ْ َ ٌّ
ُ
ُ
نِمْالْفَ ْقرِاخل(ینعیاےاہلل،اےآامسونںافرزونیمں ےکرپفرداگر،اےامہرےرب،اےرہزیچےکرب،اےداےنافریلھٹگ
وکزیچےنفاےلافراےوترات،الیجنافررقآؿانزؽرکےنفاےل،ںیمھجتےسرہرشاچنہپےنفایلزیچےکرشےسانپہامہ اتوہں وت
اےس اس ےک ابولں ےس ڑکپےن فاال ےہ وت  ب ےس ےلہپ ےس ھجت ےس ےلہپ ھچک ںیہن افر وت یہ آرخ ےہ ریتے دعب ھچک ںیہن۔ وت ب
ےسافرپےہھجتےسافرپھچکںیہنافروتیہابےسںیمےہھجتےسیفخموکیئزیچںیہن۔(اےاہلل)ریمارقضادارکدےافرےھجمرقف
ےسےباینز(ینغ)رکدے۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،رمعفنبوعؿ،اخدلنبدبعاہلل،لیہس،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1325

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابً ٩حَل ،٪سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّا

َّ
َ ُ
ُفا ٔططٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إَِٔ ٟيطٔ َٓ َِ ٠ي ِِ ُٔ ٨ـ ُط بٔ َؼٔ َٔ ٔ ٨ة إ ٔ َزارٔظ ٔث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓإُٔ َّ ٧ط ََّل یَ ِؽرٔی َ٣ا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗ َا ٦أ َش ُؽَ ٔ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ

َار َش َِ ٤ضا َوإ ٔ ِ٪
َظ َُ َٔ ٠ط ًََِ ٠يطٔ َب ٌِ ُؽ َٓإٔذَا ِ
اسَ َٝٔ٤ربِّی َو َؿ ٌِ ُت َج ِٔ ٨يی َوبٔ َٝأَ ِر َٓ ٌُ ُط َٓإ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شَ ِٜت َن ِٔ ٔسی ٓ ِ
اؿ َل َح ٍَ ََِٓ ٠ي ُ٘ ِ ١ب ٔ ِ
است َِي َ٘ َى ََِٓ ٠ي ُ٘ ِ ١ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی ًَا َٓانٔی فٔی َج َشؽٔی َو َر َّؼ ًَل َ َّی
أَ ِر َس َِ ٠ت َضا َٓا ِشَٔوِ َضا ب ٔ َ٤ا َت ِصٔ َُى بٔطٔ ً َٔبا َؼ َ ٞاٟؼَّ أٟصٔی َن َٓإٔذَا ِ

َکظ ٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو ًَائٔظَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َر َوى َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا
ُروؤی َوأَذ ٔ َ ٪لٔی ب ٔ ٔذ ِ ٔ
ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َو َٗا ََ ٠ِ َٓ ٢ي ِِ ُٔ ٨ـ ُط ب ٔ َؽاظٔ َٔ ٠ة إ ٔ َزارٔظ ٔ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،انب الجعؿ ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ رتسب رپ ےس اھٹ رک اجےئ افر رھپ دفابرہ ےنٹیل ےگل وت اےس اےنپ ازار ےک ولپ ےس نیت رمہبت اھجڑی
ْ
ہ
ن
ویکہکن اےس ںیہن ولعمؾ ہک اےکس اجےن ےک دعب فاہں وکیسن زیچ آیئ۔ افر رھپ بج ےٹیل وت ہی داع
زپےھي ْ م َِک َر ِ ّت َف َطع ْ ُت َ ِ
ِ
َ َف ِ َ
ا
ِ ِل
َ م ْ تَفْش َہ
ا
َ َسل ْ َی ْجفَ
ج
ی
ع
م
ْ
ِ
ْ
َ
َ
َ
کال َّضا َن(اےریمےربںیمےن ریتےانؾےس اانپ
د
ع
ة
ت
َ
ن
ا
ه
ف
ا
ه
ر
أ
ؿ
إ
ف
ا
ه
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ْ ُ یِ ِ َ َ
َأ ْرفَعُ ُة َف ٔ ِْؿأ ْ َسک َت ِ ی َف ْر َ ْ ْ
ولہپراھک افرریتے یہانؾ ےساےسااھٹات وہںذہلارگوت ریمیاجؿےل ےلوت اس رپ رمحرکانافرارگوھچڑدے وت ایکسافحتظرفام
لْ
الق َع َف ِت ِف َج َسددِق َف َر َّد َ َ َّ
سج رطح وت اےنپ کین دنبفں یک افحتظ رکات ےہ۔) افر بج اجےگ وت ہی املکت ےہک ا حَمْ ُدد ّللَِّ َّ دِ
لَع ُر ِفَح
ن ِْکِ ِـ(ینعی امتؾرعتںیفیاہللےئلیکںیہسجےنریمےدبؿوکاعتیفدی،ریمیرفحریمیرطػولاٹدیافرےھجماےنپذرک
َف َأ ِذ َؿ َِل ِ د
یک وتقیف دی) اس ابب ںیم رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع افر اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ۔ رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیکدحثینسحےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبالجعؿ،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسےتفتقرقآؿزپےنھےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ

اببوسےتفتقرقآؿزپےنھےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1326

راوی ٗ :تيبۂ٣ ،ـ ١بٓ ٩ـاٟہً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،رعوة ،شرضت ًائظہ ػؽي٘ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ
 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َّ ُ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ َ
َْقأَ ٓ ٔيض ٔ َ٤ا ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ َو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ١
ُفا ٔططٔ ک ُ ََِّ ٟ ١ي َٕ ٠ة َج َِ َٔٛ ٍَ ٤يطٔ ث ََّ ٥نٔ ََث ٓ ٔيض ٔ َ٤ا ٓ َ َ
ا ٪إٔذَا أ َوى إلٔ َا ٔ َ
١
ض ث ُ َّ ٥یَ َِ ٤ش ُض بٔض ٔ َ٤ا َ٣ا ا ِس َت َلا ََ َٔ ٩ِ ٣ج َش ٔؽظ ٔ یَ ِب َؽأ ُ بٔض ٔ َ٤ا ًَل َا َرأ ِ ٔسطٔ َو َو ِجضٔطٔ َو َ٣ا أَٗ َِب ََ ٩ِ ٣ٔ ١ج َش ٔؽظ ٔ َئ ٌَِ ُ
أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
ذَ َٟٝٔث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َػ ٔصي ْض
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ہبیتق،لضفمنباضفہل،لیقع،انباہشب،رعفة،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فملس بج رتسب رپفیرفی الےت وت دفونںایلیھتہں عمج رکےت رھپ وسرہ االخص ،اقلفل افر وسرہ اانلس ونیتں وسرںیت زپھ رک اؿ ںیم
وھپےتکنافراسےک دعبدفونںاہوھتںوکاہجںکتوہاتکسدبؿرپلمےتیل۔ےلہپرسافررہچےرپرھپ مسےکاےلگےصحرپافرہیلمع
نیترمہبترکےت۔ہیدحثیرغ بحیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،لضفمنباضفہل،لیقع،انباہشب،رعفة،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1327

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،ابواسص ،ٙایک آؼمی ،شرضت ُفوہ ب٧ ٩وٓ ١رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙر ُج ُِٕ َ ٩ِ ًَ ١ف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ََٕ ١رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط

َّ
َّ
َ
َ
َ َ
اْقأِ ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َضا
ُفاشٔی َٗا ََ ِ ٢
أُ َّ ٧ط أتَا أ ٨َّ ٟي َّی َػلا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َط ِيئّا أُٗوُٟطُ إٔذَا أ َویِ ُت إلٔ َا ٔ َ
اَٟش َٔٗ ٞا َُ ٢ط ٌِ َب ُة أَ ِش َياّ٧ا َي ُ٘و َُّ ٣َ ٢ز ّة َوأَ ِش َياّ٧ا ََّل َي ُ٘وَ ُٟضا
اُف َ
وَٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا بَ َزا َء ْة ِٔ ِّ ٩ِ ٣
ا ِٟک َ ٔ ُ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اوبااحسؼ،ا کیآدیم،رضحترففہنبونلفریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکونلفریضاہللاعتیل
ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ایسی زیچ
اھکسی ےسج ںیم رتسب رپ اجےت فتق زپاھ رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسرہ اکرففؿ زپاھ رکف۔ ویکہکن اس ںیم
رشکےسرباءتےہ۔ہبعش ےتہںیہہکاوبااحسؼیھبکاکیابر(زپےنھ)اک ےتہافریھبکہن ےتہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اوباقحس،اکیآدیم،رضحترففہنبونلفریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1328

راوی ٣ :وسی ب ٩شزا ،٦یصٌی ،اَسائي ،١ابواسصاُ ،ٚفوہ٧ ،وٓ ، ١یصٌی

َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َُِ َ ٩ِ ًَ ٙف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩و َٓ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ أَُ َّ ٧ط أَتَا أ ٨َّ ٟي َّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُ ٩شٔزَا ٕ ٦أَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦إ ٔ ِ َ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو َص َذا أَ َػ ُّض َو َر َوى ُز َصی ِ ْر َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َُِ َ ٩ِ ًَ ٙف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ٩ِ ًَ ١
َػلا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اب أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٙفٔی َص َذا
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َص َذا أَ ِط َب ُط َوأَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َٗ ِؽ ِ
ْط َب أَ ِػ َص ُ
اؿ َ َ

ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ َ ٧ ٩وٓ َٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ص َُو أَ ُظو َ ُِف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ١

ومیسنبزحاؾ،ییحی،ارسالیئ،اوبا احسؼ،رففہ،ونلفےنییحیےسفہارسالیئےسفہاوبااحسؼےسفہرففہےسافرفہاےنپفادلونلف
ےس لقن رکےت ںیہ ہک فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس رشنفی الےئ افر رھپ اےکس ل  ینعم دحثی لقن رکےت ںیہ ہی دحثی
ذموکرہابالرفاتیےسزایدہحیحصےہزریہاےسااحسؼےس فہرففہےسفہونلفےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدنن
لقنرکےتںیہہیرفاتیہبعشیکرفاتیےساہبشافراحصےہ۔اوبااحسؼےکاسویھتںےناسںیمارطضابایکےہافرہیاسےک
العفہافردنسےسیھبوقنمؽےہ۔دبعارلنمحنبونلف(رففہےکاھبیئ)یھباےساےنپفادلےسرموفب ًلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ومیسنبزحاؾ،ییحی،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رففہ،ونلف،ییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1329

راوی  :ہظا ٦ب ٩یو٧ص ٛوفی٣ ،صاربیٟ ،يث ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
اٟش ِح َؽة ٔ َو َت َب َار َک صَ ََ ٜذا َر َوی ُسٔ َِيا َُ ٪وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َّ ١
ٔیث ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث
ْقأَ ٔب َت ِ٨زٔی ُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل یَ َُ ٨اَ ٦شًی َي ِ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َٗ ِؽ َر َوی ُز َصی ِ ْر َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط

اَ ٪و َٗ ِؽ َر َوی َط َبابَ ُة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة بِ ٔ٩
ا ٪أَ ِو ابِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣جابٔز ٕ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ِس َُ ٌِ ٤ط َٔ ٩ِ ٣جابٔز ٕإٔ٤َ َّ ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ػٔ َِو َ
ُِ ٣ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ِٕ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ َِ ٟي ٕث
اشہؾنبویسنوکیف،احمریب،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسبجکتوسرہ
امل ےدہ افر وسرہ کلمہنزپھ ےتیلاسفتقکتہنوسےت۔ وثریافریئکرافیاس دحثی وکایسرطحاوبزریب ےس فہ اجربریضاہلل
اعتیلہنعےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔زریبےناوبزریبےسوپاھچہکایکآپیلصاہللہیلعفملسہی

دحثی اجرب ریض اہلل ہنع ےس ہ ی ےہ وت اوہنں ےن وجاب دای ںیہن ہکلب وفصاؿ ای انب وفصاؿ ےس ہ ی ےہ۔ ابشہب یھب ریغمہ ےس فہ
اوبزریبےسافرفہاجربریضاہللہنعےسثیلیہیکدحثییکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اشہؾنبویسنوکیف،احمریب،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1330

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ابوٟبابہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی َ ُٟبابَ َة َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ک َ َ
َّ
َّ
اس ُ٤طُ
َسائ ٔي ََٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا َ ٢أَبُو َ ُٟبابَ َة َص َذا ِ
ْقأَ اٟزُّ ََ ٣ز َوبَىٔی إ ٔ ِ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل َی َُ ٨اَ ٦شًی َي ِ َ
َِ ٣ز َوا ُِ ٣َ ٪ول َی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٕ َو َسًَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة َسُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ط َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ
اصحلنبدبعاہلل،امحدنبزدی،اوبابلہب،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوسرہزرمافر
وسرہارساءزپےنھےسےلہپںیہنوسےتآ ے۔(اامؾرتذمیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ)ہکےھجماامؾاخبریریضاہللاعتیلہنعےن
اتبای ہک اوبابلہب اک انؾ رمفاؿ ےہ افر فہ دبعارلنمح نب زاید ےک الغؾ ںیہ۔ اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ااحدثی
ہ یںیہافراؿےسامحدنبزدیاکامسعاثتبںیہن۔
رافی  :اصحلنبدبعاہلل،امحدنبزدی،اوبابلہب،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1331

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ب٘يہ ب ٩وٟيؽ ،بصیر ب ٩سٌؽ ،ظاٟؽ بٌ٣ ٩ؽاً ،٪بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی بَل ،٢شرضت رعباق ب ٩ساریہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ٔ ََل ٕ٩ِ ًَ ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟيؽٔ ًَ ِ ٩بَ ٔصیر ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩ظأٟؽٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
َّ
ْقأَ ا َِ ٤ُ ٟش ِّب َصا ٔ
ت َو َي ُ٘و َُٔ ٓ ٢يضا آیَ ْة
ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ٔ
اق بِ َٔ ٩سارٔیَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اََّ ٪ل یَ َُ ٨اَ ٦شًی َي ِ َ

َظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٕٔ ٟآ َی ٕة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

یلعنب رجح،ہیقب نبفدیل،ریحب نبدعس ،اخدل نبدعماؿ ،دبعارلنمحنبایبالبؽ،رضحت رعابض نباسرہیرفامےتںیہ ہک یبنارکؾ
تصی
یلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقکتہنوسےتبجکتبس، ،افراحبسؿےسرشفعوہےنفایلوسرںیتہنزپھےتیلافررفامےتہک
اؿوسروتںںیماکیآتیایسیےہوجزہارآںوتںےسالضفےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،ہیقبنبفدیل،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،دبعارلنمحنبایبالبؽ،رضحترعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1332

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیری ،سٔيا ،٪جزیزی ،ابواٌَٟلء ب ٩طعیرٗ ،بي٠ہ ب٨و ش٨و٠ہ

ئ بِ ِّٔ ٩
اٟظ ِّعیر ٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ١
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َ ٩ِ ٣بَىٔی َش ِ٨وَ ََ ٠ة َٗا ََ ٢ػ ٔص ِب ُت َط َّؽا َؼ بِ َ ٩أَ ِو ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط فٔی َس ََفٕ َٓ َ٘ا َ ٢أََّلَ أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
ک َ٣ا ک َ َ

ک َّ
َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا أَ َِ ٪ن ُ٘و ََّ ٢
رک ن ٌِٔ َ٤ت َٔک َو ُش ِش َ٩
اٟث َب َ
اٟز ِط ٔؽ َوأَ ِسأََ ُٟ
ات فٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َوأَ ِسأََ ُٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ک ًَز ٔ َیَ ٤ة ُّ
ک ُط ِ َ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َف َک ٔ٤َّ ٣ا
َش َ٣ا َت ٌِ ََ ٥ُ ٠وأَ ِسأََ ُٟ
ک َ ٔ ٟشاّ٧ا َػاؼّٔٗا َو َٗ ِّ ٠با َسّ ٔ ٠امی َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ً َٔبا َؼت َٔک َوأَ ِسأ َ َُ ٟ
ک َٔ ٩ِ ٣ظی ِر ٔ َ٣ا َت ٌِ ََ ٥ُ ٠وأَ ِس َت ِِ ٔ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠یَأ ِ ُظ ُذ َِ ٣ـ َح ٌَطُ َي ِْقأ ُ
ک أََ ِ ٧ت ًَ ََّل ُ ٦ا ُِ ُِ ٟي ٔ
َت ٌِ َ ٥ُ ٠إَٔ َّ ٧
وب َٗا ََ ٢وک َ َ
َ
ُس َور ّة َٔ ٔ ٛ ٩٣ت ٔ َّ َّ
ْقب ُ ُط َط ِي ْئ یُ ِؤذٔیطٔ َشًَّی یَ ُض َّب ًََ٣ی َص َّب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث إٔ٤َ َّ ٧ا
ِ
اب اہللٔ إَّٔل َوک َ ١اہللُ بٔطٔ َ٠َ ٣کّا ٓ َََل َي ِ َ
ئ ا ِس ُُ ٤ط َیزٔی ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
ض أَبُو َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی َوأَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ص َُو َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩إ ٔ َیا ٕ
ِّ
اٟظ ِّعیر ٔ

ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،رجریی،اوباالعلءنبریخش،ہلیبقونبہلظنحےکاکیصخش ےتہںیہہکںیمدشادنبافسریض
اہللاعتیلہنعےساسھتاکی رفسںیماھت۔اوہنںےنرفامایایکںیمںیہمتفہزیچہناھکسؤںوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہ
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َفقَل ْ ًنا َس مًا َف َأ ُع ُذ ِ َ
اکؾ یک وبضمیط ،دہاتییک یگتخپ ،ریتی تمعن اک رکش ادا رکےنیک وتقیف افر ایھچرطح ابعدترکےن یک وتقیف اک اگبلطر وہں اے اہلل
ںیم ھجت ےس  یچ زابؿ افر بلق میلس امہ ات وہں وت یہ بیغیک زیچفں اک اجےنن فاال ےہ) رضحت دشاد نب افس رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای وج املسمؿ وسےت فتقرقآؿ رکمییک وکیئ وسرت زپاتھ ےہ وت اہلل اعتیل ایکس افحتظ ےک ےیل
اکی رفہتش رقمر رفامدےتی ںیہ۔ انچہچن فیلکت دےنی فایل وکیئ زیچ اےکس دیبار وہےن کت اےکس رق ب ںیہن آیت۔ اس دحثی وک ل 
رصػایسدنسےساجےتنںیہ۔اوبالعءاکانؾسیدینبدبعاہللنبریخشےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،رجریی،اوباالعلءنبریخش،ہلیبقونبہلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسےتفتقحیبست،ریبکت،افردیمحتےنہکےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ

اببوسےتفتقحیبست،ریبکت،افردیمحتےنہکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1333

راوی  :ابواٟعلاب زیاؼ ب ٩یصٌی بْصی ،ازہز س٤ا ،٪ابً ٩و ،٪اب ٩سیریً ،٩بيؽة ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ َّ
يؽ َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
اٟش َّ٤ا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩سیر ٔ َ
یًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔ َ
اب زٔیَا ُؼ بِ َُ ٩ی ِصٌَی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟع َّل ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢طِ َٜت إلٔ َ َّی َٓاك َُٔ ٤ة َِ ٣ح ََ ١ی َؽیِ َضا َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٔصی ٔن َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٟو أَ َت ِيتٔ أَبَا ٔک ٓ ََشأ َ ِٟتٔطٔ َظاؼ ٔ ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل أَ ُؼ ُّل٤َ ُٜا

ًَل َی َ٣ا ص َُو َظی ِ ْر َل٤َ ُٜا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟعاؼٔ ٔ ٦إٔذَا أَ َظ ِذتُ َ٤ا َِ ٣ـ َح ٌَ٤َ ُٜا َت ُ٘ َوَّل ٔ ٪ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔی َن َوثَ ََلثّا َوث َ ََلث ٔی َن َوأَ ِر َب ٌّا َوثَ ََلث ٔی َن ٔ٩ِ ٣
َت ِصٔ٤ي ٕؽ َو َت ِشب ٔ ٕ
يض َو َتِٜبٔیر ٕ َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٪و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
اوبااطخلب زاید نب ییحی رصبی ،ازرہ امس ؿ ،انب وعؿ ،انب ریسنی ،دیبعة ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ھجم ےس اےنپ اہوھتں ںیم یکچ ےنسیپ یکفہج ےس اےنپ اہوھتں ےک آولبں یکاکشتی یک وت ںیم ےن اہک ارگ مت اےنپ
فادل ےسوکیئاخدؾامگن ںیتیل وتااھچوہات(فہںیئگ ا فرالغؾاماگن)آپ ےنرفامایںیم ںیہمت ایسیزیچاتباتوہںوج متدفونں ےئلیکاخدؾ
ّللِّافروچسیتنرمہبتا َ
ّللِّ،سیتنیترمہبت ُش ْیجَا َؿا َ
ےسالضفےہ۔متوسےتفتقسیتنیترمہبتالْحَمْ ُدد َ
کُزپاھرکف۔اسدحثی
ّللُّ َأ ْ َ
ںیماکیفاہعقےہ۔ہیدحثیرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسیئکدنسفںےسوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبااطخلبزایدنبییحیرصبی،ازرہامسؿ،انبوعؿ،انبریسنی،دیبعة،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببوسےتفتقحیبست،ریبکت،افردیمحتےنہکےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1334

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ،ازہز س٤ا ،٪ابً ٩و٣ ،٪ص٤ؽً ،بيؽة ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ َّ
يؽ َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢جائ َ ِت
اٟش َّ٤ا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٕ ٤ؽ ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
َٓاك َُٔ ٤ة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِظُٜو َِ ٣ح َّل ب ٔ َي َؽیِ َضا َٓأ َ ََ ٣ز َصا بٔاَّ ٟت ِشبٔيضٔ َواَّ ٟتِٜبٔیر ٔ َواَّ ٟت ِصٔ٤ي ٔؽ
دمحمنبییحی،ازرہامسؿ،انبوعؿ،دمحم،دیبعة،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتافہمطریضاہللاعتیلہنعیبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآںیئافراےنپاہوھتںےکلھچاجےنیکاکشتییکوتآپےناںیہن ُش ْیجَا َؿاّللَِّ،ا َُّ
کُافر
ّلل َأ ْ َ
لْ
ا حَمْ ُددّللَِّزپےنھاکمکحدای۔
رافی  :دمحمنبییحی،ازرہامسؿ،انبوعؿ،دمحم،دیبعة،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےسقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1335

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہً ،لاء ب ٩سائب ،سائب ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ ََّ ٠تا ََّٔ ٪ل یُ ِص ٔؼيض ٔ َ٤ا َر ُج ِْ ٣ُ ١ش ٥ْ ٔ ٠إ ٔ ََّّل َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ََّل َوص َُ٤ا َي ٔشی ْر َو َ٩ِ ٣
َشا َٗا ََٓ ٢أََ٧ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َي ٌِ َُ ٤
َشا َویُ َٜبِّرُ ُظ ًَ ِ ّ
َشا َویَ ِص َُ ٤ؽ ُظ ًَ ِ ّ
 ١بٔض ٔ َ٤ا َٗٔ٠ي ْ ١ي َُشبِّضُ اہللَ فٔی ُؼبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ًَ ِ ّ

ک
ٕ َو َظ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة فٔی ا ِٔ٤ٟيزَا َٔ ٪وإٔذَا أَ َظ ِذ َت َِ ٣ـ َح ٌَ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِ٘ ٔ ُؽصَا ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٗا ََٓ ٢تَٔ ٠
ِک َظ ُِ ٤ش َ
وَ ٪و ٔ٣ائ َ ْة بٔاَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪وأَ ِْ ٟ
 ١ف ٔی ا َِ ٟي ِوَ ٔ ٦و َّ
اِ ٠ٟي َٔ ٠ة أَ َِٔ ٟی ِ ٔن َو َظ َِ ٤ص
ُت َش ِّب ُص ُط َوتُ َٜبِّرُ ُظ َو َت ِص َُ ٤ؽ ُظ ٔ٣ائ َ ّة َٓتَٔ ٠
ٕ فٔی ا ِٔ٤ٟيزَا َٔٓ ٪أ َ ُّیَ ٥ِ ُٜي ٌِ َُ ٤
ِک ٔ٣ائ َ ْة بٔاَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪وأَ ِْ ٟ

ِ
َّ
َِک ََ ٛذا َشًَّی َی َِٔ ٨تٔ َ١
ٔ٣ائ َ ٔة َس ِّي َئ ٕة َٗاُٟوا َٓ َِ ٜي َ
ٕ ََّل یُ ِص ٔؼ َ
َِک ََ ٛذا اذ ُ ِ
يضا َٗا ََ ٢یأت ٔی أَ َش َؽ ُ ٥ِ ٛاٟظ ِي َلا َُ ٪وص َُو فٔی َػ ََلتٔطٔ ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اذ ُ ِ
َ ١و َیأِت ٔيطٔ َوص َُو فٔی َِ ٣ـ َح ٌٔطٔ ٓ َََل یَزَا ُ ٢یُ َ٨وِّ ُ٣طُ َشًَّی یَ ََ ٨اَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ط َّلَ َئ ٌَِ ُ
ُط ٌِب ُة َو َّ
ٔیث َو َر َوی اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اٟشائ ٔٔب َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ئ بِ َّٔ ٩
ئ بِ َّٔ ٩
ْصا
ٔیث ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َ
اٟشائ ٔٔب ُِ ٣ع َت َ ّ

ض
َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوإَٔ َ ٧ص َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ادمحنبعینم،اامسلیعنبہیلع،اطعءنباسبئ،اسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعفےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
جضل
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدف نینایسیںیہہکارگ وکیئ املسمؿاںیہناایتخررکےلوتفہتنجںیم دالخوہاگ ،فہدفونںآاسؿ
لْ
ّللَّ َأ َْ
کُزپےھ۔
ںیہنکیلاؿ رپ لمعرکےن فاےلمکںیہ۔رہامنزےکدعب دسرمہبتاحبسؿاہلل ،دس رمہبتا حَمْ ُددّللَِّافردسرمہبتا ُ
رافی  ےتہ ںیہ ہک رھپ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ اینپ اویلگنں رپ انگ رکےت آ ے رھپ رفامای ہک فہ زابؿ رپ
ڈزیھ وس افر زیماؿ رپ ڈزیھ زہار ںیہ۔ دفرسی تلصخ ہی ایبؿ رفامیئ ہک بج مت وسےن ےک ےیل رتسب رپ اجؤ وت سیتنیت رمہبت ُش ْیجَا َؿ
ّللافروچسیتنرمہبتا َُّ
اّللَِّ،سیتنیترمہبتالْحَمْ ُدد َِّ
کُزپوھ۔سپہیزابؿرپوتاکیوس ںیہنکیلزیماؿرپاکیزہارںیہ۔آپےن
ّلل َأ ْ َ
رفامایمتںیمےسوکؿےہوجدؿراتںیمڈاھیئزہاررباایئںرکاتےہ۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسل ےسیکاؿ اکایخؽںیہنرںیھکےگ۔آپےنرفامایبجمتامنزںیموہےتوہوت اطیشؿاہمترےاپسآاتےہافر
اتہکےہہکالفںزیچایدرکف،الفںزیچایدرکفاہیںکتہکفہامنزےسافرغوہاجاتےہافرارثکفہاکؾںیہنرکات۔(وجاطیشؿےنامنز
ںیمایددالایاھت)رھپبجفہوسےنےکےیلرتسبیکرطػ اجاتےہوتاطیشؿفاہںیھبآاتےہ۔وتفہاےسالساتراتہےہاہیںکتہک
فہوساجاتےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔ہبعشافروثریےناےساطعءنبایباسبئےسرصتخملقنایکےہافراساببںیمرضحت
زدینباثتبریضاہللاعتیلہنع،اسنریضاہللاعتیلہنعافرانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اامسلیعنبہیلع،اطعءنباسبئ،اسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1336

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلی ػٌ٨انیً ،ثا ٦بً ٩لی ،اً٤عً ،لاء ب ٩سائب ،سائب ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَب ٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َّث ُا ٦بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ًَ ِ٤ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِ٘ ٔ ُؽ اَّ ٟت ِشبٔيضَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َٔ
َغ ْ

دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اثعؾنب یلع،ا،شم،اطعءنباسبئ،اسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک ُش ْیجَا َؿا َ
ّللِّاویلگنںرپےتنگوہےئداھکیےہ۔ہیدحثیا،شمیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اثعؾنبیلع،ا،شم،اطعءنباسبئ،اسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےسقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1337

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ١ب ٩س٤زة اش٤سی ٛوفی اسبان ب٣ ٩ص٤ؽ٤ً ،زو بٗ ٩يص َ٣لِی ،ش ٥ٜبً ٩تيبہً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی
ٟيلی ،شرضت ٌٛب بً ٩حزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة اْلِ َ ِش َٔ ٤س ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ا ََِ ٤ُ ٟلِ ُّٔی ًَ ِ٩
ات ََّل
ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِي َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ِّ٘ ٌَ ٣ُ ٢ب ْ

يب َٗائُٔ ُ٠ض َّ٩ي َُش ِّب ُض اہللَ فٔی ُؼبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕثَ ََلثّا َوث َ ََلث ٔی َن َو َی ِص َُ ٤ؽ ُظ ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔی َن َویُ َٜبِّرُ ُظ أَ ِر َب ٌّا َوث َ ََلث ٔی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َیع ٔ ُ
ٔیث َش َش َْ ٩و ًَ ِ٤زُو بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ا ََِ ٤ُ ٟلِ ُّٔی ٔث َ٘ ْة َشآ ْٔى َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َص َذا َشؽ ْ
ور
ٔیث ًَ ِ ٩ا َِ ٟص ََ ٥ٔ ٜوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َو َر َوا ُظ َُ ٨ِ ٣ؼ ُ

ُفٓ ٌََ ُط
بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص ََ َ ٥ٔ ٜ
ہ
دمحمنباامسلیعنبرمسةا مشیوکیفاابسطنبدمحم،رمعفنبسیقالمیئ،مکحنبہبیتع،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہریض
اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایھچکزیچںیایسیںیہوجارگامنزےکدعبزپیھاجںیئوت
ّلل َأ َْ
ّلل افر رمہبت ا َُّ
اؿ اک زپےنھ فاال رحمفؾ ںیہن وہات۔ ینعی رہ امنز ےک دعب سیتنیت رمہبت ُش ْیجَا َؿ اّللَِّ۔ رمہبت الْحَمْ ُدد َِّ
کُ زپےھ۔ ہی
دحثینسحےہافررمعفنبسیقالمیئہقثافراحہظفںیہ۔ہبعشہیدحثیمکحےسلقنرکےتوہےئرموفعںیہنرکےتہکبجوصنمر
نب رمتعاےسمکحےسرموفعلقنرکےتںیہ۔
ہ
رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمسةا مشیوکیفاابسطنبدمحم،رمعفنبسیقالمیئ،مکحنبہبیتع،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبعکنب
رجعہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببراتوکآھکنلھکاجےنرپزپیھاجےنفاےل ُداع
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببراتوکآھکنلھکاجےنرپزپیھاجےنفاےل ُداع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1338

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاٌٟزیز ب ٩ابی رز٣ہ ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی٤ً ،یر ب ٩ہانی ،ج٨اؼة ب ٩ابی ا٣يہ ،شرضت ًباؼہ ب٩
ػا٣ت رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی رٔزِ ََ ٣ة َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟؤ ٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َش َّؽثَىٔی ًُ َ٤یِرُ بِ ُ ٩صَإ ٔ ٧ئ َٗا َ٢
َش َّؽثَىٔی ُج َ٨ا َؼ ُة بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ي َة َش َّؽثَىٔی ًُ َبا َؼ ُة بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢

َت ٌَ َّار َّٔ ٩ِ ٣
ا ٪اہللٔ
یک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اِ ٠ٟي َٔ٘ َٓ ١ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
َش َ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗؽ ْٔیز َو ُس ِب َص َ

َّ
َّ
يب َٟطُ َٓإ ٔ ًَِ ٪زَ َ٦
َِف لٔی أَ ِو َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ؼ ًَا ا ِس ُتحٔ َ
َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إَّٔل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َو ََّل َش ِو ََ ٢وَّلَ ُٗ َّو َة إَّٔل بٔاہللٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ِّب اُ ٔ ِ

َٓ َت َو َّؿأ َث ُ ََّ ٥ػلَّی ُٗبَِٔ ٠ت َػ ََلتُ ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحم نب دبعازعلسی نب ایب رزہم،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ریمع نباہین ،انجدة نب ایب اہیم ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتیل ہنع
ِن لَ ُة لَ ُة
ّللَّ َف ْ َ د
 ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش رات وک دیبار وہا افر ہی داع زپےھ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
جـُ َل يِر َ
لْ
لْ
ّلل َأ َْ
ھ َ َلَع ّ ُِ
ّلل َفا َُّ
ّلل َفالْحَمْ ُدد ّللَِّ َف َل ِإلَ َة ِإ َّل ا َُّ
َ دَق ٌِّث َف ُش ْیجَا َؿ ا َِّ
ک َفلَ ُة ا حَمْ ُدد َف َُ
کُ َف َل َْ
ح َؽ َف َل اوَُّ َة ِإ َّل ِيّللَِّ(ینعی اہلل ےک العفہ وکیئ
ک َ ٍْ
ا مُ ْل ُ
وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن ،ابداشتہ ایسیک ےہ،امتؾ رعتںیفی ایس ےئلیک ںیہفہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ ،اہلل اپک ےہ
رعتںیفی ایس ےئلیک ںیہ۔ افر اس ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ،اہلل تہب ڑبا ےہ افر انگہ ےس ےنچب افر یکین رکےن یک وقت رصػ اہلل یہ یک
رطػےسےہ)رھپےہکہکایاہلل ےھجمشخبدےایرفامایہکوکیئداعیھبرکےوتوبقؽوہیتےہ۔افرارگک ترکےکفوضرکےافر
امنززپےھوتامنزوبقؽوہیتےہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعازعلسینب ایب رزہم،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ریمع نب اہین ،انجدة نب ایب اہیم ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببراتوکآھکنلھکاجےنرپزپیھاجےنفاےل ُداع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1339

راوی ً :لی ب ٩شحز٣ ،ش٤٠ہ ب٤ً ٩زو٤ً ،یر ب ٩ہانی ہ ٥سے روایت كی ًلی ب ٩شحز ےن ا٧ہوں ےن ٣ش٤٠ہ ب٤ً ٩زو

ٕ َس ِح َؽة ٕ َوي َُش ِّب ُض ٔ٣ائ َ َة أَ ِٕٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣شُ ٤ََ ٠ة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢ک َ َ
ا٤َ ًُ ٪یِرُ بِ ُ ٩صَإ ٔ ٧ئ ي َُؼل ِّی ک ُ ََّ ١ی ِو ٕ ٦أَ َِ ٟ

َت ِشبٔي َص ٕة

یلعنبرجح،ہملسمنبرمعف،ریمعنباہینل ےسرفاتییکیلعنبرجحےناوہنںےنہملسمنبرمعفےسلقنایکےہہکہملسم ےتہںیہ

ّللَّزپےتھآ ے۔
ہکریمعنباھینرفزاہناکیزہار ےدےرکےتافراکیالھکرمہبت ُش ْیجَا َؿا ِ
رافی  :یلعنبرجح،ہملسمنبرمعف،ریمعنباہینل ےسرفاتییکیلعنبرجحےناوہنںےنہملسمنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1340

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور ،نرض ب ٩ط٤ي ١و وہب ب ٩جزیز و ابوًا٣ز ً٘ؽی وًبؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،ہظا ٦ؼستواِی،
یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ربيٌہ بٌٛ ٩ب اسِ٠م رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي َٕ ١و َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َو ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َ٤ؽٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِظب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َ
َ
َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ص ٔظَ ْاَّ ٦
َِم َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
اٟؽ ِست َُواِ ُّٔی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َرب ٔ َ
يٌ ُة بِ ٌُِ ٛ ٩بٕ اْلِ ِسُّ ٔ ٠
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ ًِ ٔليطٔ َو ُؿوئَطُ َٓأ َ ِس ٌَُ ٤طُ ا َِ ٟضو ٔ َّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟي َٔ ١ي ُ٘و َُ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟشَ ٔ٤ؽ ُظ
أَب ٔ ُ
يت ً ٔ َِ ٨ؽ بَ ٔ

َوأَ ِس َُ ٌُ ٤ط ا َِ ٟضو ٔ َّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟي َٔ ١ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمشففبہنبرجریفاوباعرمدقعیفدبعادمصلنبدبعاولارث،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،
رضحترہعیبنببعکایملسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسےکدرفازےےکاپسوسایرکاتاھت
لَ
لْ
َہم ِ َ َ ل
م
ِ
ح
َ
َ
َ
ب َْ
م
ِ
َ
اْل ِمی َن
ر
ّلل
ِ
ّ
د
د
ا
افر
 ےتہ
ـ
ُ
د
َح
ن
افر آپ وک فوض اک اپین دای رکات اھت۔ رھپ تہب دری کت اتنس راتہ ہک آپ اہلل ہیلع فملس ع ا ُّ
ْ
ّلل ْ َ
ُ َ ِّ
زپےتھ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنم ر ،رضن نب لیمش ف فبہ نب رجری ف اوباعرم دقعی فدبعادمصل نب دبعاولارث ،اشہؾ دوتسایئ ،ییحی نب ایب

ریثک،اوبہملس،رضحترہعیبنببعکایملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1341

راوی ٤ً :ز ب ٩اس٤اًي ١ب٣ ٩حاٟؽ ب ٩سٌيؽ ہ٤ؽانی ،اٛ ٪ے واٟؽً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،ربعی ،شرضت شذئہ ب ٩ی٤ا ٪رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩حأٟؽٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ٩
ا ٪إٔذَا أَ َرا َؼ أَ َِ ٪ی ََ ٨اَٗ ٦ا ََّ ٢
وت َوأَ ِش َيا َوإٔذَا
ک أَ ُُ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥بٔا ِسَ ٔ٤
ا َِ َ ٟامی َٔ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ور َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
است َِي َ٘ َى َٗا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَ ِش َيا َن ِٔ ٔسی َب ٌِ َؽ َ٣ا أَ َ٣ا َت َضا َوإَِٔ ٟيطٔ اُ ٨ُّ ٟظ ُ
ِ

رمع نب اامسلیع نب اجمدل نب دیعس ہداین ،اؿ ےک فادل ،دبعاکلمل نب ریمع ،ریعب ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
للِ
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجوسےناکارادہرکےتوتہیداعزپےتھا ماخل(ینعیاےاہللںیمریتےانؾےس
لْ
تَ ْ
رماتوہںافرریتےانؾےساتیجوہں)افربجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدیباوہےتوتہیداعزپےتھا حَمْ ُددّللَِّ َّ دِ
ب َم
الق َأ ْ َخ ف ِشی َ ْ َ د
ُ
َأ َم َب َف ِإل َ ْن ِة ا ّلی ُصو ُر (ینعی امتؾ رعتںیفی اہلل ےئلیک ںیہ۔ سج ےن ےھجم امرےن ےک دعب زدنہ ایک افر ایس یک رطػ ولٹ رک اجان ےہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :رمعنباامسلیعنباجمدلنبدیعسہداین،اؿےکفادل،دبعاکلملنبریمع،ریعب،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکراتوکامنز(دجہت)ےئلیکاےھٹایکےہک؟

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکراتوکامنز(دجہت)ےئلیکاےھٹایکےہک؟

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1342

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابوزبیر ،كاؤض ی٤انی ،شرضت ًبؽاہلل بً ٩باض

ض َرض َٔی
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ض ا َِ َ ٟامین ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اِ ٠ٟي َٔ ١ي ُ٘و َُّ ٢
ٖ َّ
ا ٪إٔذَا َٗا َ ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٔ ٩ِ ٣ج ِو ٔ
َک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ أََ ِ ٧ت ُ ٧و ُر
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ أََ ِ ٧ت َر ُّب َّ
َّاَّ ٦
َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣يضَّٔ٩
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ق َو ََ ٟ
ق َو ََ ٟ
ک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ أََ ِ ٧ت َٗي ُ
اٟشا ًَ ُة َش ٌَّّ ٙ
ار َش ٌَّ ٙو َّ
ک
أََ ِ ٧ت ا َِ ٟص َُّ ٙو َو ًِ ُؽ َک ا َِ ٟص َُّ ٙوَ٘ ٔ ٟاؤ َُک َش ٌَّ ٙوا َِ ٟح َُّ ٨ة َش ٌَّ ٙواُ ٨َّ ٟ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َو ًََِ ٠ي َ
َک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥
َس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت أََ ِ ٧ت إ ٔ َٟهٔی
اػ ُِ ٤ت َوإَِٔ ٟي َ
ک أَِ َ ٧ب ُت َوب ٔ َ
َت َوکَُِّ ٠ت َوإَِٔ ٟي َ
ک َظ َ
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّؽ ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
ک َش َاُ ٤ِ ٛت َٓاُ ٔ ِ
َخ ُت َو َ٣ا أَ ِ َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َو َس َّ٥َ ٠

ااصنری،نعم،امکلنباسن،اوبزریب،اطؤسامیین،رضحتدبعاہللنبابعسرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس بج
لل َّ
ْ
ل
ْ
ل
ِ
ل
ل
ش
ش
ح
ح
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ن َ َّ ُؾ ا ّ م ََو ِ
ن ُي ُر ا ّ م ََو ِ
َل
ض َف
رات وک دجہت ےک ےیل اےتھٹ وت ہی داع زپےتھ ا ّم
ات َف َْال ْر ِ
ات َف َْال ْر ِ
َل ا َمْ ُدد َأ ْ َ
َل ا َمْ ُ دد َأ ْ َ
ض َف َ
َ
َ
لل َّ
ِ
الْحَمدد َأ ْن رب ال
نَم ف ِیھِن َأ ْن ْ
ش
عک ْ َ ُّ
ُ
ح َفال َساع ُة َ ٌّّ
انر َ ٌّّ
ح َفالْخن َُة َ ّ ٌَّ
ال َف ِ َلؤُک َ ٌّّ
ُ
َ
َ
َ
َ
م
َ
ّ
َ
ْ
ّ
ّ
ّ
ِ
َل
م
ا
ح
ف
ح
د
ف
ف
ال
ْ
ف
ض
ر
ال
ف
ات
َو
َ
ْ ُ َ َ ُّ َ َ ْ ِ َ
ّ َ
َ
ََُْ َ
َّ
َ
ُ
ّ َ
َ
َ
َ
ک َ َي َّ ْ ُ َ
ث َف ِ َ ض
ت َف َم َأعْلَی ُْت
َل َح َکمْ ُت َفعْف ِ ْر َِل َمدَقَّ ْ ُ
ت َف َم َأ ْ َ
َل َأ َ ْ ُ
ش ْر ُ
خ ُ
ن َْ ُ
آم َفعَل َ ْن َ
َأ ْسلمْ ُت َف ِ َ
م َف َم َأ ّ ْ
ن َح َ مْ ُت َف ِإ ْ َ
ّک َف ِإ ْ َ
َ لَ
ن ِإ ِِی َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ َْ
ن(ینعیاےاہللوتیہآامسونںافرزنیماکونرےہ،امتؾرعتںیفیریتےیہےیلںیہ۔وتیہآامسونںافرزنیم
أْ َ
اکاقمئرکےنفاال ےہ،امتؾ رعتںیفیریتے یہ ےیل ںیہ ،وت یہ آامسؿ زنیم افر اؿ ںیم وموجد زیچںی اک رب ےہ۔ وت اچس ےہ ریتافدعہ
اچسےہ،ریتےالماقتقح ےہ،اےاہللںیمریتےیہےیلاالسؾالای،ھجتیہ رپاامیؿالای،ھجتیہرپ رھبفہسایک ،ریتییہرطػ
ئح
ھی
م
روجع ایک ،ریتے یہ ےیل زلا افر ی احمک میلست ایک وت ریمی ششخب رفامدے  ،ریمے اےلگ ےلھچپ انگہ اعمػ رکدے ،ریمے
اظرہیافروپدیشہامتؾانگہاعمػرفدے،وتیہریماوبعمدےہریتےالعفہوکیئوبعمدںیہن)ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفں

ےسانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکفاےطسےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکلنباسن،اوبزریب،اطؤسامیین،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1343

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ ب٤ً ٩زا ٪ب ٩ابی ٟيلی ،ؼاؤؼ بً ٩لی بً ٩بؽاہلل بً ٩باض ،شرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َش َّؽثَىٔی أَبٔی َش َّؽثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢ي َّ ٠ة
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ًَل ٔ ٕٓی ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ش ٔی َن َُفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔطٔ َّ
ک َر ِش َّ ٤ة ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َٔک َت ِضؽٔی ب ٔ َضا َٗ ِٔ ٠يی َو َت ِح َ ٍُ ٤ب ٔ َضا أَ ِ٣ز ٔی َو َت ٥ُّ ُ٠ب ٔ َضا َط ٌَثٔی َو ُت ِؼُ ٔ ٠ض
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
َ
ئ َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
ب ٔ َضا َُائ ٔ ٔيی َو َت ِز َٓ ٍُ ب ٔ َضا َطاصٔؽٔی َوتُزَكِّی ب ٔ َضا ًَ َ٤لٔی َوتُِ٠ض ٔ ُ٤ىٔی ب ٔ َضا ُر ِطؽٔی َو َتزُ ُّؼ ب ٔ َضا أ ُ ًَِٔٔ ٟی َو َت ٌِ ٔؼ ُ٤ىٔی ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣کُُ ِّ١سو ٕ
َخة ٔ َّ
ک ا َِِ ٟٔو َز فٔی
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
َکا َ٣تٔ َ
ک فٔی ُّ
َف َو َر ِش َّ ٤ة أََ٧ا ُ ٢ب ٔ َضا َ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
أَ ًِ ٔلىٔی إ ٔ َی٤اّ٧ا َو َي٘ٔي ّ٨ا َِ ٟي َص َب ٌِ َؽ ُظ ُْ ِ ٛ
َش َٖ َ َ
ئ َّ
ٕ
ئ َوُ٧ز ُ َُّ ٢
ْص ًَل َی اْلِ َ ًِ َؽا ٔ
اٟش ٌَ َؽا ٔ
اٟظ َض َؽا ٔ
ا َِ ٌَ ٟلا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُِ٧ز ٔ ُ ٢ب ٔ َ
ْص َرأَِٔی َو َؿ ٌُ َ
ئ َو ًَ ِي َع ُّ
ک َشا َجًٔی َوإ ٔ َِ ُ َٗ ٪
ئ َواَ ِ ٨َّ ٟ
اب
اٟؼ ُؽورٔ َ٤َ ٛا تُحٔیرُ بَی ِ َن ا ِٟبُ ُصورٔ أَ ِ ٪تُحٔی َرنٔی َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ک َٓأ َ ِسأََ ُٟ
ْق ُت إلٔ َی َر ِش َ٤تٔ َ
ک یَا َٗاض َٔی اْلِ ُ ُ٣ورٔ َو َیا َطاف ٔ َی ُّ
ًَ َ٤لٔی ا ِٓ َت َ ِ

َّ
ْص ًَ ِ٨طُ َرأَِٔی َوَ ٥َِ ٟت ِبِِ ُ٠طُ َّ ٔ ٧ئًی َوَ ٥َِ ٟت ِبِِ ُ٠طُ َِ ٣شأ َ ًَٟٔی َٔ ٩ِ ٣ظیِر ٕ
َّ
اٟشٌٔیر ٔ َو َٔ ٩ِ ٣ؼ ًِ َوة ٔ اُّ ٟثبُورٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ُِ٘ ٟبُورٔ اُ ٠ٟض َّ٣َ ٥ا َٗ ُ َ
ک ٓ ٔيطٔ َوأَ ِسأ َ ُل َُ ٜط ب ٔ َز ِش َ٤ت َٔک َربَّ ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن
ک أَ ِو َظیِر ٕأََ ِ ٧ت ُٔ ٌِ ٣ليطٔ أَ َش ّؽا َٔٔ ً ٩ِ ٣باؼ ٔ َک َٓإٔنِّی أَ ِرُ َُب إَِٔ ٟي َ
َو ًَ ِؽ َت ُط أَ َش ّؽا َٔ ٩ِ ٣ظ َِ ٔ ٘٠

اُ ٠ٟض َّ ٥ذَا ا َِ ٟص ِب َّٔ ١
َّ
اٟز ٍَّٔ ٛ
ْقبٔی َن ُّ
ک اْلِ َ َِ ٩َ ٣ی ِو َ ٦ا َِ ٟوً ٔي ٔؽ َوا َِ ٟح ََّ ٨ة یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟعُ٠وؼ ٔ َ ٍَ ٣ا َِّ َ ٤ُ ٟ
اٟظؽٔی ٔؽ َواْلِ َ ِ٣ز ٔاٟزَّ ٔطي ٔؽ أَ ِسأََ ُٟ
اٟظ ُضوؼ ٔ ُّ
٣َ ١ا تُزٔی ُؽ َّ
یَُ ٩ی ِ َر َؿا ِّٟی َن َوَّلَ
یِ ٣ُ ٩ض َت ٔؽ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٨َ ٠ا َصاؼ ٔ َ
اٟش ُحوؼ ٔ ا ِ٤ُ ٟوٓ ٔی َن بٔا ُِ ٌُ ٟضوؼ ٔ إَٔ َّ ٧
ک َرش ْٔيَ ٥و ُؼو ْؼ َوأََ ِ ٧ت َتٔ ٌَِ ُ
ُّ
ک َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص َذا
َّک َونُ ٌَاؼٔی بٔ ٌَ َؽا َوت َٔک ََ ٩ِ ٣ظا ََ َٔ ٟ
ِّک َ ٩ِ ٣أَ َشب َ
ک َو ًَ ُؽ ًّوا ْٔلَ ًِ َؽائ َٔک ٔ ُ ٧ص ُّب ب ٔ ُصب َ
ُٔ ٣ـ ِّ٠ی َن ٔس٤ِّ ٠ا ْٔلَ ِوَ ٔ ٟيائ ٔ َ
ک اُّ ٟتک ِ ََل َُّ ٪
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١لٔی ُّ ٧ورا فٔی َٗ ِٔ ٠يی َوُّ ٧ورا فٔی َٗبِر ٔی َوُّ ٧ورا ٔ ٩ِ ٣بَی ِ ٔن
ک ِاْل ٔ َجابَ ُة َو َص َذا ا ُِ ٟح ِض ُؽ َو ًََِ ٠ي َ
اٟؽ ًَا ُئ َو ًََِ ٠ي َ
ُّ
ْصی
َی َؽ َّی َوُّ ٧ورا َٔ ٩ِ ٣ظ ِ٠ف ٔی َوُّ ٧ورا ًَ َِ ٩یٔ٤يىٔی َوُّ ٧ورا ًَ ِٔ ٩ط َ٤الٔی َوُّ ٧ورا َِٔ ٓ ٩ِ ٣وقٔی َوُّ ٧ورا َٔ ٩ِ ٣ت ِصًٔی َوُ ٧و ّرا فٔی َس ِ٤عٔی َوُّ ٧ورا فٔی َب َ ٔ

َشی َوُّ ٧ورا فٔی َِ ٟص ِٔم َوُّ ٧ورا فٔی َؼمٔی َوُّ ٧ورا فٔی ً ٔوَ امٔی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ًِو ِٔ ٥لٔی ُّ ٧ورا َوأَ ًِ ٔلىٔی ُّ ٧ورا َوا ِج ٌَ ِ ١لٔی
َوُّ ٧ورا فٔی َط ٌِزٔی َوُّ ٧ورا فٔی َب َ ٔ
اَّ ٪أ ٟذی ََّل َی َِ ٨بغٔی اَّ ٟت ِشبٔي ُض إ ٔ ََّّل
اَّ ٪أ ٟذی َٟب ٔ َص ا ِِ ٤َ ٟح َؽ َو َت َ َّ
رک َ ٦بٔطٔ ُس ِب َص َ
ٕ ا ٌِٔ ٟزَّ َو َٗا َ ٢بٔطٔ ُس ِب َص َ
ُّ ٧ورا ُس ِب َص َ
اَّ ٪أ ٟذی َت ٌَ َّل َ
َکاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ِرکُ ٔ ٦س ِب َص َ
ا ٪ذٔی ا َِِ ٟٔـ َٔ ١واُ ٥ٔ ٌَ ٨ِّ ٟس ِب َص َ
َُ ٟط ُس ِب َص َ
ا ٪ذٔی ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
ا ٪ذٔی ا ِِ ٤َ ٟح ٔؽ َوال َ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبی َِ ٟيل َی إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِب ُة َو ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
َٔ
َغ ْ
َ
َ
ٔ
َ
َک ُظ ب ٔ ُلؤٟطٔ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َف َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َُ ٛض ِي َٕ ُ ٩ِ ًَ ١
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دمحم نب رمعاؿ نب ایب یلیل ،داؤد نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت
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مق َف ّم ِب ِ ی َف ِ ُ،ب َع ِن َفرَتْ ُ
ق ِبده ِ ددِق َف ُ َث ِِّ ِب ِ
َ َف ُ ِ ی ِب ُر ْشدِق َفرَتُ ُّد
ِک َ ْهددِق ِ َب ِی َف ُع ِبأ ْ ِ
َر ْہمَ ًةنِمْ ْ د َ
تَعص
کئوُئٍ(رتہمج۔اےاہللںیمھجتےسایسیرتمحاکوساؽرکاتوہںہکسجےسوتریمےدؽوکدہاتی
ِ َب ُألْفَ ِیی َف ْ ِمُ ِیی ِ َب ْ
نِم ُ ّ ِ
دے،ریمےاکؾوکاجعمانبدے،ایکسربتکےسریمیرپاشیینوکدفررکدے،ریمےیبیغاکومںوکاسےسونساردے،ریمے
وموجدہدراجتوکدنلبرکدے،ےھجماسےسدیسیھ راہاھکس،ریمیاتفلولاٹدےافرےھجمرہربایئےسؤاچ،اےاہللےھجمااسیاامیؿف
نیقیاطعرفامسجےکدعبرفکہنوہافرایسیرتمحاطعرفامہکاسےسںیمداینآرختںیمریتیرکاتمےکرشػوکوچنہپں۔اے
اہللںیمھجتےسءاضءںیماکایمیب،دہشاءےکرمےبت،کینولوگں یکزدنیگافردونمشںرپریتیدمداکوساؽرکاتوہں۔اےاہللںیم
ریتےاسےنماینپاحتجشیپرکراہوہںارگہچریمیلقعمکافرریمالمعفیعضےہ۔ںیمریتیرتمحاکاتحمجوہں۔اےاومر
وک درتس رکےن فاےل ،اے ونیسں وک افشء اطع رکےن فاےل ںیم ھجت یہ ےس وساؽ رکات وہں ہک ےھجم دفزخ ےک ذعاب ےس ایس
رطحؤاچسجرطحوتدنمسرفںوکآسپںیمےنلمےسؤاچاتےہافرالبکرکےنفایلداعربقےکےنتفےسیھبایسرطحؤاچ۔اےاہلل
وج الھبیئ ریمی لقع ںیم ہن آےئ ریمی  تی افر وساؽ یھب اس فتق کت ہن اچنہپ وہ نکیل وت ےن ااکس اینپ یسک ولخمؼ ےس فدعہ ایک وہ ای

اےنپ یسک دنبے وک دےنی فاال وہ وت ںیم یھب ھجت ےس اس الھبیئ وک بلط رکات وہں افر ھجت ےس ریتی رتمح ےک فےلیس ےس امہ ات وہں
اےامتؾاہجونں ےکرپفرداگر،اےاہللاےتخس وقتفاےلافراے اےھچاکؾفاےل ںیم ھجت ےسایقتم ےکدؿ ےک نیچافر
یگشیمہ ےک دؿ رقمنیب ےک اسھت تنج اک وساؽ رکات وہں۔ وج وگایہ دےنی اےل ،روکع ف وجسد رکےن فاےل افر فدعفں وک وپرا رکےن
فاےل ںیہ۔ ےب کش وت ڑبا رہمابؿ افر تبحم رکےن فاال ےہ۔ وت وج اچاتہ ےہ فیہ رکات ےہ۔ اے اہلل ںیمہ دہاتی ایہتف دہاتی دےنی
فاےلانب،رمگاہوہےنافررمگاہرکےنفاےلہنانبوتںیمہاےنپدفوتسںےسحلصرکےنفاالافردونمشںاکدنمشانب۔ل ریتیتبحمےک
ببساؿےستبحمرکںیوجھجتےستبحمرکںیافرریتیاخمتفلرکےنفاےلےسدینمشرکںیہکفہریتےدینمشںیہ۔اےاہللہی
داعےہابوبقؽرکانریتااکؾ ےہافرہیوک شےہرھبفہسوتھجت یہرپ ےہ۔ایاہللریمےدؽںیم،ریمیربقںیم ،ریمےاسےنم،
ریمے ےھچیپ ،ریمے داںیئ ابںیئ۔ ریمے افرپ ےچین ،ریمے اکونں ریمی آوھکنں ،ریمے ابولں ںیم ،ریمے دبؿ ںیم ،ریمے
وگتش ںیم ،ریمے وخؿ ںیم افر ریمی ڈہویں ںیم ریمے ےیل ونر ڈاؽ دے۔ اے اہلل ریما ونر ڑباھ دے ،ےھجم ونر اطع رفام افر
ریمے ےیل ونر انبدے ،فہ ذات اپک ےہ سج ےن زعتیک اچدر افڑیھ افر اےس اینپ ذات ےس وصخمص رک دای ،اپک ےہفہ ذات
سجےنزبریگاکابلسانہپافررکمؾوہا۔اپکےہفہذاتسجےکالعفہوکیئحیبستےکالقئںیہن۔اپکےہفہلضفافروتمعنںفاال،
اپک ےہ فہ زبریگ افر رکؾفاال افر اپک ےہ فہ الجؽ افر ربزیگفاال۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل اس دحثی وک انب ایب یلیلیک رفاتی
ےس رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ۔ ہبعش افر ایفسؿ وثری اےس ہملس نب کننل ےس فہ رک ب ےس فہ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع
ےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسدحثیاکضعبہصحلقنرکےتںیہ۔نکیلوپریرفاتیلقنںیہنرکےت۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبرمعاؿنبایبیلیل،داؤدنبیلعنبدبعاہللنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببدجہتیکامنزرشفعرکےتفاتقیکداعےکقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببدجہتیکامنزرشفعرکےتفاتقیکداعےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1344

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی٤ً ،زب ٩یو٧صً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،شرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َش َّؽث َ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ َٗا َ٢
وسی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َش َّؽثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِٔتَتٔ ُض َػ ََل َت ُط إٔذَا َٗ َا٦
َش َّؽثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا بٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ ک َ َ

َّ
َّ
َّٔ ٩ِ ٣
َاُط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت
اِ ٠ٟي َٔٗ ١اَِ ٟت ک َ َ
َسآ ٔي ََ ٔ ٓ ١
ا ٪إٔذَا َٗ َا ٩ِ ٣ٔ ٦اِ ٠ٟي ٔ ١ا ِٓت َ َتضَ َػ ََل َت ُط َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ ٔجبِرٔی ََ ١و ٔ٣يکَائ ٔي ََ ١وإ ٔ ِ َ
ق ًَا ٥َ ٔ ٟا ِِ َِ ٟي ٔب َو َّ
ٕ ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟص ِّٙ
َواْلِ َ ِر ٔ
اٟظ َضا َؼة ٔ أََ ِ ٧ت َت ِص ٥ُ ُٜبَی ِ َن ً َٔباؼ ٔ َک ٓ ٔ َامی کَاُ ٧وا ٓ ٔيطٔ یَ ِع َتَ ُٔ ٔ ٠
و ٪اصِ ٔؽنٔی ٤َ ٔ ٟا ا ِظ ُتَ ٔ ٠
یب
ک إَٔ َّ ٧
بٔإٔذَِ ٔ ٧
ُصا ٕن ُِ ٣ش َت٘ ٔ ٕيَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ک َت ِضؽٔی ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ إلٔ َی ٔ َ
ییحینبومیس،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،ییحینبایبریثک،رضحتاوبہملسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاعہشئ
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وساؽ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت یک امنز زپینھ رشفع رکےت وت ایک زپاھ رکےت آ ے۔ آپ
لل َّ
ِ
لْع َی ل َّ
ِ
ل
ِ
ش
ش
ت َف ِ َ
ظا َّ م ََو ِ
ض َعمِلَا ْ ِت َفا َها َد ِة
ش َ
ِ َ
بِ ْ
ات َف َْال ْر ِ
حِ َ
ریضاہللاعتیلاہنعےنرفامایہکہیداعزپےتھآ ےا ُ َّم َر َّ
ي َف ِإ ْ َ
اق َف ِ َ
َئ
َئ
ُ
َ َ َ ِ ٍ مُ ْس َیْ ِی
ک
ج
ْ
ئ
خ
َ
ِ
ْ
ِی
ل
ف
ِ
ْ
ُ
ن
ٍ
ِ
ُ
ف
َ
َ
َ
ج
َ
ّ
ْ
ْ
ل
َ
ِ
ُ
ن
ضاط م (ینعی
ن ْهددِق ْ
ی َ
نَم يئُ ِإَل َ
ف ف ِن ِة نِمْ ِ
َأ ْ َ
عد َ
ک مَا کيا فِن ِة و َؿ ا ْهدد ِِت َْل ا ُ ِ َ
ْن ِإ ّ َ
ال ِي ِٔذ ِ َ
ن م َ
اےربجالیئ،اکیملیئافرارسالیفےکرب،اےآامسونںافرزنیمےکدیپارکےنفاےلافراےوپدیشہافراظرہوکاجےننفاےلوت
اےنپ دنبفں ےک درایمؿ اؿ ےک االتخػ اک ہلصیف رکے اگ نج ےک قلعتم اؿ ںیم االتخػ اھت۔ ےھجم اےنپ مکح ےس فہ راہتس اتبدے
سجںیمقحےساالتخػایکایگےہ۔ کشیوتیہرصاطمیقتسمرپےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،ییحینبایبریثک،رضحتاوبہملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی طوارب ،یوسٕ ب٣ ٩اجظوً ،٪بؽاٟزش ٩٤ارعدً ،بيؽاہلل ب ٩ابی رآٍ ،شرضت ًلی ب٩
ابی كاٟب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ٩
اٟظ َوار ٔٔب َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
َ
ٕ بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َٔ ٪ش َّؽثَىٔی أبٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
ا ٪إٔذَا َٗ َا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا ََ ٢و َّج ِض ُت
ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َْط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب
ت َواْلِ َ ِر َق َشٔ٨ئّا َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َشٔٛی َن إ ٔ ََّ ٪ػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َِ ٣ص َي َ
َو ِجه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ٓ َ َ
ک أ ُ ِٔ ٣ز ُت َوأََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َّ
ک ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت أََ ِ ٧ت َربِّی َوأََ ٧ا ًَ ِب ُؽ َک هَ ُ ٤َِ ٠ت
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ََّل َ ٔ
یک َُ ٟط َوب ٔ َذَ ٔ ٟ
َش َ
ُوب إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َواصِؽٔنٔی ْٔلَ ِش َش ٔ ٩اْلِ َ ِظ ََل ََّٔ ٚل یَ ِضؽٔی ْٔل َ ِش َشَ ٔ ٨ضا
َف اٟذُّ َ ٧
َِف لٔی ذُُ٧وبٔی َجٔ٤ي ٌّا إُٔ َّ ٧ط َّلَ َي ِِ ٔ ُ
َن ِٔ ٔسی َوا ًِت َ َرٓ ُِت ب ٔ َذٔ ِ ٧يی َٓاُ ٔ ِ
ک
إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َو ِ ٔ
اُص ِٖ ًَىِّی َس ِّي َئ َضا إَّٔ٧طُ ََّل َي ِ ٔ
وب إَِٔ ٟي َ
ْص ُٖ ًَىِّی َس ِّيئَ َضا إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َ
َف َک َوأَتُ ُ
ک َت َب َار َِ ٛت َو َت ٌَاَِ ٟي َت أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
َٓإٔذَا َر ََٗ ٍَ ٛا ََّ ٢
ْصی َو ُ٣خ ِّی َوً ٔوَ امٔی َو ًَ َؼ ٔيی َٓإٔذَا َر َٓ ٍَ
ک َس ِ٤عٔی َو َب َ ٔ
ک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َظظَ ٍَ ََ ٟ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َو ََ ٟ
ک َر َُ ٌِ ٛت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
َرأِ َس ُط َٗا ََّ ٢
ک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َٔ ٠ِ ٣ئ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت َواْلِ َ َرؿٔی َن َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا ٔطئ َِت َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ َب ٌِ ُؽ َٓإٔذَا
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َ٨ا ََ ٟ
َّ
َس َح َؽ َٗا ََّ ٢
ْص ُظ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َوَ ٟ
ک َس َح ِؽ ُت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
َک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َس َح َؽ َو ِجه ٔ َی ٔ ٠ٟٔذی َظ َُ َ٘ ٠ط ٓ ََؼ َّو َر ُظ َو َط ََّ ٙس ُِ ٌَ ٤ط َو َب َ َ
اٟش ََلَّ ٔ ٦
آَخ َ٣ا َي ُ٘و ُ ٢بَی ِ َن اَّ ٟتظَ ُّض ٔؽ َو َّ
َخ ُت َو َ٣ا
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّؽ ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َٓت ََب َار َک اہللُ أَ ِش َش ُ ٩ا َِ ٟعأٟ٘ٔی َن ث ُ ََّ ٥یُٜو َُ ٔ ٪

َخ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت َو َ٣ا أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ٔ٣ىِّی أََ ِ ٧ت ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟؽ َُ ٦وأََ ِ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّ ُ
أَ ِ َ
يض
َػ ٔص ْ
دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،ویفس نب اموشجؿ ،دبعارلنمح ارعج ،دیبع اہلل نب ایب راعف ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل
اعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسبجامنزڑھکےوہےتوترفامےتفہھتفیھجاوتباکیل(ینعیںیم
ےناےنپرہچےوکایسیکرطػوتمہجرکایل۔وجآامسونںافرزنیماکاپےنلفاالےہافرںیمرشمنیکںیمےسںیہنوہں۔ کشیریمی
امنز،ریمیرقابین،ریمی زدنیگافرریمیومتاہللےئلیکےہوجامتؾاہجونںاکربےہسجاکوکیئرشکیںیہنےھجمایساکمکحدایایگ
ےہافر ںیمامےننفاولںںیم ےسوہں۔اےاہللوتیہ ابداشہےہ،ریتےوساوکیئابعدتےکالقئ ںیہن ،وتریما ربےہ۔افر ںیم
ریتادنبہوہں،ںیمےناےنپافرپرپملظ ایکافرےھجماےنپانگوہںاکارتعاػےہسپوتریمےامتؾانگہاعمػرفامدے۔اسےیلہک
انگوہں اک  ےنشخفاالرصػوت یہوہ اتکسےہ۔ھجمےس انگوہںوکدفررکدےافرانگوہں وکرصػ وت یہدفر رکاتکس ےہ۔ںیم ھجت ےس

اےنپ انگوہں یک ششخب بلط رکات وہں افر ریتی رطػ روجع رکات وہں) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج روکع رکےت وت
لل َّ
م ُح ّ ا
ہ
ج
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َ
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ص
َ
ی
ع
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َ
ُ
س
َ
ل
َ
َ
َ
ع ِم َف َ ِی َف ِٔ َذا َر َ
ق َر ْأ َس ُة (اے اہلل ںیم ےن،
يق َف ِ ی َف ِ َ
َل ْ ِ ی َف َ َ ِ
ن َْ ُ
َل َأ ْ مْ ُت َع َ
آم َف َ
رفامےت ا ّم َ
َل َر َکع ْ ُت َف ِ َ
ریتے یہ ےیل روکع ایک ،ھجت رپ اامیؿ الای افر ریتا اتعب وہا۔ ریمے اکؿ ،ریمی آھکن ،ریما دامغ ،ریمی ڈہایں افر ریمے ااصعب
لل َّ
ْ
ل
ی
ی
ی
ِ
ل
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ص
ی
ش
َ
ح
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِم َم ُ مَا َف َ
ات َف َْال َر َن َف َ
َلا َمْ ُدد َ
ِما ّ م ََو ِ
نِم
ت ْ
ِم َم ِ ْ َ
ریتےےیلکھج ے) رھپ آپروکع ےس رسااھٹےت وت  ےتہا ّم َر َّ َي َ

ب َف ِٔ َذا َہج َ َدد (اے اہلل ،اے امہرے رب ریتے یہےیل رعتفی ےہ آامسونںف زنیم افر وج ھچک اؿ ںیم ےہ ہکربارب افر ینتج وت
َ َ ْ ُد
َ ٍْ
لل َّ
ِ
َ
َ
َ
ش
ْ
َ
ہ
ہ
ف
َ
ُ
ج ل ّلِددِق َجل َ َق ُة َص ّو ََرـُ َف ّق َہمْ َع ُة
َل َأ ْسلمْ ُت َ ج َ َدد َف ِ َ
ن َْ ُ
َل َ ج َ ْدد ُ
آم َف َ َ
اچےہ) رھپ آپ بج  ےدہ رکےت وت ہی داع زپےتھ ا َّم َ َ
ت َف ِ َ
ْس ْ َ
اِلِقی َن (ای اہلل ںیم ےن ریتے یہ ےیل  ےدہ ایک افر ںیم ھجت رپ اامیؿ الای افر ریتا یہ اتعب وہا۔ ریمے
کا ُ
ف َر َ
يـُ َ َ َ
ّللَّ َأ ْ َ ُ
َف َ َ َ
رہچےےناسذاتےئلیک ےدہایکسجےناےسدیپاایک،ایکسوصرتانبیئافراسںیماکؿآھکندیپا ےئ۔سپفہڑباربتکفاالےہ
لل َّ
ِ
َ
ُ
ت َف َم
وج  ب ےس ااھچ انبےن فاال ےہ۔ رھپ آپ اایحتلت ےک دعب افر السؾ ےس ےلہپ ہی داع زپےتھ ا َّم اعْف ِ ْر َِل َم دَقَّ ْ ُ
خ ُ
م َف َم َأ ّ ْ
َ
ِی ِة ِ ِ ّ
نالْم َُو ّ ُِ
ن(اےاہللریمےاےلگےلھچپانگہاعمػرفامافر
ن َأ ْ ُِ
ت َف َم َأعْلَی ُ
َأ ْ َ
خ َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ
نالْمُ َق ّدد ُِؾ َف َأ ْ َ
م َأ ْ َ
ْت َف َم َأ ْ َ
ش ْر ُ
اظرہیفابینطانگہافرفہیھبوجوتھجمےسزایدہاجاتنےہوتیہدقمؾےہافروتیہؤمرخےہریتےالعفہوکیئابعدتےکالقئںیہن)
ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،ویفس نب اموشجؿ ،دبعارلنمح ارعج ،دیبعاہلل نب ایب راعف ،رضحت یلع نب ایب اطبل
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1346

راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢ابووٟيؽ كياٟسیً ،بؽاٌٟزیز ب ٩ابی س٤٠ہ ،شرضت ًلی اب ٩ابی كاٟب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ٕ بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َٔٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟيؽٔ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َویُو ُس ُ

َ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َش َّؽثَىٔی ًَ ِِّم َو َٗا َ ٢یُو ُس ُ َ
َ
رع ُد ًَ ًُِ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ٕ أ ِظب َ َرنٔی أبٔی َش َّؽثَىٔی اْلِ ِ َ
َْط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت َواْلِ َ ِر َق َشٔ٨ي ّٔا َو َ٣ا أََ٧ا ٔ٩ِ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َٗ َا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا ََ ٢و َّج ِض ُت َو ِجه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ٓ َ َ

ک أ ُ ِٔ ٣ز ُت َوأََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن ََّل َ ٔ
ک َٟطُ َوب ٔ َذَ ٔ ٟ
َشی َ
َشٔٛی َن إ ٔ ََّ ٪ػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َِ ٣ص َي َ
َّ
ُوب
أََ ِ ٧ت ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
َف اٟذُّ َ ٧
َِف ل ٔی ذُُ٧وبٔی َجٔ٤ي ٌّا إُٔ َّ ٧ط ََّل َي ِِ ٔ ُ
ک ََّل إ ٔ ََ ٟط إَّٔل أََ ِ ٧ت أََ ِ ٧ت َربِّی َوأََ٧ا ًَ ِب ُؽ َک هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی َوا ًِت َ َرٓ ُِت ب ٔ َذٔ ِ ٧يی َٓاُ ٔ ِ
ک
إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َواصِ ٔؽن ٔی ْٔلَ ِش َش ٔ ٩اْلِ َ ِظ ََل ََّٔ ٚل یَ ِضؽٔی ْٔلَ ِش َشَ ٔ ٨ضا إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َو ِ ٔ
اُص ِٖ ًَىِّی َس ِّيئَ َضا ََّل َي ِ ٔ
ْص ُٖ ًَىِّی َس ِّي َئ َضا إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َٟب َّ ِي َ
ک َوا َِ ٟعیِرُ ک ُ ُّ٠طُ فٔی یَ َؽیِ َ َّ
ک َٓإٔذَا َر ٍََ ٛ
وب إَِٔ ٟي َ
ک َوإَِٔ ٟي َ
ک أََ٧ا ب ٔ َ
اَٟش َِ ٟي َص إَِٔ ٟي َ
َو َس ٌِ َؽیِ َ
َف َک َوأَتُ ُ
ک َو ُّ
ک َت َب َار َِ ٛت َو َت ٌَاَِ ٟي َت أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
ْصی َوً ٔوَ امٔی َو ًَ َؼ ٔيی َٓإٔذَا َر َٓ ٍَ َٗا ََّ ٢
َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َ٨ا
ک َس ِ٤عٔی َو َب َ ٔ
ک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َظظَ ٍَ ََ ٟ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َو ََ ٟ
َک َر َُ ٌِ ٛت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥
ق َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا ٔطئ َِت َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ َب ٌِ ُؽ َٓإٔذَا َس َح َؽ َٗا ََّ ٢
َک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َٔ ٠ِ ٣ئ َّ
ک
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َو َٔ ٠ِ ٣ئ اْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
َ ٟ
َّ
ْص ُظ َٓت ََب َار َک اہللُ أَ ِش َش ُ٩
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َوَ ٟ
َس َح ِؽ ُت َوب ٔ َ
َک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َس َح َؽ َو ِجهٔی ٔ ٠ٟٔذی َظ ََ٘ ٠طُ ٓ ََؼ َّو َر ُظ َو َط ََّ ٙس ٌَِ ٤طُ َو َب َ َ
آَخ َ٣ا َي ُ٘و ُ ٢بَی ِ َن اَّ ٟتظَ ُّضؽٔ َواَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠يَّ ٥
َس ِر ُت َو َ٣ا
ا َِ ٟعأٟ٘ٔی َن ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّؽ ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َخ ُت َو َ٣ا أَ ِ َ

َخ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َسٓ ُِت َو َ٣ا أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ٔ٣ىِّی أََ ِ ٧ت ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟؽ َُ ٦وأََ ِ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّ ُ
أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت َو َ٣ا أَ ِ َ
يض
َػ ٔص ْ
نسحنبیلعالخؽ،اوبفدیلایطیسل،دبعازعلسینبایبہملس،رضحتیلعانبایباطبلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسبجامنزےکےئلڑھکےوہےتوتہیداعزپےتھفہھتفیھجاخل(ںیمےناےنپرہچےوکایسیکرطػوتمہج
رکایل وج آامسونں افر زنیم اک اپےنل فاال ےہ۔ ںیم یسک یجک یک رطػ (املئ) ںیہن وہں افر ہن یہ ںیم رشمنیک ںیم ےس وہں۔  کشی
ریمیامنز،ریمیاسریابعدت،ریماانیجافرریمارمان  باہللیہےئلیکےہ وجامتؾاہجونںاکربےہ۔سجاکوکیئرشکیںیہنےھجم
ایساکمکحدایایگےہافرںیم بےسےلہپاملسمؿوہں،اےاہللوتابداشہےہریتےالعفہوکیئوبعمدںیہن۔وتریماربےہافرںیم
دنبہوہں،ںیمےناےنپافرپملظایکافرںیمےناےنپانگوہںاکارتعاػایکوتریمے امتؾانگہاعمػرفامدےاسےیلہکانگوہںاک
اعمػرکےنفاالرصػوتیہےہافرےھجمرتہبنیاالخؼاطعرفامریتےالعفہہییسکےک سیکابتںیہن۔ھجمےسریمیرباایئںدفر
رکدےویکہکنہییھبرصػوتیہرکاتکسےہ۔ںیمھجترپاامیؿالای،وتڑبیربتکفاالےہافردنلب ےہ۔ںیمھجتےساےنپانگوہںیک
رفغمت بلط رکات وہں افر ریتی رطػ روجع رکات وہں) رھپ آپ بج روکع رکےت وت  ےتہ (اے اہلل ںیم ےن ریتے یہ ےیل
روکع ایک ،ھجت رپ اامیؿ الای افر ریتے اتعب وہا۔ ریمے اکؿ ،ریمی آھکن ،ریما دامغ ریمی ڈہایں افر ریمے ااصعب ریتے ےیل

کھجے) رھپروکعےسرسااھٹےتوترفامےت(اےاہللاےامہرےربریتےےیلرعتفیےہ،آامسونںافرزنیمافروجھچکاؿ
ںیم ےہ ےک ربارب افر زمدی ینتج وت اچےہ) ۔ رھپ آپ  ےدہ رکےت وت  ےتہ(اے اہلل ںیم ےنریتے یہ ےئل  ےدہ ایک ،ھجت رپ اامیؿ الای
افر ریتا یہ اتعب وہا۔ ریمے رہچے ےن اس ذات ےک ےیل  ےدہ ایک سج ےن اےسدیپا ایک ،ایکس وصرت انبیئ افر اس ںیم اکؿآھکن
دیپا ےئ،سپفہڑباربتکفاالےہوج بےسااھچانبےنفاالےہ،رھپآرخںیماایحتلتےکدعبافرالسؾےسےلہپہیداعزپےتھ(اے
اہللریمےاےلگےلھچپانگہاعمػرفامافراظرہفوپدیشہانگہافرفہیھبوجوتھجمےسزایدہاجاتنےہوتیہدقمؾافرؤمرخےہ۔ریتےوسا
وکیئوبعمدںیہن۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،اوبفدیلایطیسل،دبعازعلسینبایبہملس،رضحتیلعانبایباطبلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی بً٘ ٩بہً ،بؽاہلل بٓ ٩ـ،١
راوی  :شش ٩بً ٩لی ظَل ،٢س٠امی ٪ب ٩ؼاؤؼ ہاطِمً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ز٧اؼ،
ٰ
ًبؽاٟزش ٩٤ارعدً ،بيؽاہلل ب ٩ابی رآٍ ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب

َّ
َّ َ
َّ َ
وسی بِ ٔ٩
ِم َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
َشؽث َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟعَل َُ ٢شؽث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ؼا ُو َؼ ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ
َ
رع ٔد ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ًُ ِ٘ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ

ا ٪إٔذَا َٗ َا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة َر َٓ ٍَ َی َؽیِطٔ َش ِذ َو َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِيطٔ َو َي ِؼ َ ٍُ ٨ذََ َ ٔ ٟ
ْقائ َ َت ُط
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ک َ َ
ک أي ِّـا إٔذَا َٗ َضی ٔ َ
اٟز ُٛو َٔ َو ََّل یَ ِز َٓ ٍُ َی َؽیِطٔ فٔی َط ِي ٕئ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔطٔ َوص َُو َٗاً ْٔؽ َٓإٔذَا َٗ َا٩ِ ٣ٔ ٦
َوأَ َرا َؼ أَ َِ ٪ی ِز ََ ٍَ ٛو َي ِؼ ََ ٌُ ٨ضا إٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط ُّٔ ٩ِ ٣
َْط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت
َس ِح َؽ َتی ِ ٔن َر َٓ ٍَ َی َؽیِطٔ ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک َٓ َٜب َّ َر َو َي ُ٘و ُ ٢ش ٔی َن َي ِٔتَتٔضُ اٟؼَّ ََل َة َب ٌِ َؽ اَّ ٟتِٜبٔیر ٔ َو َّج ِض ُت َو ِجه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ٓ َ َ

ک
َواْلِ َ ِر َق َشٔ٨ئّا َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َّلَ َ ٔ
یک َٟطُ َوب ٔ َذَ ٔ ٟ
َش َ
َشٔٛی َن إ ٔ ََّ ٪ػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َِ ٣ص َي َ

أ ُ ِٔ ٣ز ُت َوأََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َّ
ک أََ ِ ٧ت َربِّی َوأََ٧ا ًَ ِب ُؽ َک هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی َوا ًِت َ َرٓ ُِت
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت ُس ِب َصاَ َ ٧
اُص ِٖ
ُوب إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َواصِ ٔؽنٔی ْٔل َ ِش َش ٔ ٩اْلِ َ ِظ ََل ََّٔ ٚل َی ِضؽٔی ْٔلَ ِش َشَ ٔ ٨ضا إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َو ِ ٔ
َف اٟذُّ َ ٧
َِف لٔی ذُُ٧وبٔی َجٔ٤ي ٌّا إُٔ َّ ٧ط ََّل َي ِِ ٔ ُ
ب ٔ َذٔ ِ ٧يی َٓاُ ٔ ِ
وب
ًَىِّی َس ِّي َئ َضا ََّل َي ِ ٔ
ک َو ََّل ََ ٨ِ ٣حا َوَّلَ ََ ٠ِ ٣حأ َإ ٔ ََّّل إَِٔ ٟي َ
ک َوإَِٔ ٟي َ
ک أََ٧ا ب ٔ َ
ک َو َس ٌِ َؽیِ َ
ْص ُٖ ًَىِّی َس ِّي َئ َضا إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َٟب َّ ِي َ
َف َک َوأَتُ ُ
ک أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
اَ َ ٪لَک ُُ ٣ط فٔی ُر ُٛؤًطٔ أَ َِ ٪ي ُ٘و ََّ ٢
إَِٔ ٟي َ ُ
ک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوأََ ِ ٧ت َربِّی َظظَ ٍَ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َو ََ ٟ
ک َر َُ ٌِ ٛت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
ْقأ ُ َٓإٔذَا َر َ ٍَ ٛک َ َ
ک ث ََّ ٥ي ِ َ
اٟز ُٛو َٔ َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟشَ ٔ٤ؽ ُظ ث ُ َّ ٥یُتِب ٔ ٌُ َضا َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
َس ِ٤عٔی َو َب َ ٔ
ْصی َو ُ٣خ ِّی َو ًَوِ ِٔم ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َٓإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط ُّٔ ٩ِ ٣

ق َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا ٔطئ َِت َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ َب ٌِ ُؽ َٓإٔذَا َس َح َؽ َٗا َ ٢فٔی ُسحُوؼٔظ ٔ َّ
َک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َٔ ٠ِ ٣ئ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ک
ت َواْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
َّ
ْص ُظ َت َب َار َک اہللُ أَ ِش َش ُ٩
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َوَ ٟ
َس َح ِؽ ُت َوب ٔ َ
َک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوأََ ِ ٧ت َربِّی َس َح َؽ َو ِجهٔی ٔ ٠ٟٔذی َظ َُ َ٘ ٠ط َو َط ََّ ٙس ُِ ٌَ ٤ط َو َب َ َ

ا َِ ٟعأٟ٘ٔی َن َو َي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢ؽ ا ِن ْٔصآٔطٔ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َّ
َس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت أََ ِ ٧ت إ ٔ َٟهٔی َّلَ
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّؽ ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َخ ُت َو َ٣ا أَ ِ َ
َ
ًَ ١ل َی َص َذا ً ٔ َِ ٨ؽ َّ
اٟظآ ٔع ٔ ِّی َو َب ٌِ ُف أَ ِػ َصاب ٔ َ٨ا َوأَ ِش َُ ٤ؽ ََّل یَ َزا ُظ و
إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوا ُِ ٤َ ٌَ ٟ

َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓ ٔة َوَُی ِرٔص َِٔ ٥ي ُ٘و َُ ٢ص َذا فٔی َػ ََلة ٔاَّ ٟت َل ُّو َٔ َو ََّل َي ُ٘وُ ُٟط فٔی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة َسٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
ََک صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
ٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ؼا ُو َؼ ا َِ ٟضا ٔط ٔ َّ
َي ٌِىٔی اٟت ِّ ِر ٔٔ ٣ذ َّی َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩یُو ُس َ
ِم َي ُ٘و َُ ٢وذ َ َ

َ ١شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا ِٔ ٣ث ُ

نسحنب یلعالخؽ،نامیلؿ نبداؤداہیمش،دبعارلنمح نب ایبزاند،ومٰیس نب ہبقع،دبعاہللنبلضف،دبعارلنمحارعج،دیبعاہلل نب
ایبراعف،رضحتیلعنبایباطبلےسرفاتیےہ۔ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس بجرفضامنزےکےیلڑھکے وہےتوت
اہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےترقات ےکااتتخؾرپروکعںیماجےتفتقیھباہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےتافربجروکعےسرس
ااھٹےت وت یھب دفونں اہوھتں وک اشونں کت ااھٹےت نکیل آپ دہشت افر  ےدفں ےک دفراؿ اہھت ہن ااھٹےت (ینعی رعف دینی ہن رکےت)
رھپ دف رںیتعک زپےنھ ےک دعب ڑھکے وہےت وت یھب دفونں اہھت دنکوھں کت ااھٹےت۔ افر بج امنز رشفع رکےت وت ریبکت ےک دعب ہی
لَ
لْم ْ ِ
ک ِإ َّؿ َ َ
ض ِت َفتُ ُس ِکی َف َ ْ َ
ج ل َّلِ ددِق ف َ َغ َر ال َّشم ََو ِ
اْل ِمی َن َل
املکت  ےتہ َف َّہ ْھ ُت َف ْ ِ َ
حم َق َف َ َ
ات َف َْال ْر َ
ب َْ
ِم ِت ّللَِّ َر ِّ
ض َج ِییفًا َف َم َأ َي نِمْ ا ُض ِر َ
لْ
مُ ْسل ِِ
م
ی
َن (ںیم ےن اےنپرہچے وک ایسیک رطػ ےس وتمہجرکایل وج آامسونں افر زنیم اک اپےنلفاال
ْت َف َأ َي نِمْ ا
ِن لَ ُة َف ِ َ د
نکِلَ ُأرِم ُ
يِر َ
ےہ۔ںیمیسکیجکیکرطػ(املئںیہنوہںافرہنیہںیمرشمنیکںیمےسوہں۔ کشیریمیامنز،ریمیرقابین،ریماانیجافرریما
رمان اہلل یہ ےک ےیل وج امتؾ اہجونں اک رب ےہ سج اک وکیئ رشکی ںیہن۔ ےھجم ایس اک مکح دای ایگ۔ افر ںیم امےنن فاولں ںیم ےس ےلہپ
وہں۔ اے اہلل وت ابداشہ ےہ۔ ریتے وسا وکیئ وبعمد ںیہن۔ وت ریما رب ےہ افر ںیم ریتا دنبہ ،ںیم ےن اےنپ افرپ ملظ ایک افر اےنپ

انگوہںاکارتعاػایکوتریمےانگوہںوکاعمػرفامدےاسےیلہکانگوہںاک ےنشخفاالرصػوتیہےہافرےھجمےسرباایئںدفررک
دےویکہکنرباایئںوتیہدفررکاتکسےہ۔اےاہللںیماحرضوہںافرریتییہااطتعرکاتوہں۔ریتےذعابےسرصػوتیہ
انپہ دے اتکس ےہ۔ ںیم ھجت ےس رفغمت بلط رکات وہں افر ریتی رطػ روجع رکات وہں۔ رھپ آپ رقات رکےت افر روکع ںیم
اجےت وت ہی داع زپےتھ (اے اہلل ںیم ےن ریتے ےیل روکع ایک افر ںیم ھجت رپ اامیؿ الای افر ریتا اتعب وہا۔ ریمے اکؿ ،ریمی آھکن،
ریمادامغافرریمےااصعبریتےےیلکھجے)رھپبجروکعےسرسااھٹےتوترفامےت(اےاہلل،اےامہرےربریتے
یہےیلرعتںیفیںیہ ۔ آامسونںفزنیم افر وجھچک اؿ ںیم ےہ ،ےکربارب افرزمدی انتجوت اچےہ)رھپ ےدہ رکےتوتہی داعزپےتھ(اے
اہللںیم ےنریتےےیل ےدہ ایک ،ںیمھجت رپاامیؿالایافر ریتایہ اتعبوہا۔ریمےرہچے ےناسذات ےکےیل  ےدہ ایکسج ےن
اےسدیپاایک،اسیکوصرتانبیئافر اسںیماکؿآھکندیپاےیک۔سپفہڑباربتکفاالےہوج بےسااھچانبےنفاالےہ)رھپبج
امنز ےس افرغ وہےت وت ہیداع زپےتھ (اے اہلل ریمے اےلگ ےلھچپ انگہ اعمػ رفام افر ریمے اظرہ افر وپدیشہ انگہ افر فہ یھب وج وت ھجم
ےسزایدہاجاتنےہ۔وتیہدقمؾافرؤمرخےہریتے العفہ وکیئوبعمدںیہن۔ہیدحثینسححیحصےہ۔امہرےضعب ااحصبافراامؾ
اشیعف ریض اہلل اعتیل ہنع اک ایس رپ لمع ےہ۔ الہ وکہف ںیم ےس ضعب املعء  ےتہ ںیہ ہک ہی داعںیئ ونالف ںیم زپیھ اجںیئ رفاضئ ںیم
ںیہن۔ںیمےناوبالیعمسرتذمیےس انسفہنامیلؿ نبداؤد اہیمشاک وقؽلقن رکےتںیہ۔ اوہنںےنہیدحثیذرکیک افررفامایہکہی
دحثیامہرےزندکیزرہییکاسملےساؿےکفادلےکوحاےلےسوقنمؽدحثیےکلثمےہ۔
رافی  :نسح نب یلع الخؽ ،نامیلؿ نب داؤد اہیمش ،دبعارلنمح نب ایب زاند ،ومٰیس نب ہبقع ،دبعاہلل نب لضف ،دبعارلنمح ارعج،
دیبعاہللنبایبراعف،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسقلعتمہکوجسدرقاتئںیمایکزپےھ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکوجسدرقاتئںیمایکزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1348

راوی ٗ :تيبہ٣ ،ص٤ؽ ب ٩یزیؽ ب ٩ظ٨يص ،شش ٩ب٣ ٩ص٤ؽ بً ٩بيؽاہلل ب ٩ابی یزیؽ ،اب ٩جزیخً ،بيؽاہلل ب ٩ابی یزیؽ،
شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ ُ٩
یؽ بِ ُٔ ٩ظ َِ ٨ي ٕص َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ض َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
یؽ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِٕ َط َح َزة ٕ ٓ ََش َح ِؽ ُت ٓ ََش َح َؽ ِت َّ
َرأَیِ ُتىٔی َّ
اٟظ َح َزةُ ُ ٔ ٟش ُحوؼٔی َو َسٌِ ٔ٤ت َُضا َوه ٔ َی َت ُ٘و ُ٢
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َوأََ٧ا َ٧ائ َْٔٛ ٥أنَِّی ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َػل ِّی َظَ ٠
َّ
َخا َو َت َ٘ َّبَِ ٠ضا ٔ٣ىِّی َ٤َ ٛا َت َ٘ َّب َِ ٠ت َضا ِٔ ًَ ٩ِ ٣بؽ َٔک
اُ ٠ٟض َِّ ٥اٛت ُِب لٔی ب ٔ َضا ً ٔ َِ ٨ؽ َک أَ ِج ّزا َو َؿ ٍِ ًَىِّی ب ٔ َضا و ٔ ِز ّرا َوا ِج ٌََِ ٠ضا لٔی ً ٔ َِ ٨ؽ َک ذُ ِ ّ

ض
َْقأَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِح َؽ ّة ث ُ ََّ ٥س َح َؽ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢لٔی َج ُّؽ َک َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ضٓ َ َ
ِ َٗ ٩ِ ًَ ١و َّٔ ٢
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َوصُ َو َي ُ٘و ُِ ٣ٔ ٢ث َ٣َ ١ا أَ ِظب َ َر ُظ اَّ ٟز ُج ُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ

ہبیتق،دمحمنبسیدینبسینخ،نسحنبدمحمنبدیبعاہللنبایبسیدی،انبرججی،دیبعاہللنبایبسیدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
ہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسںیمےنوخابداھکیہکںیماکیدرتخےکےچینامنززپھراہوہں۔بجںیمےن  ےدہایکوتاسدرتخےنیھبریمے
اسھت  ےدہ ایک افر ںیم ےن اےس ہی  ےتہ وہےئ انس (اے اہلل ریمے ےیل ااکس ارج ھکل دے افر اس ےک ببس ھجم ےس ریما وبھج ااتر
دےافراےسریمےےیلاےنپاہںذریخہانبافراےسھجمےسایسرطحوبقؽرفامسجرطحوتےناےنپدنبےداؤدہیلعاالسلؾےس
وبقؽایک اھت)انبرججی دیبعاہللےسافرفہانبابعس ریض اہللاعتیل ہنعےسلقنرکےت ںیہہک رھپ یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
ےن ےدہ یکآتیزپیھ افر  ےدہایکوتںیم ےنآپوکفیہ داعزپےتھوہےئ انسوج اسصخشےندرتخےکقلعتم ایبؿیکیھت۔ ہی
دحثی رغ ب ےہ۔ ل اسدحثی وک رصػایسدنس ےس اچہپےتن ںیہ افراس ابب ںیم رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب
رفاتیےہ۔
رافی  :ہبیتق،دمحمنبسیدینبسینخ،نسحنبدمحمنبدیبعاہللنبایبسیدی،انبرججی،دیبعاہللنبایبسیدی،رضحتانبابعسریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکوجسدرقاتئںیمایکزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1349

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟوہاب ث٘فی ،ظاٟؽ شذاء ،ابواٌٟاٟيہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اب َّ
ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْص ُظ ب ٔ َص ِؤٟطٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُس ُحوؼ ٔ ا ِِ ُ ٟ
ْقآ ٔ ٪بٔاِ ٠ٟي َٔ ١س َح َؽ َو ِجهٔی ٔ ٠ٟٔذی َظ ََ٘ ٠طُ َو َط ََّ ٙس ُِ ٌَ ٤ط َوبَ َ َ

َو ُٗ َّوتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث ،اخدلذحاء،اوبااعلہیل،رضحت اعہشئریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہک یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس راتوک ےدہالتفترکےتوتہیداعزپےتھ(ریمےرہچےےناسذاتےکےیل ےدہایکسجےناےسدیپاایکافراینپدقرت
فاطتقےساسےکاکؿںیمآںیھکنانبںیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث،اخدلذحاء،اوبااعلہیل،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسقلعتمہکرھگےستکلیےفتقایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکرھگےستکلیےفتقایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1350

راوی  :سٌيؽ ب ٩یصٌی ب ٩سٌيؽ ا٣وی ،اب ٩جزیخ ،اسصا ٚبً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ك٠صہ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی

ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
َخ َد ٔ ٩ِ ٣بَ ِيتٔطٔ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َت َوکَُِّ ٠ت ًَل َی اہللٔ ََّل
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ٌِىٔی إٔذَا َ َ

يت َو َت ََّ ٨هی ًَ ِ٨طُ َّ
یب ََّل
اٟظ ِي َلا َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔيت َو ُوٗ ٔ َ
َش ِو ََ ٢وَّلَ ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َُ ٔٛ
يض َ ٔ
َغ ْ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
دیعسنبییحینبدیعساومی ،انبرججی،ااحسؼنبدبعاہلل نبایبہحلط،رضحت اسننب امکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
ِب ا ِ َ
ّللَّ
ح َؽ َف َل اوَُّ َة ِإ َّل ِي ِ
ّک َ َلَع ا ِ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش رھگ ےس تکلیے فتق ہی املکت ےہک ِ ْ ِ
ّللَّ َ َي ّ ْ ُ
ّللَّ َل َ ْ
(رتہمج۔ اہلل ےک انؾ ےس ںیم ےن اس رپ رھبفہس ایک ،انگہ ےس ےنچب افر یکین رکےن یک وقت رصػ اہلل یہ یک رطػ ےس ےہ۔) ہی
دحثینسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساومی،انبرججی،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1351

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا٨٣ ،٪ؼورً ،ا٣ز طٌيی ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣بَ ِيتٔطٔ َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َت َوکَُِّ ٠ت ًَل َی اہللٔ َّ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ َِ٧ ٪ز ٔ َّ ٢أَ ِو َن ٔـ َّ ١أَ ِو َ٧وِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو
اُ ٠ٟض َّ ٥إَّٔ٧ا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َ َ

ُ ٧وِ  ٥ََ ٠أَ ِو ِ َ ٧ح َض َ ١أَ ِو یُ ِح َض َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اعرمیبعش،رضحتاؾہملسریضاہلل اعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبن اارکؾ ایلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
تَ ْظل تُ ْظل َ َئ
ح
ِ
َ
ت
ِب ا ِ َ
ْ
ُ
َ
ت
َ
ه
ض
ن نِمْ َأ ْؿ َث َِّؽ َأ ْف ِ َّل َأ ْف ِ َم َأ ْف َم َأ ْف َ َل َأ ْف
ّک َ َلَع ا ِ
فملس بج رھگ ےس تکلیے وت ہی داع رپ ےتھ ِ ْ ِ
ّللَّ َ َي ّ ْ ُ
ّللَّ ا ّم ِإ َّي ع ُو ُذ ِ َ
ئُح
ْ
ه
َ
َ
ع
َل َل ْی َنا(اہللےکانؾےس،ںیمےناہللیہرپرھبفہسایک۔اےاہللںیمھجتےساسےسانپہامہ اتوہںہکںیملسھپاجؤںایکٹھب
اجؤںایںیمیسکرپایوکیئھجمرپملظرکےایںیماہجتلںیمزپاھؤںایوکیئھجمےساہجتلرکے)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اعرمیبعش،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببابزارںیمدالخوہےتفتقزپےنھیکداع
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببابزارںیمدالخوہےتفتقزپےنھیکداع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1352

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ازہز ب ٩س٨ا٣ ،٪ص٤ؽ ب ٩واسٍ ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩ز بواسلہ واٟؽ اپ٨ے ؼاؼا
شرضت ً٤ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا أَ ِزصَزُ بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩واس ٍٕٔ َٗا ََٗ ٢ؽٔ ُِ ٣ت ََ َّٜ ٣ة
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ

َٓ ََ ٔ ٘٠يىٔی أَخٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َص َّؽثَىٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ؼ َظ َ١
اٟش َ
وت ب ٔ َي ٔؽظ ٔا َِ ٟعیِرُ َوص َُو ًَل َی
يت َوص َُو و ٌَّی َّلَ یَ ُُ ٤
ک َو َٟطُ ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ یُ ِصٌٔی َویُُ ٔ٤
ک َٟطُ َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
وَ٘ َٓ ٚا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ َّلَ َ ٔ
َشی َ
ُّ
ٕ أَ َِ ٕٔ ٟؼ َر َج ٕة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ٕ أَ َِ ٕٔ ٟس ِّي َئ ٕة َو َر َٓ ٍَ َُ ٟط أَ َِ ٟ
ٕ أَ َِ ٕٔ ٟش َش َٕ ٨ة َو ََ ٣صا ًَ ُِ ٨ط أَ َِ ٟ
کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗؽ ْٔیز ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط أَ َِ ٟ
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َوص َُو َٗ ِض َز َ٣ا ُ ٪آ ٔ ٢اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َشؽ ْ
ٔیث ِ َ ٧ص َو ُظ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ادمحنب عینم،سیدینباہرفؿ،ازرہنبانسؿ،دمحمنبفاعس،اسملنبدبعاہللنبرمعوباہطسفادلاےنپدادارضحترمعریضاہللاعتیلہنع
ےسرفاتیرکےتںیہ۔رضحترمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ۔ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشابزارںیم
دالخ وہ وت ہی داع زپےھ (اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ ااکس وکیئ رشکی ںیہن ،ابداشتہ افرامتؾ رعتںیفی رصػ ایسےئلیک
ںیہ،فیہامراتےہافرزدنہرکاتےہ،فہہشیمہزدنہرےہاگیھبکںیہنرمےاگ،ریخایسےکاہ ھتںیمےہافرفہرہزیچرپاقدرےہ۔)وت
اہللاعتیلاسےئلیکزہار،زہار(ینعیدسالھک)ایکینںھکلداتیےہافراسےسزہار،زہار(ینعیرقتًابیدسالھک)رباایئںاٹمداتیےہافر
اےکس زہار زہار دراجت دنلب  ےئ اجےت ںیہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ اس دحثی وک (آؽ زریب ےک زخایچن) رمعف نب دانیر ےن اسمل نب
دبعاہللےسایسیکامدننلقنایکےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،ازرہنبانسؿ،دمحمنبفاعس،اسملنبدبعاہللنبرمعوباہطسفادلاےنپدادارضحترمعریضاہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببابزارںیمدالخوہےتفتقزپےنھیکداع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1353

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽہ ؿيی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ اور ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی٤ً ،٪زو ب ٩ؼی٨ار ،ساً ،٥ٟبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا،
ً٤زو رضی اہلل ً٨ہ

ک أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َوا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ َٗ ٪اَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ َوص َُو
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٗ ِض َز َ٣ا ُ ٪آ ٔ ٢اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩سا ٥ٟٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ٢
يت َوص َُو و ٌَّی ََّل یَ ُ٤و ُت ب ٔ َي ٔؽظ ٔا َِ ٟعیِرُ َوص َُو ًَل َی کُِّ١
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ یُ ِصٌٔی َویُُ ٔ٤
ک َٟطُ َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اٟشو ََّٔ ٚل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
َشی َ
فٔی ُّ

ٕ أَ َِ ٕٔ ٟس ِّي َئ ٕة َوبَى َی َُ ٟط بَ ِي ّتا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
ٕ أَ َِ ٕٔ ٟش َش َٕ ٨ة َو ََ ٣صا ًَ ُِ ٨ط أَ َِ ٟ
َط ِي ٕئ َٗؽ ْٔیز ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط أَ َِ ٟ
اب ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َر َوا ُظ َی ِصٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ي َّٕ ٥
ا ٪بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
ؼٔی َ٨ا ٕر َص َذا ص َُو َط ِي ْغ َب ِ ٔ
ْص ٌّی َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
اٟلائٔف ُّٔی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َک ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ادمحنبدبعہیبض،امحدنبزدیافر رمتعنبنامیلؿ،رمعفنبدانیر،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللامہنع،رمعفریضاہللہنعےسفہدفونں
رمعفنبدانیرےسفہاسملےسفہدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلامہنعےسفہاےنپفادلرمعریضاہللاعتیلہنعےسافر فہیبنارکؾیلصاہلل
ج ُـ َليِرِنلَةلَةالْمُ ْلکفلَةالْحَمْ ُددئُخ ْ ِی
َ
ِ
ُ َف َُ
ُ
ھ
ف
ی
ّللَّ َف ْ َ د
زپےھل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ہیلعفملسےسلقنرکےتںیہہکوجابزارںیماجےئافرہیداع
َ ُ
َ ُ ُ ُ َ ُ
ت ِ ِـالْجي َرف ُ َ
َ ٌّّ
َدَقِ ٌّثوتاسےئلیکزہارزہارایکینںیھکلاجیتںیہ،زہارزہاررباایئںاٹمیئاجیتںیہافراسےکےئل
ک َ ٍْ
ھ َلَع ُ ّ ِ
ت َِ د ْ ُ َ َ
َح َل َ ُن ُ
تنجںیماکیرھگانبایاجاتےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہیبض،امحدنبزدیافر رمتعنبنامیلؿ،رمعفنبدانیر،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللامہنع،رمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوکیئامیبروہوتہیداعزپےھ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببوکیئامیبروہوتہیداعزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1354

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،اس٤اًي ١ب٣ ٩ص٤ؽ ب ٩شحاؼةً ،بؽاٟحبار بً ٩باض ،ابواسص ،ٙاَغابی ٣ش ،٥٠شرضت ابوسٌيؽ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ اور ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
ض ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ٩ِ ًَ ٙ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩ج َصا َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اْلِ َ َ ِّ
َغ أَبٔی ُِ ٣شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أَ ِط َض ُؽ ًَل َی أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطض ٔ َؽا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َََّ ٢ل

إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َػ َّؽ َٗ ُط َربُّ ُط َٓ َ٘ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ٧ا َوأََ٧ا أَ ِٛبَرُ َوإٔذَا َٗا ََّ ٢لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ٧ا
ک
یک لٔی َوإٔذَا َٗا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک َٟطُ َٗا َ ٢اہللُ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ٧ا َو ِشؽٔی َّلَ َ ٔ
َو ِشؽٔی َوإٔذَا َٗا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
َش َ
َشی َ

ک َول ٔ َی ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َوإٔذَا َٗا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ََّل َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ َٗا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ٧ا َوَّلَ
َو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َٗا َ ٢اہللُ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ٧ا ل ٔ َی ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
یب َو َٗ ِؽ
اَ ٪ي ُ٘و َُٗ ٩ِ ٣َ ٢اََ ٟضا فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ ث ُ ََّ ٣َ ٥
يسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َش ِو ََ ٢وَّلَ ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔی َوک َ َ
َغ ْ
ات َ ٥َِ ٟت ِل ٌَ ِ٤طُ ا٨َّ ٟا ُر َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ َ ِّ
َغ أَبٔی ُِ ٣ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ ب ٔ َِ ٨صو ٔصَ َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو ٥َِ ٟیَزِ َٓ ٌِ ُط ُط ٌِ َب ُة
َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا
ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ایفسؿ نب فعیک ،اامسلیع نب دمحم نب اجحدة ،دبعاابجلر نب ابعس ،اوب ااحسؼ  ،ارغایب ملسم ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع افر
ّللَّ َفا َُّ
ک
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسدفونںےنوگایہدیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخش َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّلل َأ ْ َ
ُ

اتہک ےہ وت اہلل اعتیل ایکس دصتقی رکات ےہ افر رفامات ےہ ہکریمے وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ںیم  ب ےس ڑبا وہں۔ افر وج صخش َل ِإلَ َة
ِنلَ ُة
ّللَّ َف ْ َ د
جـُاتہک ےہوتاہلل اعتیلرفاماتےہریمےالعفہوکیئ وبعمدںیہن۔ںیماالیکوہں۔ افروج صخش َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّللَّ َف ْ َ د
ِإ َّلا ُ
جـُ َليِر َ
اتہک ےہ وت اہلل اعتیل رفامات ےہ ریمے وسا وکیئ وبعمد ںیہن۔ ںیم االیک وہں ریما وکیئ رشکی ںیہن۔ بج دنبہ اتہک ےہ َل ِإلَ َة ِإ َّل اّللَُّ لَ ُة
لْ
ک َفلَ ُةالْحَمْ ُددوتاہللاعتیلرفاماتےہریمےوساوکیئوبعمدںیہنابداشیہافررعتفیریمےےیلےہ۔بجدنبہاتہکےہ َل ِإلَ َة ِإ َّلاّللَُّ
ا مُ ْل ُ
ّللَّ وت اہلل اعتیل رفامات ےہ ریمے العفہ وکیئ وبعمد ںیہن افر انگہ ےس ےنچب افر یکین رکےن یک وقت رصػ ریمی یہ
ح َؽ َف َل اوَُّ َة ِإ َّل ِي ِ
َف َل َ ْ
رطػ ےس ےہ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رف امای رکےت آ ے ہک وج صخش امیبری ںیم ہی املکت زپےھ افر رھپ رماجےئ وت اےس
آگ ںیہن داھکےئ یگ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ اس دحثی وک ہبعش ےن اوبااحسؼ ےس فہ اکی ارعایب ملسم ےس فہ اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیل ہنع ےس افر فہ اوبدیعس ریض اہلل اعتیلہنع ےس اےکس ل  ینعم ہریرموفع دحثی لقن رکےت ںیہ۔ دمحم نب اشبر ےنہی دحثی دمحم
نبرفعجےسافراوہنںےنہبعشےسلقنیکےہ۔
رافی  :ایفسؿ نب فعیک ،اامسلیع نب دمحم نب اجحدة ،دبعاابجلر نب ابعس ،اوباقحس ،ارغایب ملسم ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع
افراوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسقلعتمہکتبیصمزدہوکدھکیرکایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابباسقلعتمہکتبیصمزدہوکدھکیرکایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1355

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩بزیًٍ ،بؽاٟوارث ب ٩سٌيؽ٤ً ،زو ب ٩ؼی٨ار٣ ،ولی آ ٢زبیر ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،اب٩
ً٤ز ،شرضت ً٤ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
یٍ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوار ٔٔث بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ َِ ٣ول َی آ ٔ ٢اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
ئ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رأَی َػاش َٔب بَ ََل ٕ

َّأ ٟذی ًَا َٓانٔی ٔ٤َّ ٣ا ابِ َت ََل َک بٔطٔ َوٓ ََّـ َ٠ىٔی ًَل َی َٛثٔیر ٕ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ظَ ََٙ ٠ت ِٔـ ّ
ا٣َ ٪ا ًَ َ
اغ
ک ا َِ ٟب ََل ٔ
ٔيَل إ ٔ ََّّل ًُوف ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ئ کَائ ٔ ّ٨ا َ٣ا ک َ َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ْص ٌّی َوَِ ٟي َص
یب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َٗ ِض َز َ٣ا ٔ ٪آ ٔ ٢اٟزُّبَی ِر ٔص َُو َط ِي ْغ َب ِ ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َف َؼ بٔأ َ َشاؼ ٔ َ
ص َُو بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ َت َ َّ
یث ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ ََفٕ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی أََّ٧طُ

ئ
ک فٔی َن ِٔ ٔشطٔ َو ََّل ي ُِشَ ٍُ ٔ٤ػاش َٔب ا َِ ٟب ََل ٔ
َٗا َ ٢إٔذَا َرأَی َػاش َٔب بَ ََل ٕئ َٓ َت ٌَ َّو َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ

دمحمنبدبعاہلل نبزبعی،دبعاولارثنبدیعس،رمعفنبدانیر،ومیلآؽزریب،اسمل نب دبعاہللنبرمع،انبرمع،رضحترمعریضاہلل
اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک وک تبیصم فآزامش ںیم التبم دھکی رک ہی املکت
َ
م
ےہک الْحَمْ ُدد َِّ
ِم ْ َ َ
الق َع َف ِت ِ َّ
ک یِ ِة َفف َّضل َ ِیی َ َلَع َ ِثٍ ِمَّ ْن َجل َ َق َ ْ ِ ً
ّلل َّ دِ
ت ( امتؾ رعتںیفی ایس ذات ےک ےیل ںیہ۔ سج ےن ےھجم اس
اب َ
تبیصمےساجنتدیسجںیمےھجتالتبمایکافرےھجماینپارثکولخمؼرپتلیضفدی)وتفہصخشبجکتزدنہرےہاگاستبیصمںیم
یھبکیھبالتبمںیہنوہاگ۔ہیدحثیرغ بےہافراساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعافررمعنبدانیرےسیھبرفاتی
ےہ۔آؽزریبےکزخایچنرصبیخیشںیہ۔فہدحمنیثےکزندکیوقی ںیہنافرفہاسملنبدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسارثک
ایسی ااحدثیلقن رکےت ںیہ نج ںیم فہ رفنمد ںیہ۔ اوبرفعج دمحم نب یلع  ےتہ ںیہ ہک ارگ وکیئ یسک وک تخس تبیصم ای دبینفیلکت ںیم
دےھکیوتدؽںیماسےسانپہامےگناسےکاسےنمںیہن۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،دبعاولارث نب دیعس ،رمعف نب دانیر ،ومیلآؽ زریب ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،انب رمع ،رضحت رمع
ریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکتبیصمزدہوکدھکیرکایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1356

راوی  :ابوجٌَف س٨٤انیْ٣ ،طٖ بً ٩بؽاہلل ٣ؽیىیً ،بؽاہلل ب٤ً ٩ز ً٤زی ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف ِّ
ْط ُٖ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی ًَ ِ٩
اٟش ِ٨َ ٤ان ٔ ُّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
ُس َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رأَی ُ٣ب ِ َتلّی َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ
ِهَّلِل َّأ ٟذی ًَا َٓانٔی ٔ٤َّ ٣ا ابِ َت ََل َک بٔطٔ َوٓ ََّـ َ٠ىٔی ًَل َی َٛثٔیر ٕ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ظَ ََٙ ٠ت ِٔـ ّ
ک ا َِ ٟب ََل ُئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ٔيَل  ٥َِ ٟي ُٔؼ ِب ُط ذََ ٔ ٟ

َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اوبرفعج انمسین ،رطمػ نب دبعاہلل دمینی ،دبعاہلل نب رمع رمعی ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
لْ
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک وک تبیصم ںیم التبم دھکی رک ہی داع زپےھ ا حَمْ ُدد ّللَِّ َّ دِ
الق
ف َ َّضلَی َ َ َ ِ م
ِ
ِم ْ َ َ
ث ِمَّ ْن َجل َ َق َ ْ ِ ً
ت ْمَلتُ ِص ْن ُة َذکِلَال ْ َن َلئُوتفہاستبیصمےسوفحمظرےہاگ۔ہیدحثیاسدنسےس
کیِ ِة َف ِ یلَع ٍ
َع َف ِت َّ
اب َ
نسحرغ بےہ۔
رافی  :اوبرفعج انمسین ،رطمػ نب دبعاہلل دمینی ،دبعاہلل نب رمع رمعی ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسقلعتمہکسلجمےسڑھکاوہوتایکےہک

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکسلجمےسڑھکاوہوتایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1357

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سہي ١ب ٩ابی
راوی  :ابوًبيؽة ب ٩ابی سَف ٛوفی اش٤ؽ بً ٩بؽاہلل ہ٤ؽانی ،شحاد ب٣ ٩ص٤ؽ ،اب ٩جزیخٰ ،
ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩أَبٔی َّ
اس ُُ ٤ط أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ٩
اٟش َ ٔ
َف ا ِلُٜوف ٔ ُّی َو ِ
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣

ک َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥وب ٔ َص ِ٤ؽ َٔک أَ ِط َض ُؽ أَ َِّ ٪لَ
ک ُس ِب َصاَ َ ٧
ََ ٩ِ ٣جََ ٠ص فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َٓ َٜث ُ َر ٓ ٔيطٔ َُ َِ ٟل ُط َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢ب َ ١أَ َِ ٪ي ُ٘ َوِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٦حٔ ٔ ٠شطٔ ذََ ٔ ٟ
وب إَِٔ ٟي َ َّ
َّ
ک َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِز َز َة َو ًَائٔظَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ا ٪فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ ذََ ٔ ٟ
َُف َُ ٟط َ٣ا ک َ َ
َف َک َوأَتُ ُ
إ ٔ ََ ٟط إَّٔل أََ ِ ٧ت أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
ک إَّٔل ُ ٔ َ
َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُس َض ِي ٕ ١إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوبدیبعة نب ایب رفس وکیف ادمح نب دبعاہلل ہداین ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای وج صخش سلجم ںیم اھٹیب افر اس ںیم اس
لل َّ
ئ
ِ
ْ
ہ
ِح
س
َ
ی
ُ
ی
َ
َ
ن َأ ْ ع ْف ِ ُر َ ُ
ب
ِک َأ َه ُ دد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
ن ا ّم َف َمْدد َ
ےن تہب یس وغل ابںیت ںیک افر رھپ اےنھٹ ےس ےلہپ ہی املکت ُش ْ جَا َ َ
ک َف َأي ُ
َ
َل(ریتیذاتاپکےہ،اےاہللامتؾرعتںیفیریتےیہےیلںیہ،ںیموگایہداتیوہںافرریتےوساوکیئوبعمدںیہنافرھجت
ِإ ْ َ
ےسرفغمتامہ اتوہںافرریتےاسےنموتہبرکاتوہں)زپھےلوتاسےنوجوغلابںیت اسسلجمںیمیہکوہیتںیہفہاعمػرکدی
اجیتںیہ۔اساببںیمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعافراعہشئریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیایسدنسحیحص
رغ بےہ۔ل اسدحثیوکلیہسیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اوبدیبعة نب ایب رفس وکیف ادمح نب دبعاہلل ہداین ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکسلجمےسڑھکاوہوتایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1358

راوی  :نْص بً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤وفی٣ ،صاربی٣ ،اٟک بِ٣ ٩و٣ ،٢ص٤ؽ ب ٩سوٗہ٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْص بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩سو َٗ َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
َِف لٔی َوتُ ِب ًَل َ َّی
َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪ي ٌَُ ُّؽ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ ٔ٣ائ َ ُة ََّ ٣زة ٕ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ َِ ٪ي ُ٘ َوَ ٦ر ِّب اُ ٔ ِ
اب ا ُِٔ َِ ٟو ُر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩سو َٗ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ
إَٔ َّ ٧
ک أََ ِ ٧ت اَّ ٟت َّو ُ

یب
ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
رصننبدبعارلنمحوکیف،احمریب،امکلنبوغمؽ،دمحمنبوسہق،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
ب اعْف ِ ْر َِل َف ُن َ َ َّ
ن َّ َّ
اب الْع َفُو ُر ( اے
ن َأ ْ َ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ سلجم ےس اےتھٹ فتق وس رمہبت داع زپےتھ آ ے۔ َر ِّ
لَع ِإ َّ َ
ال ُ
ْ
ربریمیرفغمترفاموتیہاعمػرکےنفاالافر ےنشخفاالےہ۔)ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :رصننبدبعارلنمحوکیف،احمریب،امکلنبوغمؽ،دمحمنبوسہق،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسقلعتمہکرپاشیینےکفتقایکزپےھ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکرپاشیینےکفتقایکزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1359

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظاٗ ،٦تاؼة ،ابواٌٟاٟيہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػل َّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

غ ا ٌَِ ٟؤي ََُّ ٥ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َر ُّب
ِرک ٔب ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ ا َِ ٟصٔ٠ي ُ ٥ا َِ ٟصٜٔي ََُّ ٥ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِؽًُو ً ٔ َِ ٨ؽ ال َ ِ
َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ِرکی ُ٥
ت َواْلِ َ ِر ٔ
غ ال َ ٔ
ق َو َر ُّب ا ِِ ٌَ ٟز ٔ

دمحم نب اشب ر،اعمذ نب اشہؾ ،اشہؾ ،اتقدة ،اوبااعلہیل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت اںیہ ہک یبنارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل
َ لْجل ِی ل ْ
ل
ْ
ع
ِی
ِی
ج
ل
غ
ک
ش
َ
َ
َ
َ
َ
م
َ
َ
ْ
َ
َ
فملس رپاشیین ےک فتق ہی داع زپےتھ َ
ب ا ّ ََو ِ
ات
ش ا ُم ل ِإلَ َة ِإ ّل ا ُ
ّللَّ ا َ ُم ا ُم ل ِإلَ َة ِإ ّل ا ُ
آ ےل ِإلَ َة ِإ ّل ا ُ
ال ِ
ّللّ َر ُّ
ّللّ َر ُّ
ب َْ
ش َْ
اْلِثُ (اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ،فہ ربدابر افر میکح ےہ اےکس العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن۔فہ رعش
ال ِ
َف َْال ْر ِ
ض َف َر ُّ
ب َْ ْ
میظعاکامکلےہ۔اہللےکالعفہوکیئوبعمدںیہنفہآامسونںافرزنیمافرزعتفاےلرعشاکربےہ۔)
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اتقدة،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکرپاشیینےکفتقایکزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1360

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابً ٩ؽیٗ ،تاؼہ ،ابوًاٟيہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا  ،ابً ٩ؽی ٗ ،تاؼہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔی ًَ ِ ٩صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يض
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،انبدعی،اتقدہ،اوباعہیل،انبابع سریضاہللامہنعیھبانبدعیےسفہاتقدہےسفہاوباعہیلےسفہانبابعسریضاہلل
اعتیلہنعےسافرفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسےکلثمدحثیلقنرکےتںیہ،اساببںیمرضحتیلعریضاہللاعتیلہنع

ےسیھبدحثیوقنمؽےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبدعی،اتقدہ،اوباعہیل،انبابعسریضاہللامہنع،انبدعی،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکرپاشیینےکفتقایکزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1361

راوی  :ابوس٤٠ہ یصٌی بِ٣ ٩یرة ٣عزومی ٣ؽیىی ،اب ٩ابی ٓؽیک ،ابزاہي ٥بٌ٣ ٩ح٘٣ ،١بری ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َی ِصٌَی بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی َو َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ١
ا ٪إٔذَا أَ َص َُّ ٤ط اْلِ َ ِ٣زُ َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط إلٔ َی َّ
ا ٪اہللٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َص َ
ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یب
اٟؽ ًَا ٔ
ئ َٗا ََ ٢یا و َُّی َیا َٗ ُّي ُوَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
ا ٌَِ ٟو ٔٔيَ ٥وإٔذَا ا ِج َت َض َؽ فٔی ُّ
َغ ْ

اوبہملسییحینبریغمةزخمفیمدمینی،انبایبدفکی،اربامیہنبمعج
رفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہلل
ےس
اوبرہریہ
رضحت
یربقی،
ل،
ا
َ لْعَغ ِِی
ّللّ ا م افر بج داع ںیم زایدہ
ہیلعفآہل فملس بج یسک فہج ےس تخس ک ر ںیم التبم وہےت وت آامسؿ یک رطػ رس ااھٹ رک  ےتہ ُش ْیجَا َؿ ا ِ
وک شرفامےتوت ےتہاییحایمویؾ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
مع
رافی  :اوبہملسییحینبریغمةزخمفیمدمینی،انبایبدفکی،اربامیہنب جل،یربقی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکبجیسکہگجرہھٹےوتایکداعزپےھ
ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابباسابرےںیمہکبجیسکہگجرہھٹےوتایکداعزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1362

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،یزیؽ ب ٩ابی شبيب ،شارث ب ٩يٌ٘وب ،يٌ٘وب بً ٩بؽاہلل ب ٩اطخ ،بَّس ب ٩سٌيؽ ،سٌؽ ب ٩ابی
وٗاؾ ،شرضت ظوٟہ ب٨ت شٜي ٥س٠ي٤ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
وب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
وب ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ َٔ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اٟش ََّ ٔ٤٠ي ٔة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
بُ ِ ٔ
َّس بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩س ٌِؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩ظ ِو ََ ٟة ب ٔ ِ٨تٔ َشٕٔ ٜيُّ ٥
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّ٣ا ٔ
َ٧زَ َ٨ِ ٣َ ٢ز َّّٔل ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ًُوذُ بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک َٗا َ ٢أَبُو
َش َ٣ا َظَ ٥َِ ٟ ََٙ ٠ي ُ َّ
رض ُظ َط ِي ْئ َشًَّی َی ِز َت ٔص َ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٟٔٔطٔ ذََ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َک
یب َػ ٔص ْ
يض َو َر َوی َ٣اُ ٔ ٟ
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ٔیث أَُ َّ ٧ط بَ َُ َِ ٠ط ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ٓ ََذ َ َ
ِ َ ٧ص َو َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ُرؤی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
وب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ َو َي ُ٘و َُ ٩ِ ًَ ٢سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
ٔیث ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ٔیث َّ
ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ َِ ٩ظ ِو ََ ٟة َٗا ََ ٢و َشؽ ُ
اِ ٠ٟيثٔ أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣رٔ َوایَ ٔة ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٪

ہبیتق  ،ثیل ،سیدی نب ایب  بیب ،احرث نب وقعیب ،وقعیب نب دبعاہلل نب اجش ،رسب نب دیعس ،دعس نب ایبفاقص ،رضحت وخہل تنب
میکحہمیلسریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکیتںیہہکآپےنرفامایوجصخش(رفسںیم)یسکہگجارتے
َ
ّللَّ َّ
يـُ َ ْ ٌّ
ان َّم ِ
وتہیاملکت َأ ُع ُذ ِتکَلِمَا ِ
َ(ںیمولخمؼےکرشےساہللےکامتؾاملکتیکانپہامہ اتوہں)زپھےل
تا ِ
تنِمْيِرِّ َم َجل َق ْمَل َ ُ َّ
وت اےس فاہں ےس رفاہن وہےن کت وکیئ زیچ ناصقؿ ںیہن اچنہپےکس یگ۔ ہی دحثی نسح رغ ب حیحص ےہ۔ امکل نب اسن ریض اہلل اعتیل
ہنع یھب وقعیب اجش ےس ایس ےک لثم دحثی لقن رکےت ںیہ۔ رھپ ہی دحثی انب الجعؿ ےس یھب وقعیب نب دبعاہلل نب اجش ےک
وحاےلےسوقنمؽےہفہاےسدیعسنببیسمےسرفاتیرکےتںیہافرفہوخہلےسرفاتیرکےتںیہ۔ثبلیکدحثیانبالجعؿ
یکرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب ایب  بیب ،احرث نب وقعیب ،وقعیب نب دبعاہلل نب اجش ،رسب نب دیعس ،دعس نب ایب فاقص ،رضحت
وخہلتنبمیکحہمیلسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکرفسںیماجےتفتقایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکرفسںیماجےتفتقایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1363

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩ز بً ٩لی ب٘٣ ٩ؽمی ،اب ٩ابی ًؽی ،طٌبہً ،بؽاہلل ب ٩بَش ،ظثٌِم ،ابوزرًہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟؽم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بٔ َِشٕ ا َِ ٟع ِث ٌَ ٔ ِّ

َّ
َّ
ُفَ ٔ ٛب َراش ٔ ََ ٠ت ُط َٗا َ ٢بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َو ََّ ٣ؽ ُط ٌِ َب ُة إ ٔ ِػ َب ٌَ ُط َٗا َ٢
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اُف َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
ک َوا ِٗٔ٠ب ِ َ٨ا ب ٔ ٔذ َّٕ ٣ة َّ
َف َوا َِ ٟعٔ٠ي َٔ ُة فٔی اْلِ َ ِص َّٔ ١
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت اٟؼَّ اش ُٔب فٔی َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ازو ٔ َ٨َ ٟا اْلِ َ ِر َق َو َصو ِِّ٪
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥اػ َصب ِ َ٨ا بِٔ ُ٨ؼ ٔص َ

اٟش ََف َّ
ئ َّ
رع ُٖ َص َذا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ک َٔ ٩ِ ٣و ًِ َثا ٔ
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َف َو َٛآبَ ٔة ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی ُُ ٨ِ ٛت ََّل أَ ِ ٔ
ًَ َِ ٠ي َ٨ا َّ َ
ٔی َشًَّی َش َّؽثَىٔی بٔطٔ ُس َویِ ْؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ
ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُط ٌِ َب َة
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

جیع
دمحمنبرمعنب یلعنبدقمیم ،انبایبدعی،ہبعش،دبعاہلل نبرشب ،می،اوبزرہع ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل ہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفس ےک ےیل اینپ وساری رپ وسار وہےت وت اینپ ایلگن ےس (آامسؿ یک رطػ) ااشرہ
َ
لل َّ
لل َّ
لل َّ
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ض
ب
ضف َھِؿعَ َل ْی َناال َّصفَرالل ّ ُِ َّم ِإ ِتّ
ی
ل
ص
ْ
ل
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ه
ص
ْ
َ
َ
ف
ْ
َ
خ ِفا ّ رِ َفا جَلِیفَ ُة ِف َْال ِلا ّم ا ْ ج َ ْی َنا ِ ْ ج َِک َفاق ِل ْی َنا ِ د
نِة َّ ٍةا ّمازْ فِ َ َن َْال ْر َ َ ّ ْ
رفامےتا ّمأ ْ َ
َ
نال َّضا ِ ُ
ن نِمْ َف ْ َ
عئِ ال َّصفَرِ َف َ ٓک َی ِة الْمُ ْی َقل َ ِت (اے اہلل وت یہ رفس اک اسیھت افر رھگ فاولں اک ہفیلخ ےہ۔ اے اہلل ل  ےن ریتے مکح ےک
َأ ُع ُذ ِ َ
اسھت حبص یکافرریتےذہموک وبقؽایک۔اےاہللزنیم یک(اسمتف) وکامہرےےیلوھچاٹرکدے افر رفس وکآاسؿ رکدے۔اے
اہللںیمھجتےسرفسیکتقشمافرنیگمغافرانرمادولےنٹےسانپہامہ اتوہں۔)وسدینبرضنیھبدبعاہللنبابمرکےسافرفہہبعش
ےسایسدنسےسایسےکل ینعمدحثیلقنرکےتںیہ۔ہیدحثیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیکدحثیےسنسحرغ ب
ےہ۔ل اسدحثیےساچہپےتنںیہ۔

جیع
رافی  :دمحمنبرمعنبیلعنبدقمیم،انبایبدعی،ہبعش،دبعاہللنبرشب ،می،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکرفسںیماجےتفتقایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1364

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽً ،اػ ٥اشو ،٢شرضت ًبؽاہلل بَ ٩سجص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
اٟـ ِّي ِّی َش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
َس ٔج َص َٗا َ ٢ک َ َ
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِش َو ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ َ ٩
َف َوا َِ ٟعٔ٠ي َٔ ُة فٔی اْلِ َصِ َّٔ ١
اُف َي ُ٘و َُّ ٢
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت اٟؼَّ اش ُٔب فٔی َّ
َفَ٧ا َوا ِظ٨َ ِٔ ُ٠ا فٔی
اُ ٠ٟض َِّ ٥اػ َصب ِ َ٨ا فٔی َس َ ٔ
اٟش َ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
أَصِ٨َ ٔ ٠ا َّ
ئ َّ
ئ
َف َو َٛآبَ ٔة ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب َو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟص ِورٔ َب ٌِ َؽ ا ِل َِ ٜو َٔ ٪و َٔ ٩ِ ٣ؼ ًِ َوة ٔ ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦و ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ
ک َٔ ٩ِ ٣و ًِ َثا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اٟش َ َ

ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ ز ٔفٔی اْلِ َصِ َٔ ١وا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َویُ ِز َوی ا َِ ٟص ِورٔ َب ٌِ َؽ ا ِلِ َٜورٔ أَي ِّـا َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ ا َِ ٟص ِورٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َف أَ ِو َّٔ ٩ِ ٣
اٟلا ًَةٔ إلٔ َی ا ِٔ ٌِ ٤َ ٟؼ َيةٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی
اٟز ُجو َُ ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا ٔ ٪إلٔ َی ا ِلٔ ِ ُٜ
َب ٌِ َؽ ا ِل َِ ٜو ٔ ٪أَ ِو ا ِلِ َٜورٔ َو ٔ َلَکص َُ٤ا َُ ٟط َو ِج ْط يُ َ٘ا ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ُّ
اٟز ُجو َٔ َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ إلٔ َی َط ِي ٕئ ِّٔ َّ ٩ِ ٣
اَٟش
ُّٔ ٩ِ ٣
ادمحنبدبعةیبض،امحدنبزدی،اعمصاوحؽ،رضحتدبعاہللنبرسسجریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسبج
لل َّ
لل َّ
ِ
ِ
ْ
ل
ض
ّ
ل
ْ
ل
ُ
ن نِمْ َف ْ َ
نِم ا خ َْو ِر
عئِ ا َّصف َ َر َف َ ٓک َی ِة ا مُ ْی َقلَ ِت َف ْ
رفس ےک ےیل تکلیے وت ہی داع زپےتھ ا ُ َّم ا ْ ج َ ْی َنا ِف َ َ ِ
َ َي َفا ْجل ُ ْف َنا ِف َأ ْهل ِ َنا ا َّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ َ
لْ ا
لْ ا
َ َد ْ
م
ُ
ه
ی
ْ
ع ِةا مَ ْظلو ِؾ َفنِمْئوُئِا َ ْ َغرِ ِف َْال ْ ِل َف َ
اْل ِؽ(اےاہللوتیہرفس اکاسیھتافررھگفاولںاکہفیلخےہ۔اےاہللرفس
اْل ِؿ َف ْ
نِم َد ْ َ
ْ
ب َْ
ںیمامہرارقیفافرامہرےرھگفاولںیکابہگنینرفام۔ایاہللںیمھجتےسرفسیکتقشمافررپاشیؿایانرمادولےنٹےسیھبانپہامہ اتوہں
افراامیؿےسرفکیکرطػولےنٹایااطتعےسانرفامینیکرطػولےنٹےسیھبانپہ امہ اتوہں۔رھپولظمؾیکدبداعافرالہفامؽںیم
وکیئربایئدےنھکیےسیھبانپہامہ اتوہں۔ہیدحثینسححیحصےہافراوحلردعباوکلؿےکاافلظیھبوقنمؽںیہ۔اسےسرمادریخےس
رشیکرطػولانٹےہ۔

رافی  :ادمحنبدبعةیبض،امحدنبزدی،اعمصاوحؽ،رضحتدبعاہللنبرسسجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکرفسےسفایسپرپایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکرفسےسفایسپرپایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1365

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،ابواسص ،ٙربيٍ ب ٩بزاء بً ٩ازب ،شرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب یُ َص ِّؽ ُث
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَّ ٟزبٔي ٍَ بِ َ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ

وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو
ا ٪إٔذَا َٗؽ ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َشا ُٔ ٣ؽ َ
وًَ ٪اب ٔ ُؽ َ
وَ ٪تائٔبُ َ
َف َٗا َ ٢آیٔبُ َ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
يض َو َر َوی َّ
اٟث ِور ُّٔی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ ٔ٩
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ئ َورٔ َوایَ ُة ُط ٌِ َب َة أَ َػ ُّض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوإَٔ َ ٧ص َو َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
ا ِٟب َ َرا ٔ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اوبااحسؼ ،رعیبنبرباءنباعزب،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾ
فؿ(ل رفسےسالسیتم ےکاسھتولےنٹ
ُفؿ ِ َل ِّ َي َح ُِ دم َ
آي َؿ َي ِ ُي َؿ َعدِب َ
یلصاہللہیلعفآہلفملسبج رفسےسولےنٹوتہیداعزپےتھ ِ ُ
فاےل ،وتہب رکےنفاےل ،اےنپرب یکابعدترکےنفاےلافرایکس رعتفیرکےنفاےلںیہ)ہیدحثینسححیحص ےہ۔وثرییہی
دحثیاوبااحسؼےسافررباءےسلقنرکےتوہےئرعیبنبرباءاکذرکںیہنرکےت۔ہبعشیکرفاتیزایدہحیحصےہافراسابب ںیم
رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع،اسنریضاہللاعتیلہنعافراجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اوباقحس،رعیبنبرباءنباعزب،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب ایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1366

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪إٔذَا َٗؽ َٔ٩ِ ٣ٔ ٦
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اًَ ٪ل َی َؼابَّ ٕة َرح َََّ ٛضا ٔ ٩ِ ٣شُب َِّضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َس َ ٕ
َف َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی ُج ِؽ َرا ٔ ٪ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة أَ ِو َؿ ٍَ َراش ٔ ََ ٠ت ُط َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
یب
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسبجیسکرفسےس
ولےتٹ وت دمہنی یک دویارفں رپ رظن زپےن رپ اینپ افینٹن وک دفڑاےت افر ارگ یسک افر وساری رپ وہےت وت اےس یھب زیت رک دےتی ہی دمہنی یک
تبحمیکفہجےسوہاتاھت۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکیسکوکرتصخرکےتفتقایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکیسکوکرتصخرکےتفتقایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1367

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابی ًبيؽاہلل سِ٠م بْصی ،ابوٗتيبہ س ٥٠بٗ ٩تيبہ ،ابزاہي ٥بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ ب ٩ا٣يہ٧ ،آٍ،
شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

یؽ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ِم ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ُّ
اٟشَِ ٠ي ٔ ُّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َّؼ ََ َر ُج َّل أَ َظ َذ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ ٓ َََل یَ َؽ ًُ َضا َشًَّی
بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
آَخ ًَ ََ ٔ ٠٤
ک َوأَ َ٣اَ َ ٧ت َ
 ١ص َُو َی َؽ َُ َی َؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َي ُ٘و ُ ٢ا ِس َت ِوؼ ٔ َِ اہللَ ؼٔی ََ ٨
و ٪اَّ ٟز ُج ُ
َیَ ُٜ
ک َو ٔ َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ادمحنبایب دیبعاہلل یملسرصبی،اوبہبیتقملسنبہبیتق،اربامیہنبدبعارلنمح نبسیدی نباہیم،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیل
امہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک وک رتصخ رکےت وت اس اک اہھت ڑکپ ےتیل افر اس فتق کت ہن وھچڑےت
آخ عَمَل َِک (ںیم اہلل
اْ ِد ْع ا َ
بج کت فہ وخد یبنارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اہھت ہن وھچڑ داتی۔ رھپ رفامےت ْ َ ْ
ي َف َأ َم َ َ َ
ّللَّ ِد َ َ
ي َف ِ َ
اعتیل وک ریتے دنی فاامیؿ افر آرخی لمع اک انیم انبات وہں) ہی دحثی اس دنس ےس رغ ب ےہ افر اےکس العفہ دفرسی دنس ےس یھب
رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبایب دیبعاہلل یملسرصبی،اوبہبیتقملسنب ہبیتق،اربامیہ نبدبعارلنمح نبسیدی نباہیم،انعف ،رضحتانبرمع ریض
اہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکیسکوکرتصخرکےتفتقایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1368

٣وسی ٓزاری ،سٌيؽ ب ٩ظثي ،٥ش٨و٠ہ ،شرضت سا٥ٟ
راوی  :اس٤اًي ١بٰ ٩

اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٔ ٟ ٢رل ُج ٔ ١إٔذَا
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
وسی ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩ظ َث ِي َٕ ٩ِ ًَ ٥ش ِ٨وَ ََ ٠ة ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

ک
ک َوأَ َ٣اَ َ ٧ت َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َو ِّؼ ًُ َ٨ا ٓ ََي ُ٘و ُ ٢أَ ِس َت ِوؼ ٔ َُ اہللَ ؼٔی ََ ٨
أَ َرا َؼ َس َ َّفا ا ِؼ ُ٣ٔ ٪ىِّی أ ُ َو ِّؼ ًِ َ
ک َ٤َ ٛا ک َ َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
َو َظ َوات َٔيَ ٔ ٠٤َ ًَ ٥
يض َ ٔ
َغ ْ
اامسلیع نب ومٰیس زفاری ،دیعس نب میثخ ،ہلظنح  ،رضحت اسمل ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع بج یسک وک رتصخ
رکےت وت رفامےت ریمے رق ب آؤ اتہک ںیم ںیہمت اس رطح رتصخ رکفں سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وک
رتصخایکرکےتآ ےرھپاوتسدعےسآرخکت ےتہ (ینعیںیماہللاعتیلوکریتےدنیفاامیؿافرآرخیاامعؽاکانیمانباتوہں)۔
ہیدحثیاسملنبدبعاہللیکدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اامسلیعنبومٰیسزفاری،دیعسنبمیثخ،ہلظنح،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببایسےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1369

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،سيار ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َسي ْ
َّار َش َّؽث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َّ
ک َٗا َ ٢زٔ ِؼنٔی
ََف ذََ ِ ٧ب َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أُرٔی ُؽ َس َ َّفا َٓزَ ِّو ِؼنٔی َٗا ََ ٢ز َّو َؼ َک اہللُ اَّ ٟت ِ٘ َوی َٗا َ ٢زٔ ِؼنٔی َٗا ََ ٢وُ َ َ

َ
یب
َّس َ ٟ
َک ا َِ ٟعی ِ َر َش ِي ُث َ٤ا َُ ٨ِ ٛت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
بٔأبٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َٗا ََ ٢و َي َّ َ
دبعاہللنبایبزاید،ایسر،رفعجنبنامیلؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رفس ےئلیک رفاہن وہ راہ وہں ےھجم زاد راہ
دےئجی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےھجتوقتیاکزادراہاطعرفامےئاسےنرعضایکافرزایدہدےئجی۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایافرریتےانگہاعمػرکے۔اسےنرعضایکریمےامںابپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿوہں
افر زایدہ دےئجی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اہجں ںیہک یھب وہ اہلل اعتیل ریتے ےئل ریخ وک آاسؿ رک دے۔ ہی دحثی
نسحرغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،ایسر،رفعجنبنامیلؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببایسےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1370

راوی ٣ :وسی بً ٩بؽاٟزش٨ٛ ٩٤ؽی ٛوفی ،زیؽ ب ٩شباب ،اسا٣ہ ب ٩زیؽ ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

اب أَ ِظب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ٩
وسی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
ُ َ ُ
َ
َ
ک ب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ َواَّ ٟتِٜبٔیر ٔ ًَل َی کُِّ١
اُف َٓأ َ ِو ٔػىٔی َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي َ
أبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أرٔی ُؽ أ ِ ٪أ َس ٔ َ

َٗ ١ا ََّ ٢
َش ٕ
اُ ٠ٟض َّ ٥اكِو ٔ َُ ٟط اْلِ َ ِر َق َوصَو َِِِّ ٠ًَ ٪يطٔ َّ
َف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ٖ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪ولَّی اَّ ٟز ُج ُ
ََ
اٟش َ َ

ومیس نب دبعارلنمح دنکی وکیف ،زدی نب ابحب ،ااسہم نب زدی ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک اکی آدیم یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم احرض وہاافر رعض ایک ایروسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم رفس رپ

کُ)
اجےن اک ارادہ راتھک وہں۔ ےھجم فتیص ےئجیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وقتی اایتخر رکف ،رہ دنلبی رپ ریبکت ( ا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
وہک۔افربجفہصخشفاسپاجےناگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاہللاسےئلیکزنیمیکاسمتفوکمکرکدےافراس
رپرفسآاسؿرک۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمحدنکیوکیف،زدینبابحب،ااسہمنبزدی،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسمرفیکداعےکقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسمرفیکداعےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1371

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥شحاد ػواٖ ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوجٌَف ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد اٟؼَّ َّو ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٖ ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََل ُث َؼ ًَ َوا ٕ
اُف
ت ُِ ٣ش َت َحابَ ْ
ات َؼ ًِ َوةُ ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦و َؼ ًِ َوةُ ا َِ ٤ُ ٟش ٔ ٔ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ص ٔظَ اَّ ٕ ٦
اٟؽ ِست َُوأِ ِّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ
َو َؼ ًِ َوةُ ا َِ ٟوأٟؽٔ ًَل َا َو َٔ ٟؽظ ٔ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ي ُ
ات َّلَ َط َّٔ ٓ ٝيضَٔٗ َّ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩وأَبُو َج ٌِ ََفٕ اٟزَّاز ُّٔی َص َذا
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ ُِ ٣ش َت َحابَ ْ
اس َُ ٤ط َو َٗ ِؽ َر َوى ًَ ُِ ٨ط َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر َُٕیِرَ
َّأ ٟذی َر َوى ًَ ُِ ٨ط َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو َج ٌِ ََفٕ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪و ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ِ

َشؽ ٕ
ٔیث
دمحمنباشبر،اوباعمص،اجحجوصاػ،ییحینبایبریثک،اوبرفعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتآدویمںیکداعںیئرضفروبقؽوہیتںیہ،ولظمؾ،اسمرفافرافالدےکالخػاپپیکداع۔یلعنبرجح

ےن ہی دحثی اامسلیع نب اربامیہ ےس اوہنں ےن ییحی ےس ایسدنس ےک لثم لقن یک ےہ۔ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ایکس وبقتیل ںیم
وکیئ کش ںیہن ہی دحثی نسح ےہ افر اوبرفعج فیہ ںیہ نج ےس ییحی نب ایب ریثک ےن رفاتییک ےہ۔ اںیہن اوبرفعج ومذؿ  ےتہ ںیہ
ںیمہاؿاکانؾولعمؾںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،اجحجوصاػ،ییحینبایبریثک،اوبرفعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکوساریرپوساروہےتفتقایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکوساریرپوساروہےتفتقایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1372

راوی ٗ :تيبہ ،ابواَّلشوؾ ،ابواسص ،ٙشرضت ًلی ب ٩ربيٌہ ُف٣اےت ہيں ٛہ شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

يٌ َة َٗا ََ ٢طض ٔ ِؽ ُت ًًَّ ٔ ٠يا أتُ َٔی ب ٔ َؽابَّ ٕة ٟٔیَرِ ََ ٛب َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َو َؿ ٍَ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ًََ ٩ِ ًَ ٙل ٔ ِّی بِ َٔ ٩رب ٔ َ
رخ َ٨َ ٟا َص َذا َو َ٣ا
رٔ ِج َُ ٠ط فٔی اٟزِّک َ ٔ
اب َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ ثَ ََلثّا َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِس َت َوی ًَل َی هَ ِضز ٔ َصا َٗا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِب َص َ
اَّ ٪أ ٟذی َس َّ َ

َِف لٔی
ُ٨َّ ٛا َٟطُ ُٔ ِ ٣
و ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل ثَ ََلثّا َواہللُ أَ ِٛبَرُ ث َ ََلثّا ُس ِب َصاَ َ ٧
ْقٔ٧ی َن َوإَّٔ٧ا إلٔ َی َربِّ َ٨ا ٔ٠َ٘ ٨ِ ٤َُ ٟبُ َ
ک إنِّٔی َٗ ِؽ هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی َٓاُ ٔ ِ
ک ُُِٗ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِي ٕئ َؿصَٔ ِٜت یَا أَ ٔ٣ی َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُوب إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت ث ُ ََّ ٥ؿصٔ َ
َف اٟذُّ َ ٧
َٓإُٔ َّ ٧ط َّلَ َي ِِ ٔ ُ
ک ََ ٟي ٌِ َح ُب ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔؽظ ٔإٔذَا
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِي ٕئ َؿ ٔصَ ِٜت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ربَّ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َ٤َ َٛ ٍَ ٨ا َػ َُ ٌِ ٨ت ث ُ ََّ ٥ؿ ٔص َ

َف اٟذُّ ُ ٧و َب َُیِرُ َک َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
َِف لٔی ذُُ٧وبٔی إَّٔ٧طُ ََّل َي ِِ ٔ ُ
َٗا ََ ٢ر ِّب اُ ٔ ِ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق ،اوباالوحص ،اوب ااحسؼ  ،رضحت یلع نب رہعیب رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اےکن وسار وہےن ےئلیک

ُشی َّ ہ
ِباّللَِّ۔اخلرھپبجاسرپھٹیبےوترھپاہک ْ جَا َؿ دِ
الق َ خ َّ َز َ َن َه َددا
وساریالیئیئگ۔بجاوہنںےناانپاپؤںراکبںیمراھکوتاہک ِ ْ ِ
َ
فم ُ َُّ ة ُ ْ ِ
ی َف ِإ َّي ِإ ََل َر ِّ َي لمُ ْی َقل ِ ُیو َؿ (اپک ےہ فہ ذات سج ےن اےس امہرے ےئل رخسم رک دای ،ل  وت اےس اقوب ںیمرکےن یک وقت
َ َ لَ ُ
مِ َ
لْ
کُ ےنہک ےک دعب ہی داع زپیھ
ںیہن رےتھک آ ے افر ںیمہ اےنپ رب یک رطػ ولٹ رک اجان ےہ۔ رھپ نیت نیت رمہبت ا حَمْ ُدد ّللَِّ افر ا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
ا
َ
ت
ْ
ف
َ
ش
َ
ت
ط
ل
ُش ْیجَا َ َ ّ َ
عْ
ع ُ
ن (ریتی ذات اپک ےہ۔ ںیم ےن یہ اےنپ آپ رپ ملظ ایک سپ وت ےھجم
ب ِإ ّل َأ ْ َ
ن ِإ ِت دَقْ مْ ُت ِ ی َف ف ِ ْر َِل َف ِٔ َّی ُة َل َ ْف ِ ُر اذلُي َ
اعمػ رک دے۔ ویکہکن ریتے العفہ وکیئ انگہ اعمػ ںیہن رک اتکس) ۔ رھپ  ےنسن ےگل۔ ںیم ےن وپاھچ اریم اوملنینم آپ سک ابت رپ
 ےسن؟رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسییہ
ایکاسیجہکںیمےنایک۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہزپےوتںیمےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس آپےنسک
ابترپمسبترفاماییبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریتےربوکاےنپدنبےاکہیانہکتہبدنسپےہہکاےربےھجماعمػ
رک دے ویکہکن ریتے العفہ وکیئ انگوہں وک اعمػ ںیہن رک اتکس۔ اس ابب ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب رفاتی
ےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،اوباقحس،رضحتیلعنبرہعیبرفامےتںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکوساریرپوساروہےتفتقایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1373

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ابوزبیرً ،لی بً ٩بؽاہلل بارقی ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا َِ ٟبارٔق ٔ ِّی
رخ َ٨َ ٟا َص َذا
ُفَ ٔ ٛب َراش ٔ ََ ٠تطُ َٛب َّ َر ث َ ََلثّا َو َي ُ٘و ُُ ٢س ِب َص َ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَّ ٪أ ٟذی َس َّ َ
اُف َ َ
ا ٪إٔذَا َس َ َ
و ٪ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُّ ٢
َفی صَ َذا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب ٔ ِّر َواَّ ٟت ِ٘ َوی َو ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣َ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا
ک فٔی َس َ ٔ
َو َ٣ا ُ٨َّ ٛا َُ ٟط ُٔ ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ْقٔ٧ی َن َوإَّٔ٧ا إلٔ َی َربِّ َ٨ا ٔ٠َ٘ ٨ِ ٤َُ ٟبُ َ

َف َوا َِ ٟعٔ٠ي َٔ ُة فٔی اْلِ َصِ َّٔ ١
ق َّ
َت ِزضَی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت اٟؼَّ اش ُٔب فٔی َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥اػ َصب ِ َ٨ا
اُ ٠ٟض ََّ ٥صو ِِِّ ٠َ ًَ ٪ي َ٨ا ا ِٔ ٤َ ٟشی َر َواكِو ٔ ًَ َّ٨ا بُ ٌِ َؽ اْلِ َ ِر ٔ
اٟش َ ٔ

وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو
فٔی َس َ ٔ
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َشا ُٔ ٣ؽ َ
وًَ ٪اب ٔ ُؽ َ
و ٪إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َتائٔبُ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َر َج ٍَ إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ آیٔبُ َ
َفَ٧ا َوا ِظ٨َ ِٔ ُ٠ا فٔی أَصِ٨َ ٔ ٠ا َوک َ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،امحدنبہملس،اوبزریب،یلعنبدبعاہللابریق،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
کُ ےتہ افر رھپ ُش ْیجَا َؿ َّ دِ
الق
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک رفس ےئلیک اجےت افر وساری رپ وسار وہےت وت نیت رمہبت ا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
َ
مِ ِ
َہخَّز َ َن ه ََددا فم ُ َّ
ْ
ُ
ی َف ِإ َّي ِإ ََل َر ِّ َي لمُ ْی َقل ِ ُیو َؿ  ےتہ (اپک ےہ فہ ذات سج ےن اےس امہرے ےئل رخسم ایک ،ل  وت اےس اقوب ںیم
ة
ُ
َ
ل
َ
ََ
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َ
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نِم
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ےھجم ا س رفس ںیم یکین ،وقتی افر اےسی لمع یک وتقیف اطع رفام سج ےس وت رایض وہ۔ اے اہلل امہرے ےئل انلچ آاسؿ رک افر زنیم یک
اسمتف وک وھچاٹ رک دے ،اے اہلل وت یہ رفس اک اسیھت افر الہ ف ایعؽ اک ہفیلخ ےہ اے اہلل رفس ںیم امہری رافتق افر الہ ف ایعؽ یک
فؿ ارگ اہلل ےن اچاہ وت ل  ولےنٹ
آي َؿ ِإ ْؿ َدئَ ا ُ
ُفؿ ِ َل ِّ َي َح ُِ دم َ
ّللَّ َي ِ ُي َؿ َعدِب َ
افحتظ رفام۔) رھپ بجفاسپ فیرفی الےت وت رفامےت ِ ُ
فاےل،وتہبرکےنفاےلافراےنپربیکرعتفیایبؿرکےنفاےلںیہ۔)ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،امحدنبہملس،اوبزریب،یلعنبدبعاہللابریق،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببآدنیھےکفتقزپےنھیکداع
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببآدنیھےکفتقزپےنھیکداع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1374

راوی ً :بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسوؼ ابوً٤زو بْصی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ربيٌة ،اب ٩جزیخً ،لاء ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

ئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
يٌ َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔأَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رب ٔ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَی اِّ ٟزیضَ َٗا ََّ ٢
ک َٔ ٩ِ ٣ظی ِر ٔ َصا َو َظی ِر ٔ َ٣ا ٓ َٔيضا َو َظی ِر ٔ َ٣ا
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ ُّ
َش َ٣ا ٓ َٔيضا َو َ ِّ
َش َصا َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا أ ُ ِر ٔسَِ ٠ت بٔطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو
أ ُ ِر ٔسَِ ٠ت بٔطٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ

ً ٔي َسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ٩
دبعارلنمح نب اوسد اوبرمعف رصبی ،دمحم نب ربیعة ،انب رججی ،اطعء ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ
لل َّ
ِ
ّ
ِی
ف
ُ
َ
نِم
ن ْ
ح ِ َم َها َف َ ْ
ح ِ َه َف َ ْ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج آدنیھ دےتھکی وت ہی داع زپےتھ ا ّم ِإ ِت َأ ْدَکُلَ نِمْ َ ْ
ح ِ َم ُأ ْرسِل َ ْتیِ ِة َف َأ ُع ُذ ِ َ
يِرّ َِه َفيِرِّ َمف ِی َها َفيِرِّ َم ُأ ْرسِل َ ْتیِ ِة(اےاہللںیمھجتےساسآدنیھےسالھبیئافراسںیمریخاکوساؽرکاتوہںافرںیماےساسھت
یجیھبیئگریخاکیھباگبلطروہں۔رھپںیماسےکرش،اس ںیموموجدرشافرسجرشےکاسھتہییجیھبیئگےہاسےسریتیانپہاچاتہ
وہں)اساببںیمایبنببعکریضاہللاعتیلہنعےسیھبدحثیوقنمؽےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباوسداوبرمعفرصبی،دمحمنبربیعة،انبرججی،اطعء،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباابسرےںیمہکابدؽیکآفازنسرکایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباابسرےںیمہکابدؽیکآفازنسرکایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1375

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٟواشؽ ب ٩زیاؼ ،شحاد ب ٩اركاة ،ابوْ٣ط ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟواشٔؽٔ بِ ُ ٩زٔ َیاؼ ٕ ًَ َِ ٩شحَّا ٔد بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ًَ ِ ٩أَبٔی ََْ ٣طٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ٪

ا ٪إٔذَا َسَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت اَّ ٟز ًِ ٔؽ َواٟؼَّ َواً َٔٔٗ ٙا ََّ ٢
ک َو ََّل تُ ِض٨َ ِٜٔ٠ا
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل َت ِ٘ ُت ِ٨َ ٠ا بٔ َِ َـب ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ک َو ًَآ ٔ َ٨ا َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
بٔ ٌَ َذاب ٔ َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

ہبیتق ،دبعاولادح نب زاید ،اجحج نب اراطة ،اوبرطم،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
لل َّ
ئ
ِ
ُ
ت
ُ
ع
َ
َ
َ
ت
ْ
ْ
ْ
ْ
ص
ه
َ
َ
ان
ک َفل ْلِک َنا ِ َ َ د
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ابدؽ یک رگج افر ڑکک یک آفاز ےتنس وت ہی داع زپےتھ ا ّم ل ُنل َنا ِ َ ِن َ
ب َِ
َ
ق َذکِلَ(اے اہللںیمہاےنپبضغےسلتقہنرکںیمہاےنپذعابےسالہکہنرکافرںیمہاس(ینعیذعابفہریہ)ےس
َف َع ِ ََ ْ َ
ےلہپاعمػرفامدے۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ)۔
رافی  :ہبیتق،دبعاولادحنبزاید،اجحجنباراطة،اوبرطم،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکاچدندھکیرکایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکاچدندھکیرکایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1376

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ،س٠امی ٪ب ٩سٔيا٣ ٪ؽیىی ،بَل ٢ب ٩یصٌی ب ٩ك٠صہ بً ٩بيؽاہلل ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ا٪
ٛے ؼاؼا ،شرضت ك٠صہ بً ٩بيؽ اہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی َش َّؽثَىٔی ب ٔ ََل ُ ٢بِ َٔ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩سٔ َِي َ
ا ٪إٔذَا َرأَی ا ِٟض ٔ ََل ََٗ ٢ا َ٢
كَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔكَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَصُِ ٠ِ ٔ ٠ط ًَ َِ ٠ي َ٨ا بٔا ُِ ٟي َِ ٩ٔ ٤و ِاْل ٔ َی٤ا َٔ ٪و َّ
ک اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
اٟش ََل َ٣ةٔ َو ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ربِّی َو َربُّ َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب اشبر ،اوباعرم دقعی ،نامیلؿ نب ایفسؿ دمینی ،البؽ نب ییحی نب ہحلط نب دیبع اہلل ،اؿ ےک فادل ،اؿ ےک دادا ،رضحت ہحلط نب

لل َّ ُِ َّ َ ع َلی ل ْ ُ ْی
م
دیبعاہللریضاہللاعتیل ہنعرفامےتںیہ ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس بجاچدندےتھکی وتہیداعزپےتھا مأ ْهل ِ ْل ُة َ ْ َنا ِي ِن
َف ْ ِٔال َن ِؿ َفال َّس َلة َ ِة َف ْ ِٔال ْ َ
ّللَّ (اے اہلل ل  رپ اس اچدن وک ریخ ،اامیؿ ،السیتم افر االسؾ ےک اسھت ولطع رفام۔ (اے
نا ُ
َس ِؾ َر ِ ّت َف َر ُّ َ
اچدن)ریماافرریتارباہللےہ)ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،اوباعرم دقعی ،نامیلؿ نب ایفسؿدمینی ،البؽ نبییحی نبہحلط نب دیبعاہلل ،اؿ ےکفادل ،اؿ ےک دادا ،رضحت
ہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسقلعتمہکہصغےکفتقایکزپےھ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسقلعتمہکہصغےکفتقایکزپےھ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1377

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلٗ ،٪بيؼہ ،سٔيا٠٣ ،٪ک ب٤ً ٩یرً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

يؼ ُة أَ ِظب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
رع َٖ ا َِ َِ ٟـ ُب فٔی َو ِجطٔ أَ َشؽٔص َٔ٤ا
ٌَُ ٣اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕ ١رض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ََل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی ُ ٔ

َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠کَّ ٤ٔ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا ََ ٟذ َص َب ُ ََـبُ ُط أًَُوذُ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔيَ ٥وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
َ
ُّ
ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ُِ ٣ز َس ْ١
ُصؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ُ ٩
اب
ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َ ٥َِ ٟي ِش ٌََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕ ٣َ ١
اب َو ُٗتٔ َ٤َ ًُ ١زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ات ٌَُ ٣ا ْذ فٔی ظ ََٔل َٓ ٔة ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ُ ََُل ْ ٦ابِ ُ ٩س ِّٔت ٔسٔ٨ی َن َص ََ ٜذا َر َوی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َو َٗ ِؽ َر َوی

اس ُُ ٤ط َي َش ْار
ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َو َرآ ُظ َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی یُِٜى َی أَبَا ً َٔيسی َوأَبُو َِ ٟيل َی ِ

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َٔش َ
َو ُرو ٔ َی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َٗا َ ٢أَ ِؼ َر ُِ ٛت ً ِ ٔ
یَ ٩و ٔ٣ائ َ ّة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ

َو َس َّ٥َ ٠

ومحمد نب الیغؿ ،ہصیبق ،ایفسؿ ،کلم نب ریمع ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دف
صخش یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم اکی دفرسے وک ربا الھب ےنہک ےگل اہیں کت ہک اکی ےک رہچے رپ م ے ےک
آاثر اظرہ وہے وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ااسی ہملک اجاتن وہں ہک ارگ ہی ہملک ہہک دے وت اس اک ہصغ متخ وہ
ِح ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت نامیلؿ نب رصد ےس یھب رفاتی ےہ۔ دمحم نب اشبر ےن دبع
ّلل ْ
اجےئ اگ۔ فہ َأ ُع ُذ ِي َِّ
نِم ال َّس ْی َظا ِؿ ا َرلّ ِ ِ
ارلنمح ےسافرفہایفسؿےسایکسامدنندحثیلقنرکےتںیہ۔ہیدحثیرملسےہاےئلسہکاعمذنبلبجریضاہللاعتیلہنعےس
دبع ارلنمح نب ایب یلیل اک امسع اثتب ںیہن ویکہکن اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتیل ہنع اک الاقتؽ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دفر
الختفںیموہاافراسفتق دبعارلنمحنبایبیلیلےسایسرطحایبؿرکےتںیہ۔دبعارلنمحےنرمعنباطخبریضاہللاعتیلہنع
ےس یھب رفاتی یک ےہ افر اؿ وک داھکی یھب ےہ۔ دبعارلنمح یک تینک اوبیسیع افر اےکن فادل اوبیلیل اک انؾ اسیر ےہ۔ دبعارلنمح ےس
وقنمؽےہہکاوہنںےنااصنرںیمےساکیوسسیباحصہبریضاہللاعتیلہنعیکزایرتیک ےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،ہصیبق،ایفسؿ،کلمنبریمع،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتاعمذنبلبجریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکبجوکیئرباوخابدےھکیوتایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکبجوکیئرباوخابدےھکیوتایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1378

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽ ،برک ب٣ ٩رض ،اب ٩اٟہاؼً ،بؽاہلل ب ٩ظباب ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاؼ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ظب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ
رک بِ َُ َ ٣ُ ٩

اٟز ِؤیَا یُصٔ ُّب َضا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ََِٓ ٠ي ِص َِ ٤ؽ اہللَ ًََِ ٠ي َضا َو ُِ ٟي َص ِّؽ ِث
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َرأَی أَ َش ُؽ ُُّ ٥ِ ٛ
ک ٔ٤َّ ٣ا َی ِرکصُ ُط َٓإٔ٤َّ٧ا هٔی َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َلا َِٔ ٠َٓ ٪ي ِش َتٌ ِٔذ بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
َکصَا ْٔلَ َش ٕؽ َٓإَٔ َّ ٧ضا ََّل
ب ٔ َ٤ا َرأَی َوإٔذَا َرأَی َُی ِ َر ذََ ٔ ٟ
َشصَا َو ََّل َی ِذ ُ ِ
َ َ
َ
رض ُظ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َؼ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُ٤طُ یَزٔی ُؽ
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
يض َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوابِ ُ ٩ا َِ ٟضاؼ ٔ ِ
َغ ْ
َت ُ ُّ

اض
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاؼ ٔا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی َوص َُو ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َ٣اْ ٔ ٟک َواُ ٨َّ ٟ

ہبیتق نبدیعس ،رکب نب رضم ،انب ااہلد ،دبعاہلل نب باب ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیلہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئااھچوخاب دےھکیوتہیاہللاعتیلیکرطػےسےہ۔سپاےساچوا ہکاسرپاہللاعتیل
یکرعتفیایبؿرکےافروخابولوگںوکانسےئافرارگوکیئرباوخابدےھکیوتہیاطیشؿیکرطػےسےہافراےساچوا ہکاےکس
رش ےس اہلل یک انپہ ام ےگن افر اےس یسک ےک اسےنم ایبؿ ہن رکے اتہک فہ اےس وکیئ ناصقؿ ہن اچنہپ ےکس۔ اس ابب ںیم رضحت اوباتقدہ
ریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔انبااھلداکانؾسیدینبدبعاہللنبااسہمنب
ااھلددمینیےہ۔ہیدحمنیثےکزندکیہقثںیہافراؿےساامؾامکلافرتہبےسرضحاترفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبنبرضم،انبااہلد،دبعاہللنب باب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکبجوکیئاینلھپدےھکیوتایکےہک
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکبجوکیئاینلھپدےھکیوتایکےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1379

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک و ٗتيبہ٣ ،اٟک ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک و َش َّؽث َ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی

اض إٔذَا َرأَ ِوا أَ َّو ََّ ٢
اٟث َ٤ز ٔ َجاؤُا بٔطٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا أَ َظ َذ ُظ َر ُسو ُ٢
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی ث َٔ٤ارَٔ٧ا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َ٣ؽٔی َ٨ت ٔ َ٨ا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً ٔ َ٨ا َو ُِّ ٣ؽَ٧ا َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ٪
اک ب ٔطٔ َ َّٜ٤َ ٔ ٟة
وک ٤َ ٠ِ ٔ ٟؽٔی َ٨ةٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا َؼ ًَ َ
ک َوإَّٔ٧طُ َؼ ًَا َک َ َّٜ ٤َ ٔ ٟة َوأََ٧ا أَ ِؼًُ َ
ک َوإنِّٔی ًَ ِب ُؽ َک َوَ٧ب ٔ ُّي َ
ک َوَ٧ب ٔ ُّي َ
إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٥ب ُؽ َک َو َظٔ٠يَ ُ٠
ک َّ
يض
اٟث ََ ٤ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو ِٔ ٣ثٔ٠طٔ َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ی ِؽ ًُو أَ ِػ َِ َز َؤٟي ٕؽ َی َزا ُظ َٓ ُي ٌِ ٔليطٔ ذََ ٔ ٟ
ااصنری،نعم ،امکلف ہبیتق ،امکل ،لیہس نبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتیل ہنع ےسرفاتی ےہ ہک ولگ بج
َّ
الہپ لھپ دےتھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع زپےتھ الل ُِ ّمَ
لل َّ
ِی
ِ
ه
ّ
ُ
َ
ل
ج
ک َ َن ِف َص ِ َ
ن َف ِإ َّی ُة
ن َف ِإ ِت َ ْ ُ د
ع َفدُم َِيا ّم ِإ َّؿ ِإ ْ َثا َم َ ْ ُ د
ع َ
ع َ
ک َف َ ِن ُل َ
ک َ َن ِفِدَمب َن ِی َنا َف َي ِر ْ
ک َ َن ِف ِ َن ِر َي َف َي ِر ْ
َي ِر ْ
ک َف َ ِ ُّ َ
ک َف َ ِ ُّ َ
دعکلِم ََّک َةف َأ َي َأد ُعکلِلْمَ ِددبنة ِئ ِم
ْ
ن
کیِ ِةلِم ََّک َة َف ِم ْنلِ ِةمَعَ ُة(اےاہللامہرےےئلامہرےولھپں،امہرےرہش،امہرےاصع
ع
د
م
ل
َ
ِ
ََ َ َ ْ َ َِ َ َ َ
افر امہرے دم (انپ وتؽ ےک امیپےن) ںیم ربتک دیپا رفام۔ اے اہلل اربامیہ ہیلع االسلؾ ریتے دفتس ،دنبے افر یبن آ ے اوہنں
ےنھجتےسہکمےئلیکداعیکیھت۔ںیمیھبریتادنبہافریبنوہں۔ںیمھجتےسدمہنیےئلیکفیہھچکامہ اتوہںوجاوہنںےنہکمرکمہمےئلیک
اماگناھتہکلباس ےسدفانگ۔)رافی ےتہںیہ۔رھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکوھچےٹےچبوکوجرظنآاتالبےتافرفہلھپاےس
دےدےتی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکلفہبیتق،امکل،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکبجوکیئاھکےئوتایکےہک؟
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکبجوکیئاھکےئوتایکےہک؟

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1380

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩زیؽ٤ً ،ز ب ٩ابی رح٠٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
ََش َب
َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َو َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَل َی َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة َٓ َحائَت ِ َ٨ا بٔإَٔ٧ا ٕ
ئ ٓ ٔيطٔ َٟب َ ْن ٓ َ ٔ
َّ
ک َٓإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت آثَ ِز َت ب ٔ َضا َظاّ ٔ ٟؽا
اَٟشبَ ُة ََ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ًَل َی یَٔ٤ئ٨طٔ َو َظاْ ٔ ٟؽ ًَل َی ٔط َ٤أٟطٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ِ

اٟل ٌَ َاَِ ٠َٓ ٦ي ُ٘ َِّ ١
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أُوثٔزُ ًَل َی ُس ِؤر َٔک أَ َش ّؽا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَك ِ ٌَ َُ ٤ط اہللُ َّ
اُ ٠ٟض َّ٥

بَارٔ ِک َ٨َ ٟا ٓ ٔيطٔ َوأَكٌِ ِٔ٨َ ٤ا َظی ِ ّرا ُٔ ٨ِ ٣ط َو ََ ٩ِ ٣س َ٘ا ُظ اہللُ َٟب َ ّ٨ا ََِٓ ٠ي ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا ٓ ٔيطٔ َوزٔ ِؼَ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َّ
اب َُی ِرُ َّ
اَّ ٪
ا٠ٟب َ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوی
اَٟش ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي َص َط ِي ْئ یُ ِحز ٔ ُئ َ٣ک َ َ
اٟل ٌَاَ ٔ ٦و َ
َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
رح ََ ٠َ ٣ة َو ََّل َي ٔؼ ُّض
رح ََ ٠َ ٣ة و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ٤ِ ًَ ٥زُو بِ ُِ َ ٩
ٔیث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َٓ َ٘ا ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٢ز بِ ِٔ َ ٩
ادمحنبعینم،اامسلیعنباربامیہ،یلعنبزدی،رمعنبایبرحہلم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکںیمافراخدل
نب فدیل یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اہں دالخ وہےئ فہ اکی ربنت ںیم دفدھ
ےلرکآںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفدھایپ۔ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکداںیئافراخدلابںیئاجبنآ ے۔انچہچن
وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایےنیپیکابریاہمتریےہنکیلارگاچوہوتاخدلوکرتحیجدف۔سپںیمےناہکںیمآپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےک وجےھٹ رپ یسک وک رتحیج ںیہندے اتکس۔ رھپروسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ارگ اہللاعتیل یسک وکھچک
لل َّ
ِ
ُ
طع
ل (اے اہلل امہرے ےئل اس ںیم ربتک
ش ُـ ا ُ
حا ِم ْن ُة َفنَمْ َ َ
ّللَّ َ َ ً
الھکےئ وت اےس اچوا  ہک ہی داع زپےھ ا َّم َي ِر ْ
ک َ َن فِن ِة َف َأ ْ ِمْ َنا َ ْ ً
دیپا رفام افر ںیمہ اس ےس رتہب الھک) افر ارگ یسک وک اہلل دفدھ تالےئ وت فہ ےہک (اے اہلل امہرے ےئل اس ںیم ربتک دیپا رفام افر ہی
(دفدھ)زمدیاطعرفام)رھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفدھےکالعفہوکیئزیچایسیںیہنہکاھکےنافرےنیپدفونںےک
ےئلاکیفوہ۔ہیدحثینسحےہ ۔ضعبرافویںےنہیدحثییلعنبزدیےسرمعنبرحہلمےکوحاہلےسلقنیکافرضعباںیہنرمع
نبرحہلم ےتہںیہنکیلہیحیحصںیہن۔
رافی  :ادمحنبعینم،اامسلیعنباربامیہ،یلعنبزدی،رمعنبایبرحہلم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکاھکےنےسرفاتغرپایکےہک؟

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکاھکےنےسرفاتغرپایکےہک؟

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1381

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،ثور ب ٩یزیؽ ،ظاٟؽ بٌ٣ ٩ؽا ،٪شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ث َ ِو ُر بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َ ٢ک َ َ
یؽ َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُرٓ ٌَٔ ِت ا ِ٤َ ٟائ َٔؽةُ ٔ ٩ِ ٣بَی ِ ٔن َی َؽیِطٔ َي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َش ِّ ٤ؽا َٛثٔی ّرا كَ ِّي ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔيطٔ َُی ِ َر

َُ ٣و َّؼ َٕ َو ََّل ُِ ٣ش َت ِِىّی ًَ ُِ ٨ط َربُّ َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلص
لْ
م َر ًک
اہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم ےسدرتس وخاؿااھٹایاجاتوت آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسہی داعزپےتھ آ ےا حَمْ ُددّللَِّ َ ْ ً د
َحا َ ِثًا َط ِّی ًنا َُ
فِن ِة(ینعیامتؾرعتںیفیتہبزایدہرعتفیافراپکرعتفیایسےئلیکےہ(اےاہلل)اسںیمربتکدیپارفامل اسےسےبرپفاہافر
ےباینزںیہنںیہ۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکاھکےنےسرفاتغرپایکےہک؟

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1382

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،شٔؽ بُ ٩ياث و ابوظاٟؽ اش٤ز ،شحاد ب ٩اركاة ،ریاط بً ٩بيؽة ،شٔؽ ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
يؽ َة َٗا َ٢
اث َوأَبُو َظإ ٔ ٟؽ اْلِ َ ِش َ٤زُ ًَ َِ ٩شحَّا ٔد بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ًَ ِ ٩رٔ َیاطٔ بِ ًَٔ ٩ب ٔ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َشٔ ِْؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی أَبٔی َسٌٔي ٕؽ و َٗا َ ٢أَبُو َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ ٣َ ٩ولّی ْٔلَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَب ٔی َسٌٔي ٕؽ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ک َ َ

َش َب َٗا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا َو َس َ٘اَ٧ا َو َج ٌَ َ٨َ ٠ا ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ی َن
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَک َ َ ١أَ ِو َ ٔ

اوبدیعس اجش ،صفح نب ایغث ف اوباخدل ارمح ،اجحج نب اراطة ،رایح نب دیبعة ،صفح ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع
لْ
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان ام فؽ رفامےت ای اپین ونش رفامےت وت ہی املکت  ےتہ ا حَمْ ُدد ّللَِّ َّ دِ
ش َي
الق َأ ْطعَمَ َنا َف َ َ
جعل َ مُ ْسل ِ
م
ی
ِ
َن۔اخل(ینعیامتؾرعتںیفیاہللیہےکےئلںیہسجےنںیمہالھکایتالایافراملسمؿانبای)
َف َ َ َنا
رافی  :اوبدیعس اجش ،صفح نبایغثفاوباخدلارمح،اجحج نباراطة،رایح نبدیبعة ،صفح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکاھکےنےسرفاتغرپایکےہک؟

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1383

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًيً ،١بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،سٌيؽ ب ٩ابی ایوب ،ابو٣زشو ،٦شرضت سہ ١بٌ٣ ٩اذ ب ٩ا٧ص رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

ْق ُئ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّیو َب َش َّؽثَىٔی أَبُو َِ ٣زشُوَ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ١
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَک َ َ ١كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ َ٤ىٔی

َُف َٟطُ َ٣ا َت َ٘ َّؽ َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوأَبُو
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َص َذا َو َر َز َٗٔ٨يطٔ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َش ِو ٕ٣ٔ ٢ىِّی َو ََّل ُٗ َّوة ٕ ُ ٔ َ
َِ ٣زشُوٕ ٦ا ِس ُ٤طُ ًَ ِب ُؽ اَّ ٟزش ٔٔي ٥بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ٪

دمحمنباامسلیع،دبعاہلل نب سیدیرقمی،دیعس نبایباویب ،اوبرموحؾ،رضحت لہسنباعمذ نباسنریضاہللاعتیل ہنع اےنپفادل
(اعمذ نب اسن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اھکان اھکےن
الق َأ ْطعَمَ ِییه ََددا َف َر َزقَین ِة نِمْ َْ
ےکدعبہیداعزپےھ اگالْحَمْ ُددّللَِّ َ
ح ٍؽ ِ ِ ّ
ّ
ِ
غِ َْ
ِ َؾ نِمْذ َْب ِن ِة۔ (ینعی امتؾ رعتںیفیایس
م َف َلاوَُّ ٍةعُف ِ َر لَ ُة َم َ َ َّ د
د
ِ
ےئلیکںیہسجےنےھجمہیاھکانالھکایافرےھجمریمیدقرتفاطتقہنوہےنےکابفوجدہیانعتیرفامای)وتاےکسامتؾےلھچپانگہاعمػرک
دےیئاجںیئےگ۔ہیدحثیرغ بےہافراوبرموحؾاکانؾدبعارلمیحنبومیمؿےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دبعاہللنبسیدیرقمی،دیعسنبایباویب،اوبرموحؾ،رضحتلہسنباعمذنباسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیمہکدگےھیکآفازنسرکایکاہکاجےئ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباسابرےںیمہکدگےھیکآفازنسرکایکاہکاجےئ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1384

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽٟ ،يث ،جٌَف ب ٩ربيٌہ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َّ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
يٌ َة ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اط ِّ
ي ٙا ِٔ ٟص َ٤ارٔ
َاسأَُٟوا اہللَ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـٔ٠طٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا َرأَ ِت َ٠َ ٣کّا َوإٔذَا َسٌِ ٔ٤ت َُِ٧ ٥ض ٔ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِٔ ٥ػ َي َ
اٟؽیَٔ َٜة ٓ ِ
َٓ َت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َلا َٔٓ ٪إُٔ َّ ٧ط َرأَی َط ِي َلاّ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،رفعج نب رہعیب ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایبج مترمغیکآفازونسوتاہللےساساکلضفاموگنویکہکنفہرفےتشوک دھکیرک وباتلےہ افربج دگےھیکآفازونس وت
ف َ َیع َ َّوذُفازپوھویکہکنفہاطیشؿوکدھکیرکوباتلےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،رفعجنبرہعیب،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببحیبست،ریبکت،لیلہتافردیحمتیکتلیضف
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحیبست،ریبکت،لیلہتافردیحمتیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1385

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼً ،بؽاہلل ب ٩برکسہِم ،شات ٥ب ٩ابی ػِیرة ،ابی ب٠خ٤ً ،زو ب٣ ٩ي٤و ،٪شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َّ
ِم ًَ َِ ٩شات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َػِٔی َر َة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِٕ ٠خ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
اٟش ِض ٔ ُّ
ق أَ َش ْؽ َي ُ٘و ََُّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ
َِ ٣ي ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ

َّ
َّ
ُح َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
َف ِت ًَ ُِ ٨ط َظ َلایَا ُظ َوَِ ٟو کَاِ َ ٧ت ِٔ ٣ث ََ ١زبَ ٔؽ ا َِ ٟب ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
أَ ِٛبَرُ َو ََّل َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إَّٔل بٔاہللٔ إَّٔل َُ ِّ ٛ
َو َر َوی ُط ٌِ َب ُة َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اس ُُ ٤ط َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي َٕ ٥ويُ َ٘ا ُ ٢ابِ ُ٩
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِٕ ٠خ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َوأَبُو بَ ِٕ ٠خ ِ
ُسَِ ٠ي ٕ ٥أَي ِّـا َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩شات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َػِٔی َر َة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِٕ ٠خ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ٩ِ ًَ ٪
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة

ًَ ِ ٩أَب ٔی بَ ِٕ ٠خ ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط

یل
دبع اہلل نب ایب زاید ،دبعاہلل نب رکبیمہس ،احمت نب ایب ریغصة ،ایب  ،،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
ّلل َفا َُّ
رفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامای زنیم رپوکیئ صخشااسی ںیہن وج َل ِإلَ َة ِإ َّلا َُّ
ح َؽ َف َلاوَُّ َة ِإ َّل
ّلل َأ ْ َ
کُ َف َل َ ْ
ّللَّ ےہک وتاےکسامتؾ(وھچےٹ) انگہاعمػ رک دےئاجےت ںیہارگہچدنمسر یک اھجگ ےکرباربوہں۔ ہیدحثی نسحرغ بےہ۔
ِي ِ
یل
یل
ہبعشیہیدحثیاوب ،ےسایسیکامدننلقنرکےتںیہنکیلہیرفاتیہریرموفعےہ۔اوب ،۔ییحینبایبمیلسںیہ۔ضعباںیہنانب

یل
میلس ےتہںیہ۔دمحمنباشبریھبانبدعیےسفہاحمتےسفہاوب ،ےسفہرمعفنبومیمؿےسفہدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع ےس
افرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحلقنرکےتںیہ۔
یل
رافی  :دبعاہلل نب ایب زاید ،دبعاہلل نب رکبیمہس ،احمت نب ایب ریغصة ،ایب ،،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحیبست،ریبکت،لیلہتافردیحمتیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1386

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،زشو ٦بً ٩بؽاٌٟزیز ًلار ،ابونٌا٣ہ سٌؽی ،ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی ،شرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣زشُ ُو ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا َِّ ٌَ ٟلا ُر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َن ٌَا ََ ٣ة َّ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ ِ٩
اٟش ٌِؽ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
اض
أَبٔی َُ ٣
َش ِٓ َ٨ا ًَل َی ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َٓ َٜب َّ َر اُ ٨َّ ٟ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َٔ ِ٨َ ٠ا أَ ِ َ
َتِٜبٔی َر ّة َو َر َٓ ٌُوا ب ٔ َضا أَ ِػ َوا َت ُض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ربََِّ ٟ ٥ِ ُٜي َص ب ٔأ َ َػ ََّ ٥و ََّل َُائ ٔبٕ ص َُو بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وبَی ِ َن
ک َ٨ِ ٛزّا ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ََّل َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ض رٔ َشالٔ ٥ِ ُٜث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ي ٕص أَ ََّل أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
ُر ُؤ ٔ

َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ َُٔ ً ٩يسی َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوأَبُو ًُ ِث ََ ٤
اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ١ٓ ٕ ٣ُ ٩وأَبُو َن ٌَا ََ ٣ة ِ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ُّٔی ِ
ض رٔ َشالٔ ٥ِ ُٜإٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی ًٔ٤َِ ٠طُ َوٗ ُِؽ َر َت ُط
ص َُو بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وبَی ِ َن ُر ُؤ ٔ

دمحم نب اشبر ،رموحؾ نب دبعازعلسی اطعر ،اوباعنہم دعسی ،اوبامثعؿ دہنی ،رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکل روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاکیگنجںیمےبجل فاسپآےئوتدمہنیےکرق بےچنہپرپولوگں ےن
تہب دنلب آفاز ےس ریبکت یہک۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اہمترا رب ارہہ ںیہن افر ہن یہ فہ اغبئ ےہ ہکلب فہ اہمترے افر

اہمتری وسارویں ےک رسفں ےک درایمؿ ےہ۔ رھپ آپ ےن رفامای اے دبعاہلل نب سیق ایک ںیم ںیہمت تنج ےک زخاونں ںیم ےس
ّللَّےہ۔ہیدحثینسححیحصےہافراوبامثعؿدہنیاکانؾدبعارلنمحنبلمافر
ح َؽ َف َلاوَُّ َة ِإ َّل ِي ِ
اکیزخاےنےکقلعتمہناتبؤںفہ َل َ ْ
اوباعنہم اک انؾ رمعف نب ٰیسیع ےہ۔ ہی وقؽ ہک اہلل اعتیل اہمترے افر اہمتری وسارویں ےک رسفں ےک درایمؿ ےہ اس ےس رماد اہلل
اعتیلاکملعافرایکسدقرتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،رموحؾنبدبعازعلسیاطعر،اوباعنہمدعسی،اوبامثعؿدہنی،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحیبست،ریبکت،لیلہتافردیحمتیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1387

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،سيارً ،بؽاٟواشؽ ب ٩زیاؼً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصاٗ ،ٚاس ٥بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ٩٤ب٩
اسصاٗ ،ٚاس ٥بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّار َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟواش ٔ ٔؽ بِ ُ ٩زٔیَاؼ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َسي ْ
َس َی بٔی َٓ َ٘ا َ ٢یَا
اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٔ َٟ٘ ٥َ ٠
يَِ ٟ ٥ي ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
يت إٔبِ َزاصٔ َ

ک ٔ٣ىِّی َّ
ا ٪اہللٔ
اٟش ََل ََ ٦وأَ ِظبٔرِص ُِ ٥أَ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة كَي َِّب ُة اٟتُّ ِربَ ٔة ًَ ِذبَ ُة ا ِ٤َ ٟا ٔ
ْق ِئ أ ُ ََّ ٣ت َ
اس َضا ُس ِب َص َ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ أَ ِ ٔ
يٌ ْ
َغ َ
ئ َوأََ َّ ٧ضا ٗ ٔ َ
اَ ٪وأَ ََّ ٔ ٪
وب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َشؽٔیثٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ

دبع اہلل نب ایب زاید ،ایسر ،دبعاولادح نب زاید ،دبعارلنمح نب ااحسؼ ،اقمس نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح نب ااحسؼ ،اقمس نب
دبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبش
رعماجںیمریمیاربامیہہیلع االسلؾےسالماقتوہیئوتاوہنںےناہکہکاینپاتموکریماالسؾاچنہپدےئجیافراؿےسہہکدےئجیہک

لْ
ّللَّ
ّللَّ َفا ُ
ّللَّ َفا حَمْ ُدد ّللَِّ َف َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
تنج یک یٹم تہب ایھچ ےہ۔ اس اک اپین اھٹیم ےہ افر فہ ومہار دیماؿ ےہ۔ اس ےک درتخ ُش ْیجَا َؿ ا ِ

کُںیہ۔ اس ابب ںیم رضحت اوباویب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی اس دنس ےس ینعی رضحت انب وعسمد
َأ ْ َ
ریضاہللاعتیلہنعیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔

رافی  :دبعاہللنبایبزاید،ایسر،دبعاولادحنبزاید،دبعارلنمحنبااحسؼ،اقمسنبدبعارلنمح،دبعارلنمحنبااحسؼ،اقمسنب
دبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببحیبست،ریبکت،لیلہتافردیحمتیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1388

٣وسی جہىی ،شرضت ٣ؼٌب ب ٩سٌؽ
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽٰ ،

وسی ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی َش َّؽثَىٔی ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣
ٕ
ٕ َش َش َٕ ٨ة ٓ ََشأ َ َُ ٟط َسائ ٔ ُْ ٩ِ ٣ٔ ١جََ ٠شائٔطٔ َِ ٛي َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٔ ٟ ٢حََ ٠شائٔطٔ أَ َي ٌِحٔز ُ أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪یٔ ِٜش َب أَ َِ ٟ
ٕ َس ِّيئَ ٕة َٗا َ ٢أَبُو
ٕ َش َش َٕ ٨ة َوتُ َص ُّم ًَ ُِ ٨ط أَ ُِ ٟ
ٕ َش َش َٕ ٨ة َٗا َ ٢ي َُش ِّب ُض أَ َش ُؽ ُ٣ٔ ٥ِ ٛائ َ َة َت ِشبٔي َص ٕة تَُ ِٜت ُب َٟطُ أَ ُِ ٟ
َیٔ ِٜش ُب أَ َش ُؽَ٧ا أَ َِ ٟ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ومٰیس ینہج ،رضحت بعصم نب دعس اےنپ فادل ےس رفاتی ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اےنپ ل  سلجم (احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع) ےس رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ اکی زہار ایکینں امکےن یھب اع ے ےہ؟ یسک صخش ےن
ّللَّےہک وت اس ےک دبےلاکیزہار
وساؽیکہک فہےسیک؟ آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایارگمت ںیم ےسوکیئ وس رمہبت ُش ْیجَا َؿا ِ
ایکینںھکلدیاجیتںیہافراےکساکیزہار(ریغصہ)انگہاٹمدیاجےتںیہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ومٰیسینہج،رضحتبعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1389

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،روط بً ٩باؼة ،شحاد ػواٖ ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة ًَ َِ ٩شحَّا ٕد اٟؼَّ َّو ٔ
اٖ ًَ ِ ٩أَب ٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َغ َس ِت َُ ٟط ِ َ ٧ع َْ ٠ة فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔيَ ٥وب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ ُ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َُ ٢س ِب َص َ
يض ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
یب َػ ٔص ْ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اجحجوصاػ،اوبزریب،رضحت اجربریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ادمحنبعینم ،رفح نبابعدة ،ا
لْع ِی ئ
ّللَّا َغ ِم َف ِحَمْ ِ ددـِاتہکےہاسےئلیکتنجںیموجھکراکاکیدرتخاگلدایاجاتےہ۔ہیدحثینسححیحصرغ ب
ےنرفامایوجصخش ُش ْیجَا َؿا ِ
ےہ۔ل اسدحثیوکرصػاوبزریبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔فہاجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،رفحنبابعدة،اجحجوصاػ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1390

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩رآٍ٣ ،ؤ ،١٣ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ابوزبیر ،جابز رضی اہلل ً٨ہ اض شؽیث ٛو ٣و ١٣سے ا٧ہوں ےن ش٤اؼ ب٩
س٤٠ہ سے ا٧ہوں ےن ابوزبیر سے ا٧ہوں ےن جابز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ٩ِ ًَ ١ْ ٣ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َغ َس ِت َُ ٟط ِ َ ٧ع َْ ٠ة فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔيَ ٥وب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ ُ ٔ
ََٗ ٩ِ ٣ا َُ ٢س ِب َص َ
َغ ْ
دمحمنبراعف،ؤملم،امحدنبہملس،اوبزریب،اجربریضاہللہنعاسدحثیوکوملمےساوہنںےنامحدنبہملسےساوہنںےناوبزریب
ےس اوہنں ےن اجرب ریض اہللاعتیلہنع ےس افر اوہنں ےن یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ایسیکلثملقن ایک ےہ۔ ہیدحثی
نسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ؤملم،امحد نبہملس ،اوبزریب،اجربریضاہللہنعاسدحثی وک وملمےساوہنں ےنامحد نبہملسےساوہنں
ےناوبزریبےساوہنںےناجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1391

راوی  :نْص بً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤وفی٣ ،صاربی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،سِم ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
ْص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ

َُف ِت َُ ٟط ذُُ ٧وب ُ ُط َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ِٔ ٣ث ََ ١زبَ ٔؽ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َُ ٢س ِب َص َ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ ُ ٔ َ
ُح َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟب ِ ٔ

رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
رصننبدبعارلنمحوکیف،احمریب،امکلنباسن،یمس،اوباصحل ،ا
لْع ِی ئ
ّللَّا َغ ِم َف ِحَمْ ِددـِاہکاےکسامتؾانگہاعمػرکدیےارگہچدنمسر یک
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجےنوسرمہبت ُش ْیجَا َؿا ِ
اھجگےکرباربیہوہں۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :رصننبدبعارلنمحوکیف،احمریب،امکلنباسن،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1392

راوی  :یوسٕ بً ٩يسی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي٤ً ،١ارة بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ٕ بِ َُٔ ً ٩يسی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کََ ٤َ ٔ ٠تا َٔ ٪ظٔٔي َٔ َتا ًَٔ ٪ل َی اَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪ث٘ٔي ََ ٠تا ٔ ٪فٔی ا ِٔ٤ٟيزَا ٔ٪
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔيَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ ُس ِب َص َ
َشبٔيب َ َتا ٔ ٪إلٔ َی اٟزَّ ِش َُ ٩ٔ ٤س ِب َص َ
َغ ْ

ویفسنبیسیع،دمحمنبلیضف،امعرةنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص ااہلل
لْع ِی
ّللَّ ا َغ ِم
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف ےملک اےسی ںیہ وج زابؿ رپ آاسؿ ،زیماؿ رپ اھبری افر رنمح وک دنسپ ںیہ۔ (فہ ہی ںیہ) ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ئ
َف ِحَمْ ِددـِ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ویفسنبیسیع،دمحمنبلیضف،امعرةنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1393

٣وسی انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،سِم ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
يت َوص َُو ًَل َی کُِّ١
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ یُ ِصٌٔی َویُُ ٔ٤
ک َُ ٟط َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
َشی َ

رحزّ ا
َش رٔ َٗ ٕ
اُ َٟ ٪ط ً ٔ ِؽ ُٔ ِ ًَ ٢
اب َو ُٛت َٔب ِت َُ ٟط ٔ٣ائ َ ُة َش َش َٕ ٨ة َو ُٔ ٣ص َي ِت ًَ ُِ ٨ط ٔ٣ائ َ ُة َس ِّيئَ ٕة َوک َ َ
َط ِي ٕئ َٗؽ ْٔیز فٔی َی ِو٣ٔ ٕ ٦ائ َ َة َ٣زَّة ٕ ک َ َ
اُ َٟ ٪ط ٔ ِ
َّٔ ٩ِ ٣
ک َشًَّی یُ ِٔ ٤س َی َوَ ٥َِ ٟیأ ِ ٔ
ک َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ٩
ت أَ َش ْؽ بٔأَٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا َجا َئ بٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ َش ْؽ ًَ ١َ ٔ٤أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟظ ِي َلا َٔ ٪ی ِو َ٣طُ ذََ ٔ ٟ
ُح
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ ُش َّل ِت َظ َلا َیا ُظ َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت أَ ِٛث َ َر َٔ ٩ِ ٣زبَ ٔؽ ا َِ ٟب ِ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َُ ٢س ِب َص َ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
جـُ َل يِرِن ة ة الْمُ ْلک ف ة الْحَمدد ئُخ ْ ِیی ف ُ ُِ ف ُ َ
فآہل فملس ےن رفامای وج صخش َل ِإلَ َة ِإ َّل ا َ
َ دَق ٌِّث۔ دقری رفزاہن وس
ّللُّ َف ْ َ د
ک َ ٍْ
َ لَ ُ ل َ ُ ُ َ ل َ ُ ْ ُ
ھ َلَع ُ ّ ِ
َ ُ َ َ
رمہبتزپےھاگ۔اےسدسالغؾآزادرکےناکوثاباطعایکاجےئاگ۔اسےکےئلوسایکینںھکلدیاجںیئیگ۔اےکسوسانگہاعمػرک
دیاجںیئےگ۔افرہی اس ےئلیکاسرفزاشؾکتاطیشؿ ےسانپہاکاکؾ دےاگ افر ایقتمےکدؿاسےس اےھچ اامعؽرصػفیہ
صخششیپرکےکساگوجاوکساسےسزایدہزپاتھراہوہاگ۔اسدنسےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہییھبوقنمؽےہہکسج
ئ
ّللَّ َف ِحَمْ ِددـِ زپاھ اےکس امتؾ انگہ اٹم دےیئ اجےت ںیہ وخاہ فہ دنمسر یک اھجگ ےک ربارب یہ وہں۔ ہی دحثی نسح
ےن وس رمہبت ُش ْیجَا َؿ ا ِ
حیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1394

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی طواربً ،بؽاٌٟزیزب٣ ٩عتار ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،سِم ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ِم ًَ ِ٩
اٟظ َوار ٔٔب َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ
أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ش ٔی َن ي ُِؼبٔضُ َوش ٔی َن یُ ِٔ ٤سی ُس ِب َص َ
ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ َ ٥َِ ٟیأ ِ ٔ
ت أَ َش ْؽ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ بٔأَٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا َجا َئ بٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ َش ْؽ َٗا َِ ٣ٔ ٢ث َ٣َ ١ا َٗا َ ٢أَ ِو َزا َؼ ًََِ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،دبعازعلسینب اتخمر ،لیہس نب ایب اصحل ،یمس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن
ئ
ّللَّ َف ِحَمْ ِددـِ وس
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش حبص ف اشؾ ُش ْیجَا َؿ ا ِ
رمہبترپےھاگ۔ایقتمےکدؿاسےسالضفلمعفیہصخشالےکساگوجاسےسزایدہرمہبتایاینتیہرمہبتزپےھاگ۔ہیدحثی
نسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،دبعازعلسینب اتخمر ،لیہس نب ایب اصحل ،یمس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1395

راوی  :اس٤اًي ١ب٣ ٩وسی ،ؼاؤؼ ب ٩زبزٗاْ٣ ،٪ط ورا٧ ،ٚآٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

وسی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َؼا ُوؼُ بِ ُ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا َْٔ ٣َ ٩ِ ًَ ٪طٕ ا َِ ٟو َّرا َٔ٧ ٩ِ ًَ ٚآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َشا َو َ٩ِ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َی ِؤْ ٕ ٦ل َ ِػ َصابٔطٔ ُٗوُٟوا ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ ٔ٣ائ َ َة َ٣زَّة ٕ ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا ََّ ٣ز ّة ُٛت َٔب ِت َُ ٟط ًَ ِ ّ

ََف َُ ٟط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َشا ُٛت َٔب ِت َُ ٟط ٔ٣ائ َ ّة َو ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا ٔ٣ائ َ ّة ُٛت َٔب ِت َُ ٟط أَ ِّٟٔا َو ََ ٩ِ ٣زا َؼ َزا َؼ ُظ اہللُ َو َِ ٩ِ ٣
َٗاََ ٟضا ًَ ِ ّ
َف اہللَ ُ َ َ
اس َت ِِ َ َ
َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اامسلیعنب ومیس،داؤد نبزرباقؿ،رطمفراؼ،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیل امہنع ےسرفاتیےہہک اکی دؿ یبنارکؾ یلص
ئ
ّللَّ َف ِحَمْ ِددـِ زپاھ رکف اےئلس ہک وج صخش اےس اکی
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک وس رمہبت ُش ْیجَا َؿ ا ِ
رمہبتزپاتھےہاےکس ےئلدسایکینںھکلدیاجیتںیہ۔رھپ وجدسرمہبتزپاتھےہاےکس ےئلوس افروجوسرمہبتزپاتھ ےہاےکس ےئل
زہارایکینںھکلدیاجیتںیہافروجاسےسزایدہزپےھاگاہللاعتیلیھباےسزایدہاطعءرفامںیئےگافروجاہللےسرفغمتامےگناگاہلل
اعتیلاےساعمػرکدںیےگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،داؤدنبزرباقؿ،رطمفراؼ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1396

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩وزیز واسلی ،ابوسٔيا ٪ش٤یری ،ؿصاک ب ٩ش٤زة ،شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

ا ٪ا ِٔ ٟص ِ٤ی َر ُّٔی ًَ َِّ ٩
اٟـصَّا ٔک بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ز َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩وزٔیز ٕا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُسٔ َِي َ
اَ ٩ِ ٤َ َٛ ٪ش َّخ ٔ٣ائ َ َة َ٣زَّة ٕ
َج ِّؽظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠سبَّضَ اہللَ ٔ٣ائ َ ّة بٔا َِ َِ ٟؽاة ٔ َو ٔ٣ائ َ ّة بٔا ِٔ ٌَ ٟش ِّی ک َ َ

ض فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ أَ ِو َٗا ََُ ٢زَا ٔ٣ائ َ َة َُزِ َوة ٕ َو َ٩ِ ٣
ُف ٕ
َو ََ ٩ِ ٣شَ ٔ٤ؽ اہللَ ٔ٣ائ َ ّة بٔا َِ َِ ٟؽاة ٔ َو ٔ٣ائ َ ّة بٔا ِٔ ٌَ ٟش ِّی ک َ َ
اَ ٩ِ ٤َ َٛ ٪ش ًََ ١َ ٤ل َی ٔ٣ائَةٔ َ َ
ا ٩ِ ٤َ َٛ ٪أَ ًِ َت َ٣ٔ ٙائ َ َة َر َٗ َب ٕة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟؽ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١و ََٛ ٩ِ ٣ب َّ َر اہللَ ٔ٣ائ َ ّة بٔا َِ َِ ٟؽاة ٔ
َص َّ ١َ ٠اہللَ ٔ٣ائ َ ّة بٔا َِ َِ ٟؽاة ٔ َو ٔ٣ائ َ ّة بٔا ِٔ ٌَ ٟش ِّی ک َ َ
َو ٔ٣ائ َ ّة بٔا ِٔ ٌَ ٟش ِّی  ٥َِ ٟیَأ ِ ٔ
ک ا َِ ٟي ِؤ ٦أَ َش ْؽ بٔأ َ ِٛثَرَ ٔ٤َّ ٣ا أَتَی بٔطٔ إ ٔ ََّّل ََٗ ٩ِ ٣ا َِ ٣ٔ ٢ث َ٣َ ١ا َٗا َ ٢أَ ِو َزا َؼ ًَل َی َ٣ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ت فٔی ذََ ٔ ٟ
َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنبفزریفایطس،اوبایفسؿ ریمحی،احضک نبرمحة ،رضحترمعف نببیعش اےنپ فادل ےسافر فہ اؿ ےکدادا ےس لقنرکےت ںیہ
ہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےنرفامایسج ےن اکیوسرمہبت حبصافراکیوس رمہبتاشؾ ُش ْیجَا َؿا َِّ
ّللزپاھ وگای ہکاس ےن وس
لْ
جح  ےئ افر سج ےن حبص ف اشؾ وس وس رمہبت ا حَمْ ُدد ّللَِّ اہک وگای ہک اس ےن وس اجمدہفں وک وھگڑفں رپ وسار رکاای رفامای وگای اس ےن وس اہجد
 ےئ۔ افر سج ےن حبص ف اشؾ وس وس رمہبت َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل اہک وگای ہک اس ےن افالد اامسلیع ہیلع االسلؾ ےس وس الغؾ آزاد  ےئ افر سجےن
کُزپاھ۔ ایقتم ےک دؿ اس ےس رتہب اامعؽفیہ شیپ رکےکس اگ سج ےن اس ےس زایدہ رمہبت اس ےک
حبص ف اشؾ وس وس رمہبت اّللَُّ َأ ْ َ
رباربزپاھوہاگہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبفزریفایطس،اوبایفسؿریمحی،احضکنبرمحة،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1397

راوی  :ششین ب ٩اسوؼ ًحلی بِؽاؼی ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦شش ٩ب ٩ػاٟض ،ابوبَش ،زہزی سے ا٧ہوں ےن شش ٩ب ٩ػاٟض

َش ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٕٔ ٟت ِشبٔي َص ٕة فٔی َُی ِرٔظ ٔ
ا ٪أَٓ َِـ ُ
َٗا ََ ٢ت ِشبٔي َص ْة فٔی َر ََ ٣ـ َ
نیسح نب اوسد یلجع دغبادی ،ییحی نب آدؾ ،نسح نب اصحل ،اوبرشب ،زرہی ےس اوہنں ےن نسح نب اصحل ےس اوہنں ےن اوبرشب ےس

ّللَّ انہک راضمؿ
افر فہ زرہی ےس اس دحثی وک لقن رکےت ںیہ۔ زرہی  ےتہ ںیہ ہک راضمؿ اابملرک ںیم اکی رمہبت ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ّللَّےنہکےسالضفےہ۔
اابملرکےکالعفہزہاررمہبت ُش ْیجَا َؿا ِ
رافی  :نیسحنباوسدیلجعدغبادی،ییحینبآدؾ،نسحنباصحل،اوبرشب،زرہیےساوہنںےننسحنباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1398

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽٟ ،يث ،ظ٠ي ١ب٣ ٩زة ،ازہز بً ٩بؽاہلل ،شرضت ت٤ي ٥ؼاری رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟعٔ٠ي ٔ ١بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَ ِز َص َز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤يَّ ٥
اٟؽار ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ

ک َُ ٟط إ ٔ َّ ٟضا َواش ّٔؽا أَ َش ّؽا َػ َّ ٤ؽا َ ٥َِ ٟی َّتع ٔ ِذ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢أَ ِط َض ُؽ أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
َشی َ
َش َ٣زَّا ٕ
ٕ أَ َِ ٕٔ ٟش َش َٕ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
ت ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط أَ ِر َبٌٔی َن أَ َِ ٟ
َػاش َٔب ّة َو ََّل َوَّ ٟؽا َو ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜط ُّ ُٔ ٛوا أَ َش ْؽ ًَ ِ َ

اب ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ص َُو
 ١بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َِ ٟي َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی ً ٔ َِ ٨ؽ أَ ِػ َص ٔ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوا َِ ٟعٔ٠ي ُ
َٔ
َغ ْ
رک ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ُُ َ ٨ِ ٣
ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیلخنبرمة،ازرہنبدبعاہلل،رضحتمیمتداریریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقن
جا
اجا َأ َ ً د
ِن لَ ُة ِإل َ ًها َف ِ ً د
ّللَّ َف ْ َ د
رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش دس رمہبت َأ ْہ َه ُدد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ج ُـ َل يِر َ
ُ
ج زپاتھ ےہ اہلل اعتیل اےکس ےئل اچر رکفڑ ایکینں ھکلدےتی ںیہ۔ ہیدحثی رغ ب ےہ۔
لا َفمَلْ َیک ْن لَ ُة ُکفُ ًوا َأ َ ٌّ د
َضمَ ًددا مَلْ َب َّیج ِْدد َص ِج َن ًة َف َل َف َ ً د
ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔لیلخنبرمہدحمنیثےکزندکیوقیںیہن۔اامؾدمحمنباامسلیعاخبریاںیہنرکنم
ادحلثی ےتہںیہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیلخنبرمة،ازرہنبدبعاہلل،رضحتمیمتداریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1399

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،لی بٌ٣ ٩بؽً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩زورقی ،زیؽ ب ٩ابی ا٧يشہ ،طہزب ٩شوطبً ،بؽاٟزش ٩٤ب،٥٨ُ ٩
شرضت ابوزر رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّق ُِّّی ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ي َش َة ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ ٔ٩
َش ِو َطبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢فٔی ؼُبُز ٔ َػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َوص َُو

يت َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗؽ ْٔیز
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ یُ ِصٌٔی َویُُ ٔ٤
یک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ثَا ٕ ٪رٔ ِجَِ ٠يطٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی َتک َ َََّّ ٥َ ٠ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
َش َ
َش َؼ َر َجا ٕ
َش َس ِّي َئا ٕ
َش َش َش َ٨ا ٕ
َش َ٣زَّا ٕ
رحزٕ ٔ٩ِ ٣
اَ ٪ی ِو َُ ٣ط ذََ ٔ ٟ
ت َوک َ َ
ک ک ُ َُّ ٠ط فٔی ٔ ِ
ت َو ُرٓ ٔ ٍَ َُ ٟط ًَ ِ ُ
ت َو ُٔ ٣ص َي ِت ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ُ
ت ُٛت َٔب ِت َُ ٟط ًَ ِ ُ
ًَ ِ َ
رح َض َّٔ ٩ِ ٣
اَٟش َک بٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
اٟظ ِي َلا َٔ ٪و ٥َِ ٟیَ َِ ٨ب ّٔ َ ٔ ٟذِ ٧بٕ أَ ِ ٪یُ ِؽر َٔٛطُ فٔی ذََ ٔ ٟ
رکوظ ٕ َو ُ ٔ
ک ا َِ ٟي ِؤ ٦إ ٔ ََّّل ِّ ِ
کُُ ِ ٣َ ِّ١
يض
یب َػ ٔص ْ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ااحسؼ نب وصنمر ،یلع نب دبعم ،دیبع اہلل نب رمعفریق ،زدی نب ایب اہسین ،رہشنب وحبش ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اوبزر ریض اہلل
اعتیلہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخش رجفیکامنزےکدعباسرطحھٹیبرک (ےسیجامنزںیمدہشت
جـُ َل يِرِن لَة لَة الْمُ ْلک فلَة الْحَمْ ُدد ئُخ ْ ِی
ھ َ َلَع ّ ُِ
ِ
ُ َف َُ
ُ
َ دَق ٌِّث
ف
ی
ّللَّ َف ْ َ د
ںیم اتھٹیب ےہ) یسک ےس ابت  ےئریغب دس رمہبت َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ک َ ٍْ
َ ُ
َ ُ ُ ُ َ ُ
زپےھاگاسےکےئلدسایکینںھکلدیاجںیئیگ،اسےکدسانگہاعمػرکدیاجںیئےگ،اےکسدسدراجتدنلب ےئاجںیئےگ
افر فہ اس دؿ رہ ربایئ ےس وفحمظ رےہ اگ افر اےساطیشؿیک چنہپ ےس دفر رک دای اجےئ اگ افر اےساس دؿ رشک ےک العفہ وکیئ انگہ
الہکںیہنرکےکساگ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔

رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،یلع نب دبعم ،دیبعاہلل نب رمعفریق ،زدی نب ایب اہسین ،رہشنب وحبش ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اوبزر
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباجعمداعؤںےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباجعمداعؤںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1400

راوی  :جٌَف ب٣ ٩ص٤ؽ ب٤ً ٩زا ٪ثٌ٠يی ٛوفی ،زیؽ ب ٩شباب٣ ،اٟک بِ٣ ٩وً ،٢بؽاہلل ب ٩بزیؽة اسِ٠م ،شرضت بزیؽہ
اسِ٠م رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اَّ ٪
اب ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة
اٟث ٌِ َٔ ٠ي ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
َف بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َی ِؽ ًُو َوص َُو َي ُ٘و َُّ ٢
ک أََ ِ ٧ت
اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ک بٔأنَِّی أَ ِط َض ُؽ أََ َّ ٧
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ُّ
اہللُ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت اْلِ َ َش ُؽ اٟؼَّ َُ ٤ؽ َّأ ٟذی َ ٥َِ ٟیِ ٔ ٠ؽ َو ٥َِ ٟیُوَِ ٟؽ َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط ُّ ُٔ ٛوا أَ َش ْؽ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َِ َ٘ ٟؽ َسأ َ َ٢

ک بٔ ٔشٔ٨ی َن
َکتُ ُط ٟٔز ُ َصی ِر ٔبِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة َب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
اہللَ بٔا ِسٔ٤طٔ اْلِ َ ًِوَ َّٔ ٥أ ٟذی إٔذَا ؼُعٔ َی بٔطٔ أَ َج َ
اب َوإٔذَا ُسئ ٔ َ ١بٔطٔ أَ ًِ َلی َٗا ََ ٢زیِ ْؽ ٓ ََذ َ ِ
اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی َٓ َص َّؽثَىٔی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ََکتُ ُط ُ ٔ ٟشٔ َِي َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبُو إ ٔ ِس َص َ٣َ ٩ِ ًَ ٙأ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و َٕٗ ٢ا ََ ٢زیِ ْؽ ث ُ َّ ٥ذ َ ِ
یک َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا أَ َظ َذ ُظ أَبُو إ ٔ ِس َص َٙ
یب َو َر َوی َ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َش ْ
َغ ْ

ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ٢

رفعج نب دمحم نب رمعاؿ یبلعث وکیف ،زدی نب ابحب ،امکل نب وغمؽ ،دبعاہلل نب ربدیة ایملس ،رضحت ربدیہ ایملس ریض اہلل اعتیل ہنع
لل َّ
ِ
ْ
ہ
ّ
ّ
ُ
ن
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکاؿاافلظےسداعامےتگنوہےئانسا َّم ِإ ِت َأ ْدَکُلَ ِيَ ِت َأ َه ُ دد َأ َّ َ
ُ َ ُ
نا َُّ
ج (ینعیاےاہللںیمھجتےساسفےلیسےسامہ اتوہںہک
ل َفمَلْ َیک ْنلَ ُة ُکفُ ًوا َأ َ ٌّ د
ي َف ْمَلي ْ د
الِق ْمَل َ ِ ْ د
جا َّلصمَ ُدد َّ د
ن َْال َ ُ د
ّلل َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ
َأ ْ َ

ںیمےنوگایہدیےہہکوتاہللےہ؟ریتےالعفہوکیئ ابعدتےکالقئںیہن۔وتاہنتافرےباینزےہ۔وجہنیسکیکافالدےہافرہنیہ
وکیئایکسافالد ےہافرہن یہوکیئاےکسرباربےہ)۔یبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاسذاتیک مسقسجےک ہضبقدقرت
ںیمریمیاجؿےہاسےناہللےسامسامظعےکفےلیسےسداع یکےہ۔ارگاسےکفےلیسےسداعیکاجےئوتوبقؽیکاجیتےہافر
ارگھچکاماگناجےئوتاطعءایکاجاتےہ۔زدی ےتہںیہہکںیمےنیئکاسؽےکدعبہیدحثیزریہنباعمفہیےکاسےنمیکوتاوہنںےن
رفامای ہک ےھجم ہیدحثی اوبااحسؼ ےن امکل نبوغمؽ ےک وحاےل ےس انسیئ یھت۔ رھپ ںیمےن ایفسؿ ےکاسےنم ایبؿیک وت اوہنں ےن
یھب امکل نب وغمؽ ےس رفاتی یک۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ رشکی اس دحثی وک اوبااحسؼ ےس فہ انب ربدیہ ےس افر فہ اےنپ
فادلےسلقنرکےتںیہ۔اوبااحسؼےنہیدحثیامکلنبوغمؽےسرفاتییکےہ۔
رافی  :رفعج نب دمحم نب رمعاؿ یبلعث وکیف ،زدی نب ابحب ،امکل نب وغمؽ ،دبعاہلل نب ربدیة ایملس ،رضحت ربدیہ ایملس ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباجعمداعؤںےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1401

ًيسی ب ٩یو٧صً ،بيؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ٗؽاط ،طہزب ٩شوطب ،شرضت اس٤اء ب٨ت یزیؽ رضی اہلل تٌالی
راوی ً :لی ب ٩ظَشٰ ،٦
ً٨ہا

َشَ ٕ ٦ش َّؽث َ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕا َِّ َ٘ ٟؽاطٔ ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ظ ِ َ
اس ُ ٥اہللٔ اْلِ َ ًِوَ ُ ٥فٔی َصا َتی ِ ٔن ِاْلیَ َتی ِ ٔن َوإ ٔ َُ ٟض ٥ِ ُٜإ ٔ َْ ٟط َواش ْٔؽ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو اٟزَّ ِش َ ٩ُ ٤اَّ ٟزش ٔي ُ٥
َیز ٔ َ
یؽ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢

يض
ا ٪ا ٥ٟاہللُ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو ا َِ ٟه ُّی ا ُِّ َ٘ ٟي ُوَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َوَٓات ٔ َص ٔة آ َٔ ٤ِٔ ً ٢ز َ

یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،دیبع اہلل نب ایب زاید دقاح ،رہشنب وحبش ،رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتیل اہنع یتہک ںیہ ہک

لَ
ُ
ک
ه
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلاکامسامظعاؿدفآایتںیمےہ َف ِإ م ِإلَ ٌّة َف ِ ٌّ د
اجل ِإلَ َة ِإل ُ َ
ْحارلِّحُ
ھارلّ ُ
َّ ل ْ
ھا ح َ ُّیال ْ َْ ُّیو ُؾہیدحثینسححیحصےہ۔
افروسرہآؽرمعاؿیکادتبایئآتیاملا ُ
ّللَّ َل ِإلَ َة ِإل ُ َ
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،دیبعاہللنبایبزایددقاح،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبسیدیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1402

راوی ٗ :تيبہ ،رطؽی ٩ب ٩سٌؽ ،ابوہانی ظوَّلنی ،ابوًلی ج٨يی ،شرضت ٓـاٟہ بً ٩بيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ی ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی صَإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟع ِوَّلَ ن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِٔ ٨ي ِّی ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا رٔ ِط ٔؽ ُ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اً ْٔؽ إٔذِ َؼ َظ ََ ١ر ُج ََْ ٓ ١ؼلَّی َٓ َ٘ا ََّ ٢
َِف لٔی َو ِار َش ِ٤ىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠حَِٔ ٠ت أَ ُّی َضا ا َِ ٤ُ ٟؼل ِّی إٔذَا َػ َِّ ٠ي َت َٓ َ٘ ٌَ ِؽ َت َٓا ِش َِ ٤ؽ اہللَ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَ ِصُ ُ٠ط َو َػًَ ِّ١ل َ َّی ث ُ َّ ٥ا ِؼ ًُ ُط َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر ُج ْ١
ک َٓ َصَ ٔ٤ؽ اہللَ َو َػلَّی ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َضا ا َِ ٤ُ ٟؼل ِّی ا ِؼ َُ
آَخ َب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
َُ
تُ َح ِب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُ٩
َشیِ ٕض ًَ ِ ٩أَبٔی صَإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی َوأَبُو صَإ ٔ ٧ئ ِ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوا ُظ َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩
اس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َصإ ٔ ٧ئ َوأَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِٔ ٨ي ُّی ِ

ہبیتق ،ردشنی نب دعس ،اوباہین وخالین ،اوبیلع یبنج ،رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی رفام آ ے ہک اکی صخش آای افر اس ےن امنز زپیھ رھپ اہلل ےس رفغمت امےنگن افر ایکس رتمح اک
وساؽ رکےن اگل۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے امنزی وت ےن دلجی یک۔ بج امنز زپھ وکچ وت اہلل یک اس رطح دمح

فانثءایبؿرکفاسیجہکااکسقحےہرھپھجمرپدرفدوجیھبافررھپاسےسداعرکف۔رافی ےتہںیہہکرھپاکیافرصخشےنامنززپیھرھپ
اہلل یک رعتفی ایبؿ یک رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد  اجیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے امنزی داع رکف
وبقؽیکاجےئیگ۔ہیدحثینسحےہ۔اسدحثیوکویحہنبرشحی،اوباہینےسرفاتیرکےتںیہ۔اوباھیناکانؾدیمحنباھین ےہ
ل
افراوبیلعا جیییاکانؾرمعفنبامکلےہ۔
رافی  :ہبیتق،ردشنینبدعس،اوباہینوخالین،اوبیلعیبنج،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1403

راوی ً :بؽاہلل بٌ٣ ٩اویہ ج٤هی ،ػاٟض ٣زی ،ہظا ٦ب ٩ششا٣ ،٪ص٤ؽ ب ٩سیری ،٩شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َوص َُو َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟض َش َّؽثَ َ٨ا َػاْ ٔ ٟض ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ش َّش َ
و ٪ب ٔ ِاْل ٔ َجابَ ٔة َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ َّ ٪اہللَ َّلَ
سٔیر ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِؼًُوا اہللَ َوأَْمُتْن ُ٣وٗ َٔ ُ٨

يب ؼُ ًَ ّ
ائ ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ َُآ ََّٕٔ ١لظ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َّاسا
ٔیث َ ٔ
َي ِش َتحٔ ُ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َسٌِ ٔ٤ت ًَب ّ
َغ ْ
ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر َّٔی َي ُ٘و ُِ ٢اٛتُبُوا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ِّی َٓإُٔ َّ ٧ط ٔث َ٘ ْة

دبع اہلل نباعمفہی یحمج ،اصحل رمی ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےسوبقتیلےکنیقیےساسھتداعاماگنرکف۔افراجؿولہکاہللاعتیلاغلفافروہلفبعل
ںیموغشمؽدؽیکداعوبقؽںیہنرفامےت۔ہیدحثیرغ بےہ،ل اسدحثیوکرصػایسرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،اصحلرمی،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1404

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلْ٣ ٪قی ،شيوة ،ابوہانی٤ً ،زو ب٣ ٩اٟک ج٨يی ،شرضت ٓـاٟہ بً ٩بيؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْق ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش ِي َوةُ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟع ِوَّلَ ن ٔ ُّی أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َ٣إ ٔ ٟک ا َِ ٟح ِٔ ٨ي َّی أَ ِظب َ َر ُظ أََّ٧طُ َسََ ٓ ٍَ ٔ٤ـا ََ ٟة بِ ًَُ ٩ب َ ِي ٕؽ َي ُ٘و َُ ٢س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َی ِؽًُو فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓ٥َِ ٠

ي َُؼًَ ِّ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠حٔ َ ١صَ َذا ث ُ ََّ ٥ؼ ًَا ُظ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أَ ِو َِ ٔ ٟی ِرٔظ ٔإٔذَا َػلَّی
أَ َش ُؽ َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛي ِب َؽأِ ب ٔ َت ِصٔ٤ي ٔؽ اہللٔ َو َّ
ئ ًََِ ٠يطٔ ث ُ َُّ ِٟ ٥ي َؼًَ ِّ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ِٟ ٥ي ِؽ َُ َب ٌِ ُؽ ب ٔ َ٤ا َطا َئ َٗا َ ٢أَبُو
اٟث َ٨ا ٔ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿرقمی،ویحة،اوباہین،رمعفنبامکلیبنج،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکامنزںیمداعامےتگنوہےئداھکی۔اسےن درفدرشفیںیہنزپاھاھت۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاسےندلجییکےہرھپاےسالبایافراےساییسکافروکاہکہکارگمتںیمےسوکیئامنززپےھوتاےساچوا ہکےلہپاہللاعتیل
یکدمحفانثءایبؿرکےرھپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدےجیھبافراےکسدعبوجاچےہداعرکے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿرقمی،ویحة،اوباہین،رمعفنبامکلیبنج،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1405

راوی  :ابوَکیبٌ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ،٦ش٤زہ زیات ،شبيب ب ٩ابی ثابت ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ش ِ٤زَ َة اٟزَّیَّا ٔ
ا٪
ت ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ُ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
ْصی َوا ِج ٌَ ِ٠طُ ا َِ ٟوار َٔث ٔ٣ىِّی َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ
اُ ٠ٟض ًََّ ٥آٔىٔی فٔی َج َشؽٔی َو ًَآٔىٔی فٔی َب َ ٔ

یب
ا َِ ٟصٔ٠ي ُ ٥ال َ ٔ
ا ٪اہللٔ َر ِّب ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔيَ ٥وا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ِرکی ُُ ٥س ِب َص َ
َغ ْ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َط ِيئّا َواہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا َي ُ٘و َُ ٢شب ٔ ُ
يب بِ ُ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َ ٥َِ ٟي ِش َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤
اوبرک ب،اعمفہینباشہؾ،زمحہزایت ،بیبنبایباثتب،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
لل َّ
ِ
َّ َ لْجَل ُِی
ِ
ِی
ِی
ث ِّ
ّللّ ا م
م َل ِإلَ َة ِإل ا ُ
يق َف ْاجعَ ْل ُة ا ْ َلا ِر َ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطح اداع ایک رکےت آ ے ا ُ َّم َعف ِ ی ِف َج َسددِق َف َعف ِ ی ِف َ َ ِ
لَ
م
ی
شالْعَغ ِی ِمفالْح
ِ
َْ
َ
َ
م
اْل َن(ینعیاےاہللریمے مسوکدنتریتسافرریمیاصبرتوکاعتیفاطعء
ر
ّلل
ِ
ّ
د
د
اْلِثُ ُش ْیجَا َؿا ِ
ْ
ال ِ
ُ
َ
ب َْ
َ
ِّ
ّللَّ َر ِّ
ب َْ ْ
رفامافراےسریمافارثانباہللےکوساوکیئابعدتےکالقئںیہنوجربدابرافررکمیےہ۔اہللیکذاتاپکےہوجرعشمیظعاکامکل
ےہ افر امتؾ رعتںیفی امتؾ اہجونں ےک اپےنل فاےل اہلل یہ ےک ےئل ںیہ۔ ہی دحثی انسح رغ ب ےہ۔ ںیم ےن اامؾ دمحم نب اامسلیع
اخبریےسانسفہرفامےتںیہہک بیبنباثتبےنرعفہنبزریبےسوکیئدحثیںیہنہ ی۔
رافی  :اوبرک ب،اعمفہینباشہؾ،زمحہزایت ،بیبنبایباثتب،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1406

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جائ َ ِت َٓاك َُٔ ٤ة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِشأَُ ُٟط َظاؼ ٔ ّ٣ا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ُٗولٔی َّ
ت َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔيَ ٥ربَّ َ٨ا َو َربَّ کَُ ِّ١ط ِي ٕئ ُ٨ِ ٣ز ٔ َ٢
اٟش ِب ٍٔ َو َربَّ ا ٌَِ ٟزِ ٔ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
اػ َيتٔطٔ أََ ِ ٧ت اْلِ َ َّو َُِ ٠َٓ ٢ي َص
َش کَُ ِّ١ط ِي ٕئ أََ ِ ٧ت آظٔذْ ب ٔ َٔ ٨
ْقآ َٔٓ ٪ا َٙ ٔ ٟا َِ ٟصبِّ َواَ ٨َّ ٟوی أًَُوذُ ب ٔ َ
اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ِاْلِٔ٧حٔي َٔ ١وا ِِ ُ ٟ

َخ ََِٓ ٠ي َص َب ٌِ َؽ َک َط ِي ْئ َوأََ ِ ٧ت َّ
ک َط ِي ْئ اٗ ِٔف
ک َط ِي ْئ َوأََ ِ ٧ت ا َِ ٟباك َُِٔ ٠َٓ ٩ي َص ُؼوَ َ ٧
اٟواصٔزُ ََِٓ ٠ي َص ٓ َِو َٗ َ
َٗ ِبَ ٠
َک َط ِي ْئ َوأََ ِ ٧ت ِاْل ٔ ُ
ًَىِّی َّ
َْق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اب اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
اٟؽیِ ََ ٩وأَُِٔ٨ىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ
یب َو َص ََ ٜذا َر َوی َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ُِ ٣ز َس َّل َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

اوبرک ب ،اوبااسہم ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل اہنع یبن
لل َّ
ل
ِ
ل
س
ی
َ
ش
ُ
با َّ م ََو ِ
اتا ّ ْ ِع
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںیئافراخدؾاماگنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایا َّم َر َّ
ارکؾیلصاہلل ا
ْئ
لْعَغ ِی
خ
ل
َ
ْ
ل
ِ
َ
ل
ن
ُ
ْ
َ
ُ
ق
ِ
َ
َ
ُ
ّ
خ
ْ
َ
ُ
آج
ن ِ ٌّ د
َُْ
ک ٍْ
ک َ ٍْ
ال َرا ِة َف ْ ِٔال ِل َفا ْر ِ
ال ِ
ن نِمْ يِرِّ ّ ِ
ب ُ ِّ
آؿ ف ق ا َ ِّت َف َ
ش ا ِم َر َّ َي َف َر َّ
َف َر َّ
َأ َ
م ِ َؽ َّ ْ
الی أعذ ِ َ
ب َْ ْ
ا
ان ِط ف َ َل ْی
ال ِهف َ َل ْی
َف َأ ْن ْٓال ِخف َ َل ْی
َ
بک َ
ِ َب ِصینة َأ ْن َْالفَؽف َ َل ْی َسقَن َلک َ
َ
ن َّ
َ
َ َف َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ق
ٌّ
فن َ ْ ٌّ
ٌّ
ٌّ
ْ
ْ
َ
د
س
ن
أ
ف
َ
ک
ق
س
أ
د
س
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َِ ِ َ ّ ُ
ْ
َ
ْ َ َ َ
َ
َ
َ
ْ َ
ُ َ َ
ُ
ُ
ُ
قْ
ضعَ ِ ّییادلَّ َْ
نِمالْفَ ْقرِزپاھرکف(ینعیاےاہلل۔اےاستآامسونںافررعشمیظعےکامکلاےامہرےافررہزیچےک
ي َف َأعْی ِ ِیی ْ
ا ِ
رب۔اےوترات،الیجنافررقآؿانزؽرکےنفاےلداےنوکافریلھٹگوکااگےنفاےل،ںیمرہابسزیچےکقاسدےسریتیانپہاچاتہ
وہںیکسجاشیپین(ابگڈفر)ریتےدتسدقرتںیمےہ۔وتیہافؽےہھجتےسےلہپھچکںیہنوتیہآرخےہریتےدعبھچکںیہن،
وت یہ اظرہ ےہ ھجت ےس افرپ ھچک ںیہن ،وت یہ ابےس ےہ ،ھجت ےس زایدہ وپدیشہ وکیئ ںیہن۔ ریما رقض ادا رفام افر ےھجم رقف ےس ینغتسم رک
دے) ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ا،شم ےک ضعب اسیھت اس دحثی وک ا،شم ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ ہکبج ضعب
رضحات ا،شم ےس اوباصحل ےک وحاےل ےس رمالس لقن رکےت ںیہ۔ ینعی اس ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذرک ںیہن
رکےت۔
رافی  :اوبرک ب،اوبااسہم،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1407

راوی  :ابوَکیب ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦ابوبرک بً ٩ياغ ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بؽاہلل ب ٩شارث ،زہیر ب ٩اٗ٤ز ،شرضت ًبؽاہلل
ب٤ً ٩زو

غ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ًَ ُِ ٩ز َصی ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َٗ َِ٤ز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢ک َ َ

ئ اْلِ َ ِربَ ٍٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ک َٔ ٩ِ ٣ص ُؤ ََّل ٔ
ََّل َی ِعظَ ٍُ َو ُٔ ٩ِ ٣ؼ ًَا ٕئ ََّل ي ُِش ََ ٍُ ٤و َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ََّل َت ِظ َب ٍُ َو ََّٔ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ل َی ِ ٍُ َٔ ٨أًَُوذُ ب ٔ َ
َجابٔز ٕ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
اوبرک ب،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،ا،شم،رمعفنبرمة،دبعاہللنباحرث،زریہنبارمق،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتی
لل َّ
َئ
ت
َ
ت
ش
خ
ُ
ِ
ْ
َ
ْ
ت
َ
ْ
س
ی
ف
م
ص
ّ
ُ
َ
ْ
َ
س َل َ ُع
ن ْ
ُ َل ُع َفنِمْ ُد َعئٍ َل َ ُع َفنِمْ ٍ
نِم ْ ٍ
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہیداعایک رکےتآ ے،ا ّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ َ
فنِمْ ِ ْ ٍ ب ْیفَ
 ٌ(ینعیاےاہللںیمھجتےساےسیدؽےسانپہامہ اتوہںسجںیموخػدخاہنوہافرایسی
ن ْ
ھ َلئِ َْال ْر َ ِ
نِم َ ُ
َ
ِ َل َ ُع َأ ُع ُذ ِ َ
داعےسانپہامہ اتوہوجوبقؽہنوہیتوہافرااسیسفنوجریسہنوہاتوہافراےسیملعےسانپہامہ اتوہںسجےسوکیئافدئہہنوہ۔ںیماؿ
اچرزیچفںےسریتیانپہامہ اتوہں)سجےسوکیئافدئہہنوہ۔اساببںیمرضحتاجربریضاہللاعتیلہنع،اوبرہریہافرانبوعسمد
ےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیایسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،ا،شم،رمعفنبرمة،دبعاہللنباحرث،زریہنبارمق،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1408

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوٌ٣اویہ ،طبيب ب ٩طيبہ ،شش ٩بْصی ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩طب ٔ ٔ
يب بِ َٔ ٩ط ِي َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ِّی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ق َو َواش ّٔؽا فٔی َّ
ئ َٗا َ٢
اٟش َ٤ا ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَبٔی یَا شُ َؼی ِ ُن ََ ٥ِ ٛت ٌِبُ ُؽ ا َِ ٟي ِو َ ٦إ ٔ َّ ٟضا َٗا َ ٢أَبٔی َس ِب ٌَ ّة ٔس َّت ّة فٔی اْلِ َ ِر ٔ

َٓأ َ ُّی ُض َِ ٥ت ٌُ ُّؽ َ ٔ ٟزُِبَت َٔک َو َرصِبَت َٔک َٗا ََّ ٢أ ٟذی فٔی ا َّ
ک َٗا َ٢
ٟش َ٤ا ٔ
ک کََ ٤َ ٔ ٠تی ِ ٔن َت ٌََِ ٔ٨اَ ٔ ٧
ک َِ ٟو أَ ِسَ ٤َِ ٠ت ًَ َُّ ٤ِ ٠ت َ
ئ َٗا ََ ٢یا ُش َؼی ِ ُن أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
اَ ٠ٟتی ِ ٔن َو ًَ ِؽ َتىٔی َٓ َ٘ا ََّ ١ِ ُٗ ٢
َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِس ٥ََ ٠شُ َؼی ِْن َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔ َی ا ِٟکََ ٤َ ٔ ٠تی ِ ٔن َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٟض ٔ ِ٤ىٔی ُر ِطؽٔی َوأًَ ِٔذنٔی ٔ٩ِ ٣
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َ ِّ
ٔیث ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َش َن ِٔ ٔسی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ادمحنبعینم،اوباعمفہی،بیبشنبہبیش،نسحرصبی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن ریمے فادل ےس وپاھچ ہک اے نیصح مت ےنتک وبعمدفں یک ابعدت رکےت وہ؟ رعض ایک است یک ،ھچ زنیم رپ افر
اکیآامسؿرپ۔وپاھچرھپادیمفوخػسکےسرےتھکوہ؟رعضایکاسےسوجآاسامؿںیمےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ا ے نیصح ارگ مت املسمؿ وہ اجؤ وت ںیم ںیہمت دف اےسی املکت اھکسؤں اگ وج ےھجت افدئہ اچنہپںیئ ےگ۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک بج نیصح
املسمؿوہےئوتاوہنںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھجمدفاملتاھکسےیئنجاکآپیلصاہللہیلعفملسےنفدعہ ایک
لل َّ ُِ َ ل ْ
ِ
تَف ِْ
ش
ی
ِم
َ
ع ِت نِمْ يِرِّ ی وہک (ینعیاے اہلل ےھجم دہاتی دے افر ےھجم ریمے
شِق َفأ ِ ْ د
اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا ّم َأ ْ ِ ی ُر ْ د
سفنےکرشےسؤاچ۔)ہیدحثینسحرغ بےہ۔افررمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنعےسافردنسےسیھبوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوباعمفہی،بیبشنبہبیش،نسحرصبی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
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شؽیث 1409

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ،ابو٣ؼٌب٤ً ،زو ب ٩ابی ً٤زو ٣ولی ا٤ٟل٠ب ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َِ ٣ول َی ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک

ت َّ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ک ٔ٩ِ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٛ ٢ثٔی ّرا َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس َ ٍُ ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِؽًُو ب ٔ َض ُؤَّلَ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟصزَ َٔ ٪وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِلَ َٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِع َٔ ١و َؿ ََّ ٍٔ ٠
اٟؽیِ َٔ ٩وَََُ ٠ب ٔة اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو

دمحمنباشبر،اوباعرم،اوببعصم،رمعفنبایبرمعفومیلابلطمل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکںیمارثک
لل َّ
ْ
ل
َ
ل
ی
ْ
ل
ع
َ
ْ
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ِ
ل
ک
ْ
َ
ّ
ْ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہیداعرپےتھوہےئانسرکاتاھتا ُ َّم ِإ ِت َأ ُعذُ ن ْ َ
ي
اْل ِؿ َفا َخ ْ ِز َفا َس ِل َفا ُ ج ْ ِل َف ِ
علصادلَّ ْ ِ
َِ
نِما ِ ّم َف َ َ

َفعَل َ َن ِة ارلّ َِح ِؽ کت (ینعی اے اہلل ںیم ھجت ےس ک ر مغ ،نکھت ،یتسس ،لخب ،رقض یک زایدیت افر ولوگں ےک ےبلغ ےس ریتی انپہ اچاتہ
وہ۔)ہیدحثیاسدنسینعیرمعفنبایبرمعفیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،اوببعصم،رمعفنبایبرمعفومیلابلطمل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب
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شؽیث 1410

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ی ِؽ ًُو َي ُ٘و ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِع َٔ ١وٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشيضٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َّ
یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامبیلین ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ہی داع ایک رکےت آ ے الل ُِ ّمَ
لْ َک َس ل ْ َھ ِ لْج ُ ْی ل ْ ُی
لْمَصِی
ّ
ِ
ل
ْ
ج
َ
ْ
ي
ق
ف
ی
ابا ْ ِر(ینعیاےاہللںیمتیس،ڑباھےپ،زبدیل ،لخب،داجؽ ےک
د
ع
ف
،
ا
ة
ف
ل
ْ
َ
ِ
ن
َ
ِ
ننِمْا ِل َفا َرؾ َفا ِن َفا ِ َ َ
َ ِ
ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ َ
ےنتفافرربقےکذعابےسریتیانپہاچاتہوہں)۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباویلگنںرپحیبستےننگےکابرےںیم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباویلگنںرپحیبستےننگےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1411

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلیً ،ثا ٦بً ٩لی ،اً٤عً ،لاء ب ٩سائب ،سائب ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ َّث ُا ٦بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی َب ِ ٔ

یب ٔ٩ِ ٣
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِ٘ ٔ ُؽ اَّ ٟت ِشب ٔيضَ ب ٔ َيؽٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اٟشائ ٔٔب َو َر َوی ُط ٌِب ُة َو َّ
اٟث ِور ُّٔی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ئ بِ َّٔ ٩
ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب
ٔیث ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َ

اَس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا
ب ٔ ُلؤٟطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ي َُشی ِ َر َة ب ٔ ِ٨تٔ یَ ٔ ٕ
ات
َش اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ ا ًِ٘ ٔ ِؽ َ ٪بٔاْلِ ََ٧ا َٔٓ ١ٔ ٣إُٔ َّ ٧ضِ ٣َ َّ٩شئ َُوَّل ْت ُِ ٣شت َ َِ ٨ل َ٘ ْ
ََ َ ٌِ ٣

دمحم نب دبعاالیلع ،اثعؾ نب یلع ،ا،شم ،اطعء نب اسبئ ،اسبئ ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکاینپاویلگنںرپحیبستےتنگوہےئداھکی۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہینعیا،شمیکاطعءےس
رفاتیےس۔ہبعشافروثریےناطعءنباسبئےسیبملدحثیلقنیکافراساببںیمریسیہتنبایرسےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اثعؾنبیلع،ا،شم،اطعءنباسبئ،اسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباویلگنںرپحیبستےننگےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1412

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،سہ ١ب ٩یوسٕ ،ش٤يؽ ،ثابت ب٨انی ،اور٣ ،ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،ظاٟؽ ب ٩شارث ،ش٤يؽ ،ثابت،
شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ٕ َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ْؽ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ط و َش َّؽثَ َ٨ا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُ ٩یُو ُس َ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ُِ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
ک ا ٌَِ ٟآ َٔي َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَُٗو ُ٢
َف ٔػ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أَ َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ِؽًُو أَ َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ِشأ َ َُ ٢ربَّ َ
ًَا َؼ َر ُج َّل َٗ ِؽ ُجض ٔ َؽ َشًی َػ َار ِٔ ٣ث َ ١ا ِِ َ ٟ
َّ
ک ََّل تُ ٔلي ُ٘طُ أَ ِو
ا ٪اہللٔ إَٔ َّ ٧
اٟؽَ ِ ٧يا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س ِب َص َ
َخة ٔٓ ٌََ ِّح ُِ ٠ط لٔی فٔی ُّ
اُ ٠ٟض َّ٣َ ٥ا َُ ٨ِ ٛت ٌَُ ٣اٗ ٔ ٔيی بٔطٔ فٔی ِاْل ٔ َ
ََّل َت ِش َت ٔلي ٌُ ُط أَٓ َََل َُ ٨ِ ٛت َت ُ٘و َُّ ٢
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اُ ٠ٟض َّ ٥آت ٔ َ٨ا فٔی ُّ
َخة ٔ َش َش َّ ٨ة َوٗ ٔ َ٨ا ًَ َذ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َش َش َّ ٨ة َوفٔی ِاْل ٔ َ
َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دمحم نب اشبر ،لہس نب ویفس ،دیمح ،اثتب انبین ،افر ،دمحم نب ینثم ،اخدل نب احرث ،دیمح ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبن ارکؾیلص اہللہیلعفملساکیاحصیبیکایعدتےکےیلفیرفیےل ےفہرپدنےےکےچبیک رطحالرغوہے
آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ایک مت اہلل ےس اعتیف ںیہن امےتگن آ ے؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک ںیم اہلل ےس داع

ّللَّمت
رکاتاھتہکاےاہللوجذعابوتےنےھجمآرختںیمدانیےہفہداینیہںیمدےدے۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای ُش ْیجَا َؿا ِ
لل َّ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
ایکس اطتق ںیہن رےتھک آ ے افر مت ںیم اینت ااطتستع یہ ںیہن۔ سپ ي ہی داع ویکں ںیہن رکےت آ ے۔ ا ّم ِ
آب ِف ادلّ ْ َي َج َص َن ًة َف ِف
عاب َّ
َِ
ان ِرینعیاےاہللامہرےاسھتداینفآرختںیمالھبیئاکاعمہلمرفامافرںیمہدفزخےکذعابےسؤاچ۔)ہی
ْٓال ِ َ
خ ِة َج َص َن ًة َفَ َ َ د َ
دحثیاسدنسےسنسححیحص رغ بےہافریئکدنسفںےس رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعیہ ےسوقنمؽےہ فہیبن ارکؾیلصاہلل
ہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،لہسنب ویفس،دیمح ،اثتب انبین ،افر ،دمحم نب ینثم ،اخدل نب احرث ،دیمح ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابباویلگنںرپحیبستےننگےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1413

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،ابواسص ،ٙابواشوؾ ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

ؾ یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا اْلِ َ ِش َو ٔ
اَ ٪ی ِؽ ًُو َّ
َاٖ َوا ِِٟٔى َی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ک ا ُِ ٟض َؽی َواُّ ٟت َقی َوا َِ ٌَٔ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إن ِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اوبااحسؼ،اوباوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسہی
لل َّ
ُ
ِ
ل
ی
ْ
ل
ل
ْ
َ
ّ
ِی
ق
ّ
ػ َفا ع َ ی(ینعی۔اےاہللںیمھجتےسدہاتی ،وقتی،رحاؾےسارتحازافر
داعاماگنرکےتآ ےا ُ َّم ِإ ِت َأ ْدَکُلَا ُه َددی َفا ی َفالْعَفَا َ
ینغاکوساؽرکاتوہں۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اوباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1414

راوی  :ابوَکیب٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي٣ ،١ص٤ؽ ب ٩سٌؽ انؼاریً ،بؽاہلل ب ٩ربيٌہ ؼ٣ظقیً ،ائذ اہلل ابواؼریص ظوَّلنی،
شرضت ابوؼرؼاء رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

يٌ َة ِّ
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ِّی َٗا َ٢
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ٔیص ا َِ ٟع ِو ََّلنٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ؼُ ًَا ٔ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َش َّؽثَىٔی ًَائ ُٔذ اہللٔ أَبُو إ ٔ ِؼر َ
ُّ
ک َّ
َؼا ُو َؼ َي ُ٘و َُّ ٢
ک أَ َش َّب إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔسی
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ُِ ١ش َّب َ
ک َوا َِّ ١َ ٤َ ٌَ ٟأ ٟذی یُ َب ُِِّ ٠ىٔی شُ َّب َ
ک َوشُ َّب َ ٩ِ ٣یُ ٔص ُّب َ
ک شُ َّب َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
َّ
َّ
َش
ا ٪أَ ًِ َب َؽ ا َِ ٟب َ ٔ
َوأَصِلٔی َو ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
ََک َؼا ُو َؼ یُ َص ِّؽ ُث ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
ئ ا َِ ٟبارٔؼ ٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا ذ َ َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبرک ب،دمحم نبلیضف،دمحم نبدعسااصنری،دبعاہللنبرہعیبدز ،ی،اعذئاہللاوبادرسیوخالین،رضحتاوبدرداءریضاہللاعتیل
لل َّ
ِ
ّ
کُل
ہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک رضحتداؤدہیلعاالسلؾیکداعؤںںیمےساکیداعہیایہ ُ َّم ِإ ِت َأ ْدَ َ
لل َّ
َ
ت
ْ
ُئخن ل ْعَمَ َ َّ ب ّ
ِ
ف
ه
ل
ش
ج
َ
ْ
ُ
َ
ع
خ ِإ ََّل نِمْ ِ ی َف َأ ِ ی َفنِمْ ْ َ
ان ِر ِد (ینعی اےاہللںیم
ُک َفا ل د
خ ْ
ُح ا ّما ْ َلْ ُ ّ ََ
الِق ُ َنلِع ُ ِیی ُ ّ ََ
اْلئِ ْ َ
ُح َأ َ َّ
ُح َف ُ َّ
نَم ِ ّ َ
ُ َّ َ
ھجتےسریتیافررہاسصخشیکتبحمامہ اتوہںوجھجتےستبحمرکاتےہ۔رھپرہفہلمعوجےھجمریتیتبحمکتاچنہپےئ۔اےاہلل
ریمے ےیل اینپ تبحم وک ریمی اجؿ فامؽ ،الہ فایعؽ افر ڈنھٹے اپین ےس یھب زاید زعسی رک دے۔) رافی  ےتہ ںیہ ہک بج روسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فملس رضحتداؤدہیلع االسلؾ اکذرک رکےت وت رفامےتہکفہدنبفں ںیم  ب ےس زایدہ ابعدت سگار آ ے۔ہی دحثی

نسحرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دمحمنب لیضف،دمحمنبدعسااصنری ،دبعاہللنبرہعیبدز ،ی،اعذئ اہللاوبادرسیوخالین،رضحت اوبدرداءریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1415

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،اب ٩ابی ًؽی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ابوجٌَف ظلِم٣ ،ص٤ؽ بٌٛ ٩ب ْقهی ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ ب ٩یزیؽ ظلِم انؼاری رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ْقه ِّٔی
َف ا َِ ٟع ِل ٔ ِّ
ٔی ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
ِم ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ؼُ ًَائٔطٔ َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ارزُ ِٗىٔی
یؽ ا َِ ٟع ِل ٔ ِّ
ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ِم اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ

اُ ٠ٟض َّ٣َ ٥ا َر َز ِٗ َتىٔی ٔ٤َّ ٣ا أُش ُّٔب َٓا ِج ٌَ ُِ ٠ط ُٗ َّو ّة لٔی ٓ ٔ َامی تُ ٔص ُّب َّ
ک َو ُش َّب َ ٩ِ ٣یَ ٌُِ َٔ ٨ىٔی ُشب ُط ً ٔ َِ ٨ؽ َک َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥و َ٣ا َز َویِ َت ًَىِّی ٔ٤َّ ٣ا
ُش َّب َ
ُّ
ُ
ُفاُّا لٔی ٓ ٔ َامی تُ ٔص ُّب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یؽ بِ ٔ٩
یب َوأَبُو َج ٌِ َ ٕ
ِم ا ِس ُ٤طُ ًُ َ٤یِرُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
أش ُّٔب َٓا ِج ٌَ ُِ ٠ط َ َ
َف ا َِ ٟع ِل ٔ ُّ

ُظ ََ ٤
اط َة

ایفسؿ نب فعیک ،انب ایب دعی ،امحد نب ہملس ،اوبرفعج یمطخ ،دمحم نب بعک رقیظ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع نب سیدی یمطخ
لل َّ
ِ
ْی
ق
ُ
َ
نَم
خ ْ
ااصنری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
ُح َف ُ َّ
فملس داع ہی املکت اہک رکےت آ ے ا ّم ْارزُ ِ ی ُ َّ َ
لل َّ
لل َّ
ِ
ِ
بی َ
ِ
ِ
ْ
ی
ی
ق
ع
ی
َ
ِی
ُ
ِی
ُ
ُ
ُ
ف
ف
َ
َ
َ
ّ
ن ِ ی َّ
ک ا ّم َم َر َز ِ ی َّ
ي ینعی اے
َ ْفع ُ ِیی ُج ُّن ُة ِ ْ َ د
ِم ُأ ِ ُّ
ِم ُأ ِ ُّ
خ َف ْجعَ ْل ُة رَف ًَاع َِل مَا ِ ُّ
خ َف ْجعَ ْل ُة َاوُّ ًة َِل مَا ِ ُّ
ي ا ّم َف َم َز َف ْ َ
ع َ
اہلل ےھجم اینپ تبحم اطعء رفام افر ایکس تبحم یھب اطعء رفام سجیک تبحم ریتے زندکی افدئہ دنم وہ۔ اے اہلل وج ھچک وت ےن ےھجم ریمی
دنسپیکزیچاطعیکےہاےساینپدنسپیکزیچےکےیلریمیوقتانبدےاےاہللوتےنریمیدنسپدیہزیچفںےکےیلریمیرفاتغاک

ببسانبدے۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔اوبرفعجیمطخاکانؾریمعنبسیدینبامخہشےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،انبایبدعی،امحدنبہملس،اوبرفعجیمطخ،دمحمنببعکرقیظ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنعنبسیدی
یمطخااصنریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1416

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابواش٤ؽ زبیری ،سٌؽ ب ٩اوض ،بَل ٢ب ٩یصٌی ًبسی ،طتیر ب ٩طک ،١شرضت طک ١ب ٩ش٤يؽ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی ِصٌَی ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ِّی ًَ ُِ ٩ط َتی ِر ٔبِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َٗا ََ ٢ش َؽثَىٔی َس ٌِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
َطک َ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ َطک َ ٔ ١بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َت ٌَ ُّوذّا أَ َت ٌَ َّوذُ بٔطٔ
َٗا ََٓ ٢أ َ َظ َذ بَٜٔتٔف ٔی َٓ َ٘ا ََّ ١ِ ُٗ ٢
َش َٗ ِٔ ٠يی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ ٔ ٟشانٔی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ْصی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َس ِ٤عٔی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش
َش َب َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ٌَِّٔ٨٣ی َي ٌِىٔی َ ُِف َج ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض ًَ ِ٩
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ َس ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩یَ ِصٌَی
ادمحنبعینم،اوبادمحزریبی ،دعسنب افس،البؽ نب ییحیعیشی،ش نبلکش،رضحت لکشنبدیمحریضاہللاعتیل ہنعرفامےتںیہ ہک
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھجموکیئایسیزیچاتبےیئہکںیم
لل َّ
ہ
ِ
م
ّ
ع
َ
ُ
َ
يق
ن ْ
نِم يِرِّ ْ ِ ی َفنِمْ يِرِّ َ َ ِ
اےس زپھ رک اہلل یک انپہ اماگن رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما اہھت ڑکپا افر ا ّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ َ
َفنِمْ يِرِّ ل َِسا ِت َفنِمْ يِرِّ قَل ْ ِیی َفنِمْ يِرِّ َ ِ ِّم تَع ْ ِیی رَفْ َج ُة زپاھ (ینعی۔ اے اہلل ںیم اےنپ اکونں آوھکنں ،زابؿ،دؽ افر  ین (رشاگم) ےک
رشےسریتیانپہامہ اتوہں) ینےسرمادرشؾاگہےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ

ینعیدعسنبافس،البؽنبییحیےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوبادمحزریبی،دعسنبافس،البؽنبییحیعیشی،شنبلکش،رضحتلکشنبدیمحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1417

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،ابوزبیر ٣کی ،كاؤض ی٤انی ،شرضت ًبؽاہلل ًباض رضی اہلل ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ض ا َِ َ ٟامین ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ُِْ ٟقآ َّٔ ٪
اب
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪ي ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ض َِ ٥ص َذا ُّ
اٟؽ ًَا َئ َ٤َ ٛا ي ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ض ُِّ ٥
ِ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشيضٔ َّ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟص َيا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
اٟؽ َّجا َٔ ٢وأًَُوذُ ب ٔ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َج َض ََّ ٥َ ٨و َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ااصنری ،نعم ،امکل ،اوبزریب یکم ،اطؤس امیین ،رضحت دبعاہلل ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس
لل َّ
َہ َھ ّ ََ
ی
ِ
ّ
ُ
َ
نِم
اب م َف ْ
ن نِمْ َ َ د
ع ِ
اںیہن ہی داع اس رطح اھکسای رکےت آ ے ےسیج رقآؿ رکمی یک وسرت اید رکاےت وہں ا ّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ َ
لْم
ِ
ی
لْمَخ ل َْ
ص
َ
م
ِ
َ
ننِمْفِیْ َن ِةا ْ َنا َفا مَا ِ
تکت (ینعیاےاہللںیمدفزخ،ربقداجؽےکےنتف،
ن ْ
َ َد
ع ِ
نِمفِیْ َن ِةا ،ادلّ َّح ِؽ َف َأ ُع ُذ ِ َ
ابال ْ َقيْ ِر َف َأ ُع ُذ ِ َ
زدنیگافرومتےکےنتفےسریتیانپہامہ اتوہں۔)ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکل،اوبزریبیکم،اطؤسامیین،رضحتدبعاہللابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1418

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانیً ،بؽة ب ٩س٠امی ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا َص ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ت َّ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اب ا٨َّ ٟارٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِؽًُو ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اٟؽ َّجا َّٔ ٢
َش ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ٤َ ٟشيضٔ َّ
َْق َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِٟٔى َی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ئ
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
َش ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ِ ٟٔ
َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُِ ٔش َِ ١ظ َلایَ َ
اٟث ِٔ ٠خ َوا ِٟب َ َرؼ ٔ َوأَٔ ٠ِ َٗ ٙٔ ِ ٧يی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع َلایَا َ٤ٛا أَ ِن َ٘ ِي َت َّ
َّ
اٟث ِو َب اْلِ َبِ َي َف َّٔ ٩ِ ٣
ای َ٤َ ٛا
اٟؽٔ َ ٧ص َوبَاً ِٔؽ بَ ِيىٔی َوبَی ِ َن َظ َلا َی َ
َ
َش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ َٔ ٥وا َِ ِِ ٤َ ٟزَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
بَا ًَ ِؽ َت بَی ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعةنبنامیلؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس اس رطح داع ایک رکےت آ ے اہلل ےس آرخ کت (ینعی۔ اے اہلل ںیم ھجت ےس دفزخ یک ےنتف ،دفزخ ےک ذعاب ،ربق ےک
ےنتف ف اریمی ےک ےنتف ،رقف ےک ےنتف افر داجؽ ےک ےنتف ےس ریتی انپہ امہ ات وہں۔ اے اہلل ریمی اطخؤں وک ربػ افر افولں ےک اپین
ےس دوھ دے۔ افر ریمے دؽ وک اطخؤں ےس اس رطح اپک رک دے ےسیج وت دیفس ڑپکے وک لیم لیچک ےس اصػ رک داتی ےہ افر
ریمے افر ریمی اطخؤں ےک درایمؿ اس رطح دفری رفام ےسیج وت ےن رشمؼ ف رغمب ےک درایمؿ دفری رک دی۔ اے اہلل ںیم
یتسس،ڑباھےپ،انگہافررقضےسریتیانپہامہ اتوہں۔)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعةنبنامیلؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1419

راوی  :ہاروً ،٪بؽة ،ہظا ٦ب ٩رعوةً ،باؼ بً ٩بؽاہلل ب ٩زبیر ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ ُ
ارو َُ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢ؽ َوَٓاتٔطٔ َّ
َِف لٔی َو ِار َش ِ٤ىٔی َوأَ ِٔ ٟص ِ٘ىٔی بٔاَّ ٟزٓ ٔٔي ٙاْلِ َ ًِل َی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہرفؿ،دبعة،اشہؾ نبرعفة ،ابعدنبدبعاہلل نبزریب ،رضحتاعہشئ ریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہک ںیم ےنروسؽاہللیلص
لل َّ
ْ
ل
ہ
ِ
ِ
َ
خ
ْی
ی
ْ
م
ُ
ِ
َ
َ
ْ
ع
ف َْال ْلَع کت (ینعی۔ اے اہلل ریمی
اہلل ہیلع فملس وک فافت ےک فتق ہی داع رکےت وہےئ انس ا ّم ا ف ِ ْر َِل َف ْار ْ ِ ی َف َأ ِ ی ِي َرلّ ِ
رفغمترفام،ھجمرپرمحرفامافرےھجمایلعدفتس(ینعیاہللاعتیل)ےسالمدے)۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اہرفؿ،دبعة،اشہؾنبرعفة،ابعدنبدبعاہللنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1420

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،یصٌی ب ٩سٌيؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥تيِم ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ِم أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣ا ٩ِ ًَ ْٝ ٔ ٟیَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ُُ ٨ِ ٛت َ٧ائ َّٔ ٤ة إلٔ َا َج ِٔ ٨ب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ٘ َٔ َٓ ٥َ ٠ؽتُ ُط َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟي ِٔ ٤ََ ٠َٓ ١ش ُت ُط ٓ ََو َٗ ٌَ ِت َیؽٔی ًَل َا َٗ َؽ َِ ٣يطٔ َوص َُو

اَ ٩ِ ٣ٔ ٞس َع ٔلَ َٝوب ٔ ٌَُ ٤آَات ُٔ٘ ًُ ٩ِ ٣ٔ َٝوبَت ََّٔ َٝل أ ُ ِش ٔصی ثَ َ٨ا ّء ًََِ ٠ي َٝأََ ِ ٧ت َ٤َ ٛا أَث ِ َِ ٨ي َت ًَل َا
َسا ٔج ْؽ َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢أًَُوذُ بٔز ٔ َؿ َ

يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
َن ِٔ ٔشَٗ َٝا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ َوأًَُوذُ بََّٔ َٝ٨ِ ٣ٔ َٝل أ ُ ِش ٔصی ثَ َ٨ا ّء ًََِ ٠يَٝ
ااصنری،نعم ،امکل،ییحینبدیعس،دمحم نباربامیہیمیت ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع رفامیتںیہہک ںیماکی رمہبتآپیلصاہلل
ہیلعفملس ےکاسھت وس ریہ یھتہک ںیم ےن آپ وک اناپک اہھت ےس وٹٹال وت ریمااہھت آپ ےک اپؤں ابمرک رپ زپا۔ آپ یلص اہلل ہیلع
نِمعُ ُْو ِ جص
ہ
ي
ن َ ََک َأ ْ َ ْ َ
ک َأ ْ َ
فملس ےدےںیمآ ےافرہی داعرکرےہآ ے َأ ُعذُ رِب َِص َ
ي َل ُأ ْ ِ ی َ َي ًءعَل َ ْن َ
ن ْ َ َ
کنِمْ َ خ َظ َِک َف ِئمُعَا َف ِ َ
َ
ک(ینعیاےاہللںیمریتیراضےکببسریتیانرایگضےسافرریتےوفعےکببسریتےذعابےسانپہامہ اتوہں۔ںیم
َلَعتَفْس ِ َ
ریتیاسرطحرعتفیںیہنرکاتکسسجرطحوتےنوخداینپرعتفییکےہ۔)ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسرضحت
اعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسوقنمؽےہ۔ہبیتقیھباسدحثیوکییحینبدعسےسایسدنسےسایسیکامدننلقنرکےتوہےئہیاافلظ
جص
ک (ینعیںیمھجتےسریتیانپہامہ اتوہںافرریتیاسرطحرعتفیںیہنرک
زایدہایبؿرکےتہت َ
ْک َل ُأ ْ ِ ی َ َي ًءعَل َ ْن َ
ن ِمن َ
ںو َأ ُع ُذ ِ َ
اتکس)
رافی  :ااصنری،نعم،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہیمیت،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1421

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َِف لٔی إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َي ُ٘و ُ ٢أَ َش ُؽ َُّ ٥ِ ٛ
رک َظ َُ ٟط َٗا َ ٢أَبُو
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َش ِ٤ىٔی إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َ ٔ ٟي ٌِز ٔ ِ ٦ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََ ٟة َٓإَّٔ٧طُ ََّل ُٔ ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااصنری،نعم ،امکل،اوبزاند ،ارعج،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلع فملس ےنرفامای
مت ںیم ےس وکیئ صخش اس رطح داع ہن رکےہک اے اہلل ارگ وت اچےہ وت ریمی رفغمت رفام۔ اے اہلل ارگ وت اچےہ وت ھجم رپ رمح رفام۔
ہکلب اےس اچوا  ہک وساؽ وک یسک زیچ ےک اسھت قلعم ہن رکے ویکہکن اےس رفےنک ای عنم رکےن فاال وکیئ ںیہن۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریةریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1422

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوًبؽاہلل اَغ ،ابوس٤٠ہ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزة رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ َ ِّ
َغ َو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ٩ٔ ٤
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
اٟؽَ ِ ٧يا ش ٔی َن یَ ِب َقی ثُُ ُ٠ث َّ
اِ ٠ٟي ٔ١
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ٨ز ٔ َُ ٢ربُّ َ٨ا ک ُ ََِّ ٟ ١ي َٕ ٠ة إلٔ َی اَّ ٟش َ٤ا ٔ
ئ ُّ
ِاْل َٔخ َٓي ُ٘و َُ ٩٣َ ٢ی ِؽًُونٔی َٓأَس َتحٔيب َٟطُ و ََ ٩٣ي ِشأَُٟىٔی َٓأ ُ ًِ ٔليطُ و ََ ٩٣ي ِش َت ِِ ٔ َ
َِف َٟطُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
َ َ ِ
َ َ ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ
َفنٔی َٓأُ ٔ َ
اس ُ٤طُ َس٤َِ ٠ا َُ ٪وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو ُج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ٥
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َغ ِ
يض َوأَبُو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ َ ُّ

َورَٔٓا ًَ َة ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َوأَبٔی َّ
اؾ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
ئ َو ًُ ِث ََ ٤

ااصنری،نعم ،امکل،انباہشب،اوبدبعاہللارغ،اوبہملس نبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلرفزاہنراتوکبجاہتیئراتابیقرہاجیتےہوتداینےکآامسؿرپآاجےتںیہافررھپرفامےت
ںیہہکوکؿےہوجھجمےسداعرکےاتہکںیم اےسوبقؽرکفںافروکؿےہوجھجمےس رفغمتامےگناتہکںیماےسشخبدفں۔ ہی

دحثینسححیحصےہافراوبدبعاہللاالرغاکانؾاملسؿےہ۔اساببںیمرضحتیلعریضاہللہنع،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع،
اوبوعسمد،ریبجنبمعطمریضاہللہنع،رافہعینہجریضاہللہنع،اوبدرداءریضاہللہنعافرامثعؿنبایبااعلصریضاہللنعےسیھب
رفاتیےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکل،انباہشب،اوبدبعاہللارغ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1423

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ث٘فی ٣زوزی ،شٔؽ بُ ٩ياث ،اب ٩جزیخً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩سابم ،شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی َّ
اٟث َ٘ف ٔی ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ساب ٔ ٕم ًَ ِ ٩أَبٔی
ُّ
ئ أَ ِس ََٗ ٍُ ٤ا ََ ٢ج ِو َٖ َّ
َخ َو ُؼب ُ َز اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت
اٟؽ ًَا ٔ
اِ ٠ٟي ِٔ ١اْل ٔ ٔ
أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َٔٗ ٢ي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ُّ
ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ٢
َج ِو ُٖ َّ
 ١أَ ِو أَ ِرظَی أَ ِو ِ َ ٧ص َو َص َذا
اٟؽ ًَا ُئ ٓ ٔيطٔ أَٓ َِـ ُ
َخ ُّ
اِ ٠ٟي ِٔ ١اْل ٔ ُ
دمحمنب ییحی یفقثرمفزی ،صفح نبایغث،انبرججی ،دبعارلنمح نباسطب،رضحت اوباامہمریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہ ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےس وپاھچایگ ہک وکیسن داع زایدہ وبقؽ وہیت ےہ۔آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای رات ےکآرخی ےصح
ںیمافررفضامنزفںےکدعب امیگناجےنفایل(داع)ہی دحثینسحےہ۔اوبذرریض اہللاعتیلہنعافرانبرمعریض اہللاعتیلہنع یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہہکراتوکآرخیےصحںیمامیگناجےنفایلداعالضفےہافراسیکوبقتیلیکادیمےہ۔ای
ایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔

رافی  :دمحمنبییحییفقثرمفزی،صفحنبایغث،انبرججی،دبعارلنمحنباسطب،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1424

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شيوة بَ ٩شیض ش٤صی ،ب٘ية ب ٩وٟيؽ٣ ،ش ٥٠ب ٩زیاؼ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ا ِٔ ٟص ِٔ ٤ص ُّی ًَ َِ ٩ب٘ ٔ َّي َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ٩
َشیِ ٕض َوص َُو ابِ َُ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َش ِي َوةُ بِ َُ ُ ٩
زٔ َیاؼ ٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ش ٔی َن ي ُِؼب ٔ ُض َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِػ َب ِص َ٨ا نُ ِظض ٔ ُؽ َک
ک َوأَ ََّ ٣ُ ٪ص َّّ ٤ؽا ًَ ِب ُؽ َک
ک اہللُ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت اہللُ َو ِش َؽ َک َّلَ َ ٔ
ک ََ ٟ
َشی َ
ک بٔأََ َّ ٧
ک َو َجٔ٤ي ٍَ َظ َِ ٔ ٘٠
ک َو َََ ٣لئَٔ َٜت َ
رع ٔط َ
َونُ ِظض ٔ ُؽ َش ََ ٠َ ٤ة َ ِ
َو َر ُسو َُّ َ ٟ
ک َّ
اِ ٠ٟي َٔ ٠ة َٔ ٩ِ ٣ذِ ٧بٕ
اب فٔی ت ٔ َِ ٠
اب فٔی َی ِو ٔ٣طٔ ذََ ٔ ٟ
ََف اہللُ َُ ٟط َ٣ا أَ َػ َ
ََف اہللُ َُ ٟط َ٣ا أَ َػ َ
ک َوإ ٔ َِٗ ٪اََ ٟضا ش ٔی َن یُ ِٔ ٤سی ُ َ َ
ک إَّٔل ُ َ َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دبعاہللنبدبعارلنمح،ویحةنبرشحییصمح،تْنةنبفدیل ،ملسمنبزاید،رضحتاسن ریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایوجصخشحبصہیداعزپےھاگاسےکاسدؿےکامتؾانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگافرارگاشؾوکزپےھوتاس
لل َّ
ہ
ُ
ُ
ت
ت
ِ
م
ش
ش
ْ
ْ
ی
ی
ط
َ
َ
ِ
ُ
ہ
ن
راتاسرسزدوہےنفاےلانگہاہللاعتیلاعمػرفامدںیےگا َّم َأ ْ َ خ ْ َنا ه ِ ُدد َ
ش َف َ ََمیِکن َ
عِ َ
َک َف َع َجلْق َِک ِيَ َّ َ
ک َف ه ِ ُدد َمَل ََة َ ْ
ک َف َرئوُکُلَ (ینعی اے اہلل ل  ےن حبص یک ،ل  ےھجت ریتے رعش ےک
حُما َ ْ ُ د
َل َف َأ َّؿ ُ َ َّ ً د
ّللَّ َف ْ َ د
نا ُ
ا ُ
ّللَّ َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ
ع َ
ج َ
ِن َ َ
ک َل يِر َ
ااھٹےنفاولں،ریتےرفوتشںافرریتیامتؾولخمؼوکوگاہرےک ےتہںیہہکوتاہللےہ،ریتےالعفہوکیئوبعمدںیہن۔وتاالیکےہریتا
وکیئرشکیںیہنافردمحمیلصاہللہیلعفملسریتےدنبےافرروسؽںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،ویحةنبرشحییصمح،تْنةنبفدیل،ملسمنبزاید،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1425

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاٟص٤يؽ ب٤ً ٩ز ہَللی ،سٌيؽ ب ٩ایاض جزیزی ،ابوس٠ي ،١شرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟشٔ٠ي ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟصٔ٤ي ٔؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ِٟض ٔ ََلل ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩إ ٔ َیا ٕ

ک َت ُ٘و َُّ ٢
ک َّ
َِف لٔی ذَٔ ِ ٧يی َو َو ِّس ٍِ لٔی فٔی
اَّ ٪أ ٟذی َو َػ َ ١إلٔ َ َّی ُٔ ٨ِ ٣ط أََ َّ ٧
َر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُؼ ًَائ َ َ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٓک َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َؼارٔی َوبَارٔ ِک لٔی ٓ ٔ َامی َر َز ِٗ َتىٔی َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ت َزاصَُ َّ٩ت َز َِ ٩َ ٛط ِيئّا َوأَبُو َّ
ُضیِ ُب بِ ُ ٩نُ َٔیِر ٕ َو ُي َ٘ا ُ ٢ابِ ُ ٩نُ َ٘ی ِر ٔ َٗا َ٢
اٟشٔ٠ي ٔ ١ا ِس ُُ ٤ط ُ َ

یب
أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

یلع نب رجح ،دبعادیمحل نب رمع الہیل ،دیعس نب اایس رجریی ،اوبسلنل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
لل َّ
ِ
ُ
َ
ْ
ع
صخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسںیمےنآجراتآپیکداعہ یانچہچنوجںیمنساکسفہہیےہا ّما ف ِ ْر َِل َذ ْ ِن
شِ
ک َِلف ِیمَا َر َزقْیَ ِیی(ینعیاےاہللریمےانگہاعمػرفام،ریمےرھگںیماشکدیگدیپارفامافروجھچکےھجمایدےہ
َف َف ّ ْع َِل ِف َدا ِرق َف َي ِر ْ
اس ںیم ربتک دیپا رفام۔) یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک مت ےن اس ںیم داھکی ہک وکیئ زیچ وھچٹ یئگ وہ۔ اوبسلنل اک انؾ
رض بنبتقيرےہاںیہنریفنیھباہکایگےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعادیمحلنبرمعالہیل،دیعسنباایسرجریی،اوبسلنل،رضحتاوبرہریةریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1426

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اب٣ ٩بارک ،یصٌی ب ٩ایوبً ،بيؽاہلل ب ٩زرح ،ظاٟؽ ب ٩ابی ً٤زا ،٪شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪أَ َّ ٪ابِ َ٩
وب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ز ِرحٕ ًَ َِ ٩ظأ ٔ ٟؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ت ْٔل َ ِػ َصابٔطٔ َّ
ئ َّ
اٟؽ ًَ َوا ٔ
اُ ٠ٟض َّ٥
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘ ُوِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٦حٕ ٔ ٠ص َشًَّی یَ ِؽًُ َو ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
ًُ ََ ٤ز َٗا َ٤َ ٠َّ َٗ ٢ا ک َ َ

ک َو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي٘ٔی ٔن َ٣ا تُ َضوِّ ُ ٪بٔطٔ
ا ِٗ ٔش ِ٨َ َٟ ٥ا َٔ ٩ِ ٣ظ ِظ َيت َٔک َ٣ا َی ُصو ُ ٢بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَی ِ َن َٔ ٌَ ٣
يک َو ٔ ٩ِ ٣كَا ًَت َٔک َ٣ا تُ َب ِّ٨َ ُِ ٠ا بٔطٔ َج ََّ ٨ت َ
اػ َ
يبا ٔ
اٟؽَ ِ ٧يا َو َِّ ٣ت ٌِ َ٨ا بٔأ َ ِس َ٤اً ٔ َ٨ا َوأَبِ َؼارَٔ٧ا َو ُٗ َّوت ٔ َ٨ا َ٣ا أَ ِش َي ِيت َ َ٨ا َوا ِج ٌَ ُِ ٠ط ا َِ ٟوار َٔث ٔ٨َّ ٣ا َوا ِج ٌَ ِ ١ثَأ ِ َرَ٧ا ًَل َی َ٩ِ ٣
ت ُّ
ًَ َِ ٠ي َ٨ا ُٔ ٣ؼ َ
ٟؽَ ِ ٧يا أَ ِٛب َ َر َص ِّ٨َ ٤ا َو ََّل َِ ٣ب َ٨َ ٔ٤٠ِ ٔ ً َّ ٠ا َو ََّل ُت َش ِِّ ٠م
ْصَ٧ا ًَل َی ًََ ٩ِ ٣ا َؼاَ٧ا َو ََّل َت ِح ٌَ ِٔ ٣ُ ١ؼيبَت َ َ٨ا فٔی ؼٔی٨َ ٔ ٨ا َو ََّل َت ِح ٌَ ِ ١ا ُّ
هَ ٨َ ٤ََ ٠ا َوا ِن ُ ِ
یب َو َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا٪
ٔیث ًَ َِ ٩ظأٟؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ًَ َِ ٠ي َ٨ا ََّ ٩ِ ٣لَ َیزِ َش ُ٨َ ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
یلع نبرجح،انبابمرک،ییحینباویب،دیبعاہللنبزرح،اخدلنبایبرمعاؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکااسیمک
لل َّ
ْ
ق
ش
ِ
ب
َج ْ
َُ
ی
یہ وہات ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یسک سلجم ےس ہی داع ےیک ریغب اےھٹ وہں ا ّم ا ِ ْم َ َن نِمْ س َین َِک َم َ ُن ُؽ َ ْنیَ َنا َف َ ْ َ
َ
ب
ت ادلُّ ْ َي َفمَ ّی ِع ْ َنا ِيَ ْ ََ ِ َ
َک َفنِمْ ال َْی ِقی ِن َم ُ َ ّ ِ
ي ُؿ یِ ِة عَ َل ْی َنا مُ ِضی َنا ِ
ع َف َأ ْ َي ِر َي َفاوَُّ ِ َب َم َأ ْج َی ْنیَ َنا َف ْاجعَ ْل ُة
ََ
ک َفنِمْ ََعَن َِک َم َُنلِّع ُ َنا یِ ا ِة َجیّن َ
َم ِطن َ
َئ
م َ
َئ م
مفا ْجعَلْ َيَْري َ َلَعنَمْ َطلَمناف ْ ُ َ
کََِمِّ َنا َف َل َ ْنل َععِلْمِ َنا َف َلتُ َسل ّ ِْطعَ َل ْی َنا
الا ِر َ
ََ
اي َي َلَعنَمْ َع َد َاي َف َل خْعَلْ ُ ِضی َن َی َنا ِف ِد ِ َن َف َل خْعَلْ ادلُّ ْ َي َأ ْ َ
َْ
ث ِ َّ َ
ََ َ ْ
نَمْ َل َ ْث َہمُ َنا کت (ینعی اے اہلل ل  ںیم اےنپ وخػ وک اام  میسقت رک دے ہک امہرے افر امہرے انگوہں ےک درایمؿ احلئ وہ اجےئ
افر اینپ رفامربنداری ل  ںیم اینت میسقت رک دے ہک فہ ںیمہ تنج کت اچنہپ دے افر اام  نیقی میسقت رک دے ہک ل  رپ داین یک ںیتبیصم
آاسؿ وہاجںیئ افر بجکت ل زدنہرںیہامہریامستع،رصب افروقتےسدیفتسم رکافراےسامہرافارثرکدے۔ اےاہللامہرا
الاقتؾایسکتدحمفدرکدےوجل رپملظرکے۔ںیمہدونمشںرپہبلغاطعءرفامامہرےدنیںیمتبیصمانزؽہنرفام،داینیہوکامہرا
الصدصقمہنانبافرہنداینوک امہرےملعیکااہتنانبافرل رپ اےسیصخش وکطلسمہنرکوجل  رپرمحہنرکے۔)ہیدحثینسحرغ ب
ےہ۔ضعبرضحاتاسدحثیوکاخدلنبایبرمعاؿےسفہانعفےسافرفہانبریمعےسرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،انبابمرک،ییحینباویب،دیبعاہللنبزرح،اخدلنبایبرمعاؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1427

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥سٔيا ٪طصا ،٦شرضت ٣ش ٥٠ب ٩ابی برکہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا َُّ ٪
َ
رک َة َٗا ََ ٢سٌَ ٔ٤ىٔی أَبٔی َوأََ٧ا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٟظص ُ
َ
َّاَٗ ٦ا ََ ٢ش َّؽث َ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩أبٔی بَ ِ َ
أَُٗو َُّ ٢
ک َت ُ٘وُ ُٟضَٗ َّ٩ا َ٢
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا َ ٢یَا بُى َ َّی َٔ ٩ِ ٤َّ ٣سَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ُُِٗ ٠ت َسُ ٌِ ٔ٤ت َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا ِل ََ ٜش َٔ ١و ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
یب
ا ِٟزَ ُِ ٣ضَٓ َّ٩إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وُ ُٟضَٗ َّ٩ا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب اشبر ،اوباعمص ،ایفسؿ احشؾ ،رضحت ملسم نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے فادل ےن ےھجم ہی داع رکےت
لل َّ
ْ
ل
ُ ْ ہم ِ َ ل ُُ
ْ ُم
َ
م
ِ
ِ
ْ
ل
ک
ْ
ِ
ّ
ھ
ھ
م
ّ
َ
ہ
ہ
َ
ُ
اب ال ْ َقيْ ِر َف َؽ َي ُ َ َّ
ال َّن َف ٔ ِِت َ مِع ْ ُت
ن نِمْ ا ِ ّم َفا َس ِل َف َ َ د
ن ّ ْن َ مِع ْ َت ه ََددا ُ
ُک ُي َّن َف َؽ َ
ع ِ
ُ َ عْن َ
وہےئ انس ا َّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ َ
لُ
مَّلَس َ ُي ُھ َّن وتوپاھچ ہک ےٹیبہی داع مت ےن سک ےس ہ یےہ؟ ںیم ےنرعض ایک ہک آپےس۔ رفامےنےگل وت
ّللعَل َ ْن ِة َف َ
ئوُؽاّللَِّیَّلَصا َُّ
َر َ
رھپ ہشیمہ اےس زپےتھ راہ رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی داع زپےتھ وہےئ انس ےہ۔ (رتہمج۔ اے اہلل ںیم ھجت
ےسمغ،یتسسافرربقےکذعابےسانپہامہ اتوہں)ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،ایفسؿاحشؾ،رضحتملسمنبایبرکبہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1428

راوی ً :لی ب ٩ظَشٓ ،٦ـ ١ب٣ ٩وسی ،ششین ب ٩واٗؽ ،ابواسص ،ٙشارث ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصارٔ ٔ
ث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ
َش ٕ ٦أَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ظ ِ َ

ک کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
َک َٗا َ٢
ک َوإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َّ ُٔ ِِ ٣ورا َ ٟ
ََف اہللُ ََ ٟ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
ت إٔذَا ُٗ َِ ٠ت ُضَ َ ُ َّ٩
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔيَٗ ٥ا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُ٩
ُٗ ََِّ ١ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ ا ٌَِ ٟل ٔ ُّی ا ٌَِ ٟؤي ََُّ ٥ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ ا َِ ٟصٔ٠ي ُ ٥ا ِل َ ٔ
ا ٪اہللٔ َر ِّب ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
رکی ََُّ ٥ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ ُس ِب َص َ
آَخ َصا ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َٗا َ ٢أَبُو
َشَ ٕ ٦وأَ ِظبَرََ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی ٔ ٔ
َظ ِ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یلعنبرشخؾ،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،اوبااحسؼ،احرث،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
زپوھ وت اہلل اعتیل اہمتری ششخب رفام دںی افر ارگ
ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفامای ایک ںیم ںیہمت اےسی املکت ہن اھکسؤں ہک ارگ مت اںیہن
ا
َ لْ
لْع ِی
ّللَّا جَل ِی ُم ْ َ
ّللَّ
ںیہمتشخبدایوہوتاہمترے دراجتدنلبرکںی۔فہاملکت ہی َ
اْلِثُ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّللَّالْعَ ِل ُّیا َغ ُم َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
ںیہ۔ل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ا
لْعَغ ِِی
شا م(ینعیاہللےکوساوکیئوبعمدںیہنفہدنلبافرمیظعےہ۔اہللےکوساوکیئوبعمدںیہنفہو میفرکمیےہ۔
ُش ْیجَا َؿا ِ
ال ِ
ّللَّ َر ِّ
ب َْ ْ
اہللےکوساوکیئ وبعمدںیہن۔ اہللیکذاتاپکےہ افر فہرعش میظعاک امکلےہ) یلعنبرشخؾ ےتہ ںیہہکیلع نب نیسحنبفادق
لعل
لْ
می
یھباےنپفادل ےسایسرطح دحثیلقنرکےتںیہ۔اس ںیمآرخںیما حَمْ ُددّللَِّربا نےکاافلظزایدہںیہ۔ہیدحثیرغ ب
ےہ۔ ل  اس دحثی وک اوبااحسؼ یک رفاتی ےس رصػ ایسدنس ےس اجےتن ںیہ۔ اوب ااحسؼ  ،احرث ےس افر فہ رضحت یلع ریض اہلل
اعتیلہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،اوباقحس،احرث،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1429

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،یو٧ص ب ٩ابواسصا ،ٚابزاہي ٥ب٣ ٩ص٤ؽ ب ٩سٌؽ٣ ،ص٤ؽ ،شرضت سٌؽ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

ٕ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙإٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؼ ًِ َوةُ ذٔی ا٨ُّ ٟو ٔ ٪إٔذِ َؼ ًَا َوص َُو فٔی بَ ِل ٔ ٩ا ُِ ٟصو ٔ
ت ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت

ک إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت َّٔ ٩ِ ٣
اب اہللُ َُ ٟط َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی
ُس ِب َصاَ َ ٧
اٟوأ٤ٟٔی َن َٓإَّٔ٧طُ َ ٥َِ ٟی ِؽ َُ ب ٔ َضا َر ُج ِْ ٣ُ ١ش ٥ْ ٔ ٠فٔی َط ِي ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّّل ا ِس َت َح َ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا
َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ََّ ٣ز ّة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ا َِ ٟصؽ َ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ٥
ٔیث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙإٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َوص َُو أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ٘ َٓ ٙاُٟوا ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ِ َ ٧ص َو رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٩یُو ُس َ

َک ُظ
ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َوک َ َ
ََک فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َو ُربَّ َ٤ا  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ا ٪یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َُ ٙربَّ َ٤ا ذ َ َ

دمحم نب ییحی ،دمحم نب ویفس ،ویسن نب اوبااحسؼ ،اربامیہ نب دمحم نب دعس ،دمحم ،رضحت دعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ذفاونلؿ (رضحت ویسن ہیلع االسلؾ) یک یلھچم ےک ٹیپ ںیم یک اجےن فایل داع ایسی ےہ ہک وکیئ
املسمؿ اےس زپھ رک داع رکے اگ وت اہلل اعتیل رضفر ایکس داع وبقؽ رفامںیئ ےگ۔ فہ ہی ےہ َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ ی
نِم
ک ْ
ن ِإ ِ ّت ُ ْ ُ
ن ُش ْ جَا َ َ
ال
َّ
ال ِمی َن (ینعی ریتے وسا وکیئ وبعمد ںیہن۔ ریتی ذات اپک ےہ۔ ںیم یہ ملظ رکےن فاولں ںیم ےس وہ۔) دمحم نب ویفس یھبک ہی
ثیحاربامیہنبدمحمنبدعسےکفاےطسےسدعسےسلقنرکےتںیہافریئکرافیہیدحثیویسننبااحسؼےسفہاربامیہنبدمحمنب
دعسےسافرفہدعسےسلقنرکےتںیہ۔اسدنسںیمہیںیہنہکفہاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ۔اسدنسںیمہیںیہنہکفہاےنپ
فادلےسرفاتیرکےتںیہ۔رھپاوبادمحزریبیاےسویسنےسفہاربامیہنبدمحمنبدعسےسفہاےنپفادلےسافرفہدعسےسدمحمنب
ویفسیہیکدحثییکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ویسننباوبااحسؼ،اربامیہنبدمحمنبدعس،دمحم،رضحتدعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1430

راوی  :یوسٕ ب ٩ش٤اؼ بْصیً ،بؽاَّلًلی ،سٌيؽٗ ،تاؼة ،ابورآٍ ،شرضت ابوہزیزة رضی اہلل ً٨ہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
ٕ بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ
اس ّ٤ا ٔ٣ائ َ ّة َُیِرَ َواش ٔ ٕؽ َ ٩ِ ٣أَ ِش َؼاصَا َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢یُو ُس ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّ ٪هَّلِل تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔی َن ِ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َو َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩ش َّش َ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َو َس َّ٥َ ٠

ویفسنبامحدرصبی،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکاہللاعتیلےکاننونےینعیاکیمکوسانؾںیہ۔سجےناںیہنایدرکایلفہتنجںیمدالخوہایگ۔ویفس،دبعاالیلعےسفہ
اشہؾ ےس فہ دمحم نب اسحؿ ےس فہ دمحم نب ریسنی ےس فہ اوبرہریہ ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس یک لثم لقن رکےت
ںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔افریئکدنسفںےسرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرموفاعوقنمؽےہ۔
رافی  :ویفسنبامحدرصبی،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،اوبراعف،رضحتاوبرہریةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1431

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب ،ػٔوا ٪ب ٩ػاٟض ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠طٌيب ب ٩ابی ش٤زة ،ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزة رضی اہلل

تٌالی ً٨ہ

وب ا ُِ ٟح َوز َجان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌَ ِي ُب بِ ُ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َ
َ
اس ّ٤ا
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ ٪هَّلِل َت ٌَال َی تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔی َن ِ
ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

وض َّ
اٟش ََل ُ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ُ ٣
ٔ٣ائ َ ّة َُی ِ َر َواش ٔ ٕؽ َ ٩ِ ٣أَ ِش َؼا َصا َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة صُ َو اہللُ َّأ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو اَّ ٟز ِش َ ٩ُ ٤اَّ ٟزش ٔي ُ ٥ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک ا ُِّ ُ٘ ٟؽ ُ
اب اٟز ََّّز ُا ٚا َِّ َٔ ٟتا ُط ا ِٔ٠ٌَ ٟي ُ ٥ا َِ٘ ٟاب ٔ ُف
ا َِ ٤ُ ٟض ِي ٩ُ ٔ٤ا ٌَِ ٟزٔیز ُ ا َِ ٟحبَّا ُر ا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّرُ ا َِ ٟعا ُٙ ٔ ٟا َِ ٟبارٔ ُئ ا َِ ٤ُ ٟؼوِّ ُر ا َِّٔ َِ ٟا ُر ا َِ٘ ٟضَّا ُر ا َِ ٟوصَّ ُ
ور َّ
اٟشٔ٤ي ٍُ ا َِ ٟب ٔؼیرُ ا َِ ٟص َ ٥ُ ٜا ِِ ٌَ ٟؽ َُّ ٢
ا َِ ٟباس ُٔم ا َِ ٟعآ ُٔف اٟزَّآ ٔ ٍُ ا ٌِٔ٤ُ ٟزُّ ا ِٔ ٤ُ ٟذ َُّّ ٢
اٟظُٜو ُر
يٕ ا َِ ٟعبٔیرُ ا َِ ٟصٔ ٠ي ُ ٥ا ٌَِ ٟؤي ُ ٥ا ُِ ُٔ َِ ٟ
أ ٠ٟل ُ
ا ٌَِ ٟل ٔ ُّی ا ِلَٜبٔیرُ ا َِ ٟصٔ ُ
يب ا َِ ٟوا ٔس ٍُ ا َِ ٟصٜٔي ُ ٥ا َِ ٟوؼُوؼُ ا ِ٤َ ٟحٔي ُؽ ا َِ ٟباً ُٔث
ٔيى ا ُِ ٔ ٘٤ُ ٟ
 ١ال َ ٔ
يب ا َِ ٟحٔ٠ي ُ
يب ا ِ٤ُ ٟحٔ ُ
ِرکی ُ ٥اَّ ٟزٗ ٔ ُ
يت ا َِ ٟص ٔش ُ
َّ
يت ا َِ ٟه ُّی ا ُِّ َ٘ ٟي ُو ٦ا َِ ٟوا ٔج ُؽ
 ١ا َِ٘ ٟو ٔ ُّی ا ِ٤َ ٟتٔی ُن ا َِ ٟول ٔ ُّی ا َِ ٟصٔ٤ي ُؽ ا ِِ ٤ُ ٟص ٔصی ا ِِ ٤ُ ٟب ٔؽ ُئ ا ٌِٔ٤ُ ٟي ُؽ ا ِِ ٤ُ ٟصٌٔی ا ُِ ٔ٤٤ُ ٟ
اٟظضٔي ُؽ ا َِ ٟص ُّ ٙا َِ ٟؤٛي ُ

َخ َّ
اب
اٟواصٔزُ ا َِ ٟباك ُٔ ٩ا َِ ٟوال ٔ َی ا َِ ٤ُ ٟت ٌَالٔی ا ِٟب َ ُّر اَّ ٟت َّو ُ
َخ اْلِ َ َّو ُِ ٢اْل ٔ ُ
ا ِ٤َ ٟا ٔج ُؽ ا َِ ٟواش ٔ ُؽ اٟؼَّ َُ ٤ؽ ا َِ٘ ٟاؼ ٔ ُر ا َِ ِ٘ ٤ُ ٟتؽ ُٔر ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟؽ ُ ٦ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّ ُ
َکا ٔ ٦ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش ُم ا َِ ٟحا ٔ ٍُ ٣ا َِِ ٟىٔ ُّی ا ِِِ ٤ُ ٟىٔی ا ِ٤َ ٟاَّ ٍُ ٔ ٧
اٟـ ُّار ا٨َّ ٟآ ٔ ٍُ ا٨ُّ ٟو ُر
ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت٘ ٔ ُ ٥ا ُِّ ُٔ ٌَ ٟو اٟزَّؤ ُُٖ َ٣اُ ٔ ٟ
ک ا ِِٔ ٠٤ُ ٟک ذُو ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
ا َِ ٟضاؼٔی ا َِ ٟبؽٔی ٍُ ا َِ ٟباقٔی ا َِ ٟوار ُٔث اَّ ٟز ٔطي ُؽ اٟؼَّ بُو ُر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

اربامیہ نب وقعیب ،وفصاؿ نب اصحل ،فدیل نب ملسم ،بیعش نب ایب زمحة ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےنرفامایہکاہلل اعتیلےکاننونےینعی اکیمک وسانؾںیہوجاںیہن ایدرکے اگتنج ںیم
لْ
م
ُ
ْ
ل
ی
ھ
ْ
ل
َ
َ
م
ھارلَّ ْ َ ِ ل ْ
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ابداشہ،رباویئں ےساپک ،ےببیع ،انمدےنیفاال،احمظف،اغبل،زربدتس،ڑبایئفاال ،دیپارکےنفاال،اجؿڈاےنلفاال،وصرت
دےنیفاؽ،درسگررفامےن فاال ،بوکاقوبںیمرےنھکفاال،تہباطعرفامےنفاال،تہبرفزیدےنیفاال ،بےسڑبالکشماشک،تہب

اجےنن فاال ،رفزی گنت رکےن فال ،زعت دےنی فاال ،ذتل دےنی فاال  ،ب ھچک ےننس فاال ،دےنھکی فاال ،احمک قلطم ،رسااپ ااصنػ ،فطل
فرکؾ فاال ،ابربخ ،ربدابر ،ڑبا زبرگ،تہب  ےنشخفاال ،دقرداؿ تہب ڑبا ،احمظف ،وقتدےنیفاال ،افکتی رکےنفاال ،ڑبے رمےبتفاال،
تہبرکؾفاال،ڑباابہگنؿ،داعںیئوبقؽرکےنفاال،فتعسفاال،وتمکحںفاال،تبحمرکےنفاال،ڑبازبرگ،رمدفںوکزدنہرکےنفاال،
احرضفانرظ،ربقحاکراسز،تہبڑبیوقتفاال،دشدیوقتفاال،دمداگر،القئرعتفی،امشرںیمرےنھک،یلہپابردیپارکےنفاال،دفابرہ
دیپا رکےن فاال ،ومت دےنی فاال ،اقمئ رےنھک فاال ،اپےن فاال ،زبریگ فاال ،اہنت ،ےب اینز ،اقدر ،وپری اطتق فاال ،آےگ رکےن فاال ،ےھچیپ
رےنھکفاال  ،بےسےلہپ  ،بےکدعب،اظرہ،وپدیشہ ،رصتمػ،دنلبفربرت،اےھچولسکفاال ،تہبوتہبوبقؽرکویناال ،دبہل ےنیلفاال،
تہباعمػرکےنفاالتہبقفشم،وکلمںاکامکل،الجؽفارکاؾفاال،دعؽرکےنفاال،عمجرکےنفاال،ےباینز،ینغانبےنفاال،رفےنک
فاال،رضراچنہپےنفاال،عفنشخبدہاتیدےنیفاال،ےباثمؽااجیدرکےنفاال،ابیقرےنہفاال،یکینوکدنسپرکےنفاال،ربصفلمحتفاال۔ہی
دحثیرغ بےہ۔
رافی  :اربامیہ نب وقعیب ،وفصاؿ نب اصحل ،فدیل نب ملسم ،بیعش نب ایب زمحة ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1432

راوی  :ػٔوا ٪ب ٩ػاٟض ،ابوہزیزہ ٣تٌؽؼ رواة ےن ػٔوا ٪ب ٩ػاٟض

ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض َوص َُو ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ
ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َػٔ َِو َ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔطٔ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠فٔی َٛبٔیر ٔ َط ِي ٕئ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َوا َیا ٔ
ت َُ ٟط

ض َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث بٔإ ٔ ِس َ٨اؼ ٕ َُی ِر ٔ َص َذا ًَ ِ ٩أَبٔی
إ ٔ ِس َ٨ا ْؼ َػ ٔص ْ
َک اْلِ َ ِس َ٤ا ٔ
ئ إ ٔ ََّّل فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ َر َوی آ َؼ ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی إٔیَا ٕ
يض ذ ٔ ِ َ

َّ
َّ
يض
ََک ٓ ٔيطٔ اْلِ َ ِس َ٤ا َئ َوَِ ٟي َص َُ ٟط إ ٔ ِس َ٨ا ْؼ َػ ٔص ْ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وذ َ َ
وفصاؿ نب اصحل ،اوبرہریہ دعتمد رفاة ےن وفصاؿ نب اصحل ےس لقن ایک۔ ل  اےس رصػ وفصاؿ یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ وفصاؿ
دحمنیث ےک زندکی ہقث ںیہ۔ ہی دحثی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دعتمد دنسفں ےس رمفی ےہ نکیل اامسء ایہل اک ذرک
امہرے ملع ےک اطمقب رصػ ایس رفاتی ںیم ےہ۔ آدؾ انب ایب اایس ےن دفرسی دنس ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیایکافراامسءاکذرکیھبایکنکیلایکسدنسحیحصںیہن۔
رافی  :وفصاؿنباصحل،اوبرہریہدعتمدرفاةےنوفصاؿنباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1433

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ئ َوص َُو
َک اْلِ َ ِس َ٤ا ٔ
َٗا َ ٢إ ٔ َِّ ٪هَّلِل تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔی َن ا ِس ّ٤ا َ ٩ِ ٣أَ ِش َؼا َصا َؼ َظ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوَِ ٟي َص فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ذ ٔ ِ ُ
َشؽ ْ
َک ٓ ٔيطٔ اْلِ َ ِس َ٤ا َئ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َر َوا ُظ أَبُو ا َِ َ ٟامی ُٔ ٩ِ ًَ ٪ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

انبایبرمع،ایفسؿ،اوبزاند ،ارعج،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہلل ہیلع فملس ےنرفامایاہلل
اعتیلےکاننونےانؾںیہسجےناؿوکایدایکتنجںیمدالخوہاگ۔اسدحثیںیمانومںاکیلیصفتذرکںیہن۔ہیدحثینسححیحص
ےہ۔اوباامیلؿےنوباہطسبیعشنبایبزمحہاوبزاندےسہیدحثیرفاتییکنکیلاسںیمانومںاکذرکںیہنایک۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریةریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1434

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب ،زیؽ ب ٩شباب ،ش٤يؽ ٣کی ٣ولی ب٤٘٠ً ٩ہً ،لاء ب ٩ابی رباط ،شرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اب أَ َّ ٪شُ َِ ٤ي ّؽا ا ِ٤َ ٟک ِّ َّی َِ ٣ول َی ابِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َش َّؽثَ ُط أَ ََّ ًَ ٪لا َئ بِ َ ٩أَبٔی َربَا ٕط َش َّؽثَ ُط
وب َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُُ ٩ش َب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓا ِر َت ٌُوا ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ََ ٣ز ِرتُ ِ ٥بٔزٔیَ ٔ
رٔیَ ُ
ا ٪اہللٔ َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َٗا َ٢
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ُؽ ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا اَّ ٟز ِت ٍُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُ ٢س ِب َص َ

یب
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اربامیہنبوقعیب،زدینبابحب،دیمحیکمومیلنبہمقلع،اطعءنبایبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایارگمتتنجےکاب ںںرپےسسگرفوتفاہںرچارکف۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملستنجےکابغایکںیہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایدجسمںی۔ںیمےنرعضایکہکاؿںیمرچانسکرطحوہاگآپیلصاہلل
ّللَّ َفالْحَمْ ُددّللَِّ َف َل ِإلَ َة ِإ َّلا َُّ
کُانہک۔ہیدحثیرغ بےہ۔
ّلل َفا ُ
ہیلعفملسےنرفامای ُش ْیجَا َؿا ِ
ّللَّ َأ ْ َ
رافی  :اربامیہنبوقعیب،زدینبابحب،دیمحیکمومیلنبہمقلع،اطعءنبایبرابح،رضحتاوبرہریةریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1435

راوی ً :بؽاٟوارث بً ٩بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،اٛ ٪ے واٟؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ثابت ب٨انی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی أَبٔی
َار َت ٌُوا َٗاُٟوا
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ََ ٣ز ِرتُ ِ ٥بٔزٔیَ ٔ
اق ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ ِ

اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢شِّٔ َُٙ ٠
َو َ٣ا رٔیَ ُ
َک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٩
اٟذ ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
إَٔ َ ٧ص
دبعاولارثنبدبعادمصلنبدبعاولارث،اؿےکفادل،دمحمنباثتبانبین،رضحتاسن نب امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارگ مت تنج ےک اب ںں رپ ےس سگرف وت فںیہ رچا رکف۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وپاھچ
تنجےکابغایکںیہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایذرکےکےقلح۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصلنبدبعاولارث،اؿےکفادل،دمحمنباثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1436

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب٤ً ،زو بً ٩اػ ،٥ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ثابت٤ً ،زب ٩ابی س٤٠ہ ،شرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا،
شرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أ ُ ِّ٦
وب َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

يب ْة ََِٓ ٠ي ُ٘ ِ ١إَّٔ٧ا ِهَّلِل َوإَّٔ٧ا إَِٔ ٟيطٔ
اب أَ َش َؽ ُٔ ٣ُ ٥ِ ٛؼ َ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َػ َ

يبًٔی َٓأ ِ ُج ِزنٔی ٓ َٔيضا َوأَبِ ٔؽ ِٟىٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َظی ِ ّرا َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِشت ُٔرض أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََّ ٢
وَّ ٪
ٕ
َرا ٔج ٌُ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِظِ ُ٠
اُ ٠ٟض ََّ ٨ِ ٔ ً ٥ؽ َک ا ِش َت َش ِب ُت ُٔ ٣ؼ َ
َ
يبًٔی َٓأ ِ ُج ِزنٔی ٓ َٔيضا َٗا َ ٢أَبُو
فٔی أَصِلٔی َظی ِ ّرا ٔ٣ىِّی َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗب ٔ َف َٗاَِ ٟت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة إَّٔ٧ا ِهَّلِل َوإَّٔ٧ا إَِٔ ٟيطٔ َرا ٔج ٌُ َ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ اہللٔ ا ِش َت َش ِب ُت ُٔ ٣ؼ َ

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔصَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ َس ٔؽ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ِ

اربامیہ نب وقعیب ،رمعف نب اعمص ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رمعنب ایب ہملس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل اہنع ،رضحت اوبہملس ریض
لل َّ
ِ
ُ
َ
اج ِف
اہللاعتیلہنعےسلقنرکیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایارگیسکوکوکیئتبیصمےچنہپوتاےساچوا ہکا ّم ْ ُ ْ

ْهل
حازپےھ(ینعیل  با ہللیہیکتیکلمںیمںیہافرایسیکرطػاجےنفاےلںیہ۔اےاہللںیماےنپتبیصماکوثابھجت
َأ ِ ی َ ْ ً
ےساچاتہوہں۔ےھجماساکارجاطعرفامافراسےکدبےلرتہبزیچاطعرفام)رھپبجاوبہملسریضاہللاعتیلہنعیکفافتاکفتقرق ب
آایوتاوہنںےنداعیکہکاےاہللریمیویب یوکھجمےسرتہبصخشاطعرفام۔بجاوبہملسریضاہللاعتیلہنعوفتوہے،وتاؾہملس
ریضاہللاعتیلہنعےن ِإ َّي َِّ
ّلل َف ِإ َّي ِإل َ ْن ِة َرا ِجع ُو َؿزپاھ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ،افراسےکالعفہافردنس ےسیھباؾ
ہملسریضاہللاہنعیہےکفاےطسےسوقنمؽےہ۔اوبہملسریضاہللہنعاکانؾدبعاہللنبدبعاالدسےہ۔
رافی  :اربامیہ نب وقعیب ،رمعف نب اعمص ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رمعنب ایب ہملس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل اہنع ،رضحت
اوبہملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1437

راوی  :یوسٕ بً ٩يسیٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،س٤٠ہ ب ٩ورؼا ،٪شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َی
ٕ بِ َُٔ ً ٩يسی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
وسی َش َّؽثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩و ِر َؼ َ
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

اٟؽَ ِ ٧يا
اٟؽ ًَا ٔ
َٗ ١ا ََ ٢س َِ ١ربَّ َ
ئ أَٓ َِـ ُ
ک ا ٌَِ ٟآ َٔي َة َوا ٌَِ ٤ُ ٟآَا َة فٔی ُّ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ُّ
ک ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ فٔی ا ِٟيوَّ ٔ ٦
َو ِاْل َٔخة ٔ ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ فٔی ا ِٟيوَّ ٔ ٦
اٟثأٟثٔ
اٟؽ ًَا ٔ
َ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ئ أَٓ َِـ ُ
اٟثانٔی َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ُّ
َِ
َِ
َ
َخة ٔ َٓ َ٘ ِؽ أَ ِٓ َِ ٠ص َت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ک َٗا ََٓ ٢إٔذَا أ ُ ًِ ٔل َ
َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
يت ا ٌَِ ٟآ َٔي َة فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َوأ ُ ًِ ٔلي َت َضا فٔی ِاْل ٔ َ
ا٪
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َسَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٩و ِر َؼ َ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ویفس نب یسیع ،لضف نب ومیس ،ہملس نب فرداؿ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکیسنداعالضفےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
اےنپربےساعتیفافرداینفآرختںیماعمیفاماگن رکف۔فہدفرسےدؿرھپاحرضوہاافرفیہوساؽایک؟آپیلصاہللہیلعفملسےن
فیہوجابدای۔فہرسیتےدؿرھپاحرضوہاافرفیہوساؽایک۔آپیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایارگےھجتداینفآرخت ںیماعمیف لم
یئگرھپ وتاکایمبوہایگ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ ب ےہ۔ل اسدحثیوکرصػہملسنبفرداؿیہیکرفاتی ےس اجےتن
ںیہ۔
رافی  :ویفسنبیسیع،لضفنبومیس،ہملسنبفرداؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1438

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽ ،جٌَف ب ٩س٠امی ٪ؿبعیٛ ،ہ٤ص ب ٩ششً ،٩بؽاہلل ب ٩بزیؽہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ُّی ًَ ِِ َٛ ٩ض َٔ ٤ص بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُّ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِ ٤ِ ٔ ٠ًَ ٪ت أَ ُّی َِ ٟي َٕ ٠ة َِ ٟي َُ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟؽرٔ َ٣ا أَُٗو َُٔ ٓ ٢يضا َٗا َُٗ ٢ولٔی َّ
ٕ ًَىِّی
ک ًُ ُٔ ٌّو َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إَٔ َّ ٧
َک ْی ٥تُ ٔص ُّب ا َِِ ٌَٔ ٟو َٓا ًِ ُ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
کم
ہبیتقنب دیعس ،رفعجنب نامیلؿیعبض ،مس نب نسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیل ہنعےسرفاتی ےہ۔ہکںیم
ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس۔ارگےھجمولعمؾوہاجےئہکبشدقروکیسنراتےہوتایکداعرکفں؟آپیلصاہللہیلع
لل َّ
ِ
ی
ل
ع
ْ
ُ
ُ
ع
َ
ع
َ
ُ
ْ
َ
ّ
ف
ف
ف ِ ی(ینعی اے اہلل وت اعمػ رکےن فاال ےہ افر اعمػ رکےن وک یہ دنسپ رفامات
ن ُ ٌّّو کِثٌّ ِ ُّ
ي ا َ َو َفعْ ُ
فملس ےن رفامای ا ّم ِإ َّ َ
ےہ۔سپےھجماعمػرفامدے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔)
کم
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رفعجنبنامیلؿیعبض ،مسنبنسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1439

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يًٍ ،بيؽة ب ٩ش٤يؽ ،یزیؽ ب ٩ابی زیاؼً ،بؽاہلل ب ٩شارث ،شرضت ًباض بً ٩بؽا٤ٟل٠ب

ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
يؽةُ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ٔ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َط ِيئّا أَ ِسأَُ ُٟط اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ََ ٢س ِ ١اہللَ ا ٌَِ ٟآ َٔي َة ٓ ََِ َٜ ٤ث ُت أَیَّا ّ٣ا ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت َٓ ُُِ٘ ٠ت
َخة ٔ َٗا َ ٢أَبُو
َّاض َیا ًَ ََّ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َس ِ ١اہللَ ا ٌَِ ٟآ َٔي َة فٔی ُّ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َط ِيئّا أَ ِسأَُ ُٟط اہللَ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی یَا ًَب ُ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ َٗ ١ؽ َس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

ادمحنبعینم،دیبعةنبدیمح،سیدینبایبزاید،دبعاہللنباحرث،رضحتابعسنبدبعابلطملےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایک
ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم ایسی زیچ اتبےیئ ہک ںیم رب ےس اموگنں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اعتیف اماگن رکف۔ ںیم
وھتڑے دؿ دعب رھپ ایگ افر فیہ وساؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع اے روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےک اچچ اہلل ےس داین فآرخت ںیم اعتیف اماگنرکف۔ ہی دحثیحیحص ےہ افر دبعاہلل فہ دبعاہلل نب احرث نب ونلف ںیہ۔ اؿ اک

رضحتابعسریضاہللاعتیلہنعےسامسعاثتبےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،دیبعةنبدیمح،سیدینبایبزاید،دبعاہللنباحرث،رضحتابعسنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1440

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابزاہي ٥ب٤ً ٩ز ب ٩ابی وزیز ،زنٔ ١بً ٩بؽاہلل ابوًبؽاہلل ،اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ ،شرضت ابوبرک ػؽی ٙرضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ أَبُو ًَ ِبؽٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣يَ َٜة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟوزٔیز ٔ َش َّؽث َ َ٨ا َز ِن َٔ ُ

ا ٪إٔذَا أَ َرا َؼ أَ ِّ ٣زا َٗا ََّ ٢
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
َخ لٔی َوا ِظت َ ِر لٔی َٗا َ ٢أَبُو
اٟؼ ِّؽ ٔ
ی ٙأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٔ ٥
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ٔيٕ ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َز ِن َٔ ُ
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َز ِنٔ ََٕ ١وص َُو َؿٌ ْ
َغ ْ
ا َِ ٌَ ٟزفٔی َوک َ َ ُ
رعَٓا ٕ
َف َؼ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو ََّل یُ َتابَ ٍُ ًََِ ٠يطٔ
ت َو َت َ َّ
اَ ٪ي ِشَ َ ٩ُ ٜ
ُّ

دمحمنباشبر،اربامیہنب رمع نب ایبفزری،زلفننبدبعاہللاوبدبعاہلل،انبایبةلنکہ،رضحت اعہشئریضاہللاعتیل ہنع ،رضحتاوبرکب
دصقی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس لقن رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک اکؾ اک ارادہ رکےت وت اہلل اعتیل ےس ہی داع ایک
لل َّ
ِ
َُ
اح َِل (ینعی۔اےاہللریمےےیلریخدنسپرفامافرریمےاکؾںیمربتکدیپارفام۔)ہیدحثیرغ بےہ۔ل 
رکےتا ّم ِ ْ
خ َِل َف ْ َ ْ
اس دحثی وک رصػ لفن یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ افر فہ دحمنیث ےک زندکی فیعض ںیہ۔ اںیہن زلفن نب دبعاہلل ارعلیف یھب اہک
اجاتےہ۔ہیرعافتںیمراہشذپریآ ے۔زلفننبدبعاہللاسدحثیںیمرفنمدںیہ۔افراؿاکوکیئاتمعبںیہن۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،اربامیہ نب رمع نب ایب فزری ،زلفن نب دبعاہلل اوبدبعاہلل ،انب ایب ةلنکہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع،

رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1441

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور ،شبا ٪ب ٩ہَل ،٢ابا ٪ب ٩یزیؽ ًلار ،یصٌی ،زیؽ ب ٩سَل ،٦شرضت ابو٣اٟک اطٌزی رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

ار َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی أَ ََّ ٪زیِ َؽ بِ ََ ٩س ََّلٕ ٦
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َشبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪ص َُو ابِ ُ ٩یَز ٔ َ
یؽ ا َِّ ٌَ ٟل ُ
َّ
ْط ِاْل ٔ َی٤ا ٔ٪
َش َّؽثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا َسَلَ ٕ ٦ش َّؽثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َط ِ ُ

ا ٪اہللٔ َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َت ِ ٪ٔ َِ َ ٤أَ ِو َت ََِ ٤لُ َ٣ا بَی ِ َن َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َواٟؼَّ ََلةُ ُْ ٧ور َواٟؼَّ َؽ َٗ ُة
ت َواْلِ َ ِر ٔ
اَ ٪و ُس ِب َص َ
َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َت ََِ ٤لُ ا ِٔ٤ٟيزَ َ
يسی
ک أَ ِو ًََِ ٠ي َ
ْقآ ُُ ٪ش َّح ْة ََ ٟ
ک ک ُ ُّ ١ا٨َّ ٟا ٔ
ب ُ ِز َص ْ
ض َي ِِ ُؽو ٓ ََبائ ٔ ٍْ َنٔ َِش ُط ٓ ٌَُِ ٤ت ٔ ُ٘ َضا أَ ِو ُ٣وبٔ ُ٘ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
اَ ٪واٟؼَّ بِرُ ؿ َٔيائْ َوا ِِ ُ ٟ

َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااحسؼنبوصنمر،ابحؿنبالہؽ،اابؿنبسیدیاطعر،ییحی،زدینبالسؾ،رضحتاوبامکلارعشیریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ
لْ
لْ
ّللَّ َفا حَمْ ُدد ّللَِّآامسونںافر
ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع فملسےنرفامای فوض فصناامیؿےہ۔ا حَمْ ُددّللَِّزیماؿ وکرھب داتیےہ افر ُش ْیجَا َؿا ِ
زنیم وک رھب دےتی ںیہ ،امنز ونر ےہ ،دصہق اامیؿ یک دلیل ےہ ،ربص رفینش ےہ ،رقآؿ (ریتی) اجنت ای الہتک یک تجح ےہ افر رہ
صخشاساحؽںیمحبصرکاتےہہکفہاےنپسفنوکچیبراہوہاتےہرھپایوتفہاےس(ااطتعفرفامربنداری)یکفہجےسآزادرکااتیلےہ
ایرھپ(انرفامینرکےک)وخدوکربابدرکاتیلےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ابحؿنبالہؽ،اابؿنبسیدیاطعر،ییحی،زدینبالسؾ،رضحتاوبامکلارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1442

راوی  :شش ٩ب ٩رعٓہ ،اس٤اًي ١بً ٩ياغً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩زیاؼً ،بؽاہلل ب ٩یزیؽ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
غ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٔبِ ٔ ٩أَ ِن ٌُ َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
ٕ ا ِٔ٤ٟيزَا َٔ ٪وا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل یَ ُِ ٠َ ٤ؤ ُظ َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َِ ٟي َص
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟت ِشبٔي ُض ن ِٔؼ ُ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
اب َشًَّی َت ِعَ ُ٠ؽ إَِٔ ٟيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
ََ ٟضا ؼُ َ
َغ ْ
و ٪اہللٔ ش ٔ َح ْ

نسح نب رعہف ،اامسلیع نب ایعش ،دبعارلنمح نب زاید ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت دبعاہلل نبرمعف ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک
لْ
ّللَّ فصنزیماؿ ےہ افر اَ حَمْ ُدد ّللَِّ ےک درایمؿ وکیئ رپدہ ںیہن۔ فہ اہلل اعتیلکت دیساھ
روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ا اتچنےہ۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہافرہیدنسوقیںیہن۔
رافی  :نسحنبرعہف،اامسلیعنبایعش،دبعارلنمحنبزاید،دبعاہللنبسیدی،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1443

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾ ،ابواسص ،ٙجزی ٧ہؽیٗ ،بي٠ہ ب٨وس٠ي٥

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َُ ٩ِ ًَ ٙج َز ٓ ٕ
ی اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ُسَِ ٠ي َٕٗ ٥ا ََّ ًَ ٢ؽصَُ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ

ٕ ا ِٔ٤ٟيزَا َٔ ٪وا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل یَ ُِ ٠َ ٤ؤ ُظ َواَّ ٟتِٜبٔیرُ یَ ََِ ٤لُ َ٣ا بَی ِ َن َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی یَؽٔی أَ ِو فٔی َیؽٔظ ٔ اَّ ٟت ِشبٔيضُ ن ِٔؼ ُ

ٕ ِاْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة َو ُسٔ َِيا ُ٪
َواْلِ َ ِر ٔ
اٟل ُض ُ
ور ن ِٔؼ ُ
ق َواٟؼَّ ِو ُ ٦ن ِٔؼ ُ
ٕ اٟؼَّ بِر ٔ َو ُّ
َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َٙ
انہ د،اوباالوحص،اوبااحسؼ،رجیدہنی،ہلیبقونبمیلسےکاکیصخشرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےنپایریمے
اہھترپہیزیچںینگرکاتبںیئہکحیبست( ُش ْیجَا َؿاّللَِّ)فصنزیماؿاَلْحَمْ ُدد َِّ
کُآامسؿفزنیمےک درایمؿالخءوک
ّللاکلمزیماؿافرا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
رھبداتی ےہ افر رفزہ فصن ربص ےہ افراپیک فصن اامیؿ ےہ۔ ہی دحثینسح ےہ۔اس دحثی وک ہبعش افر وثریےن اوبااحسؼ ےس
لقنایکےہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،اوباقحس،رجیدہنی،ہلیبقونبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1444

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شات٣ ٥وؼبً ،لی ب ٩ثابتٗ ،يص ب ٩ربيٍ ،اَغب ٩ػباط ،ظ٠ئہ ب ٩شؼین ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪بَىٔی أَ َس ٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ َ ِّ
َغ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّؼ ُب َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َش َّؽثَىٔی َٗ ِي ُص بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوک َ َ
َّ
َّ
َ
َ
رع َٓ َة
اٟؼَّ بَّا ٔط ًَ َِ ٩ظٔ٠ي َٔ َة بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أبٔی كَأٟبٕ َٗا َ ٢أ ِٛثَرُ َ٣ا َؼ ًَا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسٔ ًَ ٥َ ٠ظ َّي َة َ َ

َک ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ک َ َّأ ٟذی َن ُ٘و َُ ٢و َظی ِ ّرا ٔ٤َّ ٣ا َن ُ٘و َُّ ٢
فٔی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ ٕٔ َّ
ک َ٣آبٔی
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی َوإَِٔ ٟي َ
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥
َک َػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َِ ٣ص َي َ
ت اْلِ َ ِ٣ز ٔ َّ
َک َر ِّب تُ َزاث ٔی َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو َو ِس َو َسةٔ اٟؼَّ ِؽرٔ َو َط َتا ٔ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا َتحٔي ُئ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َوَ ٟ

بٔطٔ اِّ ٟزیضُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
دمحم نب احمت ومدب ،یلع نب اثتب ،سیق نب رعیب ،ارغنب ابصح ،ہفیلخ نب نیصح ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
لل َّ ُِ َ َ ل َْ
ح
َل ا مْ ُدد
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص َاہلل ہیلع فملس فوقػ رعافت ےک ومعق رپ زفاؽ ےک دعب ارثک ہی َداع ایک رکےت آ ے ہک ا ّم َ
لل ّ
لل ّ
ُ
ت
ِ
ِ
ّ
ک
س
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َک َّ دِ َ
اب ال ْ َق ْ ِري
َ
حا ِ َّ
َل َ َ
ض ِت َف ُ ِ ی َف َ ْ َ
نِم َ َ د
ن ْ
حم َق َف َ َ
َل َ ٓم ِت َف َ
ِم َ ُي ُؽ ا َ ّم َ
ع ِ
َل َر ِّ
ب ُ َث ِات ا ّم ِإ ِت أ ُع ُذ ِ َ
ِم ِت َف ِإ ْ َ
لق ُي ُؽ َف َ ْ ً
َئ
ل َض ِ َ ِ َْ لل ّ ُِ
ّ
ی
خ
َ
ُ
َ
ِ
ُ
ُ
ّ
نِميِرِّ َم ییِ ِةارلِّي(ینعی۔اےاہللامتؾرعتںیفیریتےیہےیلںیہسجرطح
ن ْ
س َس ِةا ّ ْددر َف َشتال ْ ِ
َف َف ْ َ
ما م ِإ ِتأع ُذ ِ َ
وتوخدایبؿرکےافرامہرےایبؿرکےنےسرتہب۔اے اہللریمیامنز،ریمیرقابین،ریمیزدنیگ،ریمیومتافرریماولانٹریتی
یہرطػےہ۔اےاہللریمیریماثیھبریتےیہ ےیلےہ۔اےاہللںیمھجتےسذعابربق،ےنیسےکفوسےسافر(یسک)اکؾیک
رپاشیین ےس ریتی انپہ امہ ات وہں۔ اے اہلل ںیم ھجت ےس اس رش ےس یھب انپہ امہ ات وہں وج وہا الیت ےہ ہی دحثی اس دنس ےس رغ ب
ےہافرہیدنسوقیںیہن۔
رافی  :دمحمنباحمتومدب ،یلعنب اثتب،سیق نبرعیب ،ارغنبابصح ،ہفیلخ نبنیصح،رضحت یلع نبایباطبل ریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1445

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شات٤ً ،٥ار ب٣ ٩ص٤ؽ ب ٩اظت سٔيا ٪ثوریٟ ،يث ب ٩ابی س٠يً ،٥بؽاٟزش ٩٤ب ٩سابم ،شرضت ابوا٣ا٣ہ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات َٕٔ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
ار بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ابِ ُ ٩أ ُ ِظتٔ ُسٔ َِي َ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ساب ٔ ٕم ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ؼ ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُؽ ًَا ٕئ َٛثٔیر ِٕ َ ٧ ٥َِ ٟصٔ َِى ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِيئّا ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا

ک ک ُ َُّ ٠ط َت ُ٘و َُّ ٢
ک
اُ ٠ٟض َّ ٥إَّٔ٧ا َن ِشأ َ َُ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َؼ ًَ ِو َت ب ٔ ُؽ ًَا ٕئ َٛثٔیر ِٔ َ ٧ ٥َِ ٟصٔ َِى ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِيئّا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل أَ ُؼ ُّلًَ ٥ِ ُٜل َی َ٣ا َی ِح َ ٍُ ٤ذََ ٔ ٟ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َػلَّی اہللُ
اس َت ٌَاذَ ٔ٨ِ ٣طُ َ٧ب ٔ ُّي َ
ک َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َن ٌُوذُ ب ٔ َ
َک ٔ٨ِ ٣طُ َ٧ب ٔ ُّي َ
َٔ ٩ِ ٣ظی ِر ٔ َ٣ا َسأََ ٟ
َش َ٣ا ِ
یب
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ ِ ٧ت ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٌَا َُ ٪و ًََِ ٠ي َ
ک ا َِ ٟب ََلْ ُ َو ََّل َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحم نب احمت ،امعر نب دمحم نب اتخ ایفسؿ وثری ،ثیل نب ایب میلس ،دبعارلنمح نب اسطب ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےنتہبیسداعںیئ ںیکوجںیمہاید ہنوہ ںیکس وتل  ےن رعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہلل
ہیلعفملسآپ ےنتہبیس داعںیئںیکںیہنج ل اید ہن رکےکس۔آپ یلصاہللہیلعفملس رفامایایکںیم ںیہمت ایسیزیچہن اتبدفںہکفہ
لل َّ
ِ
تَ
ن نِمْ يِرِّ َم
حُم یَّلَص ا ُ
ن ُ َ َّ ٌّ د
امتؾ داعؤں وک عمج رک دے مت ہی داع ایک رکف۔ ا ُ َّم ِإ َّي َ ْيَ َ
کُل نِمْ َ ْ
ح ِ َم َدَ َ َ
ّللَّ عَل َ ْن ِة َفمَّلَسَ َف ع ُو ُذ ِ َ
َل ِم ْن ُة َ ِ ُّ َ
ّللَّعل َ ةفمَّلَسَف َأ ْ ل ْ
ُ
ّللَّ(ینعیاےاہللل ھجتےسرہاسریخاک
ح َؽ َف َلاوَُّ َة ِإ َّل ِي ِ
ن ُ َ َّ ٌّ د
حُمیَّلَصا ُ َ ْن ِ َ َ َ
کال ْ َن َلغ َف َل َ ْ
ْ ََ
نا مُ ْس َیعَا ُؿ َفعَل َ ْن َ
اش َذ ِم ْن ُة َ ِ ُّ َ
وساؽرکےتںیہسجاکروسؽارکؾیلصاہللہیلعفملسےنوساؽایکافررہاسزیچےسانپہامےتگنںیہسجےسریتےیبندمحمیلصاہلل
ہیلع فملس ےن انپہ امیگن ،وت یہ دمداگر ےہ ،وت یہ ریخ فرش اک اچنہپےن فاال ےہ افر انگوہں ےس ےنچب یک اطتق افر یکین رکےن یک وقت یھب
رصػاہللیہیکرطػےسےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،امعرنبدمحمنباتخایفسؿوثری،ثیلنبایبمیلس،دبعارلنمحنباسطب،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1446

راوی  :ابو٣وسی انؼاریٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ،ابوٌٛب ػاشب اُٟحیز ،شرضت طہز ب ٩شوطب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ُحیز ٔ َش َّؽثَىٔی َط ِضزُ بِ َُ ٩ش ِو َطبٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَِ ٛبٕ َػاش ٔٔب ا ِٔ َ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
ا ٪أَ ِٛثَرُ ُؼ ًَائٔطٔ َیا
ا ٪أَ ِٛثَرُ ُؼ ًَا ٔ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ ٔک َٗاَِ ٟت ک َ َ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
ْٔل ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َ٣ا ک َ َ

وب ثَب ِِّت َٗ ِٔ ٠يی ًَل َی
ک یَا َُ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
ک َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِٛث َ َر ُؼ ًَائ َ َ
وب ثَب ِِّت َٗ ِٔ ٠يی ًَل َی ؼٔیَ ٔ ٨
َُ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
ک َٗا َ ٢یَا أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة إُٔ َّ ٧ط َِ ٟي َص آ َؼم ٔ ٌّی إ ٔ ََّّل َو َٗ ِ٠بُ ُط بَی ِ َن أ ُ ِػبُ ٌَی ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ َػاب ٔ ٍٔ اہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ أَ َٗ َاَ ٦و ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ َزاَْ َٓ َت ََل
ؼٔیَ ٔ ٨

اَ ٪وإَٔ َ ٧ص َو َجابٔز ٕ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
ٌَُ ٣ا ْذ َربَّ َ٨ا ََّل تُز ِْٔ ُُٗ٠وبَ َ٨ا بَ ٌِ َؽ إٔذِ َص َؽیِت َ َ٨ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َواَّ ٨َّ ٟوا ٔ
َونُ ٌَ ِي ٔ ٥بِ ٔ ٩صَ َّ٤ا ٕر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

اوبومیسااصنری،اعمذ نباعمذ،اوببعکاص بارحل ری ،رضحترہش نبوحبشریض اہللاعتیل ہنعرفامےتںیہہک ںیم ےناؾ ہملس
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک اے اریم اوملنینم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےک اپس ارثک ایک داع رکےت آ ے؟ اوہنں ےن
رفامایي م َقلِّت ال ْ ُقلُوب َ ِ قَلْی َ
ي (ینعی۔ اے دولں ےک ریھپےن فاےل ریمے دؽ وک اےنپ دنی رپ اقمئ رھک) رھپ رفامےن
ِ ّْ
ث ِی َلَع ِد ِ َ
َ ُ َ
وج ںہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسآپارثکیہیداعویکںرکےتںیہ؟یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاؾ
ہملس ریض اہلل اعتیل اہنع وکیئ صخش ااسی ںیہن ہک ااکس دؽ اہلل یک دف اویلگنں ےک درایمؿ ہن وہ۔ ےسج اچاتہ ےہ (دنی قح رپ) اقمئ راتھک
ےہافر ےسجاچاتہ ےہڑیٹاھ رک داتیےہ۔ رھپدحثی ےکرافیاعمذریضاہللاعتیل ہنع ےن ہیآتیالتفترفامیئ َر َّ َي َل ُث ِْغ ُ ُُ َ َي َ ْ َ د
ب
ِإ ْذ َه َدد ْ َ َناآلیة(ینعیاےاہللامہرےدولںوکدہاتیدےنیےکدعبڑیٹاھہنرک۔)
رافی  :اوبومیسااصنری،اعمذنباعمذ،اوببعکاص بارحلری،رضحترہشنبوحبشریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1447

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شات٣ ٥وؼب ،ش ٥ٜب ٩هہیر٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثؽ ،س٠امی ٪ب ٩بزیؽہ ،شرضت بزیؽہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّؼ ُب َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َ ٥ُ ٜبِ ُُ ٩ه َضیِر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ ٣َ ٩زثَ ٕؽ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
َطکَا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا ِِ ٤َ ٟعزُومٔی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَُ َ ٧اَّ ٦
اِ ٠ٟي َ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ َر َٔ٘ َٓ ٚا َ٢
ُّ

َّ
ک َٓ ُ٘ َِّ ١
َّ َ
ت َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟش ِب ٍٔ َو َ٣ا أَهَ َِّ ٠ت َو َربَّ اْلِ َ َرؿٔی َن َو َ٣ا
ُفا ٔط َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أ َویِ َت إلٔ َی ٔ َ
أَ َٗ َِّ ٠ت َو َربَّ َّ
َف َن ًَل َ َّی أَ َش ْؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ ِو أَ َِ ٪ی ِبغ ٔ َی ًَزَّ
اٟظ َياكٔی ٔن َو َ٣ا أَ َؿ َِّ ٠ت ُ ٩ِ ٛلٔی َج ّارا ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َظ َِ ٔ ٘٠
ک ک ُ ِّ٠ض ٔ َِ ٥جٔ٤ي ٌّا أَ َِ ٪ي ِ ُ
ار َک َو َج َّ ١ثَ َ٨اؤ َُک َو ََّل إ ٔ ََ ٟط َُیِرُ َک ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َوا َِ ٟص َ ٥ُ ٜبِ ُُ ٩ه َضیِر ٕ َٗ ِؽ
َج ُ

َت َز َک َشؽٔی َث ُط َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َویُ ِز َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

دمحم نب احمت ومدب ،مکح نب ریہظ ،ہمقلع نب رمدث ،نامیلؿ نب ربدیہ ،رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اخدل نب فدیل
زخمف یم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رات ںیم یسک فوسےس ای وخػ یک فہج ےس وس ںیہناکس۔ آپ یلص اہلل ہیلعفملس
لل َّ
ا
ل
ِ
ل
َ
س
ص
ی
َ
ی
َ
ش
ِ
ُ
َ
َ
َ
ّ
م
ّ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ب ا ّ ََو ِ
ُ
ظ َف َر َّ
ےن رفامای ہک بج وسےن ےک ےیل اےنپ رتسب رپ اجؤ وت ہی داع زپاھ رکف ا ّم َر َّ
ب ْال َر َن َف َم أ ْ
ات ا ِع َف َم أ َ ْ
ُکل ّ
َ م ِْی
ِ
ِِ
ب
ی
فرب َّ َ ِطی
ع
َ ُ
ُ
ہ
َ
َ
َ
َ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
م
َ
ی
ْ
ِ
ُک َفل ِإلَ َة
لَع أ َ ٌّ د
ي َط ّ
ک َف ّ
َ َ َّ
ح َيؤ َ
ج ْم أ ْف أ ْؿ َی زَعّ َح ُر َ
ال ِن َف َم َأ َصل ّ ْت ْ
ک َِل َح ًرا نِمْ يِرِّ َجلق َِک ْم َ ِ عًا أ ْؿ َ ُ
َ
ن (ینعی۔ اے اہلل اے است آامسونں افر اؿ ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاولں ےک رب ،اے زنیم فاولں وک اپےنل
ک َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ
غ َ
ُْ
فاےل،اےایشنیطافراؿےکرمگاہےیکوہےئولوگںےکرباینپامتؾولخمؼےکرشےسےھجماجنتدےہکاؿںیمےسوکیئھجم
رپ زایدیت ای ملظ ہن رکے۔ ریتی انپہ ںیم آای وہا اغبل ےہ۔ ریتی انث ربرت ےہ افر ریتے العفہ وکیئ وبعمد ںیہن ،وبعمد رصػ وت یہ
ےہ۔) اس دحثی یک دنس وقی ںیہن ویکہکن مکح نب ریہظ ےس ضعب دحمنیث ےن ااحدثی لقن رکان وھچڑ دای ےہ۔ رھپ اس ےک العفہ
اکیافردنسےسیھبہیدحثیوقنمؽےہنکیلفہرملسےہ۔
رافی  :دمحمنباحمتومدب،مکحنبریہظ،ہمقلعنبرمدث،نامیلؿنبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1448

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚشرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

غ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ أَ َّ٪
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

ت اہللٔ اَّ ٟتا َّ٣ا ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٓز ٔ ََ أَ َش ُؽ ُ ٥ِ ٛفٔی اِ ٨َّ ٟوَِ ٠َٓ ٔ ٦ي ُ٘ ِ ١أًَُوذُ بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ََٔ ُ ٩ِ ٣ـبٔطٔ َوً ٔ َ٘ابٔطٔ

َش ً َٔباؼٔظ ٔ َو ٔ ٩ِ ٣صَ٤زَا ٔ َّ
اِ ًَ ٪ب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز یُ ََ ُ٨ِّ٘ ٠ضا َ ٩ِ ٣بَ ََ ٩ِ ٣ٔ َّ ٠و َٔ ٟؽظ ٔ
َو َ ِّ
رضو َٔٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ُ َّ
رض ُظ َوک َ َ
َ
ت اٟظ َياكٔی ٔن َوأَ ِ ٪یَ ِص ُ ُ
َغی ْب
َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِبُ ٨ِ ٣ٔ ِّ ُ٠ض َِٛ ٥ت ََب َضا فٔی َػ ٕ ٓ
ک ث ُ ََّ َ٘ ٠َّ ًَ ٥ضا فٔی ًُُٔ٘٨طٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩

یلعنبرجح،اامسلیعنبایعش،دمحمنبااحسؼ،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکفادلےسلقنرکےتںیہہکروسؽ
ّللَّ َّ
ان َّم ِ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ وکیئ دنین ںیم ڈر اجےئ وت ہی داع زپےھ َأ ُع ُذ ِتکَلِمَا ِ
ع ِدـِ
تا ِ
ت نِمْ عَ َص ِن ِة َفع ِ َقایِ ِة َفيِرِّ ِ َ
ُ
م ِْیِ
َ
َْ ُ َ
ال ِطینف َأؿ َئخْصُر ِ َ
َفنِمْ َِمَ َر ِ َ
ل ِـ َفنَمْ ْمَل َب ْنل ُ ْع ُ ْم َک َی َی َها ِف َص ٍّ
ث
ُع َ ُیل ّْ ُِی َهانَمْ َیل َعنِمْ َف َ ِد
عا ِ
ي ُـ َف َک َؿ َ ْ ُ د
ک َّ
ل َ ُ َّ
ي َ
ات ّ َ ِ َ ْ ُ
ّللّ ُ
فؿ َف ٔ ّ َِب ْ
عَل َّ
َ
ق
َها ِف عُ ُی ِق ِة (ینعی ۔ ںیم اہلل ےک بضغ،  ،بب ،اےکس دنبفں ےک قاسد ،اطیشین فاسفس افر اؿ (اطیشونں) ےک امہرے اپسآےن
ےساہللےکوپرےاملکتیکانپہامہ اتوہں)ارگفہہیداع زپےھاگوتفہوخاباےسرضرںیہناچنہپےکساگ۔دبعارلنمحنبرمعفہیداع
اےنپابغلوچبںوکاھکسایرکےتآ ےافرانابغلوچبںےکےیلھکلرکاؿےکےلگںیمڈاؽدایرکےتآ ے۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبایعش،دمحمنبااحسؼ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1449

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،ابووائً ،١بؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ سے اور وہ ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٔ َٕٗ ١اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک
ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َي ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َرٓ ٌََ ُط أَُ َّ ٧ط َٗا َََّ ٢ل أَ َش َؽ أَُِیَرُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ

ک ََ ٣ؽ َط َنٔ َِش ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َرح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواش َٔع َ٣ا هَ َض َز َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا بَ َل ََ ٩و ََّل أَ َش َؽ أَ َش ُّب إَِٔ ٟيطٔ ا ِِ ٤َ ٟؽ ُط ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبفالئ ،دبعاہللنبوعسمدےسافرفہ دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےسلقن
رکےت ںیہ (رافی  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن اوبفالئ ےس وپاھچ ہک ایک مت ےن وخد انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس؟ اوہنں ےن رفامای
اہں) ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل ےس زایدہ وکیئ ہریت دنم ںیہن۔ ایس ےیل اس ےن اظرہی افر  یپھ وہیئ امتؾ
وفاشحوکرحاؾرقاردای۔رھپاہللاعتیلوکاینپرعتفی بےسزایدہدنسپےہایسےیلاہللاعتیلےنوخداینپرعتفیایبؿرفامیئےہ۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبفالئ،دبعاہللنبوعسمدےسافرفہدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1450

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،یزیؽ ب ٩ابی شبيب ،ابواٟعیر ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ ،شرضت ابوبرک ػؽی ٙرضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟعی ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
ی ٙأََّ٧طُ َٗا َ ٢یَا
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
اٟؼ ِّؽ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی ُه٤ِّ ٠ا َٛثٔی ّرا َو ََّل َي ِِ َٔف اٟذُّ َّ َ ٧
ائ أَ ِؼ ًُو بٔطٔ فٔی َػ ََلت ٔی َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی ُؼ ًَ ّ
َِف
ُوب إَّٔل أََ ِ ٧ت َٓاُ ٔ ِ
ُ
یب َوص َُو َشؽ ُ
ور اٟزَّش ٔي َُٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ک أََ ِ ٧ت ا ُِ ُٔ َِ ٟ
َف ّة ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ َٔک َو ِار َش ِ٤ىٔی إَٔ َّ ٧
يض َ ٔ
َغ ْ
لٔی ََ ٔ ِِ ٣

اس ُ٤طُ َِ ٣زثَ ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا َِ ٟيزَن ٔ ُّی
َِ ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َوأَبُو ا َِ ٟعی ِر ٔ ِ

ہبیتق،ثیل،سیدی نبایب بیب،اوبا،ریخ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتیلہنعےسلقن

رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم ایسی داع اتبی وج ںیم امنز ںیم اماگن رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع
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ک َف ْار ْ ِ ی ِإ َّ َ
ُ
َ
ً
ارلَّ ِِحُ (ینعی اے اہلل ںیم ےن اےنپ سفن رپ تہب زایدہ ملظ ایک افر انگوہں وک اعمػ رکےن فاال ریتے العفہ وکیئ ںیہن۔ ےھجم یھب
اعمػرک دے افر اینپرطػ ےس رفغمت افر رمح رفام ویکںہک وت ششخب افر رمح رکےن فاال ےہ) ہی دحثینسح حیحص رغ ب ےہ۔
اوبا،ریخاکانؾرمدثنبدبعاہللسیینےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینبایب بیب،اوبا،ریخ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1451

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شات ،٥ابوبؽر طحاَ ب ٩وٟيؽ ،رشي ١بٌ٣ ٩اویہ بزاؼر زہیر بٌ٣ ٩اویہ ،رٗاشی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل ً٨ہ

اٟز َش ِي ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة أَخٔی ُزصَی ِر ٔبِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥ا ِِٜ٤ُ ٟت ُٔب َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو بَ ِؽرٕ ُط َحا َُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَ ُِّ ٩
َّ
َّ
َکبَ ُط أَ ِْ ٣ز َٗا ََ ٢یا و َُّی َیا َٗ ُّي ُو ٦ب ٔ َز ِش َ٤ت َٔک أَ ِس َتِ ُ
ٔيث
اَّ ٟز َٗا ٔش ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َ َ
َّ
َّ
َکاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َوبٔإ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَُّ ٔ ٟووا ب ٔ َيا ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
دمحم نب احمت ،اوبدبر اجشع نب فدیل ،رلیح نب اعمفہی ربادر زریہ نباعمفہی ،راقیش ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
ہک بج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس رپ وکیئ تخس آؿ زپات وت ہی داع رکےت َي َ ُّ
َح َي َ ُّق ُؾ رِبَ ْہمَن َِک َأ ْسیَ ِعی ُت (ینعی اے زدنہ افر (زنیم
فآامسؿ) وکاقمئرےنھکفاےل ریتیرتمحےکفےلیسےسرفاید رکاتوہں)ایسدنس ےسہی اراشدیھبوقنمؽےہ ہک آپ یلصاہلل ہیلع

فملسےنرفامایایذااالجلؽفاالرکاؾوکالزؾڑکپف(ینعیاےڑبایئافرزبریگفاےل)ہیدحثیرغ بےہافراسنریضاہللہنعےسافر
دنسےسیھبوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،اوبدبراجشعنبفدیل،رلیحنباعمفہیربادرزریہنباعمفہی،راقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1452

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل٣ ،٪ؤ ،١٣ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ ٣ص٤وؼ بُ ٩يَل٪

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ٩ِ ًَ ١ْ ٣ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ُِ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َکاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوَِ ٟي َص ب ٔ َِ ٤ص ُٔويٕ َوإٔ٤َ َّ ٧ا یُ ِز َوی َص َذا ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
أَُّ ٔ ٟووا ب ٔ َيا ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ

ْص ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص َذا أَ َػ ُّض َو َُ ٣ؤ ََّ ٔ ٠َُ ١ْ ٣م ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ا َُ ٩ِ ًَ ٢ش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ٩
ًَ ُِ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
إَٔ َ ٧ص َو ََّل یُ َتابَ ٍُ ٓ ٔيطٔ
ومحمدنبالیغؿ،ؤملم،امحدنبہملس،اسننبامکلریضاہللہنعومحمدنبالیغؿاسدحثیوکؤملمےسفہامحدنبہملسےسفہاسن
ولي َذاالْج ََل ِؽ
نبامکلریضاہللہنعےسافرفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمت َ
َف ْ ِٔال ْ َک ِ
اؾ زپےتھ راہ رکف۔ ہی دحثی رغ ب افر ہری وفحمظ رےہ۔ امحد نب ہملس ےس یھب دیمح ےک وحاےل ےس نسح رصبی ےس رموفاع
وقنمؽےہافرہیزایدہحیحصےہ۔ؤملمےناسںیمیطلغیکےہفہدیمحےکفاےطسےساسنےسرفاتیرکےتںیہ۔اؿاکوکیئاتمعب
ںیہن۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،ؤملم،امحدنبہملس،اسننبامکلریضاہللہنعومحمدنبالیغؿ

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1453

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪جزیزی ،ابواٟورؼ ،جَلد ،شرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟو ِرؼ ٔ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟح ََل ٔد ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا َ٢
َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َی ِؽًُو َي ُ٘و َُّ ٢
ک َت ََ ٤ا ٦أ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َط ِي ٕئ َت َُ ٤ا ٦أ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة َٗا َ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأ َ َُ ٟ
ُّ
َؼ ًِ َو ْة َؼ ًَ ِو ُت ب ٔ َضا أَ ِر ُجو ب ٔ َضا ا َِ ٟعی ِ َر َٗا ََٓ ٢إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت َ٤أ ٦ا٤َ ٌِ ٨ِّ ٟةٔ ؼُ ُظو َ ٢ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوا َِِ ٟٔو َز ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َو َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢یَا ذَا
َک ٓ ََش َِ ١و َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َوص َُو َي ُ٘و َُّ ٢
ک
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
يب َ ٟ
اس ُتحٔ َ
َکاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َِ َٗ ٢ؽ ِ
ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
ُّ
اٟؼَّ ب ِ َر َٓ َ٘ا ََ ٢سأ َ َِ ٟت اہللَ ا َِ ٟب ََل َئ ٓ ََش ُِ ٠ط ا ٌَِ ٟآ َٔي َة َش َّؽث َ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
 ١بِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،رجریی ،اوباولرد ،الجج ،رضحتاعمذ نب لبج ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
لل َّ
ِ
ّ
َ
ُ
ت ِ َب َأ ْرهوُ ِ َب
فملساکیصخشوکاسرطحداعامےتگنوہےئداھکیا َّم ِإ ِت َأ ْدَکُلَ َن َؾال ّیِعْمَ ِةفَقَا َؽ َأ ُّق ْ ٍ
َ َن ُؾال ّیِعْمَ ِة َف َؽ َد ْ َ
ع ٌّة َد َ ْ
ع ُ
ْش ُیخی َ َ ہ
ال ْجي َر َفؽ َف ٔ َِؿ نِمْ َن ِؾ ال ّیِع ة دوُخؽ الْخ َة فالْفَو َز نِمْ َّ ہم ِ
ھ َ ُي ُؽ َي َذا الْج ََل ِؽ َف ْ ِٔال ْ َک ِ
َل ف َسلْ َف َ م ِ َع
ان ِر َف َ َع َر ُ ًَح َف ُ َ
َْ َ ّ
اؾ فَقَا َؽ دَقْ ا ِ َت َ
ْمَ ِ ُ َ َ ّن َ ِ َ ْ
ّ
َ
ھ َ ُيؽالل ُِ َّم ِإ ِ ّت َأ ْدَکُلَال
َ
ي
ض
لا ََّ
ْ
َ
ّللال ْ َن َلئَف َ َس ْل ُة َْ
َ
ف
ّ
اْلف ِ َن َة(ینعیاےاہلل ںیمھجتےسوپری
د
ؽ
َا
ق
ر
ّللَّعَل َ ْن ِة َف َ
ا ّلی ِی ُّییَّلَصا ُ
َ
ْ
َ
مَّلَس َر ُ ًَح َف ُ َ ُ
َ
َ
تمعنامہ اتوہں)وتآپیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکوپریتمعنایکےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاسےسرماددفزخےس
اجنتافرتنجںیمدالخوہانےہ،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےناکیافرصخشوکایذااالجلؽفاالرکاؾ ےتہوہےئانسوترفامایاہمتری
داعوبقؽرکیلیئگےہ،ذہلاوساؽرکف۔رھپآپ یلصاہللہیلعفملس ےناکیصخش وکاہلل اعتیلےس ربصامےتگنوہےئ انسوت رفامایہیوتالبء
ےہ اب اس ےس اعتیف اموگن۔ ادمح نب عینم یھب اامسلیع ےس افر فہ رجریی ےس ایس دنس ےس ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ ہی دحثی

نسحےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،رجریی،اوباولرد،الجج،رضحتاعمذنبلبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1454

راوی  :شش ٩ب ٩رعٓة ،اس٤اًي ١بً ٩ياغً ،بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ششین ،طہز ب ٩شوطب ،شرضت ابوا٣ا٣ہ
باہلی رضی اہلل ً٨ہ

غ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَب ٔی شُ َشی ِ ٕن ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
َّ
َّ
َ ُ
َ
َک اہللَ َشًَّی
ُفا ٔططٔ كَاصٔ ّزا َی ِذ ُ ُ
ًَ ِ ٩أبٔی أ َ٣ا ََ ٣ة ا َِ ٟباصٔل ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أ َوی إلٔ َی ٔ َ
اض  ٥َِ ٟیَ ِِ ٔ ٠َ٘ ٨ب َسا ًَ ّة َّٔ ٩ِ ٣
َخة ٔإ ٔ ََّّل أَ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اِ ٠ٟي َٔ ١ي ِشأ َ ُ ٢اہللَ َط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ظی ِر ٔ ُّ
یُ ِؽر َُٔ ٛط اُ ٌَ ٨ُّ ٟ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ

َشؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا أَي ِّـا ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی هَ ب ِ َي َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب َش َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

نسح نب رعفة ،اامسلیع نب ایعش ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب نیسح ،رہش نب وحبش ،رضحت اوباامہم ابیلہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکوجصخشاےنپرتسبرپوسےنےکےئلاپکوہرکاجےئافر
دنین آےنکتاہللاکذرکرکاترےہفہراتےکیسکیھبےصحںیماہللےسداینافرآرختیکوجالھبیئیھبامےگناگاہللاعتیلرضفراےس
ا
اطعرفامںیئےگ۔ہیدحثینسحرغ بےہافررہشنبوحبشےسوقنمؽےہفہاوبيطےسفہرمعفنبہسبعےسافرفہیبنارکؾیلص
اہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :نسح نب رعفة ،اامسلیع نب ایعش ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب نیسح ،رہش نب وحبش ،رضحت اوباامہم ابیلہ ریض اہلل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1455

راوی  :شش ٩ب ٩رعٓہ ،اس٤اًي ١بً ٩ياغ٣ ،ص٤ؽ ب ٩زیاؼ ،ابوراطؽ شبرانی

غ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َرا ٔط ٕؽ ا ُِ ٟصب ِ َران ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت ًَ ِب َؽ اہللٔ
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
اؾ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َش ِّؽث ِ َ٨ا ٔ٤َّ ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َِ ٟقی إلٔ َ َّی َػ ٔصي َٔ ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َ٣ا
بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ََ ٛت َب لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َ َٓ ٢وَ زِ ُت َٓإٔذَا ٓ َٔيضا إ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ ِّ
اٟؼ ِّؽ َیَ ٙرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ

ق ًَا ٥َ ٔ ٟا ِِ َِ ٟي ٔب َو َّ
َّ
َاُط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟظ َضا َؼة ٔ ََّل
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َ٣ا أَُٗو ُ ٢إٔذَا أَ ِػ َب ِص ُت َوإٔذَا أَ َِ ٣ش ِي ُت َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا بَ ِرکٕ ُٗ ِ ١اُ ٠ٟض ََّ ٔ ٓ ٥
َش َّ
َش َن ِٔ ٔسی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َشٔٛطٔ َوأَ ِ ٪أَ ِٗتَر َٖٔ ًَل َی َن ِٔ ٔسی ُسوئّا أَ ِو
إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َربَّ کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َو َٔ٠٣ي َُ ٜط أًَُوذُ ب ٔ َ
اٟظ ِي َلا َٔ ٪و ٔ ِ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
أَ ُج َّز ُظ إلٔ َی ُِ ٣شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

نسحنبرعہف،اامسلیعنبایعش،دمحمنبزاید،اوبرادشربحاین ےتہںیہہکںیمدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنعےکاپساحرض
وہاافررعضایکہکوکیئایسیدحثیایبؿےئجیکوجآپےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسہ یوہ۔اوہنںےنےھجماکیفرؼدایافر
رفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوھکلاایاھت۔ںیمےناےسداھکیوتاسںیمہیرحتری اھت۔اوبرکبدصقیریضاہللہنع
لل َّ
ِ
ُ
ظ
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ےھجم حبص ف اشؾ زپےنھ ےک ےئل وکیئ داع اتبی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی زپاھ رکف ا َّم َف ِ َ
تَ ْ
کَ
ض ع َمِل الْع َیت َفال َّش َها َد ِة َل ِإلَ َة ِإ َّ
ُ
َ
َ
َ
ل
ُ
ة
ْ
ال َّشم ََو ِ
ُ
نِم يِرِّ ال َّس ْی َظا ِؿ َفرِشْکِ ِة َف َأ ْؿ
ن نِمْ يِرِّ ف ِشی َف ْ
ذ
ع
أ
ة
ف
َ
ب
ر
ن
أ
ل
ن
ْ
ٍ
ِ
ک
ِ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ات َف َْال ْر ِ َ ْ ِ
َِ
ّ
تَفْ
ْ
ئوُي َأ ْف َأ َ
ُجّ ُـ ِإ ََل ُ ْ ِ ٍ
ْسُم(ینعیاےاہلل اےآامسونںافرزنیمےکدیپارکےنفاےلاےوپدیشہافراظرہےکاجےنن
ػ َ َلَع ِشی ً
َأ َقِ َ
فاےلریتے العف ہوکیئوبعمد ںیہنوت یہرہزیچاکرب ےہافر امکلےہ۔ںیماےنپ سفن ےکرشاطیشؿ ےکرشافر رشکےسریتی

انپہ امہ ات وہں افر اس ےس یھب ریتی انپہ اچاتہ وہں ہک وخد وکیئ ربایئ رکفں ای اےس یسک املسمؿ ےس رکاؤں) ہی دحثی اس دنس ےس
نسحرغ بےہ۔
رافی  :نسحنبرعہف،اامسلیعنبایعش،دمحمنبزاید،اوبرادشربحاین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1456

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازیٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،اً٤ع ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٪اہللٔ َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛب َرُ
َرضبَ َضا بٔ ٌَ َؼا ُظ َٓت َ َ٨اثَ َز ا َِ ٟو َر َُ٘ َٓ ٚا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َو ُس ِب َص َ
ََّ ٣ز بٔظَ َح َزة ٕ َیابٔ َشةٔ ا َِ ٟو َر َٔ َ ٓ ٚ
ُوب ا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ َ٤ٛا َت َشا َٗ َم َو َر َُ ٚص ٔذظ ٔ َّ
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ََ ِ ٔ ٟل ًِ َٔ ٤ع
َٟت َُشاٗ ٔ ُم ٔ ٩ِ ٣ذُٔ ٧
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َ

َس َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣إَٔ َ ٧ص إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗ ِؽ َرآ ُظ َوَ٧وَ َز إَِٔ ٟيطٔ

دمحم نب دیمح رازی ،لضف نب ومیس ،ا،شم ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اکی
اےسی درتخ ےک اپس ےس ذگرے سج ےک ےتپ وسھک ےکچ آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رپ الیھٹ امری وت اس ےک ےتپ
لْ
کُےسایسرطحانگہڑھجےتںیہسج
ّللَّ َفا ُ
ّللَّ َف َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ڑھجےنےگل۔رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاَ حَمْ ُددّللَِّ َف ُش ْیجَا َؿا ِ
ّللَّ َأ ْ َ
رطح اس درتخ ےک ےتپ ڑھجے۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ںیمہ ملع ںیہن ہک ا،شم ےن اسن ےس وکیئ دحثی ہ ی ای ںیہن۔ اہتبل
ا،شمےناسنوکداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنبدیمحرازی،لضفنبومیس،ا،شم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1457

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،جَلط ابی ٛثیر ،ابوًبؽاٟزش ٩٤شبلی ،شرضت ً٤ارہ ب ٩طبيب سباِی

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح ََل ٔط أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟصبُل ٔ ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َٔ ٩طبٔيبٕ َّ
اٟش َبأ ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
يت َوص َُو ًَل َی
ک َو َٟطُ ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ یُ ِصٌٔی َویُُ ٔ٤
ک َٟطُ َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ َّلَ َ ٔ
َشی َ
ت ًَل َی إٔثِز ٔا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب َب ٌَ َث اہللُ َِ ٣ش ََ ٠ص ّة یَ ِص َٔوُوَ٧طُ َّٔ ٩ِ ٣
َش َ٣زَّا ٕ
اٟظ ِي َلا َٔ ٪شًَّی ي ُِؼبٔضَ َو ََ ٛت َب اہللُ َٟطُ ب ٔ َضا
کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗؽ ْٔیز ًَ ِ َ
َ
اب ُِ ٣ؤ ٔ٨َ ٣ا ٕ
ت ُ٣وبٔ َ٘ا ٕ
َش َس ِّي َئا ٕ
ت ُ٣و ٔج َبا ٕ
َش َش َش َ٨ا ٕ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َش رٔ َٗ ٕ
ت َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط بٔ ٌَ ِؽ ٔٔ ِ ًَ ٢
ت َو ََ ٣صا ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ َ
ًَ ِ َ

َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َِ ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ َ ٤َ ٌُ ٔ ٟار َة َس َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ہبیتق ،ثیل،الجح ایب ریثک ،اوبدبعارلنمحیلبح ،رضحتامعرہ نب بیبش ابسیئ  ےتہ ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہکوج
جـُ َل يِرِن لَة لَة الْمُ ْلک فلَة الْحَمْ ُدد ئُخ ْ ِی
ھ َ َلَع ّ ُِ
ِ
ُ َف َُ
ُ
َ دَق ٌِّث رغمب ےک دعب دس رمہبت زپےھ اگ۔ اہلل
ف
ی
ّللَّ َف ْ َ د
صخش َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ک َ ٍْ
َ ُ
َ ُ ُ ُ َ ُ
اعتیلاسیکافحتظےکےئلرفےتشرقمررکدںیےگوجاسیکحبصکتاطیشؿےسافحتظرکںیےگ۔اسےکےئلدسرتمحکت
یکایکینںھکلدیاجںیئےگ۔اسےکدسربابدرکدےنیفاےلانگہاعمػرکدیاجںیئےگافراےسدساملسمؿالغؾآزادرکےن
اک وثاب اطع ایک اجےئ اگ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ثیل نب دعس یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ ںیمہ ملع
ںیہنہکامعرہنببیبشےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسھچکانسایںیہن۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،الجحایبریثک،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتامعرہنببیبشابسیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوتہبافراافغتسرافراہللیکاےنپدنبفںرپرتمح
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببوتہبافراافغتسرافراہللیکاےنپدنبفںرپرتمح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1458

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياً ،٪اػ ٥ب ٩ابی ٧حوؼ ،شرضت زر ب ٩شبيع

ا ٪بِ ََّ ًَ ٩شا ٕ ٢ا َِ ٤ُ ٟزاؼ ٔ َّی
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی اُ ٨َّ ٟحوؼ ٔ ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ُٔ ٩شب َ ِي ٕع َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت َػٔ َِو َ
ک َیا ز ُّٔر َٓ ُُِ٘ ٠ت ابِتٔ َِا َئ ا َِ٘ َٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئَٔ َٜة ََ ٟت َـ ٍُ أَ ِجَ ٔ ٨ص َت َضا
أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟشضٔ ًَل َی ا ِٟع َُّٔی ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َجا َئ ب ٔ َ
َ ٔ ٟلأ ٔ ٟب ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟر ّٔؿا ب ٔ َ٤ا یَ ِلُ ُ٠ب َٓ ُُِ٘ ٠ت إَّٔ٧طُ َش َّ
ک فٔی َػ ِؽرٔی ا ِِ ٤َ ٟشضُ ًَل َی ا ِٟع َُّٔی ِ ٔن بَ ٌِ َؽ ا َِِ ٟائ ٔٔم َوا َِ ٟب ِو َٔ ٢و َُ ٨ِ ٛت ا َِ ٣زأّ ٔ٩ِ ٣
اَ ٪یأ ِ ُ٣زَُ٧ا إٔذَا ُ٨َّ ٛا َس َ َّفا
َک فٔی ذََ ٔ ٟ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠حٔئ ُِت أَ ِسأََ ُٟ
أَ ِػ َص ٔ
ک َط ِيئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ک َ َ
ک صَ َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ِذ ُ ُ
ی ٩أَ َِّ ٪لَ ٨ِ َ ٧ز ٔ ََ ظَٔٔا َٓ َ٨ا ثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦وََ ٟيأٟيضٔ َّ٩إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ج َ٨ابَ ٕة َلَُ ٩ِ ٣ٔ ٩ِٔ ٜائ ٕٔم َوبَ ِو َٕ ٢وِ َ ٧وُِ ٠ُ٘ َٓ ٕ ٦ت صَ َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت ُط
اُف َ
أَ ِو َُ ٣ش ٔ ٔ

َ
رعاب ٔ ٌّی بٔ َؼ ِو ٕ
ت َُ ٟط
َک فٔی ا َِ ٟض َوی َط ِيئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٨َّ ُٛ ٥ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
یَ ِذ ُ ُ
َف َٓب َ ِي َ٨ا ِ َ ٧ص َُ ٨ِ ٔ ً ٩ؽ ُظ إٔذِ َ٧ا َؼا ُظ أ ِ َ
ک
ک اُ ُِـ ِف َٔ ٩ِ ٣ػ ِوت ٔ َ
َج ِض َور ٓ ٕٔی یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َٓأ َ َجابَ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص ّوا َٔ ٩ِ ٣ػ ِوتٔطٔ َصاؤ ُُ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٦ا َُ ٟط َویِ َص َ
َ
َ
رعاب ٔ ُّی ا ِِ ٤َ ٟز ُئ یُ ٔص ُّب ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦و َ٤َّ ٟا
ک ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ ُ ٧ض ٔ َ
َٓإَٔ َّ ٧
يت ًَ َِ ٩ص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َّلَ أُ ُِـ ُف َٗا َ ٢اْلِ ِ َ
َّ
َّ
َّ
ََک بَابّا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ١
یَ َِ ٠ص ِ ٙبٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َش َّب یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ٓ ََ٤ا َزا َ ٢یُ َص ِّؽث ُ َ٨ا َشًی ذ َ َ
ا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب َٔ ٣شی َرةُ َس ِبٌٔی َن ًَا ّ٣ا َرع ُؿ ُط أَ ِو َي ٔشیرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی َرع ٔؿطٔ أَ ِر َبٌٔی َن أَ ِو َس ِبٌٔی َن ًَا ّ٣ا َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ ٔ ٗ ٪ب ََّ ١
اٟظأ ٦
َ
ِ
ِ
ت َواْلِ َ ِر َق َِٔ ٣تُو ّشا َي ٌِىٔی َّ ٠ٟٔت ِوبَةٔ ََّل ُي َِِ َُٙ ٠شًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
َظ ََ٘ ٠طُ اہللُ یَ ِو ََ ٦ظَّ ََٙ ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟظ ُِ ٤ص ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،اعمصنب ایبوجند،رضحتزر نب شیبح رفامےتںیہںیموفصاؿ نب اسعؽےکاپسایگاتہک اؿ ےسومزفں ےک
حسم ےک ابرے ںیم وپوھچں۔ فہ ےنہک ےگل زر ویکں آےئ؟ ںیم ےن رعض ایک ملع احلص رکےن ےک ےئل۔ اوہنں ےن رفامای رفےتش

اطبل ملع یک بلط ملع یک فہج ےس اس ےک ےئل اےنپ رپ اھچبےت ںیہ۔ ںیم ےن اہک۔ ںیم اکی احصیب وہں ریمے دؽ ںیم ءاضےئ
احتجےکدعبومزفںرپ حسمرکےن ےکقلعتمرتددوہاہک ایکحسم ایکاجات ےہایںیہن؟ انچہچن ںیم مت ےسیہیوپےنھچےک ےئلآای اھت
ہکایک اسےکقلعتمھچکانسےہ؟ےنہکےگلاہںآپیلصاہللہیلعفملسںیمہرفسےکدفراؿنیتدؿفراتکتومزےہنااترےناک
مکح دای رکےت آ ے ،اہتبل لسغ انجتب اس مکح ےس ینثتسم اھت۔ نکیل ءاضےئ احتج ای وسےن ےک دعب فوض رکےن رپ یہی (ینعی حسم اک)
مکحاھت۔ںیمےنوپاھچہکایک آپےن یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےس تبحمےکقلعتم یھب ھچکانسےہ؟اوہنںےنرفامای ل یبنارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےکاسھترفسںیمآ ےہکاکیارعایبآایافرزفرےساکپرےناگلایدمحم یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنیھباےسایس
آفاز ےس مکح دای ہک آؤ۔ ل  ےن اس ےس اہک ریتی ربابدی وہ اینپ آفاز وک تسپ رک۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےہ افر
ںیہمت اس رطح آفاز دنلب رکےن ےس عنم ایک ایگ ےہ۔ فہ ارعایب ےنہک اگل اہلل یک مسق ںیم آفاز دیمیھ ںیہن رکفں اگ۔ رھپ ےنہک اگل ہک
اکی آدیم اکی وقؾ ےس تبحم رکات ےہ احالہکن فہ اکی اؿ ےس اب کت الم یھب ںیہن ےہ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
ایقتمےکدؿرہصخشاسےکاسھتوہاگنجےستبحمرکےاگ۔رافی ےتہںیہہکرھپوفصاؿھجمےسابںیترکےترےہافرےھجم
اتبایہکرغمبیکاجبناکیدرفازہےہسجیکوچڑایئاچسیلایرتسربسیکاسمتفےہ۔ایفسؿ ےتہںیہہکفہدرفازہاشؾیکاجبن
ےہ۔اہللاعتیلےناےسایسدؿدیپاایکاھت۔سجدؿآامسؿفزنیمانبےئآ ےافرفہوتہبےکےئلاسفتقکتالھکرےہاگبجکت
وسرجرغمبےسولطعںیہنوہاگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اعمصنبایبوجند،رضحتزرنبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببوتہبافراافغتسرافراہللیکاےنپدنبفںرپرتمح

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1459

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽً ،اػ ،٥شرضت زر ب ٩شبيع ُف٣اےت ہيں ٛہ ٣يں شرضت ػٔوا ٪بً ٩شا٢
٣زاؼی

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
ا ٪بِ ََّ ًَ ٩شا ٕ٢
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥زٔ ِّر بِ ُٔ ٩شب َ ِي ٕع َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت َػٔ َِو َ

١
ا َِ ٤ُ ٟزاؼ ٔ َّی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َجا َئ ب ٔ َ
ک ُُِٗ ٠ت ابِتٔ َِا َئ ا َِٗ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟا َ ٢بَ ََِ ٠ىٔی أَ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َت َـ ٍُ أَ ِجَ ٔ ٨ص َت َضا َ ٔ ٟلأ ٔ ٟب ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟر ّٔؿا ب ٔ َ٤ا َئ ٌَِ ُ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط إُٔ َّ ٧ط َشا َک أَ ِو َش َّ
ک فٔی َن ِٔ ٔسی َط ِي ْئ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشضٔ ًَل َی ا ِٟع َُّٔی ِ ٔن ٓ ََض َِ ١شٔٔوِ َت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ی ٩أ ُ ِٔ ٣زَ٧ا أَ ََِّ ٪ل ِ َ ٧ع َ ٍَ ٠ظَٔٔا َٓ َ٨ا ثَ ََلثّا إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ج َ٨ابَ ٕة َو َلَُ ٩ِ ٣ٔ ٩ِٔ ٜائ ٕٔم
ٓ ٔيطٔ َط ِيئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٨َّ ُٛ ٥ا إٔذَا ُ٨َّ ٛا فٔی َس َ ٕ
اُف َ
َف أَ ِو َُ ٣ش ٔ ٔ

َوبَ ِو َٕ ٢وِ َ ٧وَٗ ٕ ٦ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ٓ ََض َِ ١شٔٔوِ َت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟض َوی َط ِيئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٨َّ ُٛ ٥ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ

َ
آَخ ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦بٔ َؼ ِو ٕ
ِٕ َج ٕ
اٖ َٓ َ٘ا َ ٢یَا
ا ٪فٔی ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔ َٓ َ٨ا َؼا ُظ َر ُج ْ ١ک َ َ
رعاب ٔ ٌّی ٔجْ ٠
ت َج ِض َور ٓ ٕٔی أ ِ َ
يت ًَ َِ ٩ص َذا َٓأ َ َجابَ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص ّوا َٔ ٩ِ ٣ػ ِوتٔطٔ
ک َٗ ِؽ ُ ٧ض ٔ َ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َیا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ِِ َ٘ ٟو ُِ ٣َ ٦ط إَٔ َّ ٧

 ١یُصٔ ُّب ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦و َ٤َّ ٟا َی َِ ٠ص ِ ٙبٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َش َّب َٗا َ٢
َصاؤ َُُ٘ َٓ ٦ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ُ َّ
رع ُؿطُ َٔ ٣شی َرةُ َس ِبٌٔی َن ًَا ّ٣ا َّ ٠ٟٔت ِوبَةٔ ََّل ُي ِِ٣َ َُٙ ٠ا
ز ٌّٔر ٓ ََ٤ا بَز ٔ َط یُ َص ِّؽثىٔی َشًی َش َّؽثَىٔی أَ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ج ٌَ َ ١بٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب بَابّا َ ِ
َ ٥َِ ٟت ِلَّ ٍِ ُ٠
ک َٗ ِو ُ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِو ََ ٦یأتِ ٔی َب ٌِ ُف آیَا ٔ
ک ََّل َی َِ ٍُ َٔ ٨نٔ ِّشا إ ٔ َی٤اَُ ٧ضا ِاْل َی َة َٗا َ ٢أَبُو
ت َربِّ َ
اٟظ ُِ ٤ص َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣بٔ٠طٔ َوذََ ٔ ٟ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمح نب دبعة یبض ،امحد نب زدی ،اعمص ،رضحت زر نب شیبح رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت وفصاؿ نب اسعؽ رمادی یک دختم ںیم
احرضوہا۔اوہنںےنوپاھچہکےسیکآانوہا؟ںیمےنرعضایکہکملعیکالتشںیم۔اوہنںےنرفامایےھجمہتپالچےہہکرفےتشاطبل
ملعےکلمعےسرایضوہےتوہےئاسےکےئلرپاھچبےتںیہ۔رضحتزررفامےتںیہںیمےنرعضایکومزفںرپحسمےکابرے
ںیم ریمے دؽ ںیم ہبشدیپا وہایگ ےہ ،ایک آپ وک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک ابرے ںیم ھچک اید ےہ؟ اوہنں ےن رفامای
اہں ل رفسںیموہےتای(رفامای)ل اسمرفوہےتوتںیمہمکحدایایگہکل انجتبےکوسااشیپبایاپاخہنےسنیتدؿکتومزرےہن
ااترںی۔رضحتزر  ےتہںیہہک ںیم ےنوپاھچ ہکآپ وکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےس تبحمےک قلعتمیھب ھچک ایدےہ۔اوہنں
ےن رفامای اہں ل  اکی رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ آ ے وت سلجم ےک آرخ ےس اکی ےب ھجمس تخس ارعایب ےن دنلب
آفازےساکپرا۔اےدمحم احصہبرکاؾےناہکپچرکاسرطحاکپرانعنمےہ۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنادرھ وتمہجوہرکرفامای
اہں آؤ۔ اس ےن اہک اکی آدیم یسکوقؾ ےس تبحمرکات ےہ نکیل ایھبکت اؿ ےس لم ںیہن اکس۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفامای (ایقتم ےک دؿ) رہ صخش ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ داین ںیم تبحم رکات وہاگ۔ رضحت زر رفامےت ںیہ ہک
رضحت وفصاؿ ےن ابںیت رکےت وہےئ ہی یھب اتبای ہک اہلل اعتیل ےن رغمب یک اجبن وتہب اک درفازہ انبای۔ سج یک وچڑایئ اچسیل ای رتس

ربس یک اسمتف ےہ۔ ایفسؿ  ےتہ ںیہ ہک فہ دفازہ اشؾ یک اجبن ےہ۔ اہلل اعتیل ےن اےس ایس دؿ دیپا ایک اھت سج دؿ آامسؿ ف زنیم
انبےئآ ےافرفہوتہبےکےئلاسفتقکتالھکرےہاگبجکتوسرجرغمبےسولطعںیہنوہاگ۔اہللاعتیلےکاساراشداکیہی
ب
 بلطےہ َ ْي َؾ َيَ ِْت َ ْ ُ
آي ِ
ن َل َ ْیفَ ُعتَفْ ًسا ِإ َن ُ َب(ینعیسجدؿریتےربیکضعباشناینںاظرہوہںیگوتیسکسفنوکاساک
ت َر ّ ِ َ
ب َ
اامیؿافدئہںیہناچنہپےئاگ)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض،امحدنبزدی،اعمص،رضحتزرنبشیبحرفامےتںیہہکںیمرضحتوفصاؿنباسعؽرمادی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1460

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وبً ،لی بً ٩ياغ ش٤صیً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ثابت ب ٩ثوباٜ٣ ،٪صو ،٢جبیر ب ٩نٔیر ،شرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
وب َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
غ ا ِٔ ٟص ِٔ ٤ص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ثَاب ٔتٔ بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َغ
َُ ِٜ٣صو ُٕ ٩ِ ًَ ٢ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ِ٘ َب ُ
َ ١ت ِوبَ َة ا ِِ ٌَ ٟب ٔؽ َ٣ا ُ ٥َِ ٟي َِ ِز ٔ ِ

یب َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ب ٔ َض َذا
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
اربامیہنبوقعیب،یلعنبایعشیصمح،دبعارلنمحنباثتبنبوثابؿ،وحکمؽ،ریبجنبریفن،رضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےت
ںیہ ہک روسؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےک دنبے یک وتہب اس فتق کت وبقؽ رکےت ںیہ بج کت اس یک رفح
قلح کت ہن ےچنہپ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ اس دحثی وک دمحم نب اشبر اوباعرم دقعی ےس فہ دبعارلنمح ےس فہ اےنپ فادل اثتب

ےسفہوحکمؽےسفہریبجنبریفنےسفہانب رمعریضاہللامہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسےکل ینعملقنرکےت
ںیہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،یلعنبایعشیصمح،دبعارلنمحنباثتبنبوثابؿ،وحکمؽ،ریبجنبریفن،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1461

راوی ٗ :تيبہِ٣ ،یرة بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٠ََّ ٟ ٥َ ٠طُ أَُفِ َ ُط ب ٔ َت ِوبَ ٔة أَ َش ٔؽ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛأَ َش ٔؽ ُ ٥ِ ٛبٔ َـ َّاٟتٔطٔ إٔذَا َو َج َؽ َصا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث
َوإَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩صو ٕ ٢بٔإ ٔ ِس َ٨اؼ ٕ َُ ٟط ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا

ہبیتق،ریغمةنبدبعارلنمح،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
اہلل اعتیلدنبےیک وتہب ےس اسصخش ےس یھب زایدہ وخش وہےت ںیہ وج اانپافٹن وھکےن ےک دعب اپےن رپوخش وہات ےہ۔ اس ابب
ںیمرضحتانبوعسمد،امعنؿنبریشبافراسنریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،ریغمةنبدبعارلنمح،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1462

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث٣ ،ص٤ؽ بٗ ٩يص ٗاؾ ً٤زبً ٩بؽاٌٟزیز ،ابوُص٣ہ ،شرضت ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص َٗ ِّ
وب أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ش ٔی َن
اؾ ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ٔ ِ
ُص ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
رض ِت ُط ا َِ ٟوَٓاةُ َٗ ِؽ ََ ٛت ُِ ٤ت ًَ َِ ٥ِ ُٜ٨ط ِيئّا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َ َ

َف َُ ٟض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی
یث َش َش ْٔ َ ٩
وَ َٟ ٪ع ََٙ ٠اہللُ َظ ِّ٘ ٠ا یُ ِذٔ٧بُ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢و ََّل أَ ٥ِ َُّٜ٧تُ ِذٔ٧بُ َ
َغ ْ
وَ ٪و َي ِِ ٔ ُ
ک ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ
وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َش َّؽث َ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ْقه ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َص َذا ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ
وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْقه ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی اِّ ٟز َجا َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٢ز َِ ٣ول َی ُ ِ َ
َُف َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َٔ ٤ؽ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ

ہبیتق ،ثیل ،دمحم نب سیق اقص رمعنب دبعازعلسی ،اوبرصہم ،رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک بج اؿ یک فافت اک
فتق رق ب وہا وت رفامای ںیم ےن مت ولوگں ےس اکی ابت اپھچیئ یھت فہ ہی ےہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت
وہےئ انس ےہ ہک ارگ مت ولگ انگ ہ ںیہن رکف ےگ وت اہلل اعتیل اکی افر ولخمؼ دیپا رکے اگ اتہک فہ انگہ رکںی افر اہلل اعتیل اںیہناعمػ
رکے۔ہیدحثینسح رغ بےہ۔دمحمنببعکیھباوباویبریضاہللہنعےسافر فہ یبنارکؾیلصاہللہیلعفملس ےسایسیکامدنن
دحثی لقن رکےت ںیہ۔ ہبیتق ےن ہی دحثی دبعارلنمح ےس اوہنں ےن ہرفہ ےک ومیل رمع ےس اوہنں ےن دمحم نب بعک رقیظ ےس
اوہنںےناوباویبےسافراوہنںےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسےکلثملقنیکےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دمحمنبسیقاقصرمعنبدبعازعلسی،اوبرصہم،رضحتاوباویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1463

راوی ً :بؽاہلل ب ٩اسصا ٚجوہزی ،ابوًاػٛ ،٥ثیر بٓ ٩ائؽ ،سٌيؽ بً ٩بيؽ ،برک بً ٩بؽاہلل ٣زنی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل ً٨ہ

اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َٛثٔیرُ بِ َُٓ ٩ائ ٔ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َٗا٢
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟح ِوصَز ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ

رک بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢ش َّؽث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت بَ ِ َ
ٔيک َو ََّل أُبَالٔی یَا ابِ َ ٩آ َؼ ََِ ٟ ٦و بَ َِ َِ ٠ت
اَ ٓ ٪
ََف ُت ََ ٟ
اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی یَا ابِ َ ٩آ َؼ َ ٦إَٔ َّ ٧
ک ًَل َی َ٣ا ک َ َ
ک َ٣ا َؼ ًَ ِو َتىٔی َو َر َج ِو َتىٔی ُ َ ِ

اَّ ٪
ق َظ َلایَا ث ُ ََّٟٔ٘ ٥ي َتىٔی
اٟش َ٤ا ٔ
اب اْلِ َ ِر ٔ
ْق ٔ
َک َو ََّل أُبَالٔی یَا ابِ َ ٩آ َؼ َ ٦إَٔ َّ ٧
ََف ُت َ ٟ
ذُُ ٧وب ُ َ
ک ًَ ََ ٨
ئ ث ُ َِّ ٥
َف َتىٔی ُ َ ِ
اس َت ِِ َ ِ
ک َِ ٟو أَ َت ِي َتىٔی بٔ ُ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ََّل ُت ِ ٔ
َش ُک بٔی َط ِيئّا َْلَ َت ِيت َ
َف ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ْقاب ٔ َضا ََ ٔ ِِ ٣
ُک بٔ ُ َ
دبع اہلل نب ااحسؼ وجرہی ،اوباعمص ،ریثک نب افدئ،دیعس نبدیبع،رکب نب دبعاہلل زمین ،رضحت اسن نب امکل ریضاہلل ہنع یبن ارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی دقیس لقن رکےت ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن رفامای اے انب آدؾ وت بج کت ےھجم اکپرات رےہ اگ افر ھجم ےس
رفغمتیکادیمرےھکاگ۔ ںیمےھجت اعمػرکاتروہںاگ۔وخاہریتےانگہآامسؿےکانکرفںکت یہچنہپ اجںیئ۔بت یھبارگوت ھجم
ےسرفغمتامےگناگوتںیمےھجتاعمػرکدفںاگ۔اےانبآدؾ ےھجموکیئرپفاہںیہن۔ارگوتزنیمےکرباربیھبانگہرکےنےکدعب
ھجمےساساحتلںیمےلماگہکوتےنرشکںیہنایکوتںیمےھجتاینتیہرفغمتاطعرکفںاگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اس
دحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبااحسؼوجرہی،اوباعمص،ریثکنبافدئ،دیعسنبدیبع،رکبنبدبعاہللزمین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1464

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

وَ ٪ر ِش َّ ٤ة
و ٪ب ٔ َضا َوً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ تٔ ِش ٍْ َوتٔ ِش ٌُ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ظ ََٙ ٠اہللُ ٔ٣ائ َ َة َر ِش َٕ ٤ة ٓ ََو َؿ ٍَ َر ِش َّ ٤ة َواش َٔؽ ّة بَی ِ َن َظ ِٔ٘٠طٔ یَتَرَا َش َُ ٤
يض
ا ٪ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوصَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اَ ٪و ُج َِ ٨ؽ ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ُٔ ٩سٔ َِي َ
َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠

ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،الع ءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن وس رںیتمح انزؽ دیپا یک افر اؿ ںیم ےس رصػ اکی رتمح اینپ ولخمؼ ںیم انزؽ رفامیئ سج یک فہج ےس
ولگآسپںیماکیدفرسےرپرمحرکےتںیہ۔ابیق اننونےرںیتمحاہللربااعلنیملےکاپسںیہ۔اساببںیمرضحتاملسؿ
افردنجبنبدبعاہللنبایفسؿیلجبےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1465

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیزب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َّ
اُف َ٣ا ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٣َ ٩ُ ٣ا ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ٔة َ٣ا ك َ ٍَ ٔ٤فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ َش ْؽ َوَِ ٟو َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِٟک َ ٔ ُ
اَّ ٟز ِش َٔ ٤ة َ٣ا َٗ ََ ٨م ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ َش ْؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔیث َش َش َّْ ٩لَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ہبیتق،دبعا زعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفامای ارگ ومنم ہی اجؿ ےل ہک اہلل اعتیل ےک اپس انتک ذعاب ےہ وت فہ تنج یک عمط ہنرکے افر ارگ اکرف اہلل یک رتمح ےک
قلعتم اجؿ ےل ہک ینتک ےہ وت فہ یھب اس ےس ان ادیم ہن وہ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ العء نب دبعارلنمح یک
رفاتیےساجےتنںیہفہاےنپفادلےسافرفہرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1466

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ابً ٩حَلً ،٪حَل ،٪شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ

ش ٔی َن َظ ََٙ ٠ا َِ ٟعَ َٛ َِٙ ٠ت َب ب ٔ َي ٔؽظ ٔ ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ إ ٔ ََّ ٪ر ِش ًَٔ٤ی َت ُِِ ٔ ٠ب ُ ََـ ٔيی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،الجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلےن
بج ولخمؼ وک دیپا رفامای وت اےنپ اہھت ےس اینپ ذات ےک قلعتم رحتری رفامای ہک ریمی رتمح ریمے بضغ (م ے) رپ اغبل ےہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،الجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1467

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ابی ث٠خ ،ابوًبؽاہلل ا٣ا ٦اش٤ؽ ب ٩ش٨بٛ ١ے سات٬ی ،یو٧ص ب٣ ٩ص٤ؽ ،سٌيؽ ب ٩زربیً ،اػ ٥اشو٢
وثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبی َّ
اٟث ِٔ ٠خ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َٔ ١ب ِِ َؽا َؼ أَبُو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َػاش ُٔب أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َٔ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ٩
ٔ
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِش َو َٔ ٢وثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؼ َظ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ
َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ز ِرب ٔ ٕٓی ًَ ِٔ ًَ ٩

َو َر ُج ِْ َٗ ١ؽ َػلَّی َوص َُو َی ِؽ ًُو َو َي ُ٘و ُ ٢فٔی ُؼ ًَائٔطٔ َّ
اُ ٠ٟض ََّّ ٥لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت ا ِ٨َّ ٤َ ٟا ُ ٪بَؽٔی ٍُ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
َکأ ٦
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ق ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
اب َوإٔذَا ُسئ ٔ َ ١بٔطٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِؽ ُر َ
و ٪ب ٔ ََ ٥ؼ ًَا اہللَ َؼ ًَا اہللَ بٔا ِسٔ٤طٔ اْلِ َ ًِوَ َّٔ ٥أ ٟذی إٔذَا ؼُعٔ َی بٔطٔ أَ َج َ
أَ ًِ َلی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یل
دمحمنبایب ،،اوبدبعاہللاامؾادمحنبلبنحےکاسیھت،ویسننبدمحم،دیعسنبزریب،اعمصاوحؽفاثتب،رضحتاسنریضاہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکاکیرمہبتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسدجسمںیمدالخوہےئوتاکیصخشامنززپےنھےکدعبداعرکےتوہےئہی
ہہکراہاھتہکاےاہلل ریتےالعفہوکیئابعدتےکالقئںیہنوتیہااسحؿرکےنفاالآامسونںافرزنیموکدیپارکےنفاالافرتمظع
فرکؾ فاال ےہ) ۔ سپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک مت ولگ اجےتن وہ ہک اس ےن نک اافلظ ےس داع یک ےہ؟ اس ےن امس
امظع (ےک فےلیس) ےس داعیک ےہ۔ ارگاس(ےک فےلیس) ےس داع یک اجےئ وت داع وبقؽ یک اجیت ےہ افر ارگ وساؽ ایک اجات ےہ وت اطع ایک
اجاتےہ۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہافراکیدنسےسیھبرضحتاسنریضاہللہنعےسوقنمؽےہ۔
یل
رافی  :دمحمنبایب ،،اوبدبعاہللاامؾ ادمحنبلبنحےکاسیھت،ویسننبدمحم،دیعسنبزریب،اعمصاوحؽفاثتب،رضحتاسنریض
اہللہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1468

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،ربعی ب ٩ابزاہيً ،٥بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚسٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا رٔبِع ٔ ُّی بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ

َک ُت ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َٓ ٥َِ ٠ي َُؼًَ ِّ١ل َ َّی َو َرُٔ َ٥
ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رُٔ َ ٥أَُ ِ ٧
ٕ َر ُج ٕ ١ذُ ٔ ِ
ٕ َر ُج ٕ ١أَ ِؼ َر َک ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ أَبَ َوا ُظ ا ِل ٜٔب َ َر َٓ ٥َِ ٠یُ ِؽظ ََٔل ُظ
َف َُ ٟط َو َرُٔ َ ٥أَُ ِ ٧
أَُ ِ ٧
ٕ َر ُج َٕ ١ؼ َظ ََِ ٠ًَ ١يطٔ َر ََ ٣ـا ُ ٪ث ُ َّ ٥ا ِن َشََ ٠غ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪يُ ِِ َ َ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وأَ ُه ُُّ ٨ط َٗا َ ٢أَ ِو أَ َش ُؽص َُ٤ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوإَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َورٔبِع ٔ ُّی بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ص َُو أَ ُظو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وص َُو ٔث َ٘ ْة َوص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة َویُ ِز َوی ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَصِ ٔ ١ا َِٗ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟا َ ٢إٔذَا
ک ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص
ا ٪فٔی ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اَّ ٟز ُج ُ
ًَ ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ّة فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص أَ ِجزَأَ ًَ ُِ ٨ط َ٣ا ک َ َ

ادمحنباربامیہدفریق،ریعبنباربامیہ،دبعارلنمحنبااحسؼ،دیعسنبایبدیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاسصخشیکانک اخکآولدوہ۔سجےکاپسریماذرکوہافرفہھجمرپدرفدہنےجیھبافر
اسصخشیکانکاخکآولدوہسجیکزدنیگںیمراضمؿآایافراسیکرفغمتوہےنےسےلہپذگرایگافراسصخشیکانکیھب
اخک آولد وہ سج ےکاسےنماس ےکفادلنی وک ڑباھہپآےئ افر فہ اؿ ےک ذرےعی تنج ںیم دالخ ہن وہےکس۔دبعارلنمح  ےتہ ںیہ
ہک ریمے ایخؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی یھب رفامای(فادلنی ایدفونں ںیم ےس وکیئ اکی) ۔ اس ابب ںیم رضحت اجرب افر
اسنریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔ریعبنباربامیہاامسلیعنباربامیہےکاھبیئںیہ۔
ہیہقثںیہ۔اؿیکتینکاوبہیلعےہ۔اؿےسوقنمؽےہہکاکیسلجمںیماکیرمہبتدرفدرشفیزپانھاکیفےہ۔

رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،ریعبنباربامیہ،دبعارلنمحنبااحسؼ،دیعسنبایبدیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1469

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ،س٠امی ٪ب ٩بَل٤ً ،٢ارة بُ ٩زیہً ،بؽاہلل بً ٩لی ب ٩ششین بً ٩لی ب ٩ابی كاٟب،
شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

وب َٗاَّلَ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٢ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َوزٔ َیاؼُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩شُ َشی ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩شُ َشی ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟبعٔي ُ َّ
َک ُت ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َٓ ٥َِ ٠ي َُؼًَ ِّ١ل َ َّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
 ١أ ٟذی َ ٩ِ ٣ذُ ٔ ِ

یب
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ییحی نب ومیس ،اوباعرم دقعی ،نامیلؿ نب البؽ ،امعرة نب وزہی ،دبعاہلل نب یلع نب نیسح نب یلع نب ایب اطبل ،رضحت یلع نب ایب
اطبل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای لیخب فہ ےہ سج ےکاسےنم ریما ذرک وہ افر فہ ھجم رپ
درفدہنےجیھب۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،اوباعرمدقعی،نامیلؿنبالبؽ،امعرةنبوزہی،دبعاہللنبیلعنبنیسحنبیلعنبایباطبل،رضحت یلع
نبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1470

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی٤ً ،ز ب ٩شٔؽ بُ ٩ياث ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شش ٩بً ٩بيؽاہللً ،لاء ب ٩سائب ،شرضت ًبؽاہلل
ب ٩ابی اوفی

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟؽ ِو َرقٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩شٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
ئ بِ ٔ٩
اث َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ُّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَ ِّز ِؼ َٗ ِٔ ٠يی ب ٔ َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
َّ
اٟث ِٔ ٠خ َوا ِٟب َ َرؼ ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا َ ٢ک َ َ
اُ ٠ٟض َّٔ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧ ٥يی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع َلا َیا َ٤ٛا َن َّ٘ ِي َت َّ
ئ ا َِ ٟبارٔؼ ٔ َّ
اٟث ِو َب اْلِ َبِ َي َف َّٔ ٩ِ ٣
اٟؽٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َوا ِ٤َ ٟا ٔ
َ
یب بَاب
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ادمحنباربامیہدفریق،رمعنبصفحنبایغث،اؿےکفادل،نسحنبدیبعاہلل،اطعءنباسبئ،رضحتدبعاہللنبایبافیف ےتہںیہ
لل َّ
للَِّ قَلْی ل َّ
ْ
ن
ل
ِ
ْ
َ
َ
ی
َ
ل
َ
ْ
ل
ق
ُ
ُ
ال ِد َف ْ َ
ب
اْلئِ ْ َ
ان ِر ِد ا َّم ّ ِ
ي ِی نِمْ ا خ ََظا َي َ ََکتَ ّْ ْی َت ّ ْ
ہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفملس ہی داع ایک رکےت آ ے ا َّم َبِّ ْد ِی ِي َِ ،ف ْ َ َ
ال َ
سَن(ینعیاےاہلل ریمےدؽوکربػافرڈنھٹےاپینےسڈنھٹارکدے،اےاہلل ریمےدؽوکانگوہںےساس
نِمادلَّ ِ
َْال ْب َی َض ْ
رطحاپکفاصػرکدےےسیجوتدیفسڑپکےوکلیملیچکےساصػرکداتیےہ)۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،رمعنبصفحنبایغث،اؿےکفادل،نسحنبدیبعاہلل،اطعءنباسبئ،رضحتدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1471

٣وسی بً٘ ٩بہ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا
راوی  :شش ٩ب ٩رعٓہ ،یزیؽ ب ٩ہارو ٪بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی برک ْقشیٰ ،

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ٩
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
ْق ٔش ِّی ا َِِ ٠٤ُ ٟيک ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩
وِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِ ُ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
اب اَّ ٟز ِش َ٤ةٔ
اٟؽ ًَا ٔ
اب ُّ
ئ ُٓتٔ َص ِت َٟطُ أَبِ َو ُ
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّٓ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ٔضَ َُ ٟط ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣بَ ُ
اٟؽ ًَا َئ یَ ٍُِ َٔ ٨
َو َ٣ا ُسئ ٔ َ ١اہللُ َط ِيئّا َي ٌِىٔی أَ َش َّب إَِٔ ٟيطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪ي ُِشأ َ َ ٢ا ٌَِ ٟآ َٔي َة َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّّ ٪
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِبؽٔ
اٟؽ ًَا ٔ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
ٔ٤َّ ٣ا َ٧زَ ََ ٢و ٔ٤َّ ٣ا َ ٥َِ ٟی ِ٨ز ٔ َِِ ٠ٌََ ٓ ٢ئَ ً ٥ِ ُٜبا َؼ اہللٔ ب ٔ ُّ
َغ ْ
ٔيٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َؿ ٌَّ َٔطُ َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َو َٗ ِؽ
ْق ٔش ِّی َوص َُو ا ِ٤َ ٟک ُِّّی ا َِِ ٠٤ُ ٟيک ٔ ُّی َوص َُو َؿٌ ْ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِ ُ ٟ
َ ١ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َسائ ٔي ُ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
َر َوی إ ٔ ِ َ
ک ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُٙ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ُسئ ٔ َ ١اہللُ َط ِيئّا أَ َش َّب إَِٔ ٟيطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟآ َٔي ٔة َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ

َسائ ٔي َ ١ب ٔ َض َذا
بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ا ِلُٜوف ٔ ُّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

نسح نب رعہف ،سیدی نب اہرفؿ نب دبعارلنمح نب ایب رکب رقیش ،ومٰیس نب ہبقع ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسجےکداعےکدرفازےوھکےلےاسےکےئلرتمحےکدرفازےوھکؽدیےافر
اہلل اعتیل ےک زندکی اس ےس اعتیف امانگن رہزیچ امےنگن زایدہ سوبحب ےہ افر رفامای داع اس تبیصم ےک ےئل یھب افدئہ دنم ےہ وج انزؽ
وہیکچ ےہ افر اس ےک ےئل یھب وج ایھب انزؽ ںیہن وہیئ ،ذہلا اے اہلل ےک دنبف داع وک الزؾ ڑکپف۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس
دحثی وک رصػ دبعارلنمح نب ایب رکب رقیشی یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ فہ یکم ةلنکی ںیہ افر دحمنیث ےک زندکی فیعض ںیہ۔ ضعب
دحمنیث اؿ ےک احےظف رپ ارتعاض رکےت ںیہ۔ ارسالیئ ےن ہی دحثی دبعارلنمح نب ایب رکب ےس اوہنں ےن ومٰیس نب ہبقع ےس
اوہنں ےن انعف ےس اوہنں ےن انب رمع ریض اہلل امہنع ےس افر اوہنں ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس یک امدنن لقن یک ںیہ۔
اقمسنبدانیروکیفہیدحثیااحسؼنبوصنمرےسافرفہارسالیئےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :نسحنبرعہف،سیدینباہرفؿنبدبعارلنمحنبایبرکبرقیش،ومٰیسنبہبقع،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1472

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابونرض ،برک ب ٩ظ٨يع٣ ،ص٤ؽ ْقشی ،ربيٌہ ب ٩یزیؽ ،ابواؼریص ظوَّلنی ،شرضت بَل ٢رضی اہلل
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
يٌ َة ب ٔ َٔ ٩یز ٔ َ
ْق ٔش ِّی ًَ َِ ٩رب ٔ َ
رک بِ ُُ ٩ظ َِ ٨ي ٕص ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ُ ٟ
رض َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ
ٔیص ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٠ًَ ٢ي ٥ِ ُٜبٔ٘ ٔ َياَّ ٔ ٦
اِ ٠ٟي َٔٓ ١إُٔ َّ ٧ط َؼأَ ُب اٟؼَّ أ ٔ ٟصی َن َٗ ِب َ٥ِ ُٜ٠
إ ٔ ِؼر َ

َوإ ٔ ََّ ٔ ٗ ٪ي َاَّ ٦
ْط َؼ ْة َّ ٔ ٟ
اِ ٠ٟي ِْٔ ُ ١قبَ ْة إلٔ َی اہللٔ َو ََ ٨ِ ٣ضا ْة ًَ ِِ ٩اْلٔث ِ َٔ ٥و َتِٜٔٔی ْر َّ ٔ ٟ
٠ش ِّي َئا ٔ
ئ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
٠ؽا ٔ
ت َو ََ ِ ٣
َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ب ٔ ََل ٕ ٢إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ََّل َي ٔؼ ُّض َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َي ُ٘و َُ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ ا ُِْ ٟقشٔی ص َُو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َّ
اٟظام ٔ ُّی َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص َوص َُو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َّشا ََ ٪و َٗ ِؽ تُز ٔ َک َشؽٔی ُث ُط َو َٗ ِؽ َر َوی
َ ُّ

َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیص ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
يٌ َة بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ٔیث ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِؼر َ
َّ
َّ
َف ْة َّ ٔ ٟ
٠ش ِّي َئا ٔ
ت َو ََ ٨ِ ٣ضا ْة
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي ٥ِ ُٜبٔ٘ ٔ َيا ٔ ٦اِ ٠ٟي َٔٓ ١إَّٔ٧طُ َؼأَ ُب اٟؼَّ أ ٔ ٟصی َن َٗ ِب ََ ٥ِ ُٜ٠وص َُو ُ ِْقبَ ْة إلٔ َی َربَِّ ٥ِ ُٜو ََ َ ِٜ٣
ٔیص ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٕ٢
ِْ ٔ ٟلٔث ِ َٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی إ ٔ ِؼر َ

ادمحنبعینم،اوبرضن،رکبنبشینخ،دمحمرقیش،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیوخالین،رضحتالبؽریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ایہکمتولگراوتںوکامنزںیزپےنھیکاعدتانبؤویکںہکہیمتےلہپےککینولوگںاکرطہقیےہافرہی
ہکاسےساہللاکرقباحلصوہاتےہ۔انگوہںےسدفریدیپاوہیتےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکالبؽریض
اہللہنعیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہافر ہیدنسحیحصےہ۔ںیمےناامؾدمحمنباامسلیعاخبریےسانسہکدمحمارقلیشدمحم
نب دیعس اشیم نب اوبسیق دمحم نب اسحؿ ںیہ ،اؿ ےس ااحدثی رفاتی رکان رتک رک دای ایگ۔ اعمفہی نب اصحل ہی دحثی رہعیب فہ
اوبادرسیےسفہاوباامہمےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوبرضن،رکبنبشینخ،دمحمرقیش،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیوخالین،رضحتالبؽریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1473

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًيً ،١بؽاہلل ب ٩ػاٟضٌ٣ ،اویہ ،ربيٌہ ،ابوا٣ا٣ہ٥

َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِسٌٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و َُ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ ا ُِْ ٟقشٔی ص َُو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َّ
اَ ٪و َٗ ِؽ
اٟظام ٔ ُّی َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص َوص َُو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َّش َ
َ
َ ُّ
تُز ٔ ََ ٞشؽٔی ُثطُ َو َٗ ِؽ َر َوى َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیص ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
يٌ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٔیث ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِؼر َ

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي ٥ِ ُٜبٔ٘ ٔ َياَّ ٔ ٦
اِ ٠ٟي َٔٓ ١إَّٔ٧طُ َؼأَ ُب اٟؼَّ أ ٔ ٟصی َن َٗ ِب ََ ٥ِ ُٜ٠وص َُو ُ ِْقبَ ْة إلٔ َا َربِّ٥ِ ُٜ
َف ْة َّ ٔ ٟ
٠ش ِّي َئا ٔ
ٔیص ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٕ٢
ت َو ََ ٨ِ ٣ضا ْة ِْ ٔ ٟلٔث ِ َٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی إ ٔ ِؼر َ
َو ََ َ ِٜ ٣
دمحم نب اامسلیع ،دبعاہلل نب اصحل ،اعمفہی ،رہعیب ،اوبااممہم ےس رفاتی یک دمحم نب اامسلیع ےن دبعاہلل نب اصحل ےک وحاےل ےس
اوہنںےناعمفہی ےساوہنں ےنرہعیبےساوہنں ےناوباامہمےس افراوہنںےن یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسہک آپیلصاہلل
ہیلعفملسرفامایراتاکایقؾالزؾڑکپففہ متےسےلہپےک کینولوگںاکرطہقیےہ ،رقب دخافدنی،رباویئںاکافکرہافر انگوہںےس
راکفٹےہ۔ہیرفاتیاوبادرسییکدحثیےسزایدہحیحصےہوجاوہنںےنالبؽےسلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دبعاہللنباصحل،اعمفہی،رہعیب،اوبااممہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1474

راوی  :شش ٩ب ٩رعٓہً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ص٤ؽ ِ٣اربی٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رع َٓ َة َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ٤ُ ٟصارٔب ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩
ار أ ُ ًَّٔ٣ی َ٣ا بَی ِ َن ِّ
اٟش ِّتی َن إلٔ َی َّ
ک َٗا َ٢
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َُ ٤
اٟش ِبٌٔی َن َوأَ َٗ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ی ُحو ُز ذََ ٔ ٟ

أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

نسح نب رعہف ،دبعارلنمح نب دمحم اغمریب ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےنرفامایریمیاتمیکرمعںیاسھٹےسرتس(اسؽ)ےکدرایمؿوہںےگ۔تہبمکولگاسےسآےگڑبںیھےگ۔
ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ دمحم نب رمعف اس دحثی وک اوبہملس ےس فہ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس
ےس لقن رکےت ںیہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ ،نکیل ہی افر دنس ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
وقنمؽےہ۔
رافی  :نسحنبرعہف،دبعارلنمحنبدمحماغمریب،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1475

راوی ٣ :صو٣ؽ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ شَفی ،سٔيا ٪ثوری٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بؽاہلل ب ٩شارث ،ك٠ي ٙبٗ ٩يص ،شرضت اب٩
ًباض رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
َف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َّ
َّ
ْصنٔی َو ََّل
كَُِ ٠ي ٔ ٙبِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِؽًُو َي ُ٘و َُ ٢ر ِّب أًَٔىِّی َوَّلَ ُتٌ ًَِٔ ٩ل َ َّی َوا ِن ُ ِ

َک
ک َطک َّ ّارا َ ٟ
ْصنٔی ًَل َی َ ٩ِ ٣بَغَی ًَل َ َّی َر ِّب ا ِج ٌَ ِ٠ىٔی ََ ٟ
رک ًَل َ َّی َواصِ ٔؽن ٔی َو َي ِّ ِ
َّس ا ُِ ٟض َؽی لٔی َوا ِن ُ ِ
َت ِِ ُ ٨
رک لٔی َو ََّل َت ِِ ُ ٤
ْص ًَل َ َّی َوا ِِ ُ ٣

ک أَ َّواصّا ُٔ٨٣ي ّبا َر ِّب َت َ٘ َّب َِ ١ت ِوبًَٔی َواُِ ٔش َِ ١ش ِوبًَٔی َوأَ ٔج ِب َؼ ًِ َوت ٔی َوثَ ِّب ِت ُش َّحًٔی
َک ُِ ٣عب ٔ ّتا إَِٔ ٟي َ
َک ِٔ ٣ل َوا ًّا َ ٟ
َک َر َّصا ّبا َ ٟ
ذَک َّ ّارا َ ٟ

اسَ ١ِ ُ٠سع ٔ َيَ ٤ة َػ ِؽرٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َٗا َِ ٣َ ٢ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل َ٪
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َو َس ِّؽ ِؼ َ ٔ ٟشانٔی َواصِ ٔؽ َٗ ِٔ ٠يی َو ِ
اَ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ِ َ ٧ص َو ُظ
َو َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بٔ َِشٕ ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
وحمدمنبالیغؿ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿوثری،رمعفنبرمة،دبعاہللنباحرث،طلیقنبسیق،رضحتانبابعسریضاہللہنعےس
ب َأع ِ ِّیی َف َل تُعِن َ َ َّ ْ
َ
اُ َِل َف َل َئمْ ُک ْز َ َ َّ
ي َ َ َّ
لَع َفا ْهدد ِِت
لَع َف ْ ُ ْ
ْ
لَع َف ُ ْ
اي ِت َف َل ْ ُ ْ
رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ہی داع زپےتھ آ ے َر ِّ
ي ال ْ ُه َددی َِل ف ْ ُ َ تع َ
لَع رب ا ْجعَل ْ ِیی ََل َ َُّسرا َ َ
َل مُج ِْی ًنا ِإ َ
ب تَ َْ َّنلْ
َل م ِ ْغ َو ًاع َ َ
َل َر َّه ًي َ َ
َل َذ ّک ًرا َ َ
َ ً َ
َل َأ ّف ًَاه مُ ِنی ًنا َر ِّ
اي ِت َلَع نَمْ َ َی َ َّ َ ِّ
َف َ ّ ِ ْ
ْ َ
َ ْ
ہ
َ ْي َ ِن َفاعْ ِس
َ
َ
َ
لْ
ص ِرق (ینعی اے ریمے رب ریمی دمد رک
ث ُخ َّ ِیی َفَسِّ ْد ل َِسا ِت َفا ْه ِدد قَل ْ ِیی َفا ْس ُللْ َہخ ِیمَ َة َ ْ د
أ
ف
ن
ح
ِ
خ َد ْ َ
ِ
َ
ع ِت َف َ ّ ِ ْ
ْ
ْ
ریمےالخػدفرسفںیکںیہنریمیرصنترفامای،ریمےالخػدفرسیںیہن،ریمےقحںیمدتریبرفامافرریمےالخػیسکیک
دتریب اکررگ ہن وہ۔ ےھجم دہاتی دے افر دہاتی رپ انلچ ریمے ےئل آاسؿ رک دے۔ ھجم رپ ملظ رکےن فاےل الخػ ریمی دمد رفام۔
اے ریمے رب ےھجم اانپ ااسی دنبہ انب ہک ریتا یہ رکش رکات روہں ،ریتا یہ ذرک رکفں ،ھجت ےس یہ ڈرفں ،ریتی یہ ااطتع رکفں،
ریتےیہ اسےنمآہفزاریرکفں افرریتی یہرطػروجع رکفںاےرب وتہبوبقؽرفام۔ریمےانگہدوھدے ،ریمیداعوبقؽ
رفام افر ریمی تجح وک اثتب رک ،ریمی زابؿ وک (رباویئں ےس رفک دے۔ ریمے دؽ وک دہاتی دے افر ریمے ےنیس ےس دسح وک
اکنؽدے۔ومحمد نبالیغؿ دمحمنبرشبدبعیےس افرفہ ایفسؿوثریےسایسدنس ےس ایسیکامدنن لقنرکےتںیہ۔ ہیدحثینسح
حیحصےہ۔
رافی  :وحمدمنبالیغؿ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿوثری،رمعفنبرمة،دبعاہللنباحرث،طلیقنبسیق،رضحتانبابعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1476

راوی  :ہ٨اؼ ،ابواَّلشوؾ ،ابوش٤زة ،ابزاہي ،٥اسوؼ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِش َو ٔ

َّ
ْص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َش ِ٤زَ َة َو َٗ ِؽ َتک َ َّ٥َ ٠
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ؼ ًَا ًَل َی َ ٩ِ ٣هَ ُ ٤ََ ٠ط َٓ َ٘ ِؽ اَ ِ ٧ت َ َ
اٟز َؤاس ُّٔی
َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی أَبٔی َش ِ٤زَ َة َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َوص َُو َِ ٣ي ُْ ٤
و ٪اْلِ َ ًِ َو ُر َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َُّ ٩ٔ ٤
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ

انہد،اوباالوحص،اوبزمحة،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسج
ےن اظمل ےک ےئل دب داع رک دی اس ےن دبہل ےل ایل۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ اوبزمحہ یک رفاتی ےس اجےتن
ںیہ۔ضعبالہملعےناؿےکاحےظفرپارتعاضایکےہ۔ہیومیمؿاوعرںیہ۔ہبیتقہیدحثیدیمحےسفہاوباوحصےسافرفہاوبزمحہ
ےسایسدنسےسایسیکلثملقنرکےتںیہ۔
رافی  :انہد،اوباالوحص،اوبزمحة،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1477

راوی :

اب َٗا ََ ٢وأَ ِظب َ َرنٔی ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
وسی بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
َ
ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َا ًَ َِّ ٩
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َا ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َ
َش َ٣زَّا ٕ
َشیُ َٟ َٝط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
يت َوص َُو ًَل َا کُِّ١
َ ٝو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ یُ ِصٌٔی َویُُ ٔ٤
ت ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ ََّل َ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ََ ِ ًَ ٢

اب َٔ ٩ِ ٣و َٟؽٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا ََ ٢و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
وب َِ ٣وُٗوّٓا
َش ِی ٕء َٗؽ ْٔیز کَاِ َ ٧ت َُ ٟط ً ِٔؽ َ ٢أَ ِربَ ٍٔ رٔ َٗ ٕ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ومیس نب دبعارلنمح دنکیوکیف ،زدی نب ابحب  ،ایفسؿ وثری ،دمحم نب دبعارلنمح  ،یبعش  ،دبعارلنمح نب ایب یلیل  ،اوب اویب ااصنری
ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسجےندسرمہبتالاہلاہللفدحہالرشکیہلہلاکلملفہلادمحلفوھیلعلکیئش
دقریکتزپاھاےساامسلیعہیلعاالسلؾیکافالدںیمےساچرالغؾآزادرکےناکوثابدایاجےئاگ۔ہیدحثیاوباویبریضاہللہیلع
ےسوموقافیھبرمفیےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1478

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟؼ٤ؽبً ٩بؽاٟوارث ،ہاط ٥ب ٩سٌيؽ ٛوفی٨ٛ ،ا٧ہ ٣ولی ػٔيہ ،شرضت ػٔيہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َش َّؽث َ َ٨ا َصا ٔط َْ ٥وص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی ٨َ ٔ ٛاُ َ ٧ة َِ ٣ول َی

َػ ٔٔ َّي َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َػ ٔٔ َّي َة َت ُ٘و َُ ٢ؼ َظ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبَی ِ َن َی َؽ َّی أَ ِر َب ٌَ ُة آَّلَ ٔ
ٖ َ َ ٧واة ٕ أ ُ َسبِّضُ ب ٔ َضا
ا ٪اہللٔ ًَ َؽ َؼ َظ ِٔ٘٠طٔ َٗا َ ٢أَبُو
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ َس َّب ِصتٔ ب ٔ َض ٔذظ ٔأَ ََّل أ ُ ًَ ِّٔ ٤ُ ٠ک بٔأ َ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا َس َّب ِصتٔ بٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت بَل َی ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َٓ َ٘ا َُٗ ٢ولٔی ُس ِب َص َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َػ ٔٔ َّي َة إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َصا ٔط ٔ ٥بِ َٔ ٩س ٌٔي ٕؽ ا ِلُٜوف ٔ ِّی َوَِ ٟي َص
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
ض
وٖ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحمنباشب ر،دبعادمصلنبدبعاولارث،اہمشنبدیعسوکیف،انکہنومیلہیفص،رضحتہیفصرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ریمےاپسفیرفیالےئوتریمےاپساچرزہاروجھکریکایلھٹگںںیھتنجںیمحیبستزپھریہیھت۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےن
رفامای مت ےن اؿ ویلھٹگ ں رپ حیبست زپیھ ےہ۔ ایک ںیم ںیہمت ایسی حیبست ہن اتبؤں وج وثاب ںیم اس ےس زایدہ وہ؟ رعض ایک ویکں ںیہن،

ع َد َجل ْ ِق ِةزپاھرکف(ینعیاہللیکذاتاپکےہاسیکولخمؼیکدعتادےکربارب)ہیدحثی
ّللَّ َ َ د
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای ُش ْیجَا َؿا ِ
رغ بےہ۔ل اس دحثیوکہیفصیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہینعیاہمشنبدیعسوکیفیکرفاتیےس۔اسیکدنس
رعمفػںیہنافراساببںیمرضحتانبابعسریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعادمصلنبدبعاولارث،اہمشنبدیعسوکیف،انکہنومیلہیفص،رضحتہیفص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1479

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاٟزشَ ،٩٤کیب ،ابً ٩باض ،شرضت جویزیہ ب٨ت شارث
رضی اہلل ً٨ہا

َکیِ ّبا یُ َص ِّؽ ُث
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُ َ

ض ًَ ُِ ٩ج َویِزٔیَ َة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ ًََِ ٠ي َضا َوه ٔ َی فٔی َِ ٣شحٔ ٔؽ َصا ث ُ َّ٣َ ٥زَّ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْقی ّبا ٔ ٩ِ ٣ن ِٔؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟضارٔ َٓ َ٘ا ََ َٟ ٢ضا َ٣ا زٔ ِٟتٔ ًَل َی َشأ ٔ ٟک َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أََّلَ أ ُ ًَ ِّٔ ٤ُ ٠ک کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا َ ٔ
ا٪
ا ٪اہللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشطٔ ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ ًَ َؽ َؼ َظ ِٔ٘٠طٔ ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ ًَ َؽ َؼ َظ ِٔ٘٠طٔ ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ ًَ َؽ َؼ َظ ِٔ٘٠طٔ ُس ِب َص َ
َت ُ٘ؤٟي ََ ٨ضا ُس ِب َص َ

رع ٔططٔ
رع ٔططٔ ُس ِب َص َ
رع ٔططٔ ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشطٔ ُس ِب َص َ
اہللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشطٔ ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ زَٔ َ ٧ة َ ِ
ا ٪اہللٔ زَٔ َ ٧ة َ ِ
ا ٪اہللٔ زَٔ َ ٧ة َ ِ
ا ٪اہللٔ َٔ ٣ؽا َؼ کَ٤َ ٔ ٠اتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ا ٪اہللٔ َٔ ٣ؽا َؼ کَ٤َ ٔ ٠اتٔطٔ ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ َٔ ٣ؽا َؼ کَ٤َ ٔ ٠اتٔطٔ ُس ِب َص َ
ُس ِب َص َ
يض َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ٩ٔ ٤صُو َ٣ول َی آ ٔ ٢كَ َِ ٠ص َة َوصُو َط ِي ْغ ََ ٣ؽنٔی ٔث َ٘ ْة َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط ا ِِ ٤ٟش ٌُوؼ ٔ ُّی ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی
َػ ٔص ْ
َ
َ َ ِ
َ
َ
ٌّ

َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنب دبعارلنمح،رک ب،انبابعس،رضحتوجریہیتنباحرثریضاہللاہنعرفامیتںیہروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفملسریمےاپسےسسگرے ںیماینپ دجسمںیمیھت۔ رھپدفرہپےکفتقدفابرہسگرےوتوپاھچ ہکایھبکتایس
احؽ ںیم یھٹیب وہ ،ینعی حیبست زپھ ریہ وہ) رعض ایک یجاہں آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامای ںیم ںیہمت ھچک املکت اھکسات وہں مت فہ
ّللَّ
ّلل ِر َص تَفْ ِس ِة نیت رمہبت ُش ْیجَا َؿ ا َِ
ع َد َجل ْ ِق ِة نیت رمہبتُ ،ش ْیجَا َؿ ا َِّ
ع ِس ِة نیت رمہبت افر رھپ رفامای ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ّللَّ َ َ د
زپاھ رکف ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ّللّ ِز َی َة َ ْ
َِ دما َد َکلِمَایِ ِة ہی یھب نیت رمہبت رفامای۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ دمحم دبعارلنمح آؽ ہحلط ےک ومیل ںیہ۔ ہی دمین ںیہ افر ہقث ںیہ۔
وعسمدیافروثریےناؿےسیہیدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبدبعارلنمح،رک ب،انبابعس،رضحتوجریہیتنباحرثریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1480

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًؽی ،جٌَف ب٣ ٩ي٤و ٪ػاشب اَّل٤٧ان ،ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی ،شرضت س٤٠آ ٪ارسی رضی اہلل
ً٨ہ

َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ ِ٩
َف بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ػاش ُٔب اْلِ َ٤َ ِ ٧ا ٔن ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َج ٌِ َ ُ
 ١إَِٔ ٟيطٔ َی َؽیِطٔ أَ َِ ٪یزُ َّؼص َُ٤ا
ا ٪ا َِٟٔارٔ ٔس ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َشٌٔ ٌّی َ ٔ
َک ْیَ ٥ي ِش َت ِصٌٔی إ ٔ َذا َر َٓ ٍَ اَّ ٟز ُج ُ
َسَ ٤َِ ٠

ٔػ ِ َّفا َظائٔب َ َتی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َر َوا ُظ َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباشبر،انبایب دعی،رفعج نبومیمؿاص باالامنط،اوبامثعؿدہنی،رضحت املسؿافریسریضاہلل ہنع  ےتہںیہروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلایحدارافررکمیےہ۔بجوکیئدنبہاسےکاسےنماہھت الیھپاتےہوتاےسرشؾآیتےہہکاےس
اخیلافرانرمادفاسپرکے۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ضعبرضحاتہیدحثیہریرموفعلقنرکےتںیہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،رفعجنبومیمؿاص باالامنط،اوبامثعؿدہنی،رضحتاملسؿافریسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1481

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ػٔوا ٪بً ٩يسی٣ ،ص٤ؽ بً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩يسی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
يض
اَ ٪ی ِؽًُو بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَش ِِّؽ أَش ِِّؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل ک َ َ
ئ ً ٔ َِ ٨ؽ َّ
اٟظ َضا َؼة ٔ ََّل ُي ٔظیرُ إ ٔ ََّّل بٔإ ٔ ِػ َب ٍٕ َواش َٔؽة ٕ
اٟؽ ًَا ٔ
یب َو ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ إٔذَا أَ َط َار اَّ ٟز ُج ُ
َٔ
 ١بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ فٔی ُّ
َغ ْ
دمحم نب اشبر ،وفصاؿ نب یسیع ،دمحم نب الجعؿ ،اقعقع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش اینپ دف
اویلگنںےسداعامگنراہاھت۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاکیداعرکف۔اکیداعرکف۔ہیدحثیرغیبی۔اساک بلطہی
ےہہکآدیمداعامےتگنوہےئاہشدتےکفتق(ینعیدہشتںیم)رصػاکیایلگنےسااشرہرکے۔
رافی  :دمحمنباشبر،وفصاؿنبیسیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1482

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ،زہیر ب٣ ٩ص٤ؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩ص٤ؽ بً٘ ٩يٌ٣ ،١اذ ب ٩رٓاًہ ،شرضت رٓاًہ
رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر َوص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔٔ ًَ٘ ٩ي ٕ ١أَ َّ٪

ٌَُ ٣اذَ بِ َ ٩رَٔٓا ًَ َة أَ ِظب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ َٗ ٢ا ٦أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
یًَ ٙل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔث ُ َّ ٥بَکَی َٓ َ٘ا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟؼ ِّؽ ُ
اسأَُٟوا اہللَ ا َِِ ٌَٔ ٟو َوا ٌَِ ٟآ َٔي َة َٓإ ٔ َّ ٪أَ َش ّؽا َ ٥ِ ٟي ٌُِ َم َب ٌِ َؽ ا َِ ٟي٘ٔی ٔن َظی ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟآ َٔيةٔ
َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦اْلِ َ َّو ًَٔ ٢ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔث ُ َّ ٥بَکَی َٓ َ٘ا َِ ٢
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحم نب اشبر ،اوباعرم دقعی ،زریہ نب دمحم ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،اعمذ نب رافہع ،رضحت رافہع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعربنمرپڑھکےوہرکرفےنےگلرھپرفامای(رجہتےک)ےلہپاسؽیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس یھب
بجربنمرپڑھکے وہےئوترفےئافررفامایاہللاعتیلےسوفعافراعتیفاماگنرکف۔ویکںہکنیقیےکدعباعتیفےسزپھرکرتہبوکیئ
زیچںیہن۔ہیدحثیاسدنسینعیرضحتاوبرکبریضاہللہنعیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی،زریہنبدمحم،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،اعمذنبرافہع،رضحترافہعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1483

راوی  :ششین ب ٩یزیؽ ٛوفی ،ابویصٌی ج٤انیً ،ث٤ا ٪ب ٩واٗؽ ،ابی نؼیرة٣ ،ولی َّلبی برک ،شرضت ابوبرک رضی اہلل ً٨ہ

یؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َی ِصٌَی ا ِٟصٔ َّ٤ان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی نُ َؼی ِ َر َة ًَ ِِ ٣َ ٩ول ّی ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ َُ ٩یز ٔ َ

بَ ِرکٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ َ َّ
َف َوَِ ٟو ٓ ٌََ َُ ٠ط فٔی ا َِ ٟي ِوَ ٔ ٦س ِبٌٔی َن َ٣زَّ ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ُص َِ ٩ِ ٣
اس َت ِِ َ َ
َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی نُ َؼی ِ َر َة َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

نیسحنبسیدیوکیف،اوبییحیامجین،امثعؿنبفادق،ایبریصنة،ومیلالیبرکب،رضحتاوبرکبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکسجےنانگہےکدعباافغتسرایکاسےنانگہرپارصارںیہنایک ارگہچاسےناکیدؿںیمرتسرمہبت
ااسیایکوہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػاوبریصنیکرفاتیےساجےتنںیہافرہیدنسوقیںیہن۔
رافی  :نیسحنبسیدیوکیف،اوبییحیامجین،امثعؿنبفادق،ایبریصنة،ومیلالیبرکب،رضحتاوبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1484

٣وسی وسٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪اػبّ ب ٩زیؽ ،ابواٌَٟلئ ،شرضت ابوا٣ا٣ہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :یصٌی بٰ ٩

وسی َو ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
وَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِػ َب ُّ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا
يٍ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩

ٔیؽا َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی ََ ٛشانٔی َ٣ا
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ث َ ِو ّبا َجؽ ّ
أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا ََٟ ٢ب ٔ َص ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
 ١بٔطٔ فٔی َشيات ٔی ث ُ ََّ ٤ًَ ٥ؽ إلٔ َی َّ
اٟث ِو ٔب َّأ ٟذی أَ ِظَ َٓ ََٙ ٠ت َؼ َّؽ َ ٚبٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أ ُ َوارٔی بٔطٔ ًَ ِو َرت ٔی َوأَ َت َح َُّ ٤
َ
َ
 ١بٔطٔ فٔی َش َيات ٔی ث ُ َّ٥
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٟ ٩ِ ٣َ ٢ب ٔ َص ث َ ِوبّا َجؽ ّ
ٔیؽا َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َّأ ٟذی ََ ٛشانٔی َ٣ا أ ُ َوارٔی بٔطٔ ًَ ِو َرت ٔی َوأَ َت َح َُّ ٤
ا ٪فٔی َ ٕٔ ٨َ ٛاہللٔ َوفٔی شٔٔ ِٔى اہللٔ َوفٔی َستِر ٔاہللٔ َش ًّيا َو َِّ ٣ي ّتا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ًَ ََ ٤ؽ إلٔ َی ا َّٟث ِو ٔب َّأ ٟذی أَ ِظَ َٓ ََٙ ٠ت َؼ َّؽ َ ٚبٔطٔ ک َ َ
َشؽ ْ
یؽ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
وب ًَ ًُِ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ز ِرحٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ییحی نب ومٰیس فایفسؿ نب فعیک ،سیدی نب اہرفؿ ،اغبص نب زدی ،اوباالعلء ،رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت

لْ
َ َئح
ُ
َ
م
الق ََ
ّ
ثَ
رضحترمعنباطخبریضاہللہنعےنےئنڑپکےنہپرکہیداعزپیھا حَمْ ُ ددّللَِّ َّ دِ
ع َر ِت َفأ ُلیِ ِة ِف َ َخ ِت ّ
ک ِت َم ُأ َفا ِرقیِ ِة َ ْ
لْ
َ َ َ َّ َّ ِ َ
ف َؼیِ ِة ُ َّ
ج ًِندافَقَا َؽا حَمْ ُ ددّللَِّ َّ دِ
نَم َ ِ َ
ک ِت
َل َ ْي ًي َ د
مَّلَس َ ُي ُؽ ْ
ّللَّعَل َ ْن ِة َف َ
ّللَّیَّلَصا ُ
ئوُؽا ِ
الق َأ ْجل َق َ َ َ َّ د
ب د
َد
ث َف َؽ َہمِع ْ ُت َر َ
َع ِإَل ْ
الق َ َ
ال ِ
َ َئح
َ
َ
م
ّ
ع َر ِت َفأ ُل یِ ِة ِف َ َخ ِت (ینعی امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےئل ںیہ سج ےن ھجم رتس ڈاھےنپن افر زدنیگ ونسارےن ےک ےئل
َم ُأ َفا ِرق یِ ِة َ ْ
ڑپکے انہپےئ) افر رھپ رفامای ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک سج ےن این ڑپکا ےننہپ رپ ہی داع زپیھ افر رھپ رپاان ڑپکا
دصےق ںیم دے دای فہ اہلل یک افحتظ ،اس یک انپہ افر رپدے ںیم رےہ اگ۔ وخاہ فہ زدنہ رےہ ای رماجےئ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔
ییحینباویباسدحثیوکدیبعنبزرحےسفہیلعنبسیدیےسفہاقمسےسافرفہاوباامہمریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینبومٰیسفایفسؿنبفعیک،سیدینباہرفؿ،اغبصنبزدی،اوباالعلئ،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1485

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ششً ،٩بؽاہلل ب٧ ٩آٍ ػائّ ،ش٤اؼ ب ٩ابی ش٤يؽ ،زیؽ ب ٩اسَل ،٦اس ،٥٠شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی اہلل
ً٨ہ

ِّ
ُ
َ َ
َ
ْقائ َ ّة ًََِ ٠يطٔ ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ ٔ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ٩
َش َّؽث َ٨ا أ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩اٟت ِر ٔٔ ٣ذ ُّی َش َّؽث َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ اٟؼَّ ائّٔ ٔ َ
َّ
َّ
َسًُوا
أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔيطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ٌَ َث َب ٌِ ّثا ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕؽ َٓ َِ٤ُ ٔ ٨وا َُ َ٨ائ ََٔٛ ٥ثٔی َر ّة َوأَ ِ َ

َس ََ َر ِج ٌَ ّة َو ََّل أَٓ َِـ ََ ٔ ٨َُ ١يّ ٤ة َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟب ٌِثٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اَّ ٟز ِج ٌَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر َج َْ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ی ِ ُ
رخ ِد َ٣ا َرأَیِ َ٨ا بَ ٌِ ّثا أَ ِ َ
و ٪اہللَ َشًَّی
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أَ ُؼ ُّلًَ ٥ِ ُٜل َی َٗ ِو ٕ ٦أَٓ َِـ ُ
َک َ
اٟؼ ِبضٔ ث ُ ََّ ٥جَُ ٠شوا َی ِذ ُ ُ
َس َُ َر ِج ٌَ ّة َٗ ِو َْ ٦طض ٔ ُؽوا َػ ََل َة ُّ
َ ٔ ٨َُ ١يّ ٤ة َوأَ ِ َ
كَِ ٌََ ٠ت ًََِ ٠يض ٔ َِّ ٥
َ ٔ ٨َُ ١يّ ٤ة َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
اٟظ ُِ ٤ص أُو َٟئ ٔ َ
َس َُ َر ِج ٌَ ّة َوأَٓ َِـ ُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ک أَ ِ َ
ٔيٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ا َِ ٟو ِجطٔ َو َش َّ٤اؼُ بِ ُ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ ص َُو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ َوص َُو أَبُو إٔبِ َزاص َٔي ٥اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی َوص َُو َؿٌ ْ

ادمح نب نسح ،دبعاہلل نب انعف اصغئ،امحد نب ایب دیمح ،زدی نب االسؾ ،املس ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےندجنیکرطػرکشل اجیھ،فہولگتہبامؽذ تمیولےنٹےکدعبدلجفاسپآے۔انچہچناکیصخشوج
اؿےکاسھتںیہنایگاھت ےنہک اگلہکںیمےنںیہن داھکیہکوکیئرکشلاینتدلجیفاسپآےئ افراام  امؽذ تمیاسھتالےئ۔یبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت اؿ ےس یھب دلج ولےنٹ فاولں افر اؿ ےس الضف امؽ ذ تمی الےن فاولں ےک قلعتم ہن
اتبؤں؟ہیفہولگںیہوہنجں ےنرجفیک امنزامجتعےک اسھتزپیھ افررھپ آاتفبولطعوہےنکتھٹیبرکاہللاکذرک رکےتںیہ۔
ہیولگ اؿ ےس یھب دلجفاسپآےنفاےل افر الضف امؽ ذ تمی الےن فاےل ںیہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ
ایسدنسےساجےتنںیہ۔امحد نبایبدیمحاکانؾدمحنبایبدیمحافرتینکاوباربامیہےہ۔ ہیااصنری،دمینیںیہافردحمنیثےکزندکی
فیعضںیہ۔
رافی  :ادمحنبنسح،دبعاہللنبانعفاصغئ،امحدنبایبدیمح،زدینباالسؾ،املس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1486

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍ ،سٔياً ،٪اػ ٥بً ٩بيؽاہلل ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز ،شرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
اػ ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ب َ ِيؽٔ اہللٔ ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ ا ِس َتأِذ ََ٪
أ ًَ ٩ِ ًَ ٪
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َش ِ٨َ ٛا فٔی ؼُ ًَائ َٔک َو ََّل َت َِ ٨ش َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی أُخَ َّی أَ ِ ٔ
يض
َػ ٔص ْ
ایفسؿ نب فعیک ،فعیک ،ایفسؿ ،اعمص نب دیبع اہلل ،اسمل ،انب رمع ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن یبن ارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےسرمعےےکےئلاجےنےکےئلااجزتبلطیکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاھبیئںیمہیھباینپداعںیم

رشکیرکانوھبانلںیہن،ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،فعیک،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،اسمل،انبرمع،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1487

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤یصٌی ب ٩ششا ،٪ابوٌ٣اویہً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚسيار ،ابووائ ،١شرضت ًلی رضی
اہلل ً٨ہ

اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙسيَّا ٕر ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩ش َّش َ
ک کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت
أَبٔی َوائ ٔ ًَٕ ٩ِ ًَ ١ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ٣ُ ٪کَا َت ّبا َجائَطُ َٓ َ٘ا َ ٢إنٔ ِّی َٗ ِؽ ًَ َحزِ ُت ًَ َِ ٔ ٛ ٩تابًَٔی َٓأًَٔىِّی َٗا َ ٢أَ ََّل أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
ک َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥أٔ ٛىٔی
َ ١ج َب ٔٔ ١ػیر ٕ َؼیِ ّ٨ا أَ َّؼا ُظ اہللُ ًَ َِ ٨
اَِ ٠ًَ ٪ي َ
ک ِٔ ٣ث ُ
ًَ َّٔ٨٤َ ٠يضَٔ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ک َ َ

یب
ک َوأَُِٔ٨ىٔی بٔٔ َِـَ ٔ ٠
رحا َٔ ٣
ب ٔ َص ََلَ ٔ ٟ
ک ًَ َّ ٩ِ ٤س َٔوا َک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ک ًَ َِ َ ٩

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،ییحی نب اسحؿ ،اوباعمفہی ،دبعارلنمح نب ااحسؼ ،ایسر ،اوبفالئ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
اکیالغؾاؿےکاپساحرضوہوجزراتکتبادارکےنےساع ےوہایگاھت،افررعضایکہکریمیدمدرفامی،رضحتیلعےنرفامایہک
ںیم ںیہمت اےسی املکت اھکسات وہں وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اھکسےئ آ ے ارگ اہمترے افرپ ن ڑاہڑ ےک ربارب یھب
لل َّ
َ عْیِی تفَض ّع
ِ
ک
ئ
م
َ
ِی
ْ
ف
َ
ُ
َ
َاک
َاّم َفأ ِ ی ِ ْ ل َِک ْن ِ َ
رقض وہاگ وت یھب اہلل اعتیلریتی رطػ ےس ادا رک دے اگ۔ ویں اہک رکف ا ّم ا ِ ی ِج ََلکِلَنَعْ رَح ِ َ
ینعی اے اہلل ےھجم الحؽ امؽدے رک رحاؾ ےس ابز رھک افر ےھجم اےنپلضف ےس اےنپ العفہ دفرسفں ےس ےب اینزرک دے) ہی دحثی
نسحرغ بےہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،ییحینباسحؿ،اوباعمفہی،دبعارلنمحنبااحسؼ،ایسر،اوبفالئ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1488

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بؽاہلل ب ٩س٤٠ہ ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َف َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪أَ َجلٔی َٗ ِؽ َش َرض َٓأَرٔ ِشىٔی وإ ٔ ِ ٪ک َ َ َ
ُُ ٨ِ ٛت َطاّ ٔ ٛيا ٓ َََّ ٤ز بٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَُٗو َُّ ٢
َخا
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ
اَ ٣ُ ٪تأ ِّ ّ
َ
ٕ َُِٗ ٠ت َٗا ََٓ ٢أ َ ًَا َؼ ًََِ ٠يطٔ َ٣ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ٓ ِ
َار َٓ ِِىٔی َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪بَ ََل ّئ ٓ ََؼبِّرِنٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ي َ
اط ٔٔطٔ ُط ٌِ َب ُة َّ
ٓ ََرضبَ ُط بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ًََّ ٥آٔطٔ أَ ِو ِ
يسی َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟظ ُّ
اک ٓ ََ٤ا ا ِط َت َِ ٜي ُت َو َجعٔی َب ٌِ ُؽ َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َ
يض
َػ ٔص ْ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتںیمامیبروہا
وتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس ریمےاپسفیرفی الےئاسفتقںیم ہہکراہاھتاے اہلل ارگریمیومتآیئگوت ےھجمراتحدے
افرارگھچکاتریخےہوتدنتریتساطعرفامافرارگہیآزامشےہوتےھجمربصاطعرفام۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییلع متےنایک
اہک؟ رفامےت ںیہ ںیم ےن دفابرہ فیہ املکت ےہک وت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن اےنپ اپؤں ےس امرا افر داع یک ہک ای اہلل اےس
اعتیفاطعرفایایرفامایہکاےسافشدے۔(ہبعشوککشےہ)رضحتیلعریضاہللہنعرفامےتںیہہکاسےکدعبیھبکیھبےھجماس
رمضیکاکشتیںیہنوہیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1489

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦اَسائي ،١ابواسصُ ،ٙارث ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦إ ٔ ِ َ
اط ٕٔ َٓأََ ِ ٧ت َّ
يـا َٗا ََّ ٢
ض َو ِ
اٟظافٔی ََّل ٔطَٔا َئ إ ٔ ََّّل
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ًَا َؼ َ٣ز ٔ ّ
کَ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَذِص ِٔب ا َِ ٟبأ ِ َض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ

ٔطَٔاؤ َُک ٔطٔ ّ
َائ ََّل ُي َِاؼ ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩

ایفسؿ نب فعیک ،ییحی نب آدؾ ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،اغرث ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
لل َّ
ِ
شئَ ِإ ّلَ
ُ
ب َّ
س َف ْ ِ
ن ال َّسا ِف َل ِ َ
فملس یسک رمضی یک ایعدت ےک ےئل اجےت وت ہی داع رکےت آ ے ا َّم َأ ْذه ِ ْت ْ َ
ان ِ
انَْ َ
س َر َّ
اش َفَ ْ َ
شئً َل ُ َن ِد ُر َش َقمًا (ینعی اے اہلل رمض وک دفر رک ،اے ولوگں ےک رب افشدے وت یہ افش دےنیفاال ےہ ،افش رصػ ریتی
ُک ِ َ
َِ
شؤ َ
یہرطػےسےہ۔ایسیافشاطعرفامہکوکیئرمضابیقہنرےہ)ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اوباقحس،اغرث،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعؤںےکابرےںیمفلتخمااحدثی

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1490

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،طہا ٦ب٤ً ٩زوٓزاریً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩شارث ب ٩ہظا ،٦شرضت

ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِٔ ٟزَار ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی و ٔ ِتزٔظ ٔ َّ
اک
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ بٔز ٔ َؿ َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ک ََّل أ ُ ِش ٔصی ثَ َّ ٨
ک َٗا َ٢
ک أََ ِ ٧ت َ٤َ ٛا أَث ِ َِ ٨ي َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ائ ًََِ ٠ي َ
ک َٔ ٨ِ ٣
ک َوأًَُوذُ ب ٔ ٌَُ ٤آَات َٔک ُٔ٘ ًُ ٩ِ ٣وبَت َٔک َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َٔ ٩ِ ٣س َع ٔل َ
َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَل ٔ ٕٓی ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اہشؾنبرمعفزفاری،دبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،رضحتیلعنبایباطبلریضاہلل
لل َّ
ِ
ّ
ہ
ُ
نِم
ن ْ
ہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسفرتںیمہیداعزپےتھآ ےا َّم ِإ ِت َأ ُع ُذرِب َِص َ
کنِمْ َ خ َظ َِک َف َأ ُع ُذ ِئمُ َعا َف ِ َ

ي ف َأ ُع ُذ ن ِمنْک َل ُأ ْج ِصی َيئً عَلَنک َأ ْن َ ََک َأ ْ َ َ
ک (ینعی اے اہلل ںیم ریتے م ے ےس ریتی راض یک افر
َْ
عُ ُْو َ ِ َ َ
َ ْ َ َ
ي َلَع تَفْس ِ َ
َِ َ
ریتے ذعاب ےس ریتی اعمیف یک انپہ امہ ات وہں۔ ںیم ریتی اس رطح رعتفی ںیہن رکاتکس سج رطح وت ےن وخد اینپ رعتفی یک
ےہ)ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےسامحدنبہملسیکرفاتیےساجےتنںیہ۔

رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اہشؾنبرمعفزفاری،دبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،رضحتیلعنبایباطبل
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1491

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤زَکیا بً ٩ؽیً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩زوً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر٣ ،ؼٌب ب ٩سٌؽوً٤زو ب٩

٣ي٤و ،٪شرضت سٌؽ رضی اہلل ً٨ہ

ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ ص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اَّ ٟزق ُِّّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ
َکیَّا بِ ًَُ ٩ؽ ٓ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظبَرََ٧ا َز َ ٔ

ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اَ ٪و َي ُ٘و ُ٢
اَ ٪س ٌِ ْؽ ي ٌَُ ِّ ٥ُ ٠بَٔ٨يطٔ َص ُؤ ََّل ٔ
ت َ٤َ ٛا ي ٌَُ ِّ ٥ُ ٠ا ِِّ َٜ٤ُ ٟت ُب ا َِ ٤َِ ٠ِٟٔ
ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ َٗ ٪اَّل ک َ َ
اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ بٔضُٔ َّ٩ؼب ُ َز اٟؼَّ ََلة ٔ َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِع ٔ١
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَبُو إ ٔ ِس َص َٙ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ًَ َذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِرذَ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ُّ
ْط ُب ٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ْط ُب فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َي ُ٘و ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز َو َي ُ٘و َُُ ٩ِ ًَ ٢ی ِرٔظ ٔ َو َي ِـ َ ٔ
ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َي ِـ َ ٔ

َص َذا َشؽ ْ
يض َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،زرکای نب دعی ،دیبع اہلل نب رمعف ،دبعاکلمل نب ریمع ،بعصم نب دعسفرمعف نب ومیمؿ ،رضحت دعس ریض
اہللہنعےسوقنمؽےہ ہکفہاےنپوٹیبںوکہیداعاسرطحایدرکاایرکےتآ ےسجرطحوکیئااتسذاےنپاشرگدفںوکافراتبےتآ ے
لل َّ
لْ
ِ
ج
ی
ّ
ُ
ن
ن ْ
نِم ا ُ ْ ِن َف َأ ُع ُذ ِ َ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رہ امنز ےک دعب اؿ املکت وک زپھ رک انپہ اماگن رکےت آ ے۔ ا َّم ِإ ِت َأ ُعذُ ِ َ
لْی
ل ْع
نِم فِیْ َن ِة ا ُ
اب ال ْ َقيْ ِر(ینعی اے اہلل ںیم زبدیل ،لخب ،ڑباھےپ یک رمع ،داین
دلّ ْ َي َف َ َ د
ن ْ
ع ِ
ن نِمْ َأ ْر َذ ِؽ ا ُمُرِ َف َأ ُع ُذ ِ َ
نِمْ ا ُ ج ْ ِل َف َأ ُعذُ ِ َ
ےک ےنتف افر ذعاب ربق ےس ریتی انپہ امہ ات وہں) اامؾ اوبیسیع رتذمی رہمح اہلل رفامےت ںیہ ہک اوبااحسؼ ہداین اس دحثی ںیم
ارطضابرکےتآ ے۔انچہچنیھبک ےتہہکرمعفنبومیمؿرمعےسلقنرکےتںیہ۔افریھبکھچکافر ےتہ۔ہیدحثیاسدنسےسحیحص
ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعف،دبعاکلملنبریمع،بعصمنبدعسفرمعفنبومیمؿ،رضحتدعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1492

راوی  :اش٤ؽ ب ٩شش ،٩اػبّ بُ ٩فدً ،بؽاہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩شارث ،سٌيؽ ب ٩ابی ہَل ،٢ظزی٤ہ ،شرضت سٌؽ ب ٩ابی
وٗاؾ رضی اہلل ً٨ہ

َف ٔد أَ ِظب َ َرنٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث أَُ َّ ٧ط أَ ِظب َ َر ُظ ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا أَ ِػ َب ُّ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
يضا أَُ َّ ٧ط َؼ َظ ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل ُٕ ٩ِ ًَ ٢ظزَیِ ََ ٤ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ َس ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَب ٔ َ

ا ٪اہللٔ
َِّس ًََِ ٠ي ٔک َٔ ٩ِ ٣ص َذا أَ ِو أَٓ َِـ ُ
ُ ١س ِب َص َ
ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٕ َوبَی ِ َن َی َؽیِ َضا ّ َ ٧وی أَ ِو َٗا ََ ٢ش ّصی ُت َش ِّب ُض بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ٔک ب ٔ َ٤ا ص َُو أَي َ ُ
ًَ َؽ َؼ َ٣ا َظ ََٙ ٠فٔی َّ
ا ٪اہللٔ ًَ َؽ َؼ
اٟش َ٤ا ٔ
ا ٪اہللٔ ًَ َؽ َؼ َ٣ا َظ ََٙ ٠فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ا ٪اہللٔ ًَ َؽ َؼ َ٣ا بَی ِ َن َذَ ٔ ٟ
ک َو ُس ِب َص َ
ق َو ُس ِب َص َ
ئ َو ُس ِب َص َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا
ک َو ََّل َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َ٣ا ص َُو َظاَ ْٙ ٔ ٟواہللُ أَ ِٛبَرُ ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َس ٌِ ٕؽ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمحنبنسح،اغبصنب رفج ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنبایبالہؽ،زخہمی ،رضحتدعسنبایبفاقص ریضاہلل ہنع
گ
رفامےتںیہہکںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاکیوعرتےکاپسایگاسےکاسےنم ھنلناںایرکنکزپےوہےئآ ےافر
َ
ع َد َم َجل َق
ّللَّ َ َ د
فہاؿرپحیبستزپھریہںیھت۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیمںیہمتاسےسآاسؿایالضفزیچاتباتوہں ُش ْیجَا َؿا ِ
َ
کُ ِم ْن َل َذکِلَ َفالْحَمْ ُدد ّللَِّ
ع َد َم َ َْ
ھ َحل ِ ٌّق َفا ُ
ّللَّ َ َ د
ی َذکِلَ َف ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ّللَّ َ َ د
ض َف ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ّللَّ َ َ د
ِف ال َّشمَائِ َف ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ّللَّ َأ ْ َ
ع َد َم َجل َق ِف َْال ْر ِ
ع َد َم ُ َ
(ینعی اہلل اعتیل ےک ےئل آامسؿ افر زنیم یک ولخماقت ےک ربارب اپیک ےہ۔ رھپ وج ھچک اؿ دفونں ےک درایمؿ ےہ افر سج زیچ وک فہ
ح َؽ َف َل اوَُّ َة ِإ َّل ِي َّ
ّللِ) ہی
ایقتم کت دیپا رکے اگ افر اہلل تہب ڑبا ےہ۔ اس یک رعتفی یھب اینت یہ دعتاد ںیم افر اینت یہ رمہبت َل َ ْ
دحثیدعسیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبنسح،اغبصنبرفج،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنبایبالہؽ،زخہمی،رضحتدعسنبایبفاقصریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1493

٣وسی بً ٩بيؽة٣ ،ص٤ؽ ب ٩ثابت ،ابوشٜي٣ ٥ولی زبیر ،شرضت
راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيًٍ ،بؽاہلل ب٤٧ ٩یر و زیؽ ب ٩شبابٰ ،
زبیر بً ٩وا ٦رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ َو َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
اب ًَ َِ ٣ُ ٩
َشٕٔ ٜيِ ٣َ ٥ول َی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ػ َبا ٕط ي ُِؼب ٔ ُض ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ٓ ٔيطٔ إ ٔ ََّّل

ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َو ُ٨َ ٣اؼ ٕیُ َ٨اؼٔی ُس ِب َص َ
ا ٪ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
َغ ْ

ایفسؿنبفعیک،دبعاہللنبریمنفزدینبابحب،ومٰیس نبدیبعة،دمحمنباثتب،اوبمیکح ومیلزریب،رضحتزریبنبوعاؾریضاہلل
ہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایوکیئحبصایسیںیہنہکاالعؿرکےنفاالاالعؿہنرکاتوہ ہک کلم
دقفس(اپکابداشہ)یکحیبستایبؿرکف۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :ایفسؿ نبفعیک،دبعاہللنبریمنفزدی نبابحب ،ومٰیسنبدیبعة،دمحم نباثتب،اوبمیکحومیلزریب،رضحت زریبنبوعاؾ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1494

راوی  :اش٤ؽ ب ٩شش ،٩س٠امی ٪بً ٩بؽاٟزش ٩٤ؼ٣ظقی ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠اب ٩جزیخً ،لاء ب ٩ابی رباط وًرک٣ہ ٣ولی ًباض،
شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َِّ ٩ٔ ٤
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٩
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ص َُ ٨ِ ٔ ً ٩ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ َلا ٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔرک ََ ٣ة َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕط َوً ِ ٔ
َ
َّ
ُ
ْقآ َُ ٩ِ ٣ٔ ٪ػ ِؽرٔی ٓ ََ٤ا أَ ٔج ُؽنٔی أَ ِٗؽ ُٔر ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
إٔذِ َجائ َ ُط ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘ا َ ٢بٔأبٔی أََ ِ ٧ت َوأم ِّی َتََٔ ٠ت َص َذا ا ِِ ُ ٟ
ک کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ک اہللُ بٔضَٔ َّ٩و َی ِ ٍُ َٔ ٨بٔضَٔ ٤ِ ٠َّ ًَ ٩ِ ٣َ َّ٩ت ُط َویُ َثب ُِّت َ٣ا
ت َی َِ ٌُ َٔ ٨
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا أَبَا ا َِ ٟص َش ٔ ٩أَٓ َََل أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
اس َت َل ٌِ َت أَ َِ ٪ت ُ٘ َو ٦فٔی ثُُ٠ثٔ َّ
اِ ٠ٟي ٔ١
َت ٌَ ََّ ٤ِ ٠ت فٔی َػ ِؽر َٔک َٗا َ ٢أَ َج َِ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ٌََ ِّ٤ِ ٠ىٔی َٗا َ ٢إٔذَا ک َ َ
اَِ ٟ ٪ي َُ ٠ة ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٓإ ٔ ِِ ٪
َف َلَ ٥ِ ُٜربِّی َي ُ٘و َُ ٢شًَّی
ِاْل ٔ ٔ
َخ َٓإَٔ َّ ٧ضا َسا ًَ ْة َِ ٣ظ ُضو َؼ ْة َو ُّ
اب َو َٗ ِؽ َٗا َ ٢أَخٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟؽ ًَا ُئ ٓ َٔيضا ُِ ٣ش َت َح ْ
وب ٟٔبَٔ٨يطٔ َس ِو َٖ أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
َتأتِ َٔی َِ ٟي َُ ٠ة ا ُِ ٟح ٌَِ ٤ةٔ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت ِش َت ٔل ٍِ َٓ ُ٘ ِ ٥فٔی َو َس ٔل َضا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت ِش َت ٔل ٍِ َٓ ُ٘ ِ ٥فٔی أَ َّوَ ٔ ٟضا ٓ ََؼ ِّ١أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ْقأ ُ فٔی اَّ ٟز ِٔ ٌَ ٛة
ت َت ِ َ
اٟؽ َظا َٔ ٪وفٔی اَّ ٟز ٌِٛةٔ َّ
اب َو ُس َورة ٔ یص َوفٔی اٟز ٌَِّٛةٔ َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة بَٔٔات ٔ َصةٔ
اٟثاَ ٔ ٧ي ٔة بَٔٔات ٔ َصةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
اْلِ ُول َی بَٔٔات ٔ َصةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َوشُّ ٥
َ
َ

َّ ١
ُفُ َِت ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتظَ ُّض ٔؽ َٓا ِش َِ ٤ؽ
اٟش ِح َؽة ٔ َوفٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اٟزَّابٔ ٌَ ٔة بَٔٔات ٔ َص ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َواَ ٥ٟت ِ٨زٔی ُ
اب َو َت َب َار َک ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َٔٓ ١إٔذَا َ َ
َّ
َف ِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ ٔٔ٨٣ی َن َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
ک
ت َو ْٔل ٔ ِظ َواَ ٔ ٧
اہللَ َوأَ ِش ٔش ِ ٩اٟث َ٨ا َئ ًَل َی اہللٔ َو َػًَ ِّ١ل َ َّی َوأَ ِش ٔش َِ ٩و ًَل َی َسائ ٔز ٔا٨َّ ٟبٔيِّی َن َوا ِس َت ِِ ٔ ِ
ک َّ
ٕ َ٣ا
َّأ ٟذ َ
یَ ٩س َب ُ٘ َ
آَخ ذََ ٔ ٟ
وک ب ٔ ِاْل ٔ َی٤ا ٔ ٪ث ُ َّ ١ِ ُٗ ٥فٔی ٔ ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َش ِ٤ىٔی بٔت َ ِر ٔک ا ٌَِ ٤َ ٟاصٔی أَبَ ّؽا َ٣ا أَبِ َ٘ ِي َتىٔی َو ِار َش ِ٤ىٔی أَ ِ ٪أَ َتک َ ََّ ٠
ٔيک ًَىِّی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَؽٔی ٍَ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
َکاَ ٔ ٦وا ٌِٔ ٟزَّة ٔ َّأًٟی َّلَ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ََّل َي ٌِٔ٨يىٔی َو ِارزُ ِٗىٔی شُ ِش َ ٩ا٨َّ ٟوَ ز ٔٓ ٔ َامی یُزِؿ َ
ق ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
ک َ٤َ ٛا ًَ ََّ ٤ِ ٠تىٔی َو ِارزُ ِٗىٔی أَ ِ ٪أَ ِتَ ُ٠و ُظ ًَل َی
ک أَ ِ ٪تُِ٠ز ٔ َٔ ٠ِ َٗ ٦يی شٔٔ َِى َ ٔ ٛتاب ٔ َ
ک َوُ ٧ورٔ َو ِجض ٔ َ
ک یَا أَہللُ یَا َر ِش َ ٩ُ ٤ب ٔ َح ََلَ ٔ ٟ
تُ َز ُا ٦أَ ِسأََ ُٟ
ٔيک ًَىِّ َی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَؽٔی ٍَ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ک َیا أَہللُ یَا
ت َواْلِ َ ِر ٔ
َکاَ ٔ ٦وا ٌِٔ ٟزَّة ٔ َّأًٟی ََّل تُ َز ُا ٦أَ ِسأََ ُٟ
اِ ٨َّ ٟصو ٔ َّأ ٟذی یُزِؿ َ
ق ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
َش َط بٔطٔ
ک َب َ ٔ
ک أَ ِ ٪تُ َ٨و َِّر ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک َوُ ٧ورٔ َو ِجض ٔ َ
َر ِش َ ٩ُ ٤ب ٔ َح ََلَ ٔ ٟ
ْصی َوأَ ِ ٪تُ ِل َٙ ٔ ٠بٔطٔ َ ٔ ٟشانٔی َوأَ ُِ ٪ت َ َِّف َد بٔطٔ ًَ ِٔ ٠ِ َٗ ٩يی َوأَ َِ ٪ت ِ َ
َػ ِؽرٔی َوأَ َِ ٪ت ِِ ٔش َ ١بٔطٔ بَ َؽنٔی َٓإُٔ َّ ٧ط ََّل ُئٌيُ٨ىٔی ًَل َی ا َِ ٟص َُِّ ٙیِرُ َک َو ََّل یُ ِؤت ٔيطٔ إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت َو ََّل َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ ا ٌَِ ٟل ٔ ِّی ا ٌَِ ٟو ٔٔي٥
ک ثَ ََل َث ُج َ ٍٕ ٤أَ ِو َظ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا تُ َح ِب بٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ َو َّأ ٟذی َب ٌَ َثىٔی بٔا َِ ٟص ِّ٣َ ٙا أَ ِظ َلأ َ ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َٗ ُّم
َ ١ذَ ٔ ٟ
َیا أَبَا ا َِ ٟص َش َٔ ٩تٔ ٌَِ ُ
ک
َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض ٓ ََواہللٔ َ٣ا َٟب ٔ َث ًَل ٔ ٌّی إ ٔ ََّّل َظ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا َشًَّی َجا َئ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِٔ ٣ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ

ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت ٓ ٔ َامی َظ ََل َّلَ آ ُظ ُذ إ ٔ ََّّل أَ ِربَ ٍَ آیَا ٕ َ
ْقأِتُ ُضًَ َّ٩ل َی َن ِٔ ٔسی َتٔ ََّ٠ت ِ َن َوأََ٧ا
ت أ ِو ِ َ ٧ص َوصَُ َّ٩وإٔذَا َ َ
َ
َ َّ
َ
َ
اب اہللٔ بَی ِ َن ًَ ِيى َ َّی َو َِ َ٘ ٟؽ ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس َ ٍُ ٤ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓإٔذَا
ْقأِتُ َضا ًَل َی َن ِٔ ٔسی َٓ َٜأ٤َ َّ ٧ا َ ٔ ٛت ُ
أ َت ٌَ ٥ُ ٠ا َِ ٟي ِو َ ٦أ ِر َبٌٔی َن آ َی ّة أ ِو ِ َ ٧ص َوصَا َوإٔذَا َ َ
َر َّؼ ِؼتُطُ َتٔ َََّ ٠ت َوأََ٧ا ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ِس َ ٍُ ٤اْلِ َ َشاؼ ٔ َ
رحّٓا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
یث َٓإٔذَا َت َص َّؽث ِ ُت ب ٔ َضا  ٥َِ ٟأَ ِ ٔ
َخ َِ ٨ِ ٣ٔ ٦ضا َ ِ

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ؽ ذََ ٔ ٟ
ک ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َیا أَبَا ا َِ ٟص َش َٔٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
ادمح نب نسح ،نامیلؿ نب دبعارلنمح دز ،ی ،فدیل نب ملسم ،انب رججی ،اطعء نب ایب رابح فمرکہم ومیل ابعس ،رضحت انب ابعس
ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ آ ے ہک یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع آےئ افر
رعضایکایروسؽاہلل ریمےامںابپآپرپرقابؿریمےےنیسےسرقآؿاتلکناجراہےہ۔ںیماسےکظفحرپاقدرںیہنراہ۔آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اوبنسح ںیم ںیہمت اےسی املکت اھکسات وہں ہک ںیہمت یھب افدئہ اچنہپںیئ ےگ۔ افر ےسج اتبؤ ےگ اس ےک
ےئلیھبافدئہدنموہں ےگ افروجھچک متوھکیس ےگفہاہمترے ےنیسںیمرےہ اگرعض ایک یجاہںرضفراھکسی۔ آپ یلصاہلل ہیلع
فملسےنرفامایہعمجیکبشوکارگمتراتےکآرخیےصحںیماھٹوکسوتہیڑھگیایسیےہہکرفےتشاسفتقاحرض وہےتافرداعیک
وبقتیل اک فتق وہات ےہ ،انچہچن ریمے اھبیئ وقعیب ہیلع االسلؾ ےن یھب اےنپ وٹیبں وک یہی اہک اھت ہک ںیم رقنع ب ہعمج یک رات مت
ولوگںےک ےئلرفغمتیک داعرکفںاگ۔نکیلارگاسفتقیھبہناھٹوکسوتراتےکےلہپاہتیئےصح ںیماھٹاجؤافر ارگاس فتق
یھب ہن اھٹ وکس وت رات ےکےلہپ اہتیئ ہصح ںیم اچر رتعک امنززپوھ۔ یلہپ رتعک ںیم وسرہافہحت ےک دعب وسرہ ای ،ن ،دفرسی رتعک
ںیموسرہافہحتےکدعبوسرہداخؿ،رسیتیرتعکںیموسرہافہحتےکدعبمح ےدہافروچیھترتعکںیموسرہافہحتےکدعبوسرہکلم
زپوھ۔رھپبج(دعقہاریخںیم)اایحتلتےسافرغوہےنےکدعبوخباےھچرطےقیےساہللیکدمحفانثایبؿرکف۔رھپایسرطحھجم
رپافرامتؾاایبنءرپدفرفدوجیھب۔رھپامتؾومنمرمدفںافروعروتںےکےئلرفغمتاموگن،رھپاؿاھبویئںےکےئلیھبوجمتےسےلہپ
لل َّ
ت
َ
ت
ہ
ہ
ِ
ع
ْ
َ
ِ
ْی
ی
ی
ی
ی
ن
َ
ن
ْ
ق
ی
م
ی
م
اامیؿ الےکچ ںیہ۔ افر اس ےک دعب ہی داع زپوھ ا ُ َّم ْار َ ْ ِ ی ِ َُْ ِ
ف َم َل ْ ِ ِ ی َف ْارزُ ِ ی
ک الْمَعَاض َأدَبًا َم َأ ْ َ ِ ی َفا ْر َ ْ ِ ی َأ ْؿ َأتَکَل ّ َ
لل َّ
ا
َ
ِ
ل
ئ
ْ
ل
ّ
ش
ی
ع
ُ
ِی
ف
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
م
ّ
َ
غ
ِ
ْ
َ
َ
ط
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ج
ُ
ج
َ
ٔ
ّ
ِ
ّ
ِ
ن
ْح َلکِلَ َفيرِ
ک ِ ی ا م دَبِ ٌ ا ََو ِ
ُ ْ
ال ِة ال ل َث ُاؾ أ ْدکُلَ َي أ ُ
ْس ال َّی َ رِ مَا ُ ْث
ات َفال ْر ِ
ض َذا ا َل ِؽ َف ِال َکاؾ َف َّ
َ
َ
ّللّ َي َر ُ
لل َّ
عَل َّ
ہ َ ُ ْ قَلْی ا
َ
ِ
ل
لی
َ
ْ
ل
ش
ی
ْی
ی
م
ع
ق
ی
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
م
ّ
خ
َ
ِ
َ
ط
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
ّ
ِ
ن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ض َذا ا ج ََل ِؽ
ر
ال
ف
ات
َو
ا
ِ ٌ
دَب
م
ا
ی
ک
ث
ق
د
ال
ْو
ا
لَع
ـ
ُ
ئ
أ
ؿ
أ
ی
زُ
ار
ف
ی
َک
ن
ُ
ط
ِ
َ َ ْ ِ
ْ َ
ُْ َ
َ ْ
َف ْه ِ َ
ک أ ْؿ ت َِؾ ِی جِفْ َ ِ َ
ْ ْ ِ ْ ِ َّ
ْح ِئج َلکِلَف ُي ِرف ْہ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ی
ک
َ
ُ
َ
يق َف َأ ْؿتُ ْظل ِ َقیِ ِةل َِسا ِت َف َأ ْؿ ُ َّ
ِ
ه
َ
ِ
يِ َجیِ ا ِةنَعْ
ا
ن
ِر
ي
ؿ
أ
ک
ر
ي
ُ
ّلل
ّ
أ
ي
کُل
َ
د
أ
اؾ
ث
ل
ال
ال ِة
ِ
َ
ُ
َ
ْ
نَ َ ِ
ِ
َف ِٔال َکاؾ َف َّ
َ
َ َ َ ْ َّ َِ
َ ََ ُ
لْع ِی
تُع
َ ْ
تَع ْ
قَلْی
ّللَّالْعَ ِل ِ ّیا َغ ِم َي
ح َؽ َف َلاوَُّ َة ِإ َّل ِي ِ
ي َحیِ ِة َ ْ د
ص ِرق َف َأ ْؿ ِس َلیِ ِةدَب َِت َف ِٔ َّی ُة َل ِنیُ ِیی َلَع َ ّ ِ
ال َ ُْ
ک َف َل ُ ْي ِبن ِة ِإ َّل َأ ْ َ
غ َ
ن َف َل َ ْ
ِی َف َأ ْؿ َ ْ َ
َأيالْخ َ َصنتَ
ْ
ف
ہ
َ
ع
ُ
م ًِ
َ
ي ِي ِٔذ ِْؿا َِّ
القتَعَیَ ِیی ِي ْ َ ِّ
َ
َ
م
َ
َ
َ
ل َم َأ َْ
َ
خَ ُْ
ّلل َف َّ دِ
ُ
م َ ُّط(ینعیاےاہلل ھجمرپبجکتںیم
ف
أ
ا
س
ف
أ
ُج
ث
ي
کِل
َ
ذ
ل
َ
ش ُ َْ
َ ِ
ٍ ْ ًْ ْ َ ًْ
زدنہ وہں اس رطح اانپ رمح رفام ہک ںیم ہشیمہ ےک ےئل انگہ وھچڑ دفں افر الینعی ابوتں ےس رپزیہ رکفں ےھجم اےنپ دنسپدیہ اومر ےک
قلعتموخب ںرفک ررکاناطعرفام۔اےاہلل اےآامسونںافرزنیمےکدیپارکےنفاےل اےتمظعفزبریگفاےل افراےایسی
زعتفاےل ہک سج یک وکیئ افر وخاشہ ہن رکےکس ،اے اہلل اے رنمح ںیم ھجت ےس ریتےالجؽ افر ریتے رہچے ےک ونر ےک

فےلیس ےس وساؽ رکات وہں ہک ریمے دؽ رپ اینپ اتکب (رقآؿ دیجم) اک ظفح اس رطح الزؾ رک دے سج رطح وت ےن ےھجم ہی اتکب
اھکسیئ ےہ۔ افر ےھجم وتقیف دے ہک ںیم اس یک ایس رطح التفت رکفں سج رطح وت دنسپ رکات ےہ۔ اے آامسونں افر زنیم ےک
اخقل،اےذفاالجلؽفاالرکؾ افراےایسیزعتفاےلسجیکوکیئوخاشہیھبںیہن رکاتکس۔اےاہلل اےرنمح ریتیتمظع
افرریتےرہچےکونرےکفےلیسےسںیمھجتےسوساؽرکاتوہںہکریمیرظنوکاینپاتکبےسرپونررکدے۔اےسریمیزابؿرپ
اجریرکدے۔اسےسریمادؽافرہنیس وھکؽدےافراسےسریمادبؿدوھدے اسےئلہکقحرپریمی ریتےالعفہوکیئدمد
ںیہنرکاتکس۔رصػوتیہےہوجریمیدمدرکاتکسےہ۔(یسکانگہےسےنچبیکاطتقاییکینرکےنیکوقتیھبرصػریتییہرطػ
ےس وج تہب دنلب افر میظع ےہ) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے نسح مت اےس نیت اپچن ای است ہعمج کت زپوھ ،اہلل ےک مکح
ےساہمتریداعوبقؽیکاجےئیگ۔افراسذاتیکمسقسجےنےھجمقحےکاسھت اجیھےہ اےسزپےنھفاالوکیئومنمیھبکرحمفؾ
ںیہنرہاتکس۔رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتیہہکاپچنایاستےعمجذگرےن ےکدعبرضحتیلعفیسی یہ سلجمںیمدفابرہ
دختم ادقس ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم ےلہپ اچر آںیتی اید رکات وت بج زپےنھ اگل وھبؽ اجات افر اب اچسیل
آںیتی اید رکےن ےک دعب یھب زپےنھ اتگل وہں وت ااسی وسحمس وہات ےہ ہک رقآؿ دیجم ریمے اسےنم ےہ۔ ایس رطح بج ںیم وکیئ
دحثیاتنساھتوتبجزپےنھاتگلوتفہدؽےسلکناجیتےہافرابااحدثیاتنسوہںوتایبؿرکےتفتقاسںیمےساکیرحػیھب
ںیہن وھچاتٹ۔ انچہچن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رب ہبعک یک مسق اوبنسح ومنم ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس
دحثیوکرصػفدیلنبملسمیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ادمحنبنسح،نامیلؿنبدبعارلنمحدز ،ی،فدیل نبملسم،انبرججی،اطعءنب ایبرابحفمرکہمومیلابعس ،رضحت انب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1495

راوی  :بَش بٌ٣ ٩اذ ً٘ؽی بْصی ،ش٤اؼ ب ٩واٗؽ اَسائي ،١ابواسص ،ٙابواشوؾ ،شرضت ًبؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
َش بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
 ١ا َِٔ ٌٟبا َؼة ٔ
اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سُ٠وا اہللَ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـٔ٠طٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ٔص ُّب أَ ِ ٪ي ُِشأ َ ََ ٢وأَٓ َِـ ُ

َف ٔد َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص ََ ٜذا َر َوی َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٕ فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َو َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ َص َذا ص َُو
اِ٧تٔوَ ُ
ٔیث َو َٗ ِؽ ُظوَ ٔ ٟ
ار ا َِ َ ٟ
ْص ٌّی َو َر َوی أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َسائ ٔي ََ ٩ِ ًَ ١شٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ٩
ار َِ ٟي َص بٔا َِ ٟصآ ٔٔى َوص َُو ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َط ِي ْغ َب ِ ٔ
اٟؼَّ َّٔ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َو َشؽ ُ
و ٪أَ َػ َّض
ٔیث أَبٔی نُ ٌَ ِي ٕ ٥أَ ِط َب ُط أَ ِ ٪یََ ُٜ

رشبنباعمذدقعیرصبی،امحدنبفادقارسالیئ،اوبااحسؼ،اوباوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعتیلےساساکلضفاماگنرکف،ویکںہکفہدنسپرکاتےہہکاسےساماگناجےئافرالضفابعدتداعیک
وبقتیلاکااظتنررکانےہ۔ادمحنبفادقیھبہیدحثیایسرطحلقنرکےتںیہ۔امحدنبفادقاکاحہظفوقیںیہن۔اوبمیعنیہیدحثی
ارسالیئ ےس فہ میکح نب ریبج ےس فہ اکی صخش ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ۔ اوبمیعن یک رفاتی احص
وہےنےکدعبزایدہاشمہبےہ۔
رافی  :رشبنباعمذدقعیرصبی،امحدنبفادقارسالیئ،اوباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1496

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوٌ٣اویہً ،اػ ٥اشو ،٢ابوًث٤ا ،٪شرضت زیؽ ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ْ ٥اْلِ َ ِش َو ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِٟبُ ِع َٔ ١وب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک َ َ ُّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٪یَ َت ٌَ َّوذُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َزَ ٔ ٦و ًَ َذ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ

ادمحنبعینم،اوباعمفہی،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿ،رضحتزدینبارمقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہی
لل َّ
لْ َک َس ل ْعَخ ل ْ ُی
ِ
ّ
ُ
َ
ج
ْ
َ
نِما ِل َفا ْ ِز َفا ِل(ینعی اےاہلل ںیمیتسسزجعافرلخبےسریتیانپہامہ اتوہں)ایس
ن ْ
داعزپاھرکےتآ ےا ّم ِإ ِتأ ُع ُذ ِ َ
دنسےسہییھبوقنمؽےہہکآپیلصاہللہیلعفملسڑباھےپافرذعابربقےسیھبانپہاماگنرکےتآ ے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوباعمفہی،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿ،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1497

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش٣ ،٩٤ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،اب ٩ثوبا ،٪ثوباٜ٣ ،٪صو ،٢جبیر ب ٩نٔیر ،شرضت ًباؼہ ب ٩ػا٣ت
رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩صو ُٕ ٩ِ ًَ ٢ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕأَ َّ٪
ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ

ق ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ی ِؽًُو اہللَ ب ٔ َؽ ًِ َوة ٕ إ ٔ ََّّل آ َتا ُظ
ًُ َبا َؼ َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َش َّؽثَ ُض ِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
اٟشو ٔ
يٌ ٔة َرش َٕٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦إٔذّا ُِٜ٧ثٔرُ َٗا َ ٢اہللُ أَ ِٛثَرُ
ئ ِٔ ٣ثََ ٠ضا َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ِؽ َُ بٔإٔث ِ ٕ ٥أَ ِو َٗ ٔل َ
ُص َٖ ًَ ُِ ٨ط ُّٔ ٩ِ ٣
اہللُ إٔیَّاصَا أَ ِو َ َ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
ا٪
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٪ص َُو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ثَابٔتٔ بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوابِ ُ ٩ثَ ِوبَ َ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا ٌَِ ٟاب ٔ ُؽ َّ
اٟظام ٔ ُّی

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دمحم نب ویفس ،انب وثابؿ ،وثابؿ ،وحکمؽ ،ریبج نب ریفن ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک زنیم رپ وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن وج اہلل ےس داعرکے افر اہلل اےس فیہ زیچ اطع ہن رکے۔ ای
اسےساسےکرباربوکیئربایئدفرہنرکےرشبہکیطاسےنیسکانگہایعطقریمحےکےئلداعہنیکوہ۔اسرپاکیصخشےنوپاھچ
ہکارگل  تہبزایدہ داعںیئ رکےن وج ںوت؟آپ یلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہلل اس ےس یھبزایدہوبقؽرکےنفاال ےہ۔ ہیدحثی
اسدنسےسنسحرغ بحیحصےہ۔انبوثابؿاکانؾدبعارلنمحنباثتبنبوثابؿاعدباشیمےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبویفس،انبوثابؿ،وثابؿ،وحکمؽ،ریبجنبریفن،رضحتابعدہنباصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1498

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،سٌؽ بً ٩بيؽة ،شرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة َش َّؽثَىٔی ا ِٟب َ َرا ُئ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ک اْلِ َیِ َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّّ ١ِ ُٗ ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ِجهٔی
ک ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ ث ُ َِّ ٥
اؿ َلحٔ ٍِ ًَل َی ٔط ِّ٘ َ
ک َٓ َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئ َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َظ ِذ َت َِ ٣ـ َح ٌَ َ
ک
ک آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک إ ٔ ََّّل إَِٔ ٟي َ
ک ََّل ََ ٠ِ ٣حأ َ َو ََّل ََ ٨ِ ٣حا َٔ ٨ِ ٣
ک َرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة إَِٔ ٟي َ
ک َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی إَِٔ ٟي َ
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی إَِٔ ٟي َ
إَِٔ ٟي َ

َک ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت آ َُ ٨ِ ٣ت
ِّک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٓإ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت فٔی َِ ٟي َ٠تٔ َ
َّأ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت َوَ ٧بٔي َ
ک َُّ ٣ت ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ُف َؼ ِؼتُ ُضْٔ َّ٩لَ ِس َت ِذ ٔ َ
ْٔطة ٔ َٗا ََ َ ٢
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
ِّک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٓ َ٘ا َ ١ِ ُٗ ٢آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َ٨بٔي َ
ب ٔ َز ُسوَ ٔ ٟ

ئ َو ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠فٔی َط ِي ٕئ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َوایَا ٔ
ئ إ ٔ ََّّل فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َک ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
تذٔ ِ َ

ایفسؿنبفعیک،رجری،وصنمر،دعسنبدیبعة،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
فوضرکےتوہ ایسرطحفوضرکفرھپاینپداںیئرکفٹ رپ
بج متوسےن ےک لل َّےئل رتسبرپ اجےناکارادہرکفوتسجرطح امنز ےک ےئل ا
وٹیل افر ہی داع زپوھ ا ُِ َّم َأ ْسلَم ُت ف ْ
ت َط ْھرِق ِإ ََل َرعْن ًة َف َر ْهن ًة ِإ َ
مق ِإ ََل َف َأ ْ
ج ِإ ََل َف َ
َ
ْ
َ
َ
ط
ِ
ْ
َ
ْک ِإ َّل
ِ
أ
ت
ق
ْ
ُ
َل َل ةَلْجَاَ َف َل َ ْ َ
ِ
ْ َ
ُ
م ِمن َ
ّ
َ ْ َ
ْ َ
ْ َ
ْ َ َ

ُئ
َ
م ِفل َ ْنلَن َِک ُ َّ
الق َأ ْر َسل ْ َت َف ٔ ِْؿ ُ َّ
ن َّ دِ
ن َّ دِ
آم
م َ َلَعالْف ِ ْغ َر ِة َف َؽ َرَف َد ْد ُھ َّن َ ِل ْ َ ْ د
سرِکَـُف َ ُقل ْ ُت َ ُْ
الق َأ ْ َث ْ َ
َل َ ْ ُ
آمیِک ِ َنا ِ َ
ل َف َ ِ ّ ِ َ
ِإ ْ َ
ُ
الق َأ ْر َسل ْ َت(ینعیاےاہلل ںیمےناانپرہچہریتیرطػایک،اانپاکؾھجتوکوساپنافر
ب َّ ِد
رِبَئوُکِلَ َّ ِد
آم ِ َ ِ ّ َِ
الق َأ ْر َسل ْ َتفَقَا َؽ ْ
َلْق َ ْ ُ
ھجتیہوکادیمافروخػےکفتقاانپتشپانپہانبایافرریتییہرطػروجعرکاتوہںویکہکنھجتےسرفاروہرکہنوکیئاکھٹہنےہافر
ہناجنت۔ںیمریتیانزؽیکوہیئاتکبافرریتےےجیھبوہےئیبنرپاامیؿالای۔رھپارگمتاسراترماجؤےگوتدنیاالسؾرپرمف
ےگ۔رباءنباعزبریضاہللہنع ےتہںیہہکںیمےنہیاملکتایدرکےنےکےئلدرہاےئوتاتنمربوسکلہہکدای۔آپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایہکوہکریتےےجیھبوہےئیبنرپاامیؿالای۔اتنمبہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےسرباءنباعزب
ریضاہللہنعےسوقنمؽےہ۔نکیلفوضاکذرکرصػایسدحثیںیمےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،رجری،وصنمر،دعسنبدیبعة،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ١ب ٩ابی ٓؽیک ،اب ٩ابی ذئب ،ابوسٌيؽ بزاؼٌ٣ ،اذ بً ٩بؽاہلل ب ٩ظبيب ،شرضت
ًبؽاہلل ب ٩ظبيب رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕک َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟب َ َّراؼ ٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ٩
ٔیؽة ِٕ َ ٧لُ ُ٠ب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی
َخ ِج َ٨ا فٔی َِ ٟي َٕ ٠ة َٔ ٣لی َرة ٕ َو ُهٕ ٤َِ ٠ة َطؽ َ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ُٔ ٩ظب َ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ َ ٢

َ٨َ ٟا َٗا ََٓ ٢أ َ ِؼ َر ُِ ٛت ُط َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٠َٓ ١ِ ُٗ ٢أَ ُٗ َِ ١ط ِيئّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٥َِ ٠َٓ ١ِ ُٗ ٢أَ ُٗ َِ ١ط ِيئّا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ١ِ ُٗ ٢ت َ٣ا أَُٗو َُٗ ٢ا َ ١ِ ُٗ ١ِ ُٗ ٢ص َُو اہللُ أَ َش ْؽ
َوا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتی ِ ٔن ش ٔی َن تُ ِٔ ٤سی َو ُت ِؼبٔضُ ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
یب
ٔيک ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ت َتَ ِٜٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َسٌٔي ٕؽ ا ِٟب َ َّراؼُ ص َُو أَسٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی أَسٔي ٕؽ ََ ٣ؽن ٔ ٌّی

دبعنبدیمح،دمحمنباامسلیعنبایبدفکی،انب ایبذبئ،اوبدیعسرباد،اعمذنبدبعاہللنببیبخ،رضحتدبعاہللنببیبخریض
اہللہنعرفامےتںیہہک اکیرمہبتل رباستیکادنریھیراتںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکالتشںیمےلکناتہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسامہریاامتمرکںی۔انچہنںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکالتشرکایل۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوہک،ںیماخومش
راہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ رفامای وہک۔ ںیم اس رمہبت یھب اخومش راہ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رسیتی رمہبت یھب رفامای
وہک،ںیمےنرعضایکایکوہکں؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوسرہاالخصوسرہقلفافروسرہانسحبصفاشؾنیتنیترمہبت زپاھ
رکف۔ہیاہمتریرہزیچےکےلاکیفںیہ۔ہیدحثیاسدنسےسحیحصرغ بےہافراوبدیعسربادہاکانؾادیسنبایبادیسےہ۔
رافی  :دبع نب دیمح ،دمحم نب اامسلیع نب ایب دفکی ،انب ایب ذبئ ،اوبدیعس رباد ،اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ ،رضحت دبعاہلل نب
بیبخریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،یزیؽ ب ٩ظ٤یر ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩بَّس رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ُٔ ٩ظ٤یِر ٕ َّ
اٟظام ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
َ
َ ١ویُِ٠قٔی
بُ َِّسٕ َٗا ََ٧ ٢زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أَبٔی ٓ َ َّ
ا ٪یَأِک ُ ُ
َْقبِ َ٨ا إَِٔ ٟيطٔ كَ ٌَا ّ٣ا َٓأَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ث ُ َّ ٥أتُ َٔی ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َٓک َ َ
اَ ٨َّ ٟوی بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ َج ََّ ٍَ ٤
اٟشبَّابَ َة َوا ُِ ٟو ِس َلی َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوص َُو هَ ىِّی ٓ ٔيطٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َوأَ َِ ٟقی اَ ٨َّ ٟوی بَی ِ َن أ ُ ِػبُ ٌَی ِ ٔن ث ُ َّ ٥أتُ َٔی
ََشبَ ُط ث ُ ََّ٧ ٥ا َو َُ ٟط َّأ ٟذی ًَ َِ ٩یٔ٤ئ٨طٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبٔی َوأَ َظ َذ بَٔ ٔ ٠حاَ ٔ ٦ؼابَّتٔطٔ ا ِؼ َُ َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض َِ ٔ ٓ ٥امی
َش ٕ
اب ٓ َ ٔ
بٔ َ َ
َِف َُ ٟض َِ ٥و ِار َش ُِ ٤ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َر َز ِٗ َت ُض َِ ٥واُ ٔ ِ

بُ َِّسٕ

اوبومیس دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،سیدی نب ریمخ ،رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہی
فملسریمےفادلےکاپسفیرفی الےئوتل ےنآپ یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیماھکانشیپایک۔آپ یلص اہللہیلعفملسےن
اسںیمےساھکایرھپوجھکرںیالیئںیئگ۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفملساھکےتافریلھٹگاہشدتیکایلگنافرچیبیکایلگنےسرھکدےتی،
ہبعش ےتہںیہہکآپیلصاہللہیلعفملساکاؿدفونںاویلگنںےسایلھٹگںرانھکریما ینؿےہافرااشنءاہللحیحصوہاگ۔رھپوکیئےنیپیک
زیچالیئ یئگفہیھبآپےن یپ افررھپاےنپداںیئرطػفاےلوکدےدی۔رھپریمےفادلےنآپیکوسارییکاگلؾڑکپرکرعض
لل َّ
ل َ ُِ ف ِی ق َْی ُِ عْف ل َ ُِ َہم ْ
ِ
ِ
ُ
ُ
ک ْم مَا َر َز ْم َفا ِ ْر ْم َف ْار ْم) ینعیاےاہلل اںیہنوجھچکوت ےن
ایکامہرےےئلداعےئجیک۔انچہچنآپےنہیداعیکا َّم َي ِر ْ
اطعایکےہاسںیمربتکدیپارفاماؿیکرفغمترکافراؿرپرمحرفام)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبومیسدمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،سیدینبریمخ،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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٣وسی ب ٩اس٤اًي ،١شٔؽ ب٤ً ٩ز طىی ،ابوً٤ز ب٣ ٩زة ،بَل ٢ب ٩يشار ب ٩زیؽ ،يشار،
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي،١
ٰ
شرضت زیؽ رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُ ٩إ ٔ ِسٌٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ٤ًُ ٩ز َّ
اٟظىِّ ُّی َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ٣ُ ٩زَّ َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
َ
َ
ب ٔ ََل َ ٢بِ ََ ٩ي َشارٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َِ ٣ول َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّؽی َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢

ُف ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِش ٕٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
اَّ َ ٪
َُف َُ ٟط َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ٔيَّ ٥أ ٟذی َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو ا َِ ٟه َّی ا ُِّ َ٘ ٟي َوَ ٦وأَتُ ُ
َف اہللَ ا ٌَِ ٟو َ
ََٗ ٩ِ ٣ا َ ٢أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
وب إَِٔ ٟيطٔ ُ ٔ َ
َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دمحم نب اامسلیع ،ومٰیس نب اامسلیع ،صفح نب رمع ینش ،اوبرمع نب رمة ،البؽ نب اسیر نب زدی ،اسیر ،رضحت زدی ریض اہلل ہنع رفامےت

ا
ْ
ل
ِی
الق َل ِإلَ َة ِإ َّ
ّللَّالْعَغ َم َّ
ھا ح َ َّیال ْ َْ ُّیو َؾ َف َأ ُ
ُ
ِ
ب ِإل َ ْن ِةعُف ِ َرلَ ُة
ي
ل
د
ںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسہکوجصخش َأ ْس َیع ْف ِ ُرا َ
َ
ُ
فزپھ رکرفغمتامےگناگاہللاعتیل اےساعمػ رکدںی ےگوخاہفہ اہجد یہےساھباگوہ۔ (رتہمج ںیماہللےس
َف ِإ ْؿ َک َؿ رَفَّ نِمْ اشلَ ْج ِ
رفغمت بلط رکات وہں سج ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن ،فہ زدنہ افر اکانئت وک اقمئ رےنھکفاال ےہ اس ےک اسےنم وتہب رکات وہں) ہی
دحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،ومٰیسنباامسلیع،صفحنبرمعینش،اوبرمعنبرمة،البؽنباسیرنبزدی،اسیر،رضحتزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1502

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابوجٌَف٤ً ،ارة ب ٩ظزی٤ہ ب ٩ثابت ،شرضت ًث٤ا ٪ب ٩ش٨يٕ رضی اہلل
ً٨ہ

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َف ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ُٔ ٩ظزَیِ ََ ٤ة بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ْص أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِؼ َُ اہللَ أَ ِ ٪ي ٌَُآ َٔيىٔی َٗا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َؼ ًَ ِو ُت َوإ ٔ ِ٪
بِ ٔ ٩شُ َِ ٨ي ٕٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َ ٔ
ُض َیز ا َِ ٟب َ ٔ

ئ َّ
ک
اٟؽ ًَا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ٔطئ َِت َػب َ ِر َت َٓ ُض َو َظی ِ ْر َ ٟ
َک َٗا ََٓ ٢ا ِؼ ًُ ِط َٗا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی َت َو َّؿأ َ َٓ ُي ِص ٔش َُ ٩و ُؿوئ َ ُط َویَ ِؽ ًُ َو ب ٔ َض َذا ُّ
ک إلٔ َی َربِّی فٔی َشا َجًٔی َص ٔذظ ُٔ ٔ ٟت ِ٘ َضی لٔی َّ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥ظَ ِّٔ ٌِ ُط ف ٔ َّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ِّک َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ٔ َ ٧ي ِّی اَّ ٟز ِش َ٤ةٔ إنِّٔی َت َو َّج ِض ُت ب ٔ َ
ک ب ٔ َ٨بٔي َ
َوأَ َت َو َّج ُط إ ٔ َِ ٟي َ
َ
ِم َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩شُ َِ ٨ي ٕٕ ص َُو
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َف َوص َُو ا َِ ٟع ِل ٔ ُّ
أَ ُظو َس ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ش َِ ٨ي ٕٕ
ومحمدنبالیغؿ،امثعؿنبرمع ،ہبعش،اوبرفعج ،امعرةنبزخہمینباثتب،رضحتامثعؿ نبفینحریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکی
انانیب صخش آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ریمے ےئل اعتیف یک داع رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ےن رفامای ارگ اچوہ وت ںیم داع رکات وہں افر ارگ اچوہ وت ایس (انانیب نپ) رپ ربص رکف۔ افر ہی اہمترے ےئل رتہب ےہ۔ اس ےن رعض ایک،
َّ
آپریمےداعیہرکدےئجی،انچہچنآپیلصاہللہیلعفملسےناےسمکحدایہکایھچرطحفوضرکےنےکدعباسرطحداعرکفالل ُِ ّمَ
لل َّ
ِ
ّ َہ
ّ
َ
َ
ن ِإ ََل َر ِ ّت ِف َح َج ِیی ه َِددـِ ل ِ ُیْ َْصی ِ ََل ا ُ َّم ف َ َص ّفِعْ ُة ِ َّ
ف (ینعی اے اہلل ںیم
ب ُ َ َّ د
حُمٍ َ ِ ّ
ن ِارلّ َْہمَ ِة ِإ ِت َ َي ّ ْھ ُت ِ َ
َل ِ َ ِ ّ ِ َ
ِإ ِت َأ ْدَکُلَ َف َأ َي َّج ُة ِإ ْ َ
ھجتےسریتےیبندمحم(یلصاہللہیلعفملس)ےکفےلیسےسوساؽرکاتوہں۔اےاہلل ریمےابرےںیماؿیکافشتعوبقؽرفام)
ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکاسدنسایسوبرفعجیکرفاتیےساجےتنںیہ۔ہییمطخےکالعفہوکیئافرںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،امثعؿنبرمع،ہبعش،اوبرفعج،امعرةنبزخہمینباثتب،رضحتامثعؿنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1503

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اسصا ٚب٣ ٩وسیٌ٣ ،٩ٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض ،ؿ٤زة ب ٩شبيب ،ابوا٣ا٣ہ ،شرضت ً٤زو ب٩
ًبشہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُٔ ً ٩يسی َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَىٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩ؿ َِ ٤ز َة بِ ٔ٩
َّ
َّ
َ ُ
َ
َ
َ
ْق ُب َ٣ا یَُٜو ُ٪
َشبٔيبٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أبَا أ َ٣ا ََ ٣ة َي ُ٘و َُ ٢ش َّؽثىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ًَ ٩ب َش َة أُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أ ِ َ
ٖ َّ
ک َّ
اٟز َُّّب ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟبؽٔ فٔی َج ِو ٔ
اٟشا ًَةٔ ََٓٗ ٩ِ ُٜا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َک اہللَ فٔی ت ٔ َِ ٠
اِ ٠ٟي ِٔ ١اْل ٔ ٔ
َخ َٓإ ٔ ِ ٪ا ِس َت َل ٌِ َت أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪ی ِذ ُ ُ

َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،ااحسؼ نب ومیس ،نعم ،اعمفہی نب اصحل ،ةرمة نب  بیب ،اوباامہم ،رضحت رمعف نب ہسبع ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکراتےکآرخیےصحںیمدنبہاےنپربےستہبزایدہرق بوہاتےہارگ
متاسفتقاہللاعتیلاکذرکرکےنفاولںںیمےسوہوکسوتااسیرکایلرکف۔ہیدحثیایسدنسےسحیحصرغ بےہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،ااحسؼنبومیس،نعم،اعمفہینباصحل،ةرمةنب بیب،اوباامہم،رضحترمعف نبہسبعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1504

راوی  :ابواٟوٟيؽ ؼ٣ظقی اش٤ؽ بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩بکار ،وٟيؽ ب٣ ٩شًٔ ،٥٠یر بٌ٣ ٩ؽا ،٪ابوؼوض یصؼيی ،اب ٩ابی ًائذ
یصؼيی ،شرضت ً٤ارہ ب ٩زًرکہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ِّ
ا ٪أَُ َّ ٧ط
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ُّی أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩بَکَّا ٕر َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا ًُ َٔیِرُ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
رک َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َس ٍَ ٔ٤أَبَا َؼ ِو ٕ
ض ا َِ ٟي ِص ُؼ ٔي َّی یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩ائ ٔ ٕذ ا َِ ٟي ِص ُؼ ٔي ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َٔ ٩ز ًِ َ َ
َّ
َکنٔی َوص َُو ََُ ٣ل ِْٕ ٔ ٚقُ َ ٧ط َي ٌِىٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َِّ ًَ ٪بؽٔی ک ُ َِّ ًَ ١بؽ َٔی أ ٟذی َی ِذ ُ ُ
َّ
رک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إَّٔل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َوَّلَ َن ٌِز ٔ ُٖ َ ٤َ ٌُ ٔ ٟار َة بِ َٔ ٩ز ًِ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َک اہللَ
ٔیث ا َِ ٟواش َٔؽ َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ َوص َُو ََُ ٣ل ِْٕ ٔ ٚقُ َ ٧ط إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ ٢ي ٌِىٔی أَ َِ ٪ی ِذ ُ َ

اٟشا ًَةٔ
ِک َّ
فٔی تَٔ ٠

ئ
ئ
خ
خ
صی
صی
اوباولدیل دز ،ی ادمح نب دبعارلنمح نب اکبر ،فدیل نب ملسم ،عفير نب دعماؿ ،اوبدفس ی ،انب ایب اعذئ ی ،رضحت امعرہ نب
زمرکہ ریض اہلل ہنع  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک ریمادنبہ فہ ےہ وج
ےھجم اےنپ دم اقملب ےس اتقؽ (گنج) رکےتفتق اید رکات ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل اس دحثی وک رصػ ایسدنس ےس اجےتن
ںیہافرہیدنسوقیںیہنےہ۔
ئ
ئ
خ
خ
صی
صی
رافی  :اوباولدیل دز ،ی ادمح نب دبعارلنمح نب اکبر ،فدیل نب ملسم ،عفير نب دعماؿ ،اوبدفس ی ،انب ایب اعذئ ی ،رضحت

امعرہنبزمرکہریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1505

راوی  :ابو ٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیز ،اٛ ٪ے واٟؽ٨٣ ،ؼور ب ٩زاذا٣ ،٪ي٤و ٪ب ٩ابی طبيب ،شرضت ٗيص ب٩
سٌؽ بً ٩باؼہ رضی اہلل ً٨ہ

َا ٪یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ٩
وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽثَىٔی أَبٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٨ِ ٣ؼ َور بِ ََ ٩زاذ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
َِ ٣ي ُ٤و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی َطبٔيبٕ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ َٔ ًُ ٩با َؼ َة أَ َّ ٪أَبَا ُظ َؼٓ ٌََ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِع ُؽ ُُ ٣ط َٗا ََّ ٤ََ ٓ ٢ز ب ٔ َی
َّ
َّ
َّ
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا َََّ ٢ل
ک ًَل َی بَ ٕ
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
َرضبَىٔی بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ َو َٗا َ ٢أَ ََّل أَ ُؼ َُّ ٟ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َٗ ِؽ َػِ ٠ي ُت ٓ َ َ
َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوبومیس دمحم نب ینثم ،فبہ نب رجری ،اؿ ےک فادل ،وصنمر نب زاذاؿ ،ومیمؿ نب ایب بیبش ،رضحت سیق نب دعس نب ابعدہ ریض اہلل
ہنعرفامےتںیہہکاؿےکفادلےناںیہنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدختمرپامومرایکاھت۔اکیرمہبتںیمامنززپھرکافرغوہا
وت آپ ریمے اپس ےس ذگرے افر ےھجم اےنپ اپؤں ےس امر رک رفامای ایک ںیم ںیہمت تنج ےک درفازفں ںیم ےس اکی درفازے ےک
ّللَّ ہی دحثی اس دنس ےس نسح حیحص
ح َؽ َف َل اوَُّ َة ِإ َّل ِي ِ
قلعتم ہن اتبؤں۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای َل َ ْ
رغ بےہ۔
رافی  :اوبومیس دمحم نب ینثم ،فبہ نب رجری ،اؿ ےک فادل ،وصنمر نب زاذاؿ ،ومیمؿ نب ایب بیبش ،رضحت سیق نب دعس نب ابعدہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1506

راوی ٣ :وسی ب ٩شزا ٦وًبؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩بَش ،ہانی بً ٩ث٤ا ،٪ش٤يـہ ب ٩یاَس ،شرضت يشیرہ رضی اہلل ً٨ہ

ا٩ِ ًَ ٪
وسی بِ ُ ٩شٔزَاَ ٕ ٦و ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َش َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َصاَ ٔ ٧ئ بِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
اَس ًَ َِ ٩ج َّؽت َٔضا ي َُشی ِ َر َة َوکَاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
ت َٗاَِ ٟت َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ُ ِّ٣طٔ شُ َِ ٤ي َـ َة ب ٔ ِ٨تٔ یَ ٔ ٕ

ات َو ََّل َت ِِ َُٔٓ ٩َِ ٠ت َ َِ ٨شی ِ َن
ًََِ ٠ي َّ٩ُٜبٔاَّ ٟت ِشبٔيضٔ َواَّ ٟت ِضٔ٠ي َٔ ١واَّ ٟت ِ٘ؽ ٔ
ٔیص َوا ًِ٘ ٔ ِؽ َ ٪بٔاْلِ ََ٧ا َٔٓ ١ٔ ٣إُٔ َّ ٧ضِ ٣َ َّ٩شئُوَّلَ ْت ُِ ٣شت َ َِ ٨ل َ٘ ْ
ا٪
يٌ َة ًَ َِ ٩صأ ٔ ٧ئ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
اَّ ٟز ِش ََ ٤ة َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َصأ ٔ ٧ئ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪و َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رب ٔ َ
ومیسنبزحاؾفدبعنبدیمح،دمحمنبرشب،اہیننبامثعؿ،ہمیضہنبایرس،رضحتریسیہریضاہللہنعوجاہمرجاتںیمےسںیھترفامیت
فس َي ُ ُّ
دُقفس
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ل  ےس رفامای ہک مت ولگ حیبست ،لیلہت افر دقتسی ینعی ُشیجَا َؿ المِل ِِک ال ُق ُّدد ِ
ْ ُح ٌّ

بالم َٓلی َِک ِة َفارلُّفحزپیتھراہرکف افراویلگنںےکوپرفںرپانگ رکف۔اسےئلہک ایقتمےکدؿاےسوساؽایکاجےئاگ افرفہ
َر ُّ َي َف َر ُّ
وبںیل یگ۔ رھپ اغلف ہن وہان ویکں ہک اس ےس مت اابسب رتمح وھبؽ اجؤ یگ۔ اس دحثی وک ل  رصػ اھین نب امثعؿ یک رفاتی ےس
اچہپےتنںیہ۔دمحمنبرہعیبےنیھباھیننبامثعؿےسرفاتییکےہ۔

رافی  :ومیسنبزحاؾفدبعنبدیمح،دمحمنبرشب،اہیننبامثعؿ،ہمیضہنبایرس،رضحتریسیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1507

راوی  :نْص بً ٩لی جہـِمً ،لی جہـِم٣ ،ثىی ب ٩سٌيؽٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ِم أَ ِظب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َُزَا َٗا ََّ ٢
َٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
یب َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت ًَ ُـؽٔی َوأََ ِ ٧ت َن ٔؼیر ٔی َوب ٔ َ
ک أ ُ َٗات ٔ ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ًَ ُـؽٔی َي ٌِىٔی ًَ ِونٔی
ہنص
ہنص
رصن نبیلع می ،یلع می ،ینثم نب دیعس،اتقدة،رضحت اسنریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملساہجد
لل َّ
ِ
َ
ت
ُ
ِ
َ
ِي
ض
ت (ینعی اے اہلل وت یہ ریما وقت ابزف افر ریما دمداگر ےہ ،ںیم
ن ع َُض ِددق َف َأ ْ َ
ںیم ہی داع رکےت آ ے ا ّم َأ ْ َ
ن ُأ َف ُ
ن ِرق َف ِ َ
رصػریتییہدمدےسزلاتوہں)ہیدحثینسحرغ بےہ۔
ہنص
ہنص
رافی  :رصننبیلع می،یلع می،ینثمنبدیعس،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکداعافررفضامنزےکدعبوعتذےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1508

راوی  :ابوً٤زو ٣ش ٥٠ب٤ً ٩زو شذاء ٣ؽیىیً ،بؽاہلل ب٧ ٩آٍ ،ش٤اؼ ب ٩ابی ش٤يؽ ،شرضت ً٤زو ب ٩طٌيب

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ٟص َّذا ُئ ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ ٔ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
رع َٓ َة َو َظیِرُ َ٣ا ُُِٗ ٠ت أََ٧ا
اٟؽ ًَا ٔ
ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ظیِرُ ُّ
ئ ُؼ ًَا ُئ یَ ِوَ َ ٔ ٦

ک َو َُ ٟط ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗؽ ْٔیز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
وِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪بلٔی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِش َؽ ُظ َّلَ َ ٔ
َشی َ
َوا٨َّ ٟب ٔ ُّي َ
َشؽ ْ
ي ٥اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی َوَِ ٟي َص
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َش َّ٤اؼُ بِ ُ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ ص َُو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی شُ َِ ٤ي ٕؽ َوص َُو أَبُو إٔبِ َزاصٔ َ

ص َُو بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ
اوبرمعفملسمنبرمعفذحاءدمینی،دبعاہللنبانعف،امحدنبایبدیمح،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسلقن
رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرتہبنیداعفہےہوجرعافتےکدؿامیگناجےئافرریماافرےلھچپامتؾاایبنءاک
لْ
لْ
ھ َ َلَع ّ ُِ
ک َفلَ ُةا حَمْ ُدد َف َُ
َ دَق ٌِّث۔ہیدحثیاسدنسےسنسح رغ بےہ۔
ّللَّ َف ْ َ د
رتہبنیوقؽہیےہ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ک َ ٍْ
جـُ َليِر َ
ِنلَ ُةلَ ُةا مُ ْل ُ
امحدنبایبدیمحدمحمنباوبدیمحںیہافردمحمنباوبدیمحاوباربامیہااصنریدمینیںیہ۔ہیدحمنیثےکزندکیوقیںیہنںیہ۔
رافی  :اوبرمعفملسمنبرمعفذحاءدمینی،دبعاہللنبانعف،امحدنبایبدیمح،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1509

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽً ،لی ب ٩ابی برک ،جزاط ب ٩ؿصاک ٨ٛؽی ،ابوطيبہً ،بؽاہلل بًٜ ٩ي ،٥شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط بِ َّٔ ٩
اٟـصَّا ٔک ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َط ِي َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ َٜ ًُ ٩ي ٕ٥
ُّ
اب َٗا َ٤َ ٠َّ ًَ ٢ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ١ِ ُٗ ٢
َس َیزت ٔی َظی ِ ّرا ََٔ ًَ ٩ِ ٣لَ ٔ ٧ئًی
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِٔ َ ١
ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

َوا ِج ٌَ ََِ ًَ ١لَ ٔ ٧ئًی َػاَ ٔ ٟص ّة َّ
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واْلِ َصِ َٔ ١وا َِ ٟو َٔ ٟؽ َُی ِر ٔ َّ
اٟـاَ ِّ٢و ََّل ا ِ٤ُ ٟـِّٔ١
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ک َٔ ٩ِ ٣ػأ ٟضٔ َ٣ا تُ ِؤت ٔی اَ ٨َّ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دمحم نبدیمح ،یلع نب ایب رکب ،رجاح نب احضک دنکی ،اوبہبیش ،دبعاہلل نب میکع ،رضحترمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

َ
لل َّ
ِ
نِم ََ ِ َ ِب فا ْجعَلْ ََ ِ َ ِب ص ِلج ًة الل ّ ُِ َّم ِإ ِتّ
ج
ُ
َ ع
َ
حا ْ َ َ
َ َ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ہی داع زپےنھ اک مکح دای ا ّم ا ْ َلْ رَس َِث ِت َ ْ ً
لْ
َأ ْدَکُلَنِمْ َص ِ ِِل َم ُ ْي ِت َّ
سنِمْ ْ َ
ال َ دِ
غِال َّضا ِ ّؽ َف َلا مُ ِض ِ ّل(ینعیاے اہلل ریمےابےسریمےاظرہےسااھچرک
ان َ
لَْ
اْل ِؽ َف َْال ْه ِل َف ْ َ
افرریمااظرہکینرکدے۔اےاہلل وتولوگںوکوجامؽافرالہفایعؽرفاماتںیہاسںیمےسںیمھجتےسرتہبنیزیچںیامہ اتوہںوج
ہنوخدرمگاہوہںافرہنیسکوکرمگاہرکںی)ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہافرہیدنسوقیںیہن
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدیمح،یلعنبایبرکب،رجاحنباحضکدنکی،اوبہبیش،دبعاہللنبمیکع،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1510

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ،٦سٌيؽ ب ٩سٔيا ٪جصؽریً ،بؽاہلل بٌ٣ ٩ؽا ،٪شرضت ًاػ ٥ب ٩ک٠يب جزمی

اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠يبٕ
اَٗ ٪ا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی ًَ ٔ
ا ٪ا َِ ٟح ِص َؽر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ؽ َ
رکَ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َّسی ًَل َی َٓع ٔ ٔذظ ٔ
ا َِ ٟح ِزم ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو ي َُؼل ِّی َو َٗ ِؽ َو َؿ ٍَ یَ َؽ ُظ ا ُِ ٟي ِ َ
َّسی َو َو َؿ ٍَ َی َؽ ُظ ا ُِ ٟي ِ٤ى َی ًَل َی َٓع ٔ ٔذظ ٔ ا ُِ ٟي ِ٤ى َی َو َٗ َب َف أَ َػابٔ ٌَ ُط َو َب َش َم َّ
وب ثَب ِِّت
اٟشبَّابَ َة َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢یَا َُ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
ا ُِ ٟي ِ َ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٗ ِٔ ٠يی ًَل َی ؼٔیَ ٔ ٨
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ہبقع نب رکمؾ ،دیعس نب ایفسؿ ہجددری ،دبعاہلل نب دعماؿ ،رضحت اعمص نب بیلک رجیم اےنپ فادل ےس افر اؿ ےک دادا ےس لقن
رکےت ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امنز زپھ رےہ آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فملساکداایںاہھتداںیئراؿ رپافرابایںاہھتابںیئراؿرپ اھت۔ یھٹدنبیکوہیئیھتافراہشدتیکایلگنالیھپرکہیداعرکرےہآ ے َي
م َقلِّتال ْ ُقلُوب َ ِ قَلْی َ
يہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔
ِ ّْ
ث ِی َلَع ِد ِ َ
ُ َ

رافی  :ہبقعنبرکمؾ،دیعسنبایفسؿہجددری،دبعاہللنبدعماؿ،رضحتاعمصنببیلکرجیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1511

راوی ً :بؽاٟوارث بً ٩بؽاٟؼ٤ؽً ،بؽاٟؼ٤ؽ ،شرضت سا ٥ٟثابت ب٨انی

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ َش َّؽثَىٔی أَبٔی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی یَا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ إٔذَا

ِ
اط َت َِ ٜي َت ٓ ََـ ٍِ َی َؽ َک َش ِي ُث َت ِظ َتکٔی َو ُٗ ِ ١بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ أًَُوذُ بٔ ٌٔزَّة ٔ اہللٔ َوٗ ُِؽ َرتٔطٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا أَ ٔج ُؽ َٔ ٩ِ ٣و َجعٔی َص َذا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ک و ٔ ِت ّزا َٓإ ٔ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َش َّؽثَىٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش َّؽثَ ُط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
یَ َؽ َک ث ُ َّ ٥أًَ ِٔؽ ذََ ٔ ٟ

َص َذا َشؽ ْ
ْص ٌّی
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟص َذا َط ِي ْغ َب ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دبعاولارث نب دبعادمصل ،دبعادمصل ،رضحت اسمل اثتب انبین ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای اے دمحم نب اسمل ارگ ںیہک
جنِمْ َف َج ِعیه ََددا(ینعیاہللےکانؾےسںیماس
ّللَّ َفدُق َْریِ ِةنِمْيِرِّ َم َأ ِ ُ د
ب ِةا ِ
ِبا ِ
فیلکتوہوتاسہگجاہھترکہیداعزپاھرکف ِ ْ ِ
ّللَّ َأ ُع ُذ ِ ِ َّ
درد ےک رش ےس اہللیک زعت افر دقرتیک انپہ امہ ات وہں) رھپاہھت اٹہول افر یہی لمع اطؼ دعتاد ںیمرکف۔ رھپ رفامای ہک رضحت اسن
نبامکلریضاہللہنعھجم ےسایبؿایکہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےناؿےسہیلمعایبؿرفامایاھت۔ہیدحثیاسدنسےسنسح
رغ بےہ۔
رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصل،دبعادمصل،رضحتاسملاثتبانبین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1512

راوی  :ششین بً ٩لی ب ٩اسوؼ بِؽاؼی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـيً ،١بؽاٟزش ٩٤ب ٩اسصا ،ٚشٔؼہ ب٨ت ابی ٛثیر ،ابوٛثیر ،شرضت
س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙشٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی
يضا أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ًَ َّ٤َ ٠ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٗ ٢ولٔی َّ
است ٔ ِ٘ َبا ُ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص َذا ِ
َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
َف لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا
ار َ َ ٧ضارٔ َک َوأَ ِػ َو ُ
ک َو ُش ُـ ُ
ک َوا ِست ِٔؽبَ ُ
ور َػََ ٠وات َٔک أَ ِسأََ ُٟ
ات ُؼ ًَات ٔ َ
َِ ٟيَ ٔ ٠
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ک أَ َِ ٪ت ِِ ٔ َ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َشٔ َِؼ ُة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی َٛثٔیر ٕ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ َضا َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ أَبَا َصا

نیسحنبیلعنباوسددغبادی،دمحمنبلیضف،دبعارلنمحنبااحسؼ،ہصفحتنبایبریثک،اوبریثک،رضحتہملسریضاہللاہنعرفامیت
لل َّ
ِ
ُ
ن َف ُ ُ
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ہی داع اھکسیئ ا َّم ه ََددا ْ ِ ْ َ
ح ُر
اس ُؽ ل َ ْنل َِک َف ْ ِ ْ د
ک َف َأ ْ َ
اس َي ُر َب ِر َ
ص ُ
ات ُد َع ِ َ

َ
ان َأ ْدَکُلَ َأ ْؿتَع ْف ِ َر َِلینعیاےاہلل ہیریتیراتےکآےنافردؿےکاجےناکفتقےہافرےھجتاکپرےنفاولںیکآفازاکافر
َصل َو ِ َ
ریتیامنزےکاحرضوہےناکیھبفتقےہ۔ذہلاںیمھجتےساینپرفغمتاکوساؽرکاتوہں)ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثی
وکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔ہصفحتنبایبریثکافراؿےکفادلوکل ںیہناجےتن۔
رافی  :نیسح نب یلع نب اوسد دغبادی ،دمحم نب لیضف ،دبعارلنمح نب ااحسؼ ،ہصفح تنب ایب ریثک ،اوبریثک ،رضحت ہملس ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1513

راوی  :ششین بً ٩لی ب ٩یزیؽ ػؽاِی بِؽاؼی ،وٟيؽ بٗ ٩اس ٥ہ٤ؽانی ،یزیؽ بٛ ٩يشا ،٪ابوشاز ،٦شرضت ابوہزیزہ

یؽ بِ ٔ٩
اٟؼ َؽاِ ُّٔی ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یؽ ُّ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َشازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٗا َِ ًَ ٢ب ْؽ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ
َِ ٛي َش َ

اب َّ
غ َ٣ا ا ِجت َ ََ ٨ب ا ِل ََ ٜبائ َٔز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َشًَّی ُت ِٔ ٔض َی إلٔ َی ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
َٗ ُّم ُِ ٣عّ ٔ ٠ؼا إ ٔ ََّّل ُٓتٔ َص ِت َُ ٟط أَبِ َو ُ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٔ
َغ ْ
نیسح نب یلع نب سیدی دصایئ دغبادی ،فدیل نب اقمس ہداین ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ُ
ّللَّ َ ُطم ُجْلِضا ِإ َّلفُی
َ
َ
ِ
خ
ْ
ابال َّشمَائِ َج َّییتفْ ِص َی
ي
أ
ة
ت
َ
ل
ْ
َ
َ
ُ
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوجصخشاالخصےکاسھت َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ ّ ً
ُ
َ
اْالْ َک َنا ِ َثاتہکےہاسےکےئلآامسؿےکےئلدرفازےوھکؽدیاجےتںیہ۔اہیںکتہکفہ(ہملک)رعشکت
ال ِ
ش َم ْ َ َ َ
ِإَل ْ َ ْ
چنہپاجاتےہافرہیایسوصرتںیموہاتےہہکةکرئےساتچبرےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :نیسحنبیلعنبسیدیدصایئدغبادی،فدیلنباقمسہداین،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1514

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،اش٤ؽ ب ٩بظیر و ابواسا٣ہ٣ ،شٌز ،شرضت زیاؼہ بًَ ٩لٗہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩زٔ َیاؼ ٔ بِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
رکا ٔ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
ت اْلِ َ ِظ ََل َٔ ٚواْلِ َ ًِ َ٤ا َٔ ٢واْلِ َص َِوا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ک َٔ َ ٨ِ ٣ُ ٩ِ ٣

یب َو ًَ ُّ ٥زٔیَاؼ ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ص َُو ُٗ ِل َب ُة بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َػاش ُٔب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ایفسؿنبفعیک،ادمح نبریشبفاوبااسہم،رعسم،رضحتزایدہ نبالعہقاےنپاچچےسلقن رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
لل َّ
ِ
ّ
َ
ُ
َ
م ِ
ھائِ (ینعی اے اہلل ںیم ھجت ےس ربی اعدات ربے
ن ْ
ات َْال ْ ََح ِؼ َف َْال ْ َْع ِؽ َف َْال ْ َ
نِم ُ ْ َ
ہی داع زپاھ رکےت آ ے ا ّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ َ
اامعؽ افر ربی وخااشہت ےس انپہ امہ ات وہں) ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ افر زایدہ نب العہق ےک اچچ اک انؾ قغنہ نب امکل ےہ۔ ہی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاحصیبںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،ادمحنبریشبفاوبااسہم،رعسم،رضحتزایدہنبالعہق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1515

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥شحاد ب ٩ابی ًث٤ا ،٪ابوزبیرً ،و ٪بً ٩بؽاہلل ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ٩
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد بِ ُ ٩أَب ٔی ًُ ِث ََ ٤
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ص ُ ٩نُ َؼل ِّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َٗا ََ ٢ر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
١
رک ّة َوأَ ٔػ ّيَل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦اہللُ أَ ِٛبَرُ َٛبٔی ّرا َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َٛثٔی ّرا َو ُس ِب َص َ
ا ٪اہللٔ ب ُ ِ َ

اب َّ
ئ َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ٣ا َت َز ُِ ٛت ُضَّ٩
اٟش َ٤ا ٔ
ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦أََ٧ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ًََ ٢حٔ ِب ُت ََ ٟضا ُٓتٔ َص ِت ََ ٟضا أَبِ َو ُ

ُُ ٨ِ ٣ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُضَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اٖ َویُِٜى َی أَبَا اٟؼَّ ِ٠تٔ َوص َُو ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َّس َة اٟؼَّ َّو ُ
َو َشحَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪ص َُو َشحَّا ُد بِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ

ادمح نب اربامیہ دفریق ،اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج نب ایب امثعؿ ،اوبزریب ،وعؿ نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےتںیہ
لْ
ُ ًة
کُ َ ِثًا َفا حَمْ ُدد ّللَِّ َ ِثًا َف ُش ْیجَا َؿ ا ِ
ہک ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز زپھ رےہ آ ے ہک اکی صخش ےن ا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
ّللَّ ُ ْ َ
َف َأ ِطن ًلزپاھ (ینعیاہللتہبڑباےہ،امتؾافرتہبیسرعتںیفیایسےکےئلںیہافراہللحبصفاشؾاپیکفاالےہ)آپیلصاہللہیلعفملس
ےن(امنزےکدعب)وپاھچہکسکےنہیاملکتےہکآ ے؟ اکیصخشےنرعضایکںیم ےنایروسؽاہلل آپیلصاہللہیلعفملس ےن
رفامایےھجمبجعتوہاہکاسےکےئلآامسؿےکدرفازےوھکؽدیے۔انبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکبجےسںیمےنہی
ابتیبنارکؾیلصاہللہیلع فملسےسہ ی۔ہی املکتیھبک ںیہنوھچڑے۔ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ ب ےہ۔اجحجنبایب
امثعؿاجحجنبرسیمہوصاػںیہ۔اؿیکتینکاوبتلصےہافرہیدحمنیثےکزندکیہقثںیہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،اامسلیعنباربامیہ،اجحجنبایبامثعؿ،اوبزریب،وعؿنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1516

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ٥جزیزی ،ابوًبؽاہلل جَّسی ،شرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
َّس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ اہللٔ ا َِ ٟح ِ ٔ
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ا َؼ ُظ أَ ِو أَ َّ ٪أَبَا ذ ٓ َٕر ًَا َؼ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا٪
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ا ِٟک َ ََل ٔ ٦أَ َش ُّب إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ٣َ ٢ا ِاػ َلَٔا ُظ اہللُ ََ ٤َ ٔ ٟلئَٜٔتٔطٔ ُس ِب َص َ
اَ ٪ربِّی َوب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َربِّی َوب ٔ َص ِٔ ٤ؽظ ٔ ُس ِب َص َ
ادمحنباربامیہدفریق،اامسلیعنباربامیہرجریی،اوبدبعاہللرسجی،رضحتاوبذرریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےناؿیکایاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکایعدتیکوترضحت اوبذرریضاہللہنعےن رعض ایکایروسؽ

اہلل ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ ،اہلل وک وکاسن اکؾ زایدہ دنسپدیہ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج اہلل اعتیل ےن اےنپ
ئ
ئ
رفوتشںےکےئلدنسپرکراھکےہ ُش ْیجَا َؿ َر ِ ّت َف ِحَمْ ِددـِ ُش ْیجَا َؿ َر ِ ّت َف ِحَمْ ِدد ِـہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،اامسلیعنباربامیہرجریی،اوبدبعاہللرسجی،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1517

راوی  :ابوہظا ٦رٓاعی ٣ص٤ؽ ب ٩یزیؽ ٛوفی ،یصٌی ب ٩ی٤ا ،٪سٔيا ،٪زیؽ ًِم ،ابوایاض ٌ٣اویہ بْ ٩قة ،شرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ض
یؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٕؽ ا ِِّ ِّ ٌَ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ ا ٕ ٦اِّ ٟزَٓاعٔ ُّی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی إٔیَا ٕ
اٟؽ ًَا ُئ َّلَ یُ َز ُّؼ بَی ِ َن اْلِ َذَا َٔ ٪و ِاْل ٔ َٗا َ٣ةٔ
ٌَُ ٣اؤیَ َة بِ َّْٔ ُ ٩ق َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

َخة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َزا َؼ
َٗاُٟوا ٓ ََ٤اذَا َن ُ٘و ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢سُ٠وا اہللَ ا ٌَِ ٟآ َٔي َة فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
َخة ٔ
ُح َٖ َٗاُٟوا ٓ ََ٤اذَا َن ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢سُ٠وا اہللَ ا ٌَِ ٟآ َٔي َة فٔی ُّ
َی ِصٌَی بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی ٔ ٪فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َص َذا ا ِِ َ ٟ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
اوباشہؾ رافیع دمحم نب سیدی وکیف ،ییحی نب امیؿ ،ایفسؿ ،زدی یمع ،اوباایس اعمفہی نب رقة ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ یک اجےن فایل داع رد ںیہن یک اجیت۔ ولوگں ےن
وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل رھپ ل  اس فتق ایک داع رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےس داین افر آرخت یک اعتیف اماگن
رکف۔ہیدحثینسحےہ۔ییحینبامیؿےناسدحثیںیمہیاافلظزایہ ےئںیہہکولوگںےنوپاھچوتل اسفتقایکرکںی؟آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےسداینفآرختںیماعتیفاماگنرکف۔

رافی  :اوباشہؾرافیعدمحمنبسیدیوکیف،ییحینبامیؿ،ایفسؿ،زدییمع،اوباایساعمفہینبرقة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1518

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ٪ب٬ی وٛيٍ اور ًبؽاٟززا ٚسے وہ ابواش٤ؽ اور ابونٌي ، ٥سٔيا ، ٪زیؽ ٌ٣ ،اویہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ِم ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ٔ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٕؽ ا ِِّ ِّ ٌَ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َو ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا َٔ ٚوأَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َوأَبُو نُ ٌَ ِي ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ
اٟؽ ًَا ُئ ََّل یُ َز ُّؼ بَی ِ َن اْلِ َذَا َٔ ٪و ِاْل ٔ َٗا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ُ َّْق َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢

َو َص ََ ٜذا َر َوی أَبُو إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َ٣زِیَ َ ٥ا ِلُٜوف ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َص َذا أَ َػ ُّض
ومحمد نب الیغؿ یھب فعیک افر دبعارلزاؼ ےسفہ اوبادمح افر اوبمیعن ےس فہ ایفسؿ ےس فہ زدی ےس فہ اعمفہی ےس فہ اسن ریض اہلل ہنع
ےسافرفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہہکاذاؿافرااقتمےکدرایمؿیکاجےنفایلداعرضفروبقؽوہیتےہ۔
اوبااحسؼہداین ےنیھبہی دحثیربدیہنبایبرممی ےس اوہنںےناسن ےسافراوہنں ےنیبنارکؾ یلصاہلل ہیلع فملس ےسایس یک
امدننلقنیکےہ۔ہیدحثیزایہحیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿیھبفعیکافردبعارلزاؼےسفہاوبادمحافراوبمیعن،ایفسؿ،زدی،اعمفہی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1519

راوی  :ابوَکیب ٣ص٤ؽ بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ٤ً ،زب ٩راطؽ ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩را ٔط ٕؽ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
َکیِبٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
و٪
وَٗ ٪اُٟوا َو َ٣ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َب َ ٙا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
و ٪یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِضتَرُ َ
َفؼُ َ
َفؼُ َ
َک اہللٔ َي َـ ٍُ ِّ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ظَٔٔآّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
فٔی ذ ٔ ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َک ًَ ُِ ٨ض ِ ٥أَ ِث َ٘ا َُ ٟض ََِ ٓ ٥يأِتُ َ
َغ ْ
اٟذ ِ ُ
اوبرک بدمحمنبالعء،اوب اعمفہی،رمعنبرادش،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےکلہ ےکلھپ ولگ آےگ لکن ے ،احصہب رکاؾ ریض اہلل مہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ وکؿ ولگ
ںیہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای وجذرکایہلںیمڈفےبوہےئںیہ۔ذرکاؿرپےسانگوہںےکوبھجااترداتیےہ۔ذہلافہایقتم
ےکدؿےکلہےکلھپوہرکاحرضوہںےگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک بدمحمنبالعء،اوباعمفہی،رمعنبرادش،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1520

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ا ٪اہللٔ َوا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ أَ َش ُّب إلٔ َ َّی ٔ٤َّ ٣ا كَِ ٌََ ٠ت ًََِ ٠يطٔ َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢أَبُو
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لَ ِ ٪أَُٗو َُ ٢س ِب َص َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبرک ب،اوباعمفہی،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایریما
لْ
ّللَّ َأ َْ
کُانہکےھجماؿ بزیچفںےسزعسیےہ نجرپوسرجولطبوہاتےہ۔(ینعیداینفاماہی
ّللَّ َفا ُ
ّللَّ َفا حَمْ ُددّللَِّ َف َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ُش ْیجَا َؿا ِ
ےس)ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوباعمفہی،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1521

راوی  :ابوَکیبً ،بؽاہلل ب٤٧ ٩یر ،سٌؽاِٗ ٪م ،ابو٣حاہؽ ،ابو٣ؽٟہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣حاصٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ُ٣ؽ ََّٔ ٟة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٪ا ِِّ ِّ ُ٘ ٟ
َکیِبٕ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ی ِر ٕ ًَ َِ ٩س ٌِ َؽ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
ِْط َو ِاْل ٔ َُ ٣ا ٦ا ٌَِ ٟاؼ ٔ َُ ٢و َؼ ًِ َوةُ ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦یزِ َٓ ٌُ َضا اہللُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََلثَ ْة ََّل تُ َز ُّؼ َؼ ًِ َوتُ ُض ِ ٥اٟؼَّ ائ ٔ َُ ٥شًی ُئ ٔ َ

اب َّ
ْصٔ َّ ٧ک َوَِ ٟو َب ٌِ َؽ ش ٔی ٕن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟش َ٤ا ٔ
ٓ َِو َ ٚا ِ٤َ َِ ٟاَ ٔ ٦و َي ِٔ َتضُ ََ ٟضا أَبِ َو َ
ئ َو َي ُ٘و ُ ٢اٟز َُّّب َؤًزَّت ٔی َْلَ ِن ُ َ
ِم ص َُو َس ٌِ َؽا ُ ٪بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
اػ َٕ ٥وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣بارٔ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َش َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َوأَبُو ًَ ٔ
َو َس ٌِ َؽا ُ ٪ا ُِّ ِّ ُ٘ ٟ

َوأَبُو َُ ٣حاصٔ ٕؽ صُ َو َس ٌِ ْؽ َّ
اٟلاِ ُّٔی َوأَبُو ُ٣ؽ ََّٔ ٟة ص َُو َِ ٣ول َی أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن ًَائٔظَ َة َوإٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َویُ ِز َوی ًَ ُِ ٨ط َص َذا
ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث أَ َت ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥ص َذا َوأَك ِ َو َ٢

اوبرک ب،دبعاہللنبریمن ،دعساؿ یم،اوباجمدہ،اوبدمہل ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع

فملس ےن رفامای ہک نیت آدویمں یک داعںیئ رد ںیہن وہںیت۔ رفزہ دار یک ااطفر ےک فتق ،اعدؽ احمک یک افر ولظمؾ یک داع۔ اہلل اعتیل
ولظمؾ یک دب داع وک ابدولں ےس یھب افرپ ااھٹات ےہ افر اس ےک ےئل آامسؿ ےک درفازے وھکؽ داتی ےہ۔ رھپ اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک
ریمی زعتیک مسق ںیم رضفر اہمتری دمد رکفں اگ ارگہچ وھتڑے رعہص ےک دعب رکفں۔ ہی دحثی نسح ےہ افر دعساؿ  یم ےس
رماددعساؿنبرشبںیہ۔ٰیسیع نبویسناوباعمص افر یئکدفرسےااکربدحمنیث ےناؿ ےسرفاتییکےہ۔اوباجمدہ اک انؾدعساطیئ
ےہ۔افرتینکاوبدمہلےہہیاؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاہنعےکومیلںیہ۔ل اںیہنایسدحثیےساجےتنںیہ۔ہیدحثی
اؿےساسےسزایدہوطلیافرلمکرمفیےہ۔
رافی  :اوبرک ب،دبعاہللنبریمن،دعساؿ یم،اوباجمدہ،اوبدمہل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1522

٣وسی بً ٩بيؽة ٣ص٤ؽ ب ٩ثابت ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :ابوَکیبً ،بؽاہلل ب٤٧ ٩یرٰ ،

وسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َؽ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِنٔ ٌَِىٔی ب ٔ َ٤ا ًَ ََّ ٤ِ ٠تىٔی َو ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َ٣ا یَ ٌُِ َٔ ٨ىٔی َوزٔ ِؼنٔی ًٔ٤ِّ ٠ا ا َِ ٟص ُِ ٤ؽ ِهَّلِل ًَل َی کُِّ١
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َشا َٕ ٢وأًَُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٩ِ ٣شا ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبرک ب،دبعاہللنبریمن،ومٰیسنبدیبعةدمحمنباثتب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
لل َّ
عَل َّ
ّ
ْ
ل
ب
ع
ل
ْ
َ
ی
َ
ت
ِ
ف
ف
َ
ْ
ی
ی
ی
ی
َ
م
ِ
ّللَّنِمْ َح ِؽ َأ ْه ِل َّ
ےنرفامایا ُ َّما ع ْ ِ ی ِ َن ْیَ ِ ی َف مْ ِ ی َم َ ع ُ ِ ی َف ِز ْد ِت ِ ْ ً
ان ِرینعیاےاہلل وجھچک وت
ک َح ٍؽ َف َأ ُع ُذ ِي ِ
لِعا حَمْ ُددّللَِّ َلَع ُ ّ ِ
ےنھجماھکسایاسےسےھجمافدئہاطعرفامافرےھجمزمدیملعاطعرفام۔رہاحؽںیمامتؾرعتںیفیاہللیہےکےئلںیہ۔افرںیمدفزویخں
ےکاحؽےساہللیکانپہامہ اتوہں۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔

رافی  :اوبرک ب،دبعاہللنبریمن،ومٰیسنبدیبعةدمحمنباثتب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1523

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ُِ ٟع ِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ض َٓإٔذَا َو َج ُؽوا أَٗ َِوا ّ٣ا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ ٪هَّلِل َََ ٣لئ ٔ َّ ٜة َسيَّاش ٔی َن فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق ُٓ ُـ َّل ًَ َِّ ُٛ ٩ت ٔ
اب ا٨َّ ٟا ٔ

و ٪بٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی َّ
اٟؽَ ِ ٧يا ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَل َی أَ ِّی َط ِي ٕئ َت َز ِٛت ُِ٥
اٟش َ٤ا ٔ
ُوََ ٓ ٪ي ُص ُّٔ َ
و ٪اہللَ َت َ٨ا َؼ ِوا َص٤ُّ ُ٠وا إلٔ َی بُ ِِ َيتََٔ ٓ ٥ِ ُٜيحٔيئ َ
َک َ
ئ ُّ
یَ ِذ ُ ُ
وََّ ٪ل َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و ُ٢
َکوَ َ ٧
ک َویُ َِّ ٤ح ُؽوَ َ ٧
وَ ٪ت َز ِ٨َ ٛاص َُِ ٥ی ِص َُ ٤ؽوَ َ ٧
ک َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و ََُ ٓ ٢ض َِ ١رأَ ِون ٔی ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
وََ ٓ ٪ي ُ٘وَ ُٟ
ً َٔباؼٔی َي ِؼ ََ ٌُ ٨
ک َو َی ِذ ُ ُ

َکا َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و َُ ٢وأَ ُّی َط ِي ٕئ
يؽا َوأَ َط َّؽ َت ِ٤حٔ ّ
وَِ ٟ ٪و َرأَ ِو َک َٟکَاُ ٧وا أَ َط َّؽ َت ِصّ ٔ٤
يؽا َوأَ َط َّؽ َ ٟ
ٕ َِ ٟو َرأَ ِونٔی َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
َٓ َِ ٜي َ
َک ذ ٔ ِ ّ
ٕ َِ ٟو َرأَ ِو َصا َٗا َ٢
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و َُ ٢و َص َِ ١رأَ ِو َصا َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
و ٪یَ ِلُ٠بُ َ
وَٗ ٪ا َََ ٓ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
یَ ِلُ٠بُ َ
وََّ ٪ل َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و ُِ َٜ َٓ ٢ي َ

و٩ِ ٣ٔ ٪
وَٗ ٪اُٟوا َی َت ٌَ َّوذُ َ
رح ّػا َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و ُ ٩ِ ٔ٤َٓ ٢أَ ِّی َط ِي ٕئ َی َت ٌَ َّوذُ َ
ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
وَِ ٟ ٪و َرأَ ِو َصا َٟکَاُ ٧وا أَ َط َّؽ ََ ٟضا كَ َّ ٠با َوأَ َط َّؽ ًََِ ٠ي َضا ٔ ِ
وَِ ٟ ٪و َرأَ ِو َصا َٟکَاُ ٧وا أَ َط َّؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َص َزبّا َوأَ َط َّؽ َٔ ٨ِ ٣ضا
ٕ َِ ٟو َرأَ ِو َصا ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
ا٨َّ ٟارٔ َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و َُ ٢ص َِ ١رأَ ِوصَا ٓ ََي ُ٘و َُ ٟ
وََّ ٪ل ٓ ََي ُ٘و ُِ َٜ َٓ ٢ي َ
و ٪إ ٔ َّٔ ٓ ٪يض ٔ ََِ ُٓ ٥لّ٧ا ا َِ ٟع َّلا َئ  ٥َِ ٟیُز ٔ ِؼص ُِ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا
ََف ُت َُ ٟض ََِ ٓ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
َظ ِوّٓا َوأَ َط َّؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َت ٌَ ُّوذّا َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و َُٓ ٢إٔنِّی أ ُ ِطض ٔ ُؽ ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِؽ ُ َ ِ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
يص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َجائ َ ُض َِ ٔ ٟ ٥صا َج ٕة ٓ ََي ُ٘و ُ ٢ص ُِ ٥ا ِِ َ٘ ٟو َُّ ٦لَ َي ِظ َقی َُ ٟض َِ ٥جْ ٔ ٠

َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
اوبرک ب ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکانہماامعؽےنھکلفاولںےکالعفہیھباہللاعتیلےکھچکرفےتشاےسیںیہوجزنیمرپرھپےتںیہ،بجفہیسکامجتع وکذرکایہل

ںیموغشم ؽدےتھکیںیہوتآسپںیماکیدفرسےوکاکپرےتںیہہکاےنپدوصقدیکرطػآاجؤ۔انچہچنفہآےتںیہافراںیہنداینےک
آامسؿ کت ڈاھپن ےتیل ںیہ۔ اہلل وپےتھچ ںیہ ہک مت ےن ریمے دنبفں وک سک احتل ںیم وھچڑا۔ رفےتش  ےتہ ںیہ ہک مت ےن ریمے
دنبفں وک سک احتل ںیم وھچڑا۔ رفےتش  ےتہ ںیہہک ل  ےناںیہن ریتی رعتفی ریتی زبریگایبؿ رکےت افر ریتا ذرکرکےت وھچڑا
ےہ۔اہللاعتیلرفامےتںیہہکایکاوہنںےنےھجمداھکیےہ؟رفےتشرعضرکےتںیہںیہن۔اہللرفامےتںیہہکارگفہولگےھجمدھکی
ںیل وت اؿ اک ایک احؽ وہ؟ رفےتش رعض رکےت ںیہ ہک دشت ےس دیمحت فزبریگ ایبؿ رکےن افر اس ےس زایدہ دشت ےس ذرک رکےن
وج ں۔رھپاہللاعتیلوپےتھچںیہہکفہایکاچےتہںیہ؟رعضرکےتںیہہکریتیتنجےکاگبلطرںیہ،اہللاعتیلوپےتھچںیہہکایکاوہنں
ںےتنجدیھکیےہ؟رعضرکےتںیہںیہن،اہللرفامےتںیہہکارگفہتنجدھکیںیلوتاؿاکایکاحؽوہ؟رعضرکےتہہکارگ فہ
دھکی ںیل وت افر زایدہ دشت ےس رحص ےس امےنگن وج ں۔ رھپ اہلل وپےتھچ ںیہ ہک فہ سک زیچ ےس انپہ امےتگن ںیہ۔ رعض رکےت ںیہ ہک
دفزخےس۔اہللاعتیلوپےتھچںیہہکایکاوہنںےندفزخ دیھکیےہ؟رفےتشرعضرکےتںیہںیہن۔اہلل رفامےتںیہہکارگفہدفزخ
دھکیںیلوتاؿاکایکاحؽوہ؟رفےتشرعضرکےتںیہہکاسےسیھبزایدہاھبںیگ،زایدہدفڑںیافرےلہپےسیھبزایدہانپہامںیگن۔
رافی  :اوبرک ب،اوباعمفہی،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1524

راوی  :ابوَکیب ،ابوظاٟؽ اش٤ز ،ہظا ٦بُ ٩ازٜ٣ ،صو ،٢شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َظإ ٔ ٟؽ اْلِ َ ِش َ٤زُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا َِِ ٟازٔ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩صو ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

وَٗ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢ا ََّ ٢لَ َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛث ٔ ِر ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ََّٔ ٢ل َش ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا َ٨ِ ٛزْ ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َُ ِٜ٣َ ٢ص ْ
َْق َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َِ ٟي َص
ٕ ًَ ُِ ٨ط َس ِبٌٔی َن بَا ّبا ِّٔ ُّ ٩ِ ٣
إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ َوَّلَ ََ ٨ِ ٣حأ َ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ إ ٔ ََّّل إَِٔ ٟيطٔ َٛظَ َ
اٟرض أَ ِؼَ٧اصُ َّ٩ا ُِ ِ ٟٔ

وَ ٥َِ ٟ ٢ي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة
إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ ُٕ ِٜ٣َ ١ص ْ
اوبرک ب،اوباخدل ارمح،اشہؾ نباغز،وحکمؽ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنھجم
ح َؽ َف َلاوَُّ َة ِإ َّل ِي َِّ
ّلل َف َل
ح َؽ َف َلاوَُّ َة ِإ َّل ِي ِ
ّللَّزایدہزپاھرکفہیتنجےکزخاونںںیمےسےہ۔وحکمؽ ےتہںیہہکوجصخش َل َ ْ
ےسرفامای َل َ ْ
ّللَّ ِإ َّل ِإل َ ْن ِةزپاتھےہ۔اہللاعتیلاسےسرضردفرےکرتسدرفازےدفررکدےتیںیہ۔اؿںیمےسادینرتنیرقفےہ۔اس
نِما ِ
مَ ْ
َ َْ

دحثییکدنسلصتمںیہنویکںہکوحکمؽاکرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسامسعاثتبںیہن۔
رافی  :اوبرک ب،اوباخدلارمح،اشہؾنباغز،وحکمؽ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1525

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َُش ُک
ات ُٔ ٨ِ ٣ض ََِّ ٥ل ي ِ ٔ
َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َؼ ًِ َو ْة ُِ ٣ش َت َحابَ ْة َوإنِّٔی ا ِظت ََبأ ِ ُت َؼ ًِ َوت ٔی َطَٔا ًَ ّة ْٔل ُ ًَّٔ٣ی َوه ٔ َی َ٧ائ ٔ َْ ٠ة إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََ ٣َ ٩ِ ٣
يض
بٔاہللٔ َط ِيئّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اوبرک ب ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامای ہک
رہیبنیکاکیاایتخریداعوبقؽوہیتےہ۔ںیماینپداعاتمیکافشتعےکرھکوھچڑیےہ۔افرہیااشنءاہللرہاسصخشوکےلم یگ
وجاساحتلںیمرماہکفہاہللےکاسھتیسکزیچوکرشکیںیہنرکاتاھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوباعمفہی،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1526

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ واب٤٧ ٩یر ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ی ِر ٕ َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ََکتُ ُط فٔی َن ِٔ ٔسی َوإ ٔ ِ٪
ََکنٔی فٔی َن ِٔ ٔشطٔ ذ َ ِ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أََ٧ا ً ٔ َِ ٨ؽ هَ ِِّ ًَ ٩بؽٔی بٔی َوأََ٧ا ٌََ ٣طُ ش ٔی َن َی ِذ ُ ُ
َکنٔی َٓإ ٔ ِ ٪ذ َ َ
ََکتُطُ فٔی ََْ ٣ل ٕ َظیِر ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وإ ٔ ِ ٪ا ِٗت َ َر َب إلٔ َ َّی ٔطب ِ ّرا ا ِٗت َ َربِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ ذ ٔ َرا ًّا َوإ ٔ ِ ٪ا ِٗت َ َر َب إلٔ َ َّی ذ ٔ َرا ًّا ا ِٗت َ َربِ ُت إَِٔ ٟيطٔ بَا ًّا
ََکنٔی فٔی ََْ ٣ل ٕذ َ ِ
ذ ََ

َوإ ٔ ِ ٪أَ َتانٔی یَ ِ٤شٔی أَ َت ِي ُت ُط َص ِز َو َّ ٟة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َویُ ِز َوی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع فٔی َت ِٔ ٔشیر ٔ َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َ٩ِ ٣
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ََّس َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٗاُٟوا إٔ٤َ َّ ٧ا
ْق َب ٔ٣ىِّی ٔطب ِ ّرا َت َ َّ
َت َ َّ
َفة ٔ َواٟزَّ ِش َ٤ةٔ َوصَ ََ ٜذا ٓ َّ َ
ْقبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ذ ٔ َرا ًّا َي ٌِىٔی بٔا َِ ٔ ِِ ٤َ ٟ

َفت ٔی َو َر ِش ًَٔ٤ی َو ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕأََّ٧طُ َٗا َ٢
ْق َب إلٔ َ َّی ا ِِ ٌَ ٟب ُؽ ب ٔ َلا ًًَٔی َو َ٣ا أَ َِ ٣ز ُت أ ُ ِ ٔ
َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َت َ َّ
َس َُ إَِٔ ٟيطٔ ب ٔ ََ ٔ ِِ ٤
َفت ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ٩
َِکونٔی ب ٔ َلا ًًَٔی أَذ ُ ِ
َِک َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢اذ ُ ُ
َِکونٔی أَذ ُ ِ
فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َٓاذ ُ ُ
َِک ُ ٥ِ ٛب ٔ ََ ٔ ِِ ٤
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕب ٔ َض َذا
يٌ َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َُ ٣
وسی َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩صَا ٔط ٕ ٥اٟزَّ ِ٣ل ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ

اوبرک ب،فانبریمناوباعمفہی،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکاہللاعتیلرفامےتںیہںیماےنپدنبےےک ینؿےکاسھتوہںافربجفہےھجمایدرکاتےہںیماسےکاسھتوہاتوہںارگ
فہےھجماےنپدؽںیمایدرکاتےہوتںیمیھباےساےنپدؽںیمایدرکاتوہںارگفہےھجمیسکامجتعںیمایدرکاتےہوتںیماسےسرتہب
امجتع ےک اسےنم اےس اید رکات وہں افر ارگ وکیئ دنبہ ریمی رطػ اکی ابتشل آات ےہ وت ںیم اس رطػ اکی اہھت ڑباتھ وہں افر
ارگفہلچرکآاتےہوتںیمدفڑرکآاتوہں۔ہیدحثی حیحصےہافرا،شمےسوقنمؽےہہکاہللاعتیلےکاساراشدہکںیماسیک
رطػ اکیاہھت ڑباتھ وہں ےس رماد ہی ےہہک ںیم اینپ رتمحف رفغمتاس ےکاسھت رکداتی وہں ،ضعباملعء دحمنیث یھب اس یک
یہیریسفترکےتںیہ بجوکیئدنبہاہللیکااطتعافررفامربنداریےسرقتبڈوھڈناتےہافراسےکامومتافرااکحؾاجبالاتےہوت

اہللاعتیلیکرطػےساسرپرتمحفرفغمتانزؽوہیتےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوباعمفہیفانبریمن،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1527

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اس َتٌ ُ
اب َج َض ََّ ٥َ ٨وا ِس َتٌ ُ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َتٌ ُ
ٔيذوا بٔاہللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشيضٔ
ٔيذوا بٔاہللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ٔيذوا بٔاہللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذا ٔب ا َِ٘ ٟبِر ٔ ِ
َّ
اٟؽ َّجا َٔ ٢وا ِس َتٌ ُ
ٔيذوا بٔاہللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟص َيا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اوبرک ب ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفامایاہللاعتیلےسمنہجےکذعابےسانپہاماگنرکف۔اس رطحذعابربق،داجؽےک فییےافرزدنیگافرومتےکےنتفےسیھبانپہ
اماگنرکف۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوباعمفہی،ا،شم،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1528

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ب ٩ششا ،٪سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ش َّش َ
ار َ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ش ٔی َن یُ ِٔ ٤سی ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّ٣ا ٔ
ت أًَُوذُ بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا

ک َّ
ا ٪أَصِ٨َ ُ٠ا َت ٌَ َّ٤ُ ٠وصَا َٓکَاُ ٧وا َي ُ٘وُٟوَ َ ٧ضا ک ُ ََِّ ٟ ١ي َٕ ٠ة َٓٔ ُ٠ؽُ َِت َجارٔ َی ْة ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
َظَ ٥َِ ٟ ََٙ ٠ي ُ َّ
رض ُظ ُش َْ ٤ة ت ٔ َِ ٠
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٗا َُ ٢س َض ِي َْٓ ١ک َ َ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ٩
ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِؽ ََ ٟضا َو َج ٌّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َر َوی َ٣اُ ٔ ٟ
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوی ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ُِ ٩س َض ِي َٕ ١و٥َِ ٟ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َی ِذ ُ ُ
ییحی نب ومیس ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ نب اسحؿ ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
َ
تاّللَِّ َّ
ان َّم ِ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشاشؾوکنیترمہبتہیداعزپےھاگ َأ ُع ُذ ِتکَلِمَا ِ
تنِمْيِرِّ َم َجل َقوتاےساسرات
وکیئزرہارثںیہنرکےاگ۔ لیہس ےتہںیہہکامہرےرھگفاےلاےساھکسایرکےتافر رہراتزپاھرکےتآ ے۔انچہچناکیرمہبت
اؿںیمےسیسکزلیکوکیسکزیچےنڈگنامراوتاےس وکیئفیلکتںیہنوہیئ۔ہیدحثینسحےہ۔امکلنباسناسدحثیوکلیہس
نبایباصحلےسفہاےنپفادلفہاوبرہریہریضاہللہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔دیبعاہللنبرمعافر
یئکرافیہیدحثیلیہسےسرفاتیرکےتوہےئاسںیماوبرہریہریضاہللہنعاکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :ییحینبومیس،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1529

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،وٛيٍ ،ابوٓـاٟہ ُفد بٓ ٩ـاٟہ ،ابوسٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ سے رضی اہلل ً٨ہ

َف ُد بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ أَ ِظبَرََ٧ا أَبُو ٓ ََـا ََ ٟة ا َِ َ ٟ
َّ
َّ
ُ
َّ َ
َک َک َوأَ َّتب ٔ ٍُ
رک َک َوأ ُ ِٛثٔرُ ذ ٔ ِ َ
ُؼ ًَائْ َشٔٔوِ ُت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل أ َؼ ًُ ُط اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠ىٔی أ ًَ ِّو ُُ ٥ط ِ َ

ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ک َوأَ ِش َٔ ُى َو ٔػ َّي َت َ
َن ٔؼي َص َت َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ییحینب ومیس،فعیک،اوباضفہلرفجنب اضفہل،اوبدیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیم
ا
لل َّ
ِ
َ
ِ
ب
ْ
ج
ّ
َ
ی
ی
ل
ُ
ع
ُ
ّ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ک َفأ ِ ُع
ےناکیداعروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس یھکییھت،ںیماےسیھبکںیہنوھچڑاتا ّما ِ ی ُأ ُ
ک َف ُأ ِکُ ِذ َک َ
ک َ
َع َ
َ ا
تَصِی
ص
ی
خ
َ
ِ
َ
ج
ن
ن
ف
َک (ینعی اے اہلل ےھجم وتقیف دے ہک ںیم ریتا رکش ادا رکفں ،ریتا زایدہ ےس زایدہ ذرکفں ،ریتی تحیص یک
ف
ط
أ
ف
َک
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ ْ
َ
اابتعرکفںافرریتیفتیصوکایدروھکں)ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،فعیک،اوباضفہلرفجنباضفہل،اوبدیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1530

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،ابوٌ٣اویہٟ ،يث ب ٩ابی س٠ي ،٥زیاؼ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة أَ ِظب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ٕ ٩ِ ًَ ٥زٔ َیاؼ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
َخ َٟطُ فٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ی ِؽًُو اہللَ ب ٔ ُؽ ًَا ٕ
يب َٟطُ َٓإ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪ي ٌَُ َّح ََٟ ١طُ فٔی ُّ
ئ إ ٔ ََّّل ا ِس ُتحٔ َ
اٟؽَ ِ ٧يا َوإ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ َّؽ َ َ
يٌةٔ َرش ٕٔ ٥أَ ِو َي ِش َت ٌِحٔ َِٗ ١اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َف ًَ ُِ ٨ط ٔ ٩ِ ٣ذُُ ٧وبٔطٔ بٔ َ٘ ِؽرٔ َ٣ا َؼ ًَا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِؽ َُ بٔإٔث ِ ٕ ٥أَ ِو َٗ ٔل َ
ِاْل ٔ َ
َخة ٔ َوإ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ََ َّ ٜ
اب لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٕ َي ِش َت ٌِحٔ ُ
ٔیث َ ٔ
َو َِ ٛي َ
َٗ ١ا ََ ٢ي ُ٘و َُ ٢ؼ ًَ ِو ُت َربِّی ٓ ََ٤ا ِ
َغ ْ
اس َت َح َ

ییحینبومیس،اوباعمفہی،ثیلنبایبمیلس،زاید،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکارگوکیئصخشاہلل اعتیلےسداعرکات ےہوتاسیک داعرضفروبقؽوہیتےہوخہداین ںیمیہاےسفہزیچاطعرک دی اجےئ ایاس
اسےک ےئلآرختںیمذریخہانبدایاجےئ،ایرھپاسداعیکفہجےساےکسانگوہںاکافکرہاداوہاجاتےہ۔رشبہکیطاسیکداعیسکانگہ
ایعطقرمحےکےئلہنوہافرفہدلجیہنرکے۔احصہبرکاؾےنرعضایکایروسؽاہلل دلجیےسایکرمادےہ؟رفامایہیےہکہکںیم
ےناہللےسداعیکنکیلاسےنوبقؽہنیک۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،اوباعمفہی،ثیلنبایبمیلس،زاید،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1531

راوی  :یصٌی ،يٌلی بً ٩بيؽ ،یصٌی بً ٩بيؽاہللً ،بيؽاہلل ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی أَ ِظب َ َرَ٧ا َي ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕؽ یَ ِز َٓ ٍُ یَ َؽیِطٔ َشًَّی یَ ِب ُؽ َو إٔب ٔ ُل ُط َي ِشأ َ ُ ٢اہللَ َِ ٣شأ َ َّ ٟة إ ٔ ََّّل آ َتا َصا إٔیَّا ُظ َ٣ا َ ٥َِ ٟي ٌِ َح َِٗ ١اُٟوا یَا َر ُسو َ٢
ٕ ًَ َح َُ ٠ت ُط َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُِ َٗ ٢ؽ َسأ َ ُِ ٟت َو َسأ َ ُِ ٟت َو ٥َِ ٟأ ُ ًِ َم َط ِيئّا َو َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي ٕؽ َِ ٣ول َی ابِ ٔ٩
اہللٔ َو َِ ٛي َ

اب ْٔلَ َش ٔؽ ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٥َِ ٟي ٌِ َح َِ ١ي ُ٘و َُ ٢ؼ ًَ ِو ُت َٓ ٥َِ ٠ي ُِش َت َح ِب لٔی
أَ ِز َص َز ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي ُِش َت َح ُ

ییحی،یلعینبدیبع،ییحینبدیبعاہلل،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ہکوکیئدنبہااسیںیہنہکاےنپاہھتاہیںکتدنلبرکےہک اےسےکلغبلھکاجںیئافر رھپاہللاعتیلےسوجھچکامہ اتےہفہاطع رکات
رفاماتےہبجکتہکدلجیہنرکے۔احصہبرکاؾےنرعضایکایروسؽاہلل دلجیےسایکرمادےہ؟رفامایہیےہکہکںیمےناہلل
ےسداعیکنکیلاسےنوبقؽہنیک۔ہیدحثیزرہیےسیھباوبدیبعہفہاوبرہریہافرفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسایسرطح

لقن رکےت ںیہ ہک مت ںیم ےس رہ اکی یک داع وبقؽ یک اجیت ےہ رشبہکیط فہ دلجی ہن رکے ینعی ہی ہن ےہک ہک ںیم ےن اہلل ےس داع یک
نکیلوبقؽںیہنوہیئ۔
رافی  :ییحی،یلعینبدیبع،ییحینبدیبعاہلل،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1532

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،ابوؼاؤؼ ،ػؽٗہ ب٣ ٩وسی٣ ،ص٤ؽ ب ٩واسٍ ،س٤یر ب٧ ٩ہار ًبؽی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩واس ٍٕٔ ًَ ُِ ٩س َ٤ی ِر ٔبِ َٔ َ ٧ ٩ضا ٕر ا ِِ ٌَ ٟبؽ ِّٔی
وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا َػ َؽ َٗ ُة بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩

ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪شُ ِش ََّ ٩
اٟو ِّ ٩بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣شُ ِش َٔٔ ً ٩با َؼة ٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ییحینبومیس،اوبداؤد،دصہقنبومیس،دمحمنبفاعس،ریمسنباہنردبعی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلےسنسحنظرانھکاہللیکرتہبنیابعدتےہ۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،اوبداؤد،دصہقنبومیس،دمحمنبفاعس،ریمسنباہنردبعی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1533

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی٤ً ،زو بً ٩و ،٪ابوًوا٧ہ٤ً ،زب ٩ابی س٤٠ہ ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ً٤ز ب ٩ابی س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ي ِ٨و َُز َّ ٪أَ َش ُؽ ُ٣َ ٥ِ ٛا َّأ ٟذی یَ َت َ٤ىَّی َٓإَّٔ٧طُ ََّل یَ ِؽرٔی َ٣ا یَُ ِٜت ُب َٟطُ ٔ ٩ِ ٣أ ُ َِّ ٔ ٨٣يتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽٔیثْ
َش َش ْ٩
ییحینبومیس،رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،رمعنبایبہملس،اوبہملس،رضحترمعنبایبہملسریضاہللہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکمتںیمرہاکیوکاچےئہہکدےھکیہکفہایکانمترکراہےہ۔ویکںہکفہںیہناجاتنہکاسیک
انمتؤںںیمےسایکھکلدایاجاتےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،رمعنبایبہملس،اوبہملس،رضحترمعنبایبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1534

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،جابز ب٧ ٩وط٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسی أَ ِظب َ َرَ٧ا َجابٔزُ بِ ُُ ٧ ٩و ٕط َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِؽ ًُو ٓ ََي ُ٘و َُّ ٢
ْصنٔی ًَل َی ََ ٩ِ ٣یوِ ٤ُ ٔ ٠ىٔی
اُ ٠ٟض َِّّ ٣َ ٥ت ٌِىٔی بٔ َش ِ٤عٔی َو َب َ ٔ
ْصی َوا ِج ٌَ ُِ ٠ض َ٤ا ا َِ ٟوار َٔث ٔ٣ىِّی َوا ِن ُ ِ
َو ُظ ِذ ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ َثأِرٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ییحینب ومیس،اجربنبونح ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحت اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ہی
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الا ِر َ ّ ْ
ج ِم ْن ُة ِبَْ ِرق (ینعی اے اہلل ےھجمریمی
اي ِت َلَع نَمْ ُ ِ ی َف ُ ْ د
داع ایک رکےت آ ے ا َّم ْ ِ ی ْ ِ ی َف َ َ ِ
يق َفا ُ مَا ْ َ
ث م َف ُ ْ
امستع افر اصبرت ےس افدئہ اچنہپ افر اںیہن ریما فارث رک دے (ینعی ریمی زدنیگ کت ابیق رھک) افر ھجم رپ وج ملظ رکے اس ےک
الخػریمیدمدرفامافراسےسریمادبہلےل)ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ییحینبومیس،اجربنبونح،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1535

راوی  :ابوؼاؤؼ س٠امی ٪اطٌث سحزیٗ ،ل ٩بْصی ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ ِّ
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
اٟش ِحز ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َٗ َل ْ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ي ِشأ َ ِ ٢أَ َش ُؽ َُ ٥ِ ٛربَّ ُط َشا َج َت ُط ک ُ ََّ ٠ضا َشًَّی َي ِشأ َ َٔ ٢ط ِش ٍَ َن ٌِٔ٠طٔ إٔذَا ا ِن َ٘ َل ٍَ َٗا َ ٢أَبُو
یب َو َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َف بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٥ِ ٟی ِذ ُ ُ

اوبداؤد نامیلؿ اثعشزجسی،نطقرصبی،رفعج نبنامیلؿ ،اثتب،رضحت اسنریض اہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہکمتںیمےسرہاکیوکاچےئہہکاےنپربےساینپرہاحتجامےگناہیںکتہکارگوجےتاکہمستیھبوٹٹ
اجےئوتفہیھبربےسامےگن۔ہیدحثیرغ بےہ۔یئکرافیاسدحثیوکرفعجنبنامیلؿےسفہاثتبانبیئےسافرفہیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔افراسدنسںیمفہرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعاکذرکںیہنرکےت۔
رافی  :اوبداؤدنامیلؿاثعشزجسی،نطقرصبی،رفعجنبنامیلؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1536

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ثابت ب٨انی ،شرضت ثابت ب٨اِی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ي ِشأ َ ِ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ أَ ِظب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
َف بِ ٔ٩
أَ َش ُؽ َُ ٥ِ ٛربَّ ُط َشا َج َت ُط َشًَّی َي ِشأ َ َُ ٟط ا ِِ٠ٔ٤ٟضَ َو َشًَّی َي ِشأ َ َُ ٟط ٔط ِش ٍَ َن ٌِٔ٠طٔ إٔذَا ا ِن َ٘ َل ٍَ َوصَ َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َٗ َل َٕ ٩ِ ًَ ٩ج ٌِ َ ٔ

ُسََ ِ ٠امیَ ٜٔ َ ٧تاب ا ِ٨َ ٤َ ٟاٗ ٔ ٔب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اصحل نب دبع اہلل ،رفعج نب نامیلؿ ،اثتب انبین ،رضحت اثتب انبیئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکرہصخشوکاینپامتؾرضفرایت اہللاعتیلےسامینگناچںیئہ۔ اہیںکتہککمنافروجےتاک ہمستیھبارگوٹٹ
اجےئوتہییھباسےسامےگن۔ہیدحثینطقیکرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔وجاوہنںےنرفعجنبنامیلؿےسلقنیکےہ۔
رافی  :اصحلنبدبعاہلل،رفعجنبنامیلؿ،اثتبانبین،رضحتاثتبانبیئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1537

راوی  :ظَلؼ ب ٩اس ٥٠بِؽاؼی٣ ،ص٤ؽ ب٣ ٩ؼٌب ،اوزاعی ،ابوً٤ار ،شرضت واث٠ہ ب ٩اسٍ٘ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َظ ََّلؼُ بِ ُ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َّ٤ا ٕر ًَ َِ ٩واث ٔ ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ِاػ َلفَی َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟؽ إٔبِ َزاص َٔي ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١وا ِػ َلفَی َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟؽ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بَىٔی

ْقیِ ٕع بَىٔی َصا ٔط َٕ ٥و ِاػ َل َٔانٔی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی صَا ٔط َٕٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ْقي ِّظا َو ِاػ َلفَی َٔ ُ ٩ِ ٣
٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة َو ِاػ َلفَی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة ُ َ

َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

الخدنباملسدغبادی،دمحمنببعصم،افزایع،اوبامعر ،رضحتفاہلثنباعقسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلےناربامیہہیلعاالسلؾیکافالدےساامسلیعہیلعاالسلؾوکانچافرافالداامسلیعہیلع االسلؾ ےس
ونبانکہنونبانکہنےسرقشیرقشیےسونباہمشافرونباہمشےسےھجمبختنمایک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :الخدنباملسدغبادی،دمحمنببعصم،افزایع،اوبامعر،رضحتفاہلثنباعقسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1538

٣وسی ٗلا ٪بِؽاؼیً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ ،یزیؽ ب ٩ابی زیاؼً ،بؽاہلل ب ٩شارث،
راوی  :یوسٕ بٰ ٩
شرضت ًباض بً ٩بؽا٤ٟل٠ب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ ًَ ِ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَب ٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
وسی ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩

اَکوا أَ ِش َشابَ ُض ِ٥
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ْقي ِّظا َج َُ ٠شوا َٓ َت َذ َ ُ
ض بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ُ ٪
ق َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َظ ََٙ ٠ا َِ ٟعَ َٓ َِٙ ٠ح ٌَ َ٠ىٔی
َک ََ ٣ث َِ َ ٧ ١ع َٕ ٠ة فٔی َِ ٛب َوة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
بَ ِي َُ ٨ض َِ َٓ ٥ح ٌَُ٠وا ََ ٣ثَ ٠
وت َٓ َح ٌَ َ٠ىٔی ٔ٩ِ ٣
َفي َ٘ی ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ت َعی َّ َر ا َِ َ٘ ٟبائ ٔ ََ َٓ ١ح ٌَ َ٠ىٔی َٔ ٩ِ ٣ظی ِر ٔ َٗبٔي َٕ ٠ة ث ُ ََّ ٥ت َعی َّ َر ا ِٟب ُ ُي َ
ُفٗٔض ٔ َِ ٥و َظی ِر ٔا ِٔ َ ٟ
َٔ ٩ِ ٣ظی ِرٔص َِٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ظی ِر ٔ ٔ َ
َظی ِر ٔب ُ ُيوت ٔض ٔ َِٓ ٥أََ٧ا َظیِرُص َُِ ٥نٔ ِّشا َو َظیِرُص ُِ ٥بَ ِي ّتا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ص َُو ابِ ُِ َ ٧ ٩وٓ َٕ١
ویفس نب ومٰیس اطقؿ دغبادی ،دیبع اہلل نب ومیس ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیدی نب ایب زاید ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت ابعس نب
دبعابلطمل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس رقشی ےن اکی سلجم ںیم
اےنپبسحفبسناکذرکایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاثمؽوجھکرےکاےسیدرتخےسدیوجیسکہلیٹرپوہ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےنوپریولخمؼوکدیپارفامایافرےھجماؿںیمےسرتہبنیامجتعںیمدیپارفامای۔رھپدفرفوقیںوکدنسپ
رفامای۔ رھپ امتؾ ولیبقں وک دنسپدیہ انبای افر ےھجم رتہبنی ہلیبق ںیم راھک۔ رھپ رھگفں وک انچ افر ےھجم اؿ ںیم ےس رتہبنی رھگ ںیم دیپا ایک۔
انچہچن ںیم اؿ ےس ذات ںیم یھب رتہب وہں۔ افر رھگاےن ںیم یھب۔ ہی دحثی نسح ےہ افر دبعاہلل نب احرث ےس انب ونلف رماد
ںیہ۔
رافی  :ویفس نب ومٰیس اطقؿ دغبادی ،دیبعاہلل نب ومیس ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیدی نب ایب زاید ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت
ابعسنبدبعابلطملریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1539

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪یزیؽ ب ٩ابی زیاؼً ،بؽاہلل ب ٩شارث ،شرضت ٣ل٠ب ب ٩ابی وؼاًہ ُف٣اےت ہيں
ٛہ ًباض بً ٩بؽا٤ٟل٠ب

یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
َّاض إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ط ِي ّئا َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
بِ ٔ ٩أَبٔی َو َؼا ًَ َة َٗا ََ ٢جا َئ ا ٌَِ ٟب ُ

ک َّ
اٟش ََل َُٗ ٦ا َ ٢أََ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب إ ٔ َّ٪
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أََ٧ا َٓ َ٘اُٟوا أََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ ًََِ ٠ي َ
اہللَ َظ ََٙ ٠ا َِ ٟعَ َٓ َِٙ ٠ح ٌَ َ٠ىٔی فٔی َظی ِرٔص ِٔ ٥ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َُ ٠ض ُِِ ٔ ٥ف َٗ َتی ِ ٔن َٓ َح ٌَ َ٠ىٔی فٔی َظی ِرٔص ُِِٔ ٔ ٥ف َٗ ّة ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َُ ٠ض َِ َٗ ٥بائ ٔ ََ َٓ ١ح ٌَ َ٠ىٔی فٔی َظی ِرٔص ِٔ٥
ا٪
َٗبٔي َّ ٠ة ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َُ ٠ض ِ ٥ب ُ ُيو ّتا َٓ َح ٌَ َ٠ىٔی فٔی َظی ِرٔص ِٔ ٥بَ ِي ّتا َو َظی ِرٔص َِٔ ٥نٔ ِّشا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و ُرؤی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َّ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ٩
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبادمح ،ایفسؿ ،سیدی نب ایب زاید ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت  بلط نب ایب فداہع رفامےت ںیہ ہک ابعس نب
دبعابلطمل یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہےئ وگای ہک فہ (رقشی فہریہ ےس) ھچک نس رک آےئ آ ے۔ انچہچن یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ربنمرپڑھکےوہےئافرولوگںےسوپاھچہکںیموکؿوہں؟ولوگںےنرعضایکہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملساہللےکروسؽںیہ،آپرپالسیتموہ۔رھپرفامایہکںیمدمحمنبدبعاہللنبدبعابلطملوہں۔اہللاعتیلےنولخمؼوکدیپاایک
وت اؿ ںیم ےس رتہبنی ولوگں ےس ےھجمدیپ ا رفامای۔ رھپدف رگفہ  ےئ افر ےھجم اؿ دفونں ںیم ےسرتہب رگفہ ںیم ےس دیپا ایک رھپ اؿ ےک
یئکےلیبقانبےئ افرےھجماؿںیم ےسرتہبنیےلیبق ںیمدیپاایک۔ رھپاؿںیم ےسیئکرھگاےن انبےئافر ےھجماؿ ںیمےس رتہبنیرھگاےن
ںیم دیپا رفامای افر  ب ےس ایھچ تیصخش انبای ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ ایفسؿ وثری یھب سیدی نب ایب زاید ےس ایس یک امدنن دحثی لقن
رکےتںیہ۔ینعیاامسلیعنبایباخدلیکاوہنںےنابعسنبدبعابلطملےسلقنیکےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،سیدینبایبزاید،دبعاہللنباحرث،رضحت بلطنبایبفداہعرفامےتںیہہکابعسنب
دبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1540

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١س٠امی ٪بً ٩بؽاٟزش ٩٤ؼ٣شی ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،طؽاؼ ابوً٤ار ،شرضت واث٠ہ ب٩
اسٍ٘ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َِّ ٩ٔ ٤
اٟؽ َِ ٣ظق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی
َش َّؽثَىٔی َط َّؽا ْؼ أَبُو ًَ َّ٤ارٕ َش َّؽثَىٔی َواث ٔ َُ ٠ة بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ِاػ َلفَی ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة ٔ٩ِ ٣
ْقیِ ٕع َو ِاػ َل َٔانٔی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی صَا ٔط َٕٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ْقي ِّظا ٔ٨َ ٔ ٛ ٩ِ ٣اَ َ ٧ة َو ِاػ َلفَی َصا ٔط ّ٤ا َٔ ُ ٩ِ ٣
َو َٔ ٟؽ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١و ِاػ َلفَی ُ َ
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دمحمنباامسلیع،نامیلؿنبدبعارلنمحدیشم،فدیلنبملسم،افزایع،دشاداوبامعر،رضحتفاہلثنباعقسریضاہللاعتیلہنعرفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکاہللاعتیلےنافالداامسلیعہیلعاالسلؾےسونبانکہنوک،ونبانکہنےسرقشی
وک،رقشیےسونباہمشوکافرونباہمشےسےھجمبختنمرفامای۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع ،نامیلؿ نب دبعارلنمحدیشم ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،دشاد اوبامعر ،رضحت فاہلث نب اعقس ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1541

راوی  :ابوہ٤ا ٦وٟيؽ ب ٩طحاَ ب ٩وٟيؽ بِؽاؼی ،وٟيؽ ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاَ ،یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو صَ َّ٤ا ٕ ٦ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُُ ٩ط َحا َٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟيؽٔ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ

اٟزوطٔ َوا َِ ٟح َشؽٔ َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََ٣ی َو َج َب ِت ََ ٟ
ک ا٨ُّ ٟبُ َّوةُ َٗا ََ ٢وآ َؼ ُ ٦بَی ِ َن ُّ
َّ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َّس َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إَّٔل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ٣َ ٩ي َ َ

اوبامہؾ فدیل نب اجشع نب فدیل دغبادی ،فدیل نب ملسم ،افزاع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکولوگںےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپرپوبنتبکفابجوہیئ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایبجآدؾہیلعاالسلؾیکرفحافر  مسایتروہراہاھت۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتن
ںیہ۔
رافی  :اوبامہؾفدیلنباجشعنبفدیلدغبادی،فدیلنبملسم،افزاع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1542

راوی  :ششین ب ٩یزیؽ ٛوفیً ،بؽاٟشَل ٦ب ٩رحبٟ ،يث ربيٍ ب ٩ا٧ص ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ َّ
رح ٕب ًَ َِِ ٟ ٩ي ٕث ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟش ََلٔ ٦بِ ُِ َ ٩
َشص ُِ ٥إٔذَا أَي ٔ ُشوا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ َّو ُ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
َخو ّجا إٔذَا بُ ٌٔ ُثوا َوأََ٧ا َظ ٔليبُ ُض ِ ٥إٔذَا َو َٓ ُؽوا َوأََ٧ا َُ ٣ب ِّ ُ
ض ُُ
یب
َرخ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َک َُ ٦و َٔ ٟؽ آ َؼ ًََ ٦ل َی َربِّی َو ََّل ٓ ِ َ
َ ٔ ٟوا ُئ ا َِ ٟص ِٔ ٤ؽ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ب ٔ َيؽٔی َوأََ٧ا أَ ِ َ

نیسحنبسیدیوکیف،دبعاالسلؾنبرحب ،ثیلرعیبنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایقتمےندؿںیمربقےس بےسےلہپولکنںاگ،بجولگاہللیکابراگہںیماحرضوہںےگوت
ںیماںیہناشبرتدفںاگافراسدؿدمحاکڈنھجاریمےاہھت ںیموہاگ۔انبآدؾںیماہللےکزندکی بےسرتہبوہںافراس رپ
ےھجموکیئرخفںیہن۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :نیسحنبسیدیوکیف،دبعاالسلؾنبرحب،ثیلرعیبنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1543

راوی  :ششین ب ٩یزیؽً ،بؽاٟشَل ٦ب ٩رحب ،یزیؽ ب ٩ابی ظاٟؽ٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زوً ،بؽاہلل ب ٩شارث ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ َّ
یؽ أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
رح ٕب ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُِ َ ٩
ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ت ِ٨ظَ ُُّ ٨ِ ًَ ٙط اْلِ َ ِر ُق َٓأ ُ َِ ٛسی
ک ا َِ َ٘ ٤َ ٟاَُ ٦ی ِر ٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ُوَ ٩ِ ًَ ٦یٔ٤ی ٔن ا ٌَِ ٟزِ ٔ
غ َِ ٟي َص أَ َش ْؽ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟع ََلئ َٔٔ ٙي ُ٘ ُو ٦ذََ ٔ ٟ
شُ َّّ ٠ة ٔ ٩ِ ٣شُ َ ١ٔ ٠ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ث ُ َّ ٥أَٗ ُ

َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
نیسحنبسیدی،دبعاالسلؾنبرحب،سیدینبایباخدل،اہنمؽنبرمعف،دبعاہللنباحرث،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک ںیم الہپ صخش وہں اگ سج یک ربق یک زنیم  ب ےس ےلہپ ےٹھپ یگ رھپ ےھجم تنج ےک ڑپکفں ںیم ےس اکی وجڑا انہپای
اجےئاگ۔اےکسدعبںیمرع شیکداںیئاجبنڑھکاوہںاگ۔اسہگجامتؾولخماقتںیمےسریمےالعفہوکیئںیہنڑھکاوہےکساگ۔ہی
دحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :نیسحنبسیدی،دبعاالسلؾنبرحب،سیدینبایباخدل،اہنمؽنبرمعف،دبعاہللنباحرث،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1544

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥سٔيا ٪ثوریٟ ،يث اب ٩ابی س٠يٌٛ ،٥ب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُِ ٟ ٩ِ ًَ ٪ي ٕث َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي َٕ ٥ش َّؽثَىٔی َْ ٌِ ٛب َش َّؽثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سُ٠وا اہللَ ل ٔ َی ا َِ ٟوسٔي ََ ٠ة َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا ا َِ ٟوسٔي َُ ٠ة َٗا َ ٢أَ ًِل َی َؼ َر َج ٕة فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َّلَ
یب إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ َِ ٟي َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َو َْ ٌِ ٛب َِ ٟي َص ص َُو ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
و ٪أََ٧ا ص َُو َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
وٖ َو ََّل
ٔیث َ ٔ
یَ َ٨اَ ُٟضا إ ٔ ََّّل َر ُج َْ ١واش ْٔؽ أَ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َغ ْ

َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َر َوی ًَ ُِ ٨ط َُی ِ َر َِ ٟيثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ي ٕ٥

دمحمنباشبر،اوباعمص،ایفسؿ وثری،ثیلانبایبمیلس ،بعک،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتیلہنعرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےسریمےےئلفہلیساماگنرکف۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس فہلیس ایکےہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایتنجاکایلعرتنیدرہجےہ۔فہرصػاکییہ صخش وک اطعایک اجےئ
اگ۔افرںیمادیمراتھکوہںہکفہںیم یہوہں۔ہیدحثی رغ بےہ۔ایکسدنسںیم ذموکرہ بعکوہشمرصخشںیہن۔ ںیمہملع ںیہن
ہکثیلنبایبمیلسےکالعفہیسکافرےناؿےسرفاتییکوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،ایفسؿوثری،ثیلانبایبمیلس،بعک،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1545

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ،زہیر ب٣ ٩ص٤ؽً ،بؽاہلل بً٘ ٩ي ،١كٔي ١ب ٩ابی بٌٛ ٩ب ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ي٩ِ ًَ ١
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُز َصیِرُ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
اٟلٔ َِي ٔ ١بِ ٔ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ثلٔی فٔی ا٨َّ ٟبٔيِّی َن ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١بَى َی َؼ ّارا
ُّ

وَِ ٟ ٪و َت َّ٥
و ٪بٔا ِٟب ٔ َ٨ا ٔ
و٨ِ ٣ٔ ٪طُ َو َي ُ٘وَ ُٟ
ئ َو َي ٌِ َحبُ َ
اض َی ُلو ُٓ َ
َٓأ َ ِش َش ََ ٨ضا َوأَ ََِ ٠٤َ ٛضا َوأَ ِج َََ ٠٤ضا َو َت َز َک َٔ ٨ِ ٣ضا َِ ٣و ٔؿ ٍَ َٟب ٔ َٕ ٨ة َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ِک َّ
ک َّ
ا٪
ا٠ٟب ٔ َ٨ةٔ َوأََ٧ا فٔی ا٨َّ ٟبٔيِّی َن َِ ٣و ٔؿ ٍُ تَٔ ٠
َِ ٣و ٔؿ ٍُ ت ٔ َِ ٠
ا٠ٟب ٔ َٔ ٨ة َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ک َ َ
َرخ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
يب ُض َِ ٥و َػاش َٔب َطَٔا ًَتٔض ٔ َُِ ٥یِرُ ٓ ِ ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َی ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ُُ ٨ِ ٛت إ ٔ ََ ٣ا ٦ا٨َّ ٟبٔيِّی َن َو َظ ٔل َ

یب
َٔ
َغ ْ
دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی ،زریہ نبدمحم،دبعاہلل نبلیقع ،لیفط نبایب نببعک ،رضحتایب نب بعکریضاہلل اعتیلہنع رفامےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی افر امتؾ اایبنء یک اثمؽ ارطسح ےہ ہک اکی صخش ےن اکی تہب
وخوصبرترھگانبای،اےسلمکمافروخوصبرترکےنےکدعباکیاٹنییکہگجوھچڑدی۔ولگاےکسرگدوھگےتمافربجعترکےتہک
علیِ
ہی اٹنی یک ہگج ویکں وھچڑ دی ،ریمی اثمؽ یھب اایبنء رکاؾ م االسلؾ ںیم ایس رطح ےہ۔ ایس دنس ےس ہی یھب وقنمؽ ےہ ہک یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمایقتمےکدؿاایبنءمیلعاالسلؾاکاامؾوہںاگافرںیمافشتعرکفںاگافراسرپےھجم
رخفںیہن۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی،زریہنبدمحم،دبعاہللنبلیقع،لیفطنبایبنببعک،رضحتایبنببعکریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1546

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اب ٩جؽًا ،٪ابونرضة ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج ِؽ ًَ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َن ِ َ

َرخ َو َ٣ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ آ َؼ ُ ٩ِ ٤ََ ٓ ٦س َٔوا ُظ إ ٔ ََّّل
َرخ َوب ٔ َيؽٔی َ ٔ ٟوا ُئ ا َِ ٟص ِ٤ؽٔ َو ََّل ٓ ِ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َس ِّي ُؽ َو َٔ ٟؽ آ َؼ َ ٦یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َو ََّل ٓ ِ َ
يض َو َٗ ِؽ
َرخ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َو َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َت ِص َت َ ٔ ٟوأِی َوأََ٧ا أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ت ِ٨ظَ ُُّ ٨ِ ًَ ٙط اْلِ َ ِر ُق َو ََّل ٓ ِ َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رض َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُرو ٔ َی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

انبایبرمع،ایفسؿ،انبدجاعؿ،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامایہک ںیمایقتم ےکدؿ افالد آدؾ ہیلع االسلؾ اکرسدار وہں افر ںیم وکیئ رخف ںیہنرکات۔ ریمے یہ اہھت ںیم دمح ایہل اک
ڈنھجا وہاگ۔ افر ےھجم اس رپ وکیئ رخف ںیہن۔ اس دؿ آدؾ ہیلع االسلؾ تیمس رہ یبن ریمے ڈنھجے ےلت وہاگ۔ ںیم یہ فہ صخش وہں
یکسجربقیکزنیم بےسےلہپےٹھپیگافرےھجماسرپوکیئرخفںیہن۔اسدحثیںیماکیہصقےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبدجاعؿ،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1547

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًيً ،١بؽاہلل ب ٩یزیؽ ْ٣قی ،شيوة ٌٛب ب٤٘٠ً ٩ہً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩جبیر ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْق ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش ِي َوةُ أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٌِ ٛب بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َؽ اٟزَّ ِش َ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یؽ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
بِ َُ ٩ج َبیِر ٕأََّ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َؽ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ٘ َٓ ٪و ُٟوا ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا

َشا ث ُ ََّ ٥سُ٠وا ل ٔ َی ا َِ ٟوسٔي ََ ٠ة َٓإَٔ َّ ٧ضا َ٨ِ ٣ز ٔ َْ ٟة فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََّل
َي ُ٘و ُ ٢ث ُ ََّ ٥ػ ُّ٠وا ًَل َ َّی َٓإَّٔ٧طُ ََ ٩ِ ٣ػلَّی ًَل َ َّی َػ ََل ّة َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َضا ًَ ِ ّ
و ٪أََ٧ا ص َُو َو ََ ٩ِ ٣سأ َ َ ٢لٔی ا َِ ٟوسٔي ََ ٠ة َش َِّ ٠ت ًََِ ٠يطٔ َّ
اٟظَٔا ًَ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َت َِ ٨بغٔی إ ٔ ََّّل ِ ٌَ ٔ ٟب ٕؽ َٔٔ ً ٩ِ ٣باؼ ٔ اہللٔ َوأَ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َ
ْص ٌّی ََ ٣ؽن ٔ ٌّی َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔی ِر ٕ
َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ْقش ٌّٔی ٔٔ ِ ٣
يض َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩ج َبی ِر ٕ َص َذا ُ َ
َطام ٔ ٌّی

دمحمنباامسلیع،دبعاہللنبسیدیرقمی،ویحةبعک نبہمقلع،دبعارلنمحنبریبج،رضحت دبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل ہنع رفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتاذاؿونسوتفیہاملکتدرہاؤوجومذؿاتہکےہ۔رھپھجمرپدرفدوجیھب۔
اسےئلہکوجصخشھجمرپاکیرمہبتدرفداتجیھبےہاہللاعتیلاسرپدسرںیتمحانزؽرکےتںیہ۔رھپریمےےئلفہلیساموگنہیتنج
اک اکی درہج ےہ۔ اہلل ےک دنبفں ںیم ےس رصػ اکی دنبہ ااکس قحتسم وہاگ۔ ںیم ادیم راتھک وہں ہک فہ ںیم یہ وہں افر وج ریمے
ےئل فہلیسامےگناگاسےکےئلریمیافشتعالحؽوہاجےئیگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔اامؾدمحمنباامسلیعاخبریرفامےتںیہہک
دبعارلنمحنبریبجرقیشیںیہ۔افررصمےکرےنہفاےلںیہ۔ہکبجریفنےکوپےتدبعارلنمحنبریبجنبریفناشیمںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دبعاہللنبسیدیرقمی،ویحةبعکنبہمقلع،دبعارلنمحنبریبج،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب
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شؽیث 1548

راوی ً :لی ب ٩نرض بً ٩لی جہـِمً ،بيؽاہلل بً ٩بؽا٤ٟحيؽ ،زٌ٣ہ ب ٩ػاٟض ،س٤٠ہ ب ٩وہزا ،٦شرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

ِم َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِ٤َ ٟحٔي ٔؽ َش َّؽثَ َ٨ا َز ُِ ٌَ ٣ة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٩وص َِزإ ٦
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ن ِ ٔ
ْص بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َرخ َد َشًَّی
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِٔ ِ ً ٩
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
ض َٗا ََ ٢جََ ٠ص ْ َ ٧
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨ت ٔوزُوَ٧طُ َٗا ََ َ ٓ ٢
وََ ٓ ٪شَ ٍَ ٔ٤شؽٔی َث ُض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ًَ ٥ح ّبا إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّّ ١ات َع َذ َٔ ٩ِ ٣ظ ِٔ٘٠طٔ َظّ ٔ ٠يَل َّات َع َذ
اَک َ
إٔذَا َؼَ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥سُ ٌَ ٔ٤ض ِ ٥یَ َت َذ َ ُ
آَخ
آَخ َ٣اذَا بٔأ َ ًِ َح َب َٔ َ ٩ِ ٣لَکَ ٣ُ ٔ ٦
آَخ ٌَٓ َ
ٔيسی کَُ ٤َ ٔ ٠ة اہللٔ َو ُروشُ ُط َو َٗا َُ َ ٢
وسی ک َ َُّ ٤َ ٠ط َتکِّ ٔ ٠امی َو َٗا َُ َ ٢
إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ظّ ٔ ٠يَل َو َٗا َُ َ ٢
وسی َ٧ط ُّٔی
 ١اہللٔ َوص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َرخ َد ًََِ ٠يض ٔ ََِ ٓ ٥ش ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ َٗ ٢ؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت َ َلَک ََ ٥ِ ُٜ٣و ًَ َح َب ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ظٔ ٠ي ُ
ک َو َُ ٣
آ َؼ ُِ ٦اػ َلَٔا ُظ اہللُ ٓ َ َ
َرخ َوأََ٧ا
ک َوآ َؼ ُِ ٦اػ َلَٔا ُظ اہللُ َوص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک َوً َٔيسی ُرو ُط اہللٔ َوکَُ ٤َ ٔ ٠ت ُط َوصُ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اہللٔ َوص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک أَ ََّل َوأََ٧ا َشب ٔ ُ
يب اہللٔ َو ََّل ٓ ِ َ
َرخ َوأََ٧ا أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢یُ َ ِّ
ُح ُک شََٔٙ ٠
َ ٔ ٟ ١وا ٔ
َشا ُٔ ٣
َرخ َوأََ٧ا أَ َّو َُ ٢طآ ٍٕٔ َوأَ َّو ُ٣ُ ٢ظَ َّٔ ٍٕ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َو ََّل ٓ ِ َ
ئ ا َِ ٟص ِٔ ٤ؽ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َو ََّل ٓ ِ َ
َرخ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َخ َ
َک ُ ٦اْلِ َ َّؤٟی َن َو ِاْل ٔ ٔ
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََي ِٔ َتضُ اہللُ لٔی َٓ ُي ِؽظَٔ ٔ ٨ُ٠
یَ ٩و ََّل ٓ ِ َ
ْقا ُئ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َو ََّل ٓ ِ َ
َرخ َوأََ٧ا أَ ِ َ
يضا َو َ٣عٔی ُٓ َ َ

َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ہنص
یلعنبرضننبیلع می،دیبعاہللنب دبعادیجمل،زہعم نباصحل،ہملس نبفرہاؾ ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنعرفامےتںیہ
ہکدنچاحصہبریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااظتنرںیمےھٹیبآسپںیمابںیترکرےہآ ےہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسفیرفیالےئافر بجاؿےکرق ب ےچنہپوتایکنابںیتںینس۔یسکےناہکہک اہللاعتیلےناینپامتؾولخماقت ںیمرضحت
اربامیہ ہیلع االسلؾ وکدفتس انب ایل۔دفرسا ےنہک اگلہک اہلل اعتیل اک ومٰیسہیلع االسلؾ ےسالکؾ رکاناس ےس یھب بجعتزیخ ےہ۔ رسیتے
ےناہکہکٰیسیعہیلعاالسلؾرفحاہللںیہ۔افر نکےسدیپاوہےئںیہ۔وچاھتےنہکاگلہکاہللاعتیلےنآدؾہیلعاالسلؾوکنچایک۔انچہچن
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےئ افر السؾ رکےن ےک دعب رفامای ہک ںیم ےن مت ولوگں یک ابںیت افر اہمترا بجعت رکان نس ایل ےہ۔ ہک
اربامیہہیلعاالسلؾاہللےکدفتسںیہافرفہایسرطحںیہ۔ومٰیسہیلعاالسلؾاہللےکےنچوہےئںیہفہیھبایسرطحںیہ۔ٰیسیعہیلع
االسلؾ رفح اہلل ںیہ افر اےکس ہملک نک ےس دیپا وہےئ ںیہ ہی یھب ایس رطح ںیہ۔ آدؾ ہیلع االسلؾ وک اہلل ےن اایتخر ایک ےہ فہ یھب ایس
رطح ںیہ۔ اجؿولہک ںیم اہلل اعتیل اکسوبحب وہں افر ہی ںیم رخفہی ںیہن ہہک راہ۔ ںیم یہدمح ےک ڈنھجے وکایقتم ےک دؿ ااھٹؤں
اگ۔ہیرخفےکوطررپںیہنہہکراہ،ںیمیہ بےسےلہپتنجیکزریجناٹھکٹھکؤںاگافراہللاعتیلریمےےئلاےسوھکںیلےگ۔رھپںیم
اسںیمومنمرقفاءاسیکھتدالخوہںاگ۔ہییھبںیموطبررخفںیہنہہکراہافرںیمسگہتشافرآےنفاےلامتؾولوگںںیم بےس
رتہبوہں۔ہییھبںیموطبررخفںیہنہہکراہ۔(ہکلباتبےنےئلیکہہکراہوہں)ہیدحثیرغ بےہ۔

ہ نص
رافی  :یلعنبرضننبیلع می،دیبعاہللنبدبعادیجمل،زہعمنباصحل،ہملسنبفرہاؾ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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شؽیث 1549

راوی  :زیؽ ب ٩اظز ٦كاِی بْصی ،ابوٗتيبہ س ٥٠بٗ ٩تيبہ ،ابو٣وؼوؼ ٣ؽنیً ،ث٤ا ٪ب ٩ؿصاک٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ب٩
ًبؽاہلل ب ٩سَل ،٦شرضت ًبؽاہلل ب ٩سَل ٦رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِظزَ ََّ ٦
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة َش َّؽثَىٔی أَبُو َِ ٣و ُؼوؼ ٕ ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ٩
اٟلاِ ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َّ
ُوب فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ ٔػ َٔ ُة َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َو ٔػ َٔ ُة
اٟـصَّا ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩یُو ُس َ
ٕ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا َِٜ٣َ ٢ت ْ

ً َٔيسی ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی َ ٥یُ ِؽٓ َُُ ٌَ ٣َ ٩ط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َِ ٣و ُؼوؼ ٕ َو َٗ ِؽ بَق ٔ َی فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ َِ ٣و ٔؿ ٍُ َٗبِر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
وٖ َّ
َص ََ ٜذا َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪بِ َُّ ٩
ا ٪ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی
اٟـصَّا ٔک َوا ٌِِ ٤َ ٟزُ ُ
اٟـصَّا ُک بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
زدینبازخؾاطیئرصبی،اوبہبیتقملسنب ہبیتق،اوبومدفددمین،امثعؿنباحضک،دمحمنبویفسنبدبعاہللنبالسؾ،رضحتدبعاہلل
نب السؾ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وترات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افصت ذموکر ںیہ ہی ہک ٰیسیع نب رممی ہیلع
االسلؾ اؿ (ینعی یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) اسیکھت دنف وہےگ۔ اوبومدفد  ےتہ یہ ہک رجحہ ابمرک ںیم اکی ربق یک ہگج ابیق
ےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔امثعؿنباحضکیھبایسرطح ےتہںیہ۔ااکنرعمفػانؾاحضکنبامثعؿدمینیےہ۔
رافی  :زدی نب ازخؾ اطیئ رصبی ،اوبہبیتق ملس نب ہبیتق ،اوبومدفد دمین ،امثعؿ نب احضک ،دمحم نب ویفس نب دبعاہلل نب السؾ،
رضحتدبعاہللنبالسؾریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1550

راوی  :بَش ب ٩ہَل ٢ػواٖ بْصی ،جٌَف ب ٩س٠امی ٪ؿبعی ،ثابت ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا٪
َش بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َّو ُ
اٖ ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟـ َبع ٔ ُّی ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُّ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ات
ا ٪ا َِ ٟي ِو َُّ ٦أ ٟذی ََ ٣
ا َِ ٟي ِو َُّ ٦أ ٟذی َؼ َظ َٔ ٓ ١يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة أَ َؿا َئ َٔ ٨ِ ٣ضا ک ُ َُّ ١ط ِي ٕئ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ

َّ
َّ
َّ
رکَ٧ا ُُٗ٠وبَ َ٨ا
ٓ ٔيطٔ أَهِ َ ٨ِ ٣ٔ ٥ََ ٠ضا ک ُ َُّ ١ط ِي ٕئ َو َ٤َّ ٟا َنٔ َِـ َ٨ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠اْلِ َیِؽٔی َوإَّٔ٧ا َٟف ٔی َؼ ِٓٔ٨طٔ َشًی أَِ َ ِ ٧

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

رشب نب الہؽ وصاػ رصبی ،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،اثتب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ںیم دالخ وہےئ آ ے اس دؿ رہ زیچ رفنش وہیئگ یھت افر سج دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکالاقتؽوہااسدؿرہزیچاترکیوہیئگ۔ل ےنایھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدنفرکےنےکدعباہوھتںےساخکیھب
ںیہناھجڑی یھتہک ل  ےن اےنپدولںوکایبنج اپای(ینعیدولں ںیماامیؿاک فہونرہنراہ وجآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکایحت ہبیط
ںیماھت۔)ہیدحثیحیحصرغ بےہ۔
رافی  :رشبنبالہؽوصاػرصبی،رفعجنبنامیلؿیعبض،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدیپاشےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدیپاشےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1551

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ًبؽی ،وہب ب ٩جزیز٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا٣ ،ٚل٠ب بً ٩بؽاہلل بٗ ٩يص ب٣ ٩رخ٣ہ ،شرضت ٗيص
ب٣ ٩رخ٣ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙیُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
رخ ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ َٗا َُ ٢وِ ٔ ٟؽ ُت أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِٟٔٔي ٔ١
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ي ٔص بِ َٔ ِ ٣َ ٩

اَُ ٗ ٪ب َ
اث بِ َ ٩أَ ِط َي َ ٥أَ َظا بَىٔی َي ٌِ ََ ٤ز بِ َِٔ ٟ ٩ي ٕث أَأََ ِ ٧ت أَ ِٛبَرُ أَ َِ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َو َسأ َ َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛبَرُ ٔ٣ىِّی َوأََ٧ا أَٗ َِؽ ُُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط فٔی ا َِ ٔ٤ٟيَلؼ ٔ ُوَ ٔ ٟؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِٟٔٔي ٔ١
َو َرٓ ٌََ ِت بٔی أُم ِّی ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔؿ ٍٔ َٗا ََ ٢و َرأَیِ ُت َظ ِذ ََّ ٚ
رض ُٔ ٣ص ّيَل َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اٟلی ِر ٔأَ ِظ َ َ

َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٙ

دمحمنباشبردبعی،فبہنبرجری،دمحمنبااحسؼ ،بلط نبدبعاہللنبسیقنبرخمہم،رضحتسیقنبرخمہمریض اہللاعتیلہنع
رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس اعؾ الیفل (اہ ویھتںفاےلاسؽ) ںیم دیپا وہےئ۔ رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل
اعتیل ہنع ےن ہلیبق ونب رمعی نب ثیل ےک اکی صخش ابقث نب امیش ےس وپاھچ ہک آپ ڑبے ںیہ ای یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس؟
اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس (رمہبت ںیم) ربے ںیہ۔ نکیل ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
ےلہپ دیپا وہا۔ ںیم ےن اؿ زبس رپدنفں یک ٹیب دیھکی ےہ۔ (وہنجں ےن اربہہ ےکاہویھتں وک امرااھت)اس اک رگن ریغتم وہایگ اھت۔ہی
دحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػدمحمنبااحسؼیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبردبعی،فبہنبرجری،دمحمنبااحسؼ  ،بلطنبدبعاہللنبسیقنبرخمہم،رضحتسیقنب رخمہمریضاہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوبنتیکادتباءےکقلعتم

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببوبنتیکادتباءےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1552

٣وسی
راوی ٓ :ؼ ١ب ٩سہ ١ابواٌٟباض ارعد بِؽاؼیً ،بؽاٟزش ٩٤بُ ٩زوا ،٪یو٧ص ب ٩ابواسصا ،ٚابوبرک ب ٩ابی
ٰ
اطٌزی ،شرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩س ِض ٕ ١أَبُو ا ٌَِ ٟبَّا ٔ َ
ا ٪أَبُو ُ ٧و ٕط أَ ِظب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
رع ُد ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُُ ٩زِ َو َ
ض اْلِ ِ َ
َّ
َخ َد َُ ٌَ ٣ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
َخ َد أَبُو كَأٟبٕ إلٔ َی اٟظاَ ٔ ٦و َ َ
وسی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ َ ٢

َ
و ٪بٔطٔ ٓ َََل
َرخ َد إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥اٟزَّاص ُٔب َوکَاُ ٧وا َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
ک َی ُُّ ٤ز َ
ْقیِ ٕع َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ َ
َش ُٓوا ًَل َی اٟزَّاص ٔٔب َص َب ُلوا َٓ َص ُّ٠وا رٔ َشا َُ ٟض َِ َ ٓ ٥
أ ِط َيا ٕػ َٔ ُ ٩ِ ٣
و ٪رٔ َشا َُ ٟض َِ َٓ ٥ح ٌَ َ ١یَ َت َع َُّ ُ٠٠ض ِ ٥اٟزَّاص ُٔب َشً َّی َجا َئ َٓأ َ َظ َذ ب ٔ َي ٔؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رخ ُد إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥و ََّل َی َِ ٠تٔ ُٔت َٗا َُ َٓ ٢ض َِ ٥ی ُص َُّ ٠
َی ِ ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َذا َس ِّي ُؽ ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َص َذا َر ُسو َُ ٢ر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن یَ ِب ٌَ ُثطُ اہللُ َر ِش َّ ٤ة ٌَِ ٠ٟٔا َٔ٤ٟی َن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَ ِط َيا ْػ ٔ٩ِ ٣
َخ َسا ٔج ّؽا َو ََّل َي ِش ُح َؽا ٔ ٪إ ٔ ََّّل ٔ ٨َ ٔ ٟي ٕ ٓی َوإنِّٔی
َش ِٓت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ َ ٥َِ ٟی ِب ََ ٙط َح ْز َو ََّل َش َح ْز إ ٔ ََّّل َ َّ
ْقیِ ٕع َ٣ا ًَٔ ٤ُِ ٠
ک َٓ َ٘ا َ ٢إٔ ٥ِ َُّٜ٧ش ٔی َن أَ ِ َ
َُ
ُرض ٔ
ا ٪ص َُو فٔی
أَ ِ ٔ
وٖ َٛتٔ ٔٔطٔ ِٔ ٣ث َ ١اُّ ٟت َّٔا َش ٔة ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ٓ ََؼ َُ َٟ ٍَ ٨ض ِ ٥ك َ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َتاص ُِ ٥بٔطٔ َوک َ َ
رع ُٓ ُط ب ٔ َعا َت ٔ ٥ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ أَ ِس َٔ َُ ِ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
رٔ ًِ َي ٔة ِاْلٔب ٔ َٔٗ ١ا َ ٢أَ ِر ٔسُ٠وا إَِٔ ٟيطٔ َٓأَٗ َِب ََ ١و ًََِ ٠يطٔ َُ٤ا َْ ٣ة تُ ٔو ُُّ ٠ط َٓ َ٤َّ ٠ا َؼَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و َج َؽصُ ِِ َٗ ٥ؽ َس َب ُ٘و ُظ إلٔ َی ٓ َِي ٔئ َّ
اٟظ َح َزة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا
َ
اٟظ َح َزة ٔ ًَ َِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی ٓ َِي ٔئ َّ
َجََ ٠ص َ٣ا ََِ ٓ ٢ي ُئ َّ
اٟظ َح َزة ٔ َ٣ا ََِ ٠ًَ ٢يطٔ َٗا ََٓ ٢ب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو َٗائ َِْٔ ٠ًَ ٥يض ٔ َِ ٥وص َُو یُ َ٨ا ٔط ُؽص ُِ ٥أَ َِّ ٪لَ

َ
رعُٓو ُظ ب ٔ ِّ
اٟزؤ ٦
اٟز َ
اٟؼ َٔ ٔة ٓ ََي ِ٘ ُتُ٠وُ َ ٧ط َٓا َِ ٟتٔ ََت َٓإٔذَا بٔ َش ِب ٌَ ٕة َٗ ِؽ أَٗ َِبُ٠وا ُّٔ ٩ِ ٣
اٟزوَٓ ٔ ٦إ ٔ َُّّ ٪
َی ِذ َصبُوا بٔطٔ إلٔ َی ُّ
و ٦إٔذَا َرأ ِو ُظ َ َ
َاس َت ِ٘ َب َُ ٠ض َِ٘ َٓ ٥ا َ٣َ ٢ا َجا َئ بَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ٔجئِ َ٨ا إ ٔ ََّ ٪ص َذا أ ٨َّ ٟي َّی َظار ْٔد فٔی َص َذا َّ
ض َوإَّٔ٧ا
ُط ْی ٙإ ٔ ََّّل بٌُ َٔث إَِٔ ٟيطٔ بٔأَُ٧ا ٕ
اٟظ ِضز ٔ ََٓ ٥َِ ٠ی ِب َٔ َ ٙ
ٓ ِ

ک َص َذا َٗا َ٢
َٗ ِؽ أ ُ ِظب ٔ ِرَ٧ا َظب َ َر ُظ بُ ٌٔ ِث َ٨ا إلٔ َی َ ٔ
ْطي٘ ٔ َ
ُطي٘ ٔ َ
ک َص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ظ ِ ٥ِ َُٜٔ ٠أَ َش ْؽ ص َُو َظی ِ ْر َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣اُٟوا إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِظب ٔ ِرَ٧ا َظب َ َر ُظ ب ٔ َ ٔ
َ
ض َر َّؼ ُظ َٗاُٟوا ََّل َٗا َََ ٓ ٢با َي ٌُو ُظ َوأَ َٗا ُ٣وا َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢أَ ِن ُظ ُؽ ُ٥ِ ٛ
ُفأَیِت ُِ ٥أَ ِّ ٣زا أَ َرا َؼ اہللُ أَ َِ ٪ي ِ٘ـ َٔي ُط َص َِ ١ي ِش َت ٔلي ٍُ أَ َش ْؽ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
أ ََ
بٔاہللٔ أَ ُّیَ ٥ِ ُٜوُّ ٔ ٟي ُط َٗاُٟوا أَبُو كَأٟبٕ ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢یُ َ٨ا ٔط ُؽ ُظ َشًَّی َر َّؼ ُظ أَبُو كَأٟبٕ َو َب ٌَ َث َُ ٌَ ٣ط أَبُو بَ ِرکٕ ب ٔ ََل َّّل َو َز َّو َؼ ُظ اٟزَّاص ُٔب ٔ٩ِ ٣

ا ِلٔ ٌِ َٜک َواٟزَّیِتٔ َٗا َ ٢أَبُو ً ٔي َسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
لصفنبلہساوباةعلسارعجدغبادی،دبعارلنمح نبوزفاؿ،ویسن نباوبااحسؼ،اوبرکبنب ایبومٰیس ارعشی ،رضحتاوبومیس
ارعشیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاوباطبلاجترتےکےئلاشؾیکرطػےوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیھباؿےک
اسھت لچ دی۔ رقشی ےک ویشخ یھب اسھت آ ے۔ بج فہ ولگ رابہ ےک اپس ےچنہپ وت اوباطبل ارتے ،ولوگں ےن یھب اےنپ
اجکفےوھکؽدی۔رابہاؿےکاپسآای۔ہیولگہشیمہفاہںےسسگرارکےتآ ےنکیلفہہناؿولوگںےکاپسآایافرہنیہایکن
رطػ وتمہج وہا۔ رضحت اوبومیس رفامےت ںیہ ہک ولگ ایھب اجکفے وھکؽ یہ رےہ آ ے ہک رابہ اؿ ےک درایمؿ سھگ ایگ افر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاہھتڑکپرکےنہکاگلہکہیامتؾاہجونںےکرسدارںیہ۔ہیامتؾاہجونںےکامکلروسؽںیہ۔اںیہن
اہلل اعتیلامتؾاہجونںےئلیکرتمحانبرکںیجیھبےگ۔رقشی ےکاشمک ےنہکےگلہکںیہمت ہیسکرطحولعمؾوہا؟ےنہک اگلہکبجمت
ولگاسےلیٹرپےسارتےوتوکیئرھتپایدرتخااسیںیہنراہوج ےدہںیمہنرگایگوہافرہییبنےکالعفہیسکافروک ےدہںیہنرکےت۔
ںیما ںیہنوبنتیکرہمےسیھباچہپاتنوہںوجاؿےکاشےنیکافرپفایلڈہیرپبیسیکرطحتبثےہ۔رھپفاسپایگافراےکن ےئل
اھکانایترایکبجفہاھکانےلرکآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافٹنرچاےنےئلیکےوہےئآ ے۔رابہےنہکاگلہکیسکوکجیھب رک
اںیہن البؤ۔ انچہچن آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس بج فیرفی الےئ وت دبیل آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رپ اسہی  ےئ وہےئ اسھت لچ
ریہیھت۔ولگدرتخےکاسےئںیمےھٹیبوہےئآ ے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجےھٹیبوتدرتخکھجایگافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس رپ اسہی وہایگ۔ رابہ ےنہک اگلدوھکیدرتخ یھب ایکن رطػ کھجایگ ےہ افرآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رپ اسہی وہایگ
ےہ۔رابہےنہکاگلدوھکیدرتخیھبایکنرطػکھجایگےہ۔رافی ےتہںیہہکرھپفہفںیہڑھکااںیہنمسقدےرکےنہکاگلہکاںیہن
رفؾہنےلاجؤ۔فاہںےکولگاںیہندھکی رکاؿ ےکافاصػےساچہپؿںیلےگ افرلتقرکدںیےگ۔رھپرابہ وتمہجوہاوتداھکی
ہکاسترفیمآےئ ںیہافر اؿےسوپےنھچےگلہکویکںآےئوہ؟فہےنہکےگلہکل  اس ےئلآےئ ںیہہکہی یبن اس ےنیہم ںیم(رھگ
ےس) ابرہ ےنلکن فاےل ںیہ۔ ذہلا رہ راےتس رپ ھچک ولگ اھٹبےئ ے ںیہ بج ںیمہ اہمترا ہتپ الچ وت ںیمہ اس رطػ جیھب دای ایگ۔ رابہ
ےن وپاھچ ہک ایک اہمترے ےھچیپ یھب وکیئ ےہ وج مت ےس رتہب وہ۔ ےنہک ےگل ہک ںیمہ اتبای ایگ ےہ ہک فہ (یبن) اہمترے راےتس ںیم ےہ۔
رابہ ےنہک اگلدوھکی ارگ اہلل اعتیل یسک اکؾ اک ارادہ رکںیل وت ای وکیئ صخش اںیہن رفک اتکس ےہ؟ ےنہک اگل ںیہن۔ رابہ ےن اہک ہک رھپ اؿ
ےکاہھت رپتعیب رکف افراؿ ےکاسھتروہ۔رھپفہ(رابہ)الہہکمےساخم،بوہاافر مسقدےرکوپاھچہک اؿاکرسرپتسوکؿ
ےہ۔ اوہنں ےن اہک اوباطبل۔ فہ اںیہن ںیمسق داتی راہ اہیں کت ہک اوباطبل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فاسپ جیھب دای افر
اوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنالبؽریضاہللاعتیلہنعوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاسرابہےکاپس اجیھافررابہےن

آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وک زاد راہ ےک وطر رپ زںوتؿ افر رفایٹںدںی۔ ہی دحثینسح رغ ب ےہ۔ ل اس دحثی وک رصػ ایس
دنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :لصفنبلہساوباةعلسارعجدغبادی،دبعارلنمحنبوزفاؿ،ویسن نباوبااحسؼ،اوبرکبنبایبومٰیس ارعشی،رضحت
اوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتثعبافررمعابمرکےکقلعتم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتثعبافررمعابمرکےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1553

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًؽی ،ہظا ٦ب ٩ششاً ،٪رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
ٔی ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ش َّش َ
َّ
َ
َشا
ًَبَّا ٕ
َش َة َوبٔا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة ًَ ِ ّ
ض َٗا َ ٢أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ ُ ٩أَ ِر َبٌٔی َن َٓأ َٗ َا ٦ب ٔ ََ ٜ٤ة ث َ ََل َث ًَ ِ َ

َوتُ ُوف ِّ َی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ََل ٕث َو ٔس ِّتی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔصي ْض

دمحمنباامسلیع،دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾنباسحؿ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاچسیلاسؽیکرمعںیمفیحانزؽوہیئانچہچنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمںیمریتہاسؽافر
دمہنیونمرہںیمدساسؽرےہرھپرت ھٹساسؽیکرمعںیمفافتاپیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾنباسحؿ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتثعبافررمعابمرکےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1554

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًؽی ،ہظاً ،٦رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

ض َٗا َُٗ ٢ب ٔ َف أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔی ًَ ِ ٩صٔظَ أ ِ ً ٩ِ ًَ ٕ ٦

َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ َُ ٩ظ ِٕ ٤ص َو ٔس ِّتی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص ََ ٜذا َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َر َوی ًَ ِ٨طُ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
ک
ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ

دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکفافتھٹسنیپربسیکرمعںیموہیئ۔دمحمنباشبریھبایسرطحیکدحثیلقنرکےتںیہ۔اامؾدمحمنباامسلیعاخبریرہمحاہللیھب
اؿےسایسرطحلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتثعبافررمعابمرکےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1555

راوی ٗ :تيبہ٣ ،ا ٟک ب ٩ا٧ص ،اور ،انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ربيٍ ب ٩ابی ًبؽاٟزش ،٩٤شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

يٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبؽٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ط و َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩رب ٔ َ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ َن ّشا َي ُ٘و ُ ٥َِ ٟ ٢یََ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
اٟلؤی ٔ ١ا َِ ٟبائ ٔ َٔ ٩و ََّل بٔا ِٔ َ٘ ٟؼیر ٔ ا ِ٤ُ ٟت َ َر ِّؼؼ ٔ َو ََّل

َّ
َ
بٔاْلِ َبِ َي ٔف اْلِ َ َِ ٣ض َٔ ٙو ََّل ب ٔ ِاْل َؼَ ٔ ٦وَِ ٟي َص بٔا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ا َِ َ٘ ٟل ٔم َو ََّل بٔا َّ
َش
ٟشب ٔ ٔم َب ٌَ َث ُط اہللُ ًَل َی َرأِ ٔ
ض أَ ِر َبٌٔی َن َس َّ ٨ة َٓأ َٗ َا ٦ب ٔ ََ ٜ٤ة ًَ ِ َ
َٔشو ََ ٪ط ٌِ َز ّة بَ ِي َـا َئ َٗا َ ٢أَبُو
َشا َو َت َو َّٓا ُظ اہللُ ًَل َی َرأِ ٔ
ٔسٔ٨ی َن َوبٔا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ ًَ ِ ّ
ض ٔس ِّتی َن َس َّ ٨ة َوَِ ٟي َص فٔی َرأ ِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟص َيتٔطٔ ً ِ ُ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق،امکلنباسن،افر،ااصنری،نعم،امکلنباسن،رعیبنبایبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن تہب ےبمل آ ے افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دق تہب تسپ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس اکرگنہنابلکلدیفساھتافرہنابلکلدنگؾوگں،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسےکابؽہنابلکلرگنھگایےلآ ےافرہن
ابلکل دیسےھ افر بج اہلل اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وعبمث رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع اچسیل اسؽ
یھت۔انچہچنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسریتہاسؽہکمرکمہمںیمرےہ،رھپدساسؽدمہنیونمرہںیمافررت ھٹسربسیکرمعںیمفافت
اپیئ۔فافتےکفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسافرداڑیھابمرکںیمسیبابؽدیفسںیہنآ ے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،امکلنباسن،افر،ااصنری،نعم،امکلنباسن،رعیبنبایبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزجعماتافروصخایصتےکقلعتم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزجعماتافروصخایصتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1556

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و ٣ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ كياٟسی ،س٠امی ٪بٌ٣ ٩اذ ؿيی ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت جابز ب٩

س٤زہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُس ََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َّ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ َٗ ٪اَّل أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
اٟـي ُِّّی ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک
ا ٪ي َُش ًَِّ ٥ُ ٠ل َ َّی ََ ٟيال ٔ َی بُ ٌٔ ِث ُت إنِّٔی
رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َش َح ّزا ک َ َ
بِ ِٔ َ ٩
رع ُٓ ُط ِاْل ََٗ ٪ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
َْلَ ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحم نب اشبر ف ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ایطیسل ،نامیلؿ نب اعمذ یبض ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک ہکم رکمہم ںیم اکی رھتپ اھت وج ےھجم اؿ راوتں ںیم السؾ ایک رکات اھت نج
دونںںیموبعمثوہا۔ںیماےسابیھباچہپاتنوہں۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ف ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ایطیسل ،نامیلؿ نب اعمذ یبض ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزجعماتافروصخایصتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1557

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪س٠امی ٪تيِم ،ابواٌَٟلء ،شرضت س٤زہ ب ٩ج٨ؽب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّ
ار َ َّ َ
ئ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
وَ ٪شؽث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِي ٔ ُّ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ت َؽا َو ُ ٢فٔی َٗ ِؼ ٌَ ٕة َِٔ ُ ٩ِ ٣ؽ َوة ٕ َشًَّی َّ
َش ْة ُٗ ِ٨َ ٠ا ٓ ََ٤ا کَاِ َ ٧ت
َش ْة َو َي ِ٘ ٌُ ُؽ ًَ َ َ
اِ ٠ٟي َٔ ١ي ُ٘و َُ َ ًَ ٦
تُ َُّ ٤ؽ َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِّی َط ِي ٕئ َت ٌِ َح ُب َ٣ا کَاِ َ ٧ت تُ َُّ ٤ؽ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣صاصُ َ٨ا َوأَ َط َار ب ٔ َي ٔؽظ ٔإلٔ َی َّ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟش َ٤ا ٔ
اس ُُ ٤ط یَزٔی ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِّٔ ٩
اٟظ ِّعیر ٔ
َػ ٔص ْ
يض َوأَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ِ

دمحمنباشبر،سیدینباہرفؿ،نامیلؿیمیت،اوباالعلء،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکل اکیرمہبتیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اسھت آ ےہک اکی ایپےل ںیم حبص ےس اشؾکت اھکای رکےت آ ے۔فہ اسرطحہک دس آدیم اھک رک اےتھٹ
افردسھٹیباجےت۔رافی ےتہںیہہکل ےنرمسہریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچایکاسںیمزمدیںیہنڈاالاجاتاھت؟اوہنںےنرفامایہک
متسکابترپبجعترکرےہوہاسںیمایسرطػےسڑباھایاجراہاھت۔افراہھتےسآامسؿیکرطػااشرہایک۔ہیدحثینسححیحص
لش
ےہ۔اوبالعءاکانؾسیدینبدبعاہللا جيرےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،سیدینباہرفؿ،نامیلؿیمیت،اوباالعلء،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزجعماتافروصخایصتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1558

راوی ً :باؼ ب ٩يٌ٘وب ٛوفی ،وٟيؽ ابوثور ،سؽیً ،باؼ ب ٩ابی یزیؽ ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ ب ٩ابی كاٟب

یؽ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ٢
اٟش ِّؽ ِّی ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
وب ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی ث َ ِو ٕر ًَ ُِّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَبَّا ُؼ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َّ
ٔيضا ٓ ََ٤ا ا ِس َت ِ٘ َب َُ ٠ط َج َب َْ ١و ََّل َط َح ْز إ ٔ ََّّل َوص َُو َي ُ٘و َُّ ٢
اٟش ََل ُ٦
َرخ ِج َ٨ا ف ٔی َب ٌِ ٔف َ َ ٧واش َ
ُُ ٨ِ ٛت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة ٓ َ َ

ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ٔ ٩أَب ٔی ثَ ِورٕ َو َٗاُٟوا ًَ ًَِ ٩بَّاؼ ٕأَب ٔی
ًََِ ٠ي َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ئ
یؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ُِِ َ ٥ف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
َیز ٔ َ
ابعد نب وقعیب وکیف ،فدیل اوبوثر ،دسی ،ابعد نب ایب سیدی ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہکم یک ویلگں ںیم الکن وت رہ درتخ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ رکات ہک اے اہلل ےک
روسؽآپ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)رپالسؾوہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔یئکرضحاتاسدحثیوکفدیلنبایبوثرےسافرفہ
ابعدنبایبزدیےسلقنرکےتںیہ۔رففہیھبایہنںیمںیہبجیکتینکاوبرغماءےہ۔

رافی  :ابعدنبوقعیبوکیف،فدیلاوبوثر،دسی،ابعدنبایبسیدی،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1559

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل٤ً ،٪ز ب ٩یو٧صً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،اسصا ٚبً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ك٠صہ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِٔ ِ ً ٩
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ َل َب إلٔ َی ٟٔزِ ٔٔ ٚج ِذ َٕ َو َّات َع ُذوا َُ ٟط ٔ٨ِ ٣ب َ ّرا َٓ َع َل َب ًََِ ٠يطٔ َٓ َص َّ٩ا ِٟح ٔ ِذ َُ َشٔ٨ی َن

ا٨َّ ٟا َٗ ٔة َٓ َ٨زَ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ش ُط ٓ ََش ََ ٩َ ٜوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أُب َ ٕٓی َو َجابٔز ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َوابِ ٔ٩
ض َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َشؽ ُ
ٔیث إَٔ َ ٧ص َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَبَّا ٕ
يض َ ٔ
َغ ْ
ومحمد نب الیغؿ ،رمع نب ویسن ،مرکہم نب امعر ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملساکیوجھکرےکےنتےکاسھتکیٹاگلرکہبطخزپاھرکےتآ ےرھپاحصہبرکاؾریضاہللاعتیل
ہنعےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےئلیکربنمانبدایبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپہبطخدےنیےگلوتفہام اسرطحرفےناگل
ےسیجافینٹنرفیتےہانچہچنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےچینارتےافراسرپاہھتریھپاوتفہپچوہایگ۔اساببںیمرضحت
ایب،اجربریضاہللاعتیلہنع،انبرمعریضاہللاعتیلامہنع،لہسنبدعس،انبابعسریضاہللاعتیلامہنعافراؾہملسریضاہللاعتیلاہنع
ےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1560

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ ب ٩سٌيؽَ ،شیک ،س٤اک ،ابوهبيا ،٪شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢جا َئ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
یک ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩أَبٔی هَ ب ِ َي َ
َش ْ

َ
ک ٔ َ ٧ي ٌّی َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪ؼ ًَ ِو ُت َص َذا ا ِِٔ ٌٟذ ََ ٩ِ ٣ٔ ٚص ٔذظ ٔ اِ ٨َّ ٟع َ٠ةٔ
رع ُٖ أََ َّ ٧
رعاب ٔ ٌّی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ب ٔ َ ٥أَ ِ ٔ
أ َِ

أَ َت ِظ َض ُؽ أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ ٓ ََؽ ًَا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١یَ ِ٨ز ٔ ُ ٩ِ ٣ٔ ٢اِ ٨َّ ٟع َ٠ةٔ َشًَّی َس َ٘ َم إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َ
َّ ُ
َ
رعاب ٔ ُّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ث ََّٗ ٥ا َِ ٢ار ٔج ٍِ ٓ ٌََا َؼ َٓأ ِس ٥ََ ٠اْلِ ِ َ
دمحم نب اامسلیع ،دمحم نب دیعس ،رشکی ،امسک ،اوبایبظؿ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وپےنھچ اگل ہک ںیم سک رطح نیقی رکفں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یبن ںیہ۔ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم وجھکر ےک اس درتخ ےک اس وخےش وک البؤں وت فہ وگایہ دے اگ ہک ںیم اہلل اک روسؽ
وہں۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناےسالبایوتفہوخہشدرتخےسوٹٹوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمرگایگ۔
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسمکحایکہکفاسپےلچاجؤوتفہفاسپالچایگافرفہارعایباملسمؿوہایگ۔ہیدحثیرغ بحیحص
ےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دمحمنبدیعس،رشکی،امسک،اوبایبظؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1561

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًاػً ،٥زرة ب ٩ثابت٠ً ،باء ب ٩اش٤ز ،ابوزیؽ ب ٩اظلب ،شرضت ابوزیؽ ب ٩اظلب رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

اػ َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا ًَزِ َرةُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َش َّؽثَ َ٨ا ًََِ ٠با ُئ بِ ُ ٩أَ ِش ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َزیِ ٔؽ بِ ُ ٩أَ ِظ َل َب َٗا ََ ٣َ ٢شضَ
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َؽ ُظ ًَل َی َو ِجهٔی َو َؼ ًَا لٔی َٗا ًََ ٢ز ِ َرةُ إَّٔ٧طُ ًَ َ
یَ ٩س َّ ٨ة َوَِ ٟي َص فٔی َرأِ ٔسطٔ إ ٔ ََّّل
َٔش َ
اغ ٔ٣ائ َ ّة َوً ِ ٔ

یب َوأَبُو َزیِ ٕؽ ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَ ِظ َل َب
َط ٌَ َز ْ
ات ب ٔ ْ
يف َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباشبر،اوباعمص،زعرةنباثتب،علناءنبارمح،اوبزدینبا بط،رضحتاوبزدی نبا بطریضاہللاعتیل ہنع رفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےرہچےرپاہھتریھپاافرریمےےئلداعیک(رافیدحثی)زعرہ ےتہںیہہکفہاکیوس
سیبربسکتزدنہرےہافراؿےکرسےکرصػدنچابؽدیفسآ ے۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔افراوبزدیاکانؾرمعفنبا بط
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،زعرةنباثتب،علناءنبارمح،اوبزدینبا بط،رضحتاوبزدینبا بطریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1562

٣وسی انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسصا ٚبً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ك٠صہ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩

اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ َ ٣ُ ٩
رع ِؿ ُت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی
وسی اْلِ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ َ ٢
كَ َِ ٠ص َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ص َة ْٔل ُ ُِّ ٦سَِ ٠ي ِٕ َ٘ َٟ ٥ؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َخ َج ِت ظ َّٔ ٤ارا ََ ٟضا
َخ َج ِت أَ َِ
َي ٌِىٔی َؿٌٔئّا أَ ِ ٔ
ْق ّاػا َٔ ٩ِ ٣طٌٔیر ٕث ُ َّ ٥أَ ِ َ
رع ُٖ ٓ ٔيطٔ ا ُِ ٟحو ََ ٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١ؽ ٔک َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ َِٓ ٥أ ِ َ
َِٓ ََّٔ ٠ت ا ِٟع ُِبزَ ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ ث ُ ََّ ٥ؼسَّ ِت ُط فٔی یَؽٔی َو َر َّؼ ِتىٔی ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َِ ٠تىٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُت

اض َٗا َُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ت ًََِ ٠يض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
بٔطٔ إَِٔ ٟيطٔ ٓ ََو َج ِؽ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َو َُ ٌَ ٣ط اُ ٨َّ ٟ
َک أَبُو ك َ َِ ٠ص َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َل ٌَاُِ ٠ُ٘ َٓ ٕ ٦ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َسَ ٠
ُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟط ُٗو ُ٣وا َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بَی ِ َن أَیِؽٔیض ٔ َِ ٥شًَّی ٔجئ ُِت أَبَا كَ َِ ٠ص َة َٓأ َ ِظبَرِتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ص َة یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ي ِٕ َٗ ٥ؽ

اض َُ ٌَ ٣ط َوَِ ٟي َص ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َ٣ا ُِ ٧لٌ ُُٔ ٤ض َِٗ ٥اَِ ٟت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ي ٕ ٥اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ٢
َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ
َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبُو كَ َِ ٠ص َة َشًَّی َٟق ٔ َی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو كَ َِ ٠ص َة ٌََ ٣طُ

ک ا ِٟع ُِبز َٔٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َشًَّی َؼ َظ ََل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَِِّ ُ٠م یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ي ٕ٣َ ٥ا ً ٔ َِ ٨ؽ ٔک َٓأ َ َت ِت ُط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َّ
َّ
ْص ِت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ي ٕ ٥بٔ ٌُ َّٕ ٜة ََ ٟضا َٓآ َؼ َِ ٣ت ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٓ ٢يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطا َئ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَّ ُٔ َٓ ٥َ ٠ت َو ًَ َ َ
َ
اہللُ أَ َِ ٪ي ُ٘و ٢ث ُ ََّٗ ٥ا ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌٟٔ ٪
َّ
َشة ٕ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أَکَُ٠وا َشًَّی
َ
َ
َخ ُجوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌَ ٔ ٟ ٪
َ َ
َشة ٕ َٓأذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أکَُ٠وا َشًی َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّ َ ٥
و ٪أَ ِو ثَ َ٤اَُ ٧وَ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢أَبُو ً ٔي َسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َخ ُجوا َٓأَک َ َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َطب ٔ ٌُوا َوا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦س ِب ٌُ َ
َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّ َ ٥
ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم ،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک
اکیرمہبتاوبہحلطریضاہللاعتیلہنعےناؾمیلسےساہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآفازںیمفعض( روفری)
وسحمس ایک ےہ۔ ولعمؾ وہات ےہ ہکآپ یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس وک وھبک ےہ۔ ایک اہمترے اپس ھچک اھکےن ےئلیک ےہ۔ فہ ےنہک وج ں
اہںانچہچناوہنںےنوجیکرفایٹںاکنںیلافراںیہنافڑینھںیمٹیپلرکریمےاہھتںیمددیایافرابیقافڑینھےھجمافڑاھدیافرےھجم
یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس جیھبدای۔ رضحت اسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہںیمفاہںاچنہپ وت یبنارکؾیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسوکتہبوسولوگںےکاسھتاپای۔ںیمفاہںڑھکاوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکایکںیہمتاوبہحلطریضاہلل
اعتیل ہنع ےن  اجیھ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایکیج اہں۔ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن وپاھچ اھکان دےرک؟ ںیم ےن رعض ایک یجاہں۔

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاسویھتںےسرفامایہکاوھٹ۔رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہفہولگلچزپےافر
ںیم اؿ ےک آےگ آےگ اھت اہیں کت ہک ںیم اوبہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آای افر اںیہن امرجا انسای۔ اوبہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےنےگلاؾمیلسریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساحصہبارکاؾریضاہللاعتیلہنعےکاسھتفیرفیالرےہںیہ
افر امہرے اپس وت اںیہن الھکےن ےئلیک ھچک ںیہن ےہ۔ فہ ےنہک وج ں اہلل افر اس اک روسؽ (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) زایدہ اجےتن ںیہ۔
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکرضحتہحلطریضاہللاعتیلہنعابرہےلکنافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسالماقت
یک رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس آےگ ڑبایھوبہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع یھب اسھت آ ے اہیں کتہک دفونں ادنر دالخ وہے۔
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاؾمیلسریضاہللاعتیلہنعاہمترےاپسوکھچکےہالؤ۔اؾمیلسریضاہللاعتیلہنعفیہ
رفایٹںالںیئ۔ رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناںیہن وتڑےناک مکحدای افراؾ میلس ریضاہللاعتیلہنع ےناؿرپ یھگڈاؽ دای۔ افر
رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اس رپ وج اہلل ےن اچاہ زپاھ افر مکحدای ہکدس آدویمں وک البؤ۔ فہ اھک رک ریس وہےئ افر ےلچ
ے۔رھپدس وکالبایفہ یھب اھک رک ریسوہےئ افرےلچ ے رھپدس وکالبای۔افراسرطح  بولگ اھکرک ریسوہے افرفہرّتسایایّس
()24آدیمآ ے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1563

٣وسی انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسصا ٚبً ٩بؽاہلل ب ٩ابی ك٠صہ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩
اہلل تٌالی ً٨ہ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ٩
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
اض ا َِ ٟو ُؿو َئ َٓ٥َِ ٠
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َشاِ َ ٧ت َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْص َوا َِ ٟت ََ ٤ص اُ ٨َّ ٟ

ئ َوأَ ََ ٣ز
َیحٔ ُؽو ُظ َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َو ُؿو ٕ
ک ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ ٓ ََو َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َؽ ُظ فٔی ذََ ٔ ٟ
اَ َ ٨َّ ٟ
آَخصٔ َِ ٥وفٔی
اض َشًَّی َت َو َّؿئُوا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ ٔ ٔ
ُفأَیِ ُت ا ِ٤َ ٟا َئ َی ِ٨بُ ٍُ َٔ ٩ِ ٣ت ِصتٔ أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓ َت َو َّؿأ َ اُ ٨َّ ٟ
اض أ ِ ٪یَ َت َو َّؿئُوا ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ َ ٢
اٟؼ َؽأِ ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َشؽ ُ
ٔیث إَٔ َ ٧ص َش ٔؽیثْ
ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َجابٔز ٕ َوزٔیَاؼ ٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ُّ

يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکرصعیکامنزاکفتقوہاکچاھتولوگںےنفوضےئلیکاپینالتش ایک نکیلاپینہناپرک
یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہل فملسےئلیکفوضاکاپینالےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ربنترپاہھتراھک افرولوگں وک اسےسفوض
رکےنوکمکحدای۔رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاویلگنںےکےچینےساپین
وک وھپےتٹ وہےئ داھکی افر امتؾ ولوگں ےن اس ےس فوض ایک اہیں کت ہک آرخی آدیم ےن یھب فوض رکایل۔ اس ابب ںیم رمعاؿ نب
نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع ،انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع افر اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ رضحت اسن ریض اہلل
اعتیلہنعیکدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1564

٣وسی انؼاری ،یو٧ص ب ٩بٜیر٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚزہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ ػؽي٘ہ رضی اہلل
راوی  :اسصا ٚب٩
ٰ
تٌالی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
وسی َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜی ِر ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙش َّؽثَىٔی اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِِ ُ ٩

َّ
َّ
َکا ََ ٣ت ُط َو َر ِش ََ ٤ة
ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت أَ َّو ُ٣َ ٢ا ابِ ُتؽ َٔی بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ ش ٔی َن أَ َرا َؼ اہللُ َ َ

َّ
ک َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ ٪یَ َِ ُٜ٤ث َوشُب َِّب إَِٔ ٟيطٔ ا َِ ٟعَِ ٠وةُ َٓ٥َِ ٠
اٟؼ ِبضٔ ٓ َََ َٜ ٤ث ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ا َِٔ ٌٟباؼ ٔبٔطٔ أَ ََِّ ٪ل َی َزی َط ِيئّا إَّٔل َجائ َ ِت ِٔ ٣ث َُّ َٙٔ ٠َٓ ١
یََ ٩ِ ُٜط ِي ْئ أَ َش َّب إَِٔ ٟيطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ ِعَ ُ٠و َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ااصنری ااحسؼ نب ومٰیس،ویسن نبریکب ،دمحم نب ااحسؼ ،زرہی ،رعفة ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنعےس رفاتی ےہ ہک
ادتباےئوبنتںیمبجاہللاعتیلےنولوگںرپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرکاتمافررتمحاظرہرکےناکارادہرفامایوتااسی
وہات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہ وخاب رفز رفنش یک رطح فاحض افر اچس وہات افر رھپ بج کت اہلل اعتیل ےن اچاہ ہی احؽ راہ۔ اؿ
دونںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولخت(اہنتیئ)وکرہزیچےسزایدہدنسپایکرکےتآ ے۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1565

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابواش٤ؽ زبیری ،اَسائي٨٣ ،١ؼور ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ہ ،شرضت ًبؽاہلل

َّ
ُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
َسائ ٔي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظا ٕر َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
وِ ٪اْلیَا ٔ
١
ت ًَ َذابّا َوإَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ٌُ ُّؽصَا ًَل َی ًَ ِض ٔؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ َز َّ ٛة َِ َ٘ ٟؽ ُ٨َّ ٛا َ٧أِک ُ ُ
اہللٔ َٗا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ٌُ ُّؽ َ
اٟل ٌَ َا ٍَ ٣َ ٦أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ص َُ ٩ن ِش ََ ٍُ ٤ت ِشبٔيضَ َّ
َّ
ئ
اٟل ٌَاَٗ ٔ ٦ا ََ ٢وأتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔإَٔ٧ا ٕ

ئ ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
ٓ ََو َؿ ٍَ َی َؽ ُظ ٓ ٔيطٔ َٓ َح ٌَ َ ١ا ِ٤َ ٟا ُئ َی ِ٨بُ ٍُ ٔ ٩ِ ٣بَی ِ ٔن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠وَ َّی ًَل َی ا َِ ٟو ُؿو ٔ
َوا ِٟب َ َر َُ ٛة َّٔ ٩ِ ٣
ئ َشًَّی َت َو َّؿأَِ٧ا ک ُ ُّ٨َ ٠ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟش َ٤ا ٔ

دمحم نب اشبر ،اوبادمح زریبی ،ارسالیئ ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک آج لک مت ولگ دقرت یک اشنوینں وک
ذعابےتھجمسوہافرل یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامےنںیماںیہنربتکاھجمسرکےتآ ے۔ل آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتاھکاناھکےتافراھکےنیکحیبستےتنس۔ ےتہںیہہکاکیرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیربنتالایایگ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیماانپاہھترھکدایافراپینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاویلگنںےسےنہباگل۔رھپآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکفوضےکابمرکاپینیکرطػآؤافرربتکآامسؿےس(اہللیکرطػےس)ےہ۔اہیںکتہکل  بےن
اساپینےسفوضایک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبادمحزریبی،ارسالیئ،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببزنفؽفیحیکتیفیکےکقلعتم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببزنفؽفیحیکتیفیکےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1566

٣وسی انؼاری ٩ٌ٣ ،بً ٩يسی٣ ،اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٟصار َٔث
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٔيک ا َِ ٟوو ُِی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِت ٔيىٔی فٔی
ٕ َیأِت َ
بِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦سأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ي َ
ک َر ُج َّل َٓ ُيک َ ِّ٤ُ ٠ىٔی َٓأَعٔی َ٣ا َي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َِ َ٘ ٠ؽ
 ١ل ٔ َی ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ض َوص َُو أَ َط ُّؽ ُظ ًَل َ َّی َوأَ ِش َياّ٧ا َی َت ََّ ٤ث ُ
ِٔ ٣ث َٔ ١ػَِ ٠ؼ َٔ ٠ة ا َِ ٟح َز ٔ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ٨ز ٔ َُِ ٠ًَ ٢يطٔ ا َِ ٟووِی فٔی ا َِ ٟي ِو ٔ ٦ذٔی ا ِٟبَرِؼ ٔ َّ
اٟظؽٔی ٔؽ ٓ ََئ ِٔؼ ُُ ٨ِ ًَ ٥ط َوإ ٔ ََّ ٪جبٔي َُ ٨ط ََ ٟي َتَٔؼَّ ُؽ
ُ
رعّٗا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ََ
ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،نعم نب یسیع ،امکل ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک احرث

نباشہؾےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکآپرپفیحسکرطحآیتےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیھبک
ےھجمیٹنھگیکیسآفازانسیئدیتیےہافرھجمرپتخسوہیتےہ۔افریھبکرفہتشآدیمیکوصرتںیمآاجاتےہافرھجمےسابترکاتےہ
رھپ ںیم اےس اید رکاتیل وہں۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک تخس رسدی ےک وممس ںیم یھب ںیم ےن داھکی ہک بج
فیحانزؽوہیئافرہیتیفیکمتخوہاجیتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکامآ ےرپہنیسپآاجایرکاتاھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعمنبیسیع،امکل،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکافصتےکقلعتم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکافصتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1567

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشرضت بزاء رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت ٔ ٩ِ ٣ذٔی ٕ ٤َّ ٔ ٟة فٔی ُش َّٕ ٠ة
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ

رض ُب َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِيطٔ َبٌٔي ُؽ َ٣ا بَی ِ َن ا َِٔ ٜ٨ِ ٤َ ٟبی ِ ٔن َ ٥ِ ٟیَ ٩ِ ُٜبٔا ِٔ َ٘ ٟؼیر ٔ
َش َِ ٤زا َئ أَ ِش َش ََ ٩ِ ٣ٔ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ط َط ٌِ ْز َي ِ ٔ

َو ََّل ب ٔ َّ
اٟلؤی َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنیسکےبملابولںفاےلصخشوکرسخ
وجڑےںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسزایدہنیسحںیہنداھکی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽدنکوھںےسےتگلآ ےافر
دنکوھںےکدرایمؿاکیفافہلصاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکدقہنابملاھتافرہنتہبوھچاٹ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترباءریضاہللاعتیلہنع

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

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1568

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،ش٤يؽ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤زہیر ،شرضت ابواسصٙ

اَ ٪و ِج ُط
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩ؤٛي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُش َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤ش َّؽثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج ْ ١ا ِٟب َ َرا َئ أَک َ َ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث ََّ ١
يض
اٟش ِي ٕٔ َٗا َََّ ٢ل ِٔ ٣ث َ ١ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ایفسؿ نب فعیک ،دیمح نب دبعارلنمح ،زریہ ،رضحت اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ فہ  ےتہ ںیہ ہک یسک صخش ےن رضحت رباء ریض اہلل
اعتیلہنعےسوساؽایکہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہابمرکولتاریکرطحاھت؟ رضحترباءریضاہللاعتیلہنعےن
رفامایںیہنہکلباچدنیکرطحاھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،دیمحنبدبعارلنمح،زریہ،رضحتاوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1569

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١ابونٌي٣ ،٥شٌوؼیً ،ث٤ا ٪ب٣ ٩ش ٥٠ب ٩ہز٣ز٧ ،آٍ ب ٩جبیر ب٣ ٩لٌ ،٥شرضت ًلی رضی اہلل

تٌالی ً٨ہ

ا ٪بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي َٕ ٥ش َّؽث َ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ُّی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ُِ ٣لٌ ًَٕٔ ٩ِ ًَ ٥ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٥َِ ٟ ٢یََ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
اٟلؤی َٔ ١و ََّل بٔا ِٔ َ٘ ٟؼیر ٔ َطث ِ َن ا ِل ََّٔ ٜی ِ ٔن َوا َِ َ٘ ٟؽ َ٣ی ِ ٔن َؿ ِع َ٥
َّسبَ ٔة إٔذَا ََ ٣شی َت ََّٔ ٜأ َ َت َّ ُّٔ ٜؤا َٛأَ٤َ َّ ٧ا اَ ِ ٧ص َّم َٔ ٩ِ ٣ػ َببٕ  ٥َِ ٟأَ َر َٗ ِب َ٠طُ َو ََّل َب ٌِ َؽ ُظ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا َ٢
ِرکاؼ ٔ ٔ
اَّ ٟزأِ ٔ
یص كَؤی َ ١ا ُِ ِ ٤َ ٟ
ض َؿ ِع َ ٥ال َ َ
يض َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوؼ ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اامسلیع ،اوبمیعن ،وعسمدی ،امثعؿ نب ملسم نب رہزم ،انعف نب ریبج نب معطم ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ۔ ہک
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسہنےبملآ ےہنوھچےٹدقےک،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکایلیھتہںافراپؤںرُپوگتشوہےتآ ے
رسیھبڑبااھتافروجڑ(ےنٹھگ ،اینہکںفہریہ) یھب،ےنیسےس انػکتابرکیابؽآ ے۔بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےتلچوتآےگ
یکرطػےتکھجوگایہکوکیئدنلبیےسیتسپیکرطػآراہوہ۔ںیمےنآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسےلہپافردعبںیمآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اسیج وکیئ ںیہن داھکی۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ ایفسؿ نب فعیک اس دحثی وک ایب ےس افر فہ وعسمد ےس ایس دنس یک
امدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،اوبمیعن،وعسمدی،امثعؿنبملسمنبرہزم،انعفنبریبجنبمعطم،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1570

ًيسی ب ٩یو٧ص٤ً ،ز بً ٩بؽاہلل ٣ولی
راوی  :ابوجٌَف ٣ص٤ؽ ب ٩ششین ب ٩ابی ش٠ي٤ہ واش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيی وًلی ب ٩شحزٰ ،
َُفة ،شرضت ابزاہي ٥ب٣ ٩ص٤ؽ ،جو شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْص اْلِ َ ِش ََ ٕٔ ٨وأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
اٟـي ُِّّی َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕا ٌِِ ٤َ ٟى َی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
َف َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ ٔ ٩أَبٔی َشَ ٔ ٠يَ ٤ة ٔٔ ِ َٗ ٩ِ ٣

َُف َة َش َّؽثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟؽ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی
َواش ْٔؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َِ ٣ول َی ُ ِ َ
ٕ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢ی ٩ِ ُٜب ٔ َّ
اٟلؤی ٔ ١ا ِٔٔ ِ٤َّ ٤ُ ٟم َو ََّل بٔا ِٔ َ٘ ٟؼیر ٔ
كَأٟبٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اًَ ٪ل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ إٔذَا َو َػ َ
اَ ٪ربِ ٌَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜبٔا َِ ٟح ٌِ ٔؽ ا َِ َ٘ ٟل ٔم َو ََّل ب ٔ َّ
اَ ٪ج ٌِ ّؽا َر ٔج َّل َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜبٔا َِ ٤ُ ٟلض ََّٔ ٥و ََّل بٔا ِ٤ُ ٟک َ َِ ٠ث ٔ٥
اٟشب ٔ ٔم ک َ َ
ا ِ٤ُ ٟتَرَ ِّؼؼ ٔ َوک َ َ
َّسبَ ٕة َطث ِ ُن
 ١ا ِ٤ُ ٟظَ ا ٔ
َش ْب أَ ِؼ ًَ ُخ ا ِِ ٌَ ٟي َ٨ی ِ ٔن أَص َِؽ ُب اْلِ َ ِطَٔارٔ َجٔ٠ي ُ
َوک َ َ
ا ٪فٔی ا َِ ٟو ِجطٔ َت ِؽو ٔ ْیز أَبِ َي ُف َُ ِ ٣
غ َوا ِل ََ ٜت ٔؽ أَ ِج َزؼُ ذُو َُ ِ ٣

ا ِل ََّٔ ٜی ِ ٔن َوا َِ َ٘ ٟؽ َ٣ی ِ ٔن إٔذَا ََ ٣شی َت َ٘ ََّٛ ٍَ ٠أَ٤َ َّ ٧ا َی ِ٤شٔی فٔی َػ َببٕ َوإٔذَا ا َِ ٟتٔ ََت ا َِ ٟتٔ ََت ٌَّ ٣ا بَی ِ َن َٛتٔٔ َِيطٔ َظا َت ُ ٥ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َوص َُو َظا َت ُ٥
َٔش ّة ََ ٩ِ ٣رآ ُظ بَؽ َٔیض ّة
ض َِ ٟض َح ّة َوأَ َِ ٟيُ ُ٨ض ِٔ َ ٥
َششُ ُض َِ ٥ػ ِؽ ّرا َوأَ ِػ َؽ ُ ٚا٨َّ ٟا ٔ
ا٨َّ ٟبٔيِّی َن أَ ِج َوؼُ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ََّٔ ٛا َوأَ ِ َ
َک ُُ ٣ض َِ ِ ً ٥
رعی َّ ٜة َوأَ ِ َ

َصابَ ُط َو ََ ٩ِ ٣ظاََ ٟل ُط ٌَِ ٣ز ٔ َٓ ّة أَ َش َّب ُط َي ُ٘و َُ٧ ٢اً ٔ ُت ُط  ٥َِ ٟأَ َر َٗ ِب َُ ٠ط َو ََّل َب ٌِ َؽ ُظ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َِ ٟي َص
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ َٕٗ ١ا َ ٢أَبُو َج ٌِ ََفٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت اْلِ َ ِػ٤ع ٔ َّی َي ُ٘و ُ ٢فٔی َت ِٔ ٔشیرٔظ ٔ ٔػ َٔ َة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِٔ ِ٤َّ ٤ُ ٟم َّ
اٟذاص ُٔب
َ
َ
ٔیؽا َوأَ َّ٣ا ا ِ٤ُ ٟت َ َر ِّؼؼُ ٓ َّ
ْصا
رعاب ٔ ًّيا َي ُ٘و َُ ٢ت ََ َِّ ٤م فٔی نُ َّظابَ ٕة أَ ِی ََّ ٣ؽ َصا ًَّ ٣ؽا َطؽ ّ
َاٟؽاظٔ ُ
َ ١ب ٌِ ُـ ُط فٔی َب ٌِ ٕف ٗ ٔ َ ّ
ك ُ ّوَّل َو َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ِ َ
َوأَ َّ٣ا ا َِ َ٘ ٟل ُم ٓ َّ
َّ ١أ ٟذی فٔی َط ٌِزٔظ ٔ ُش ُحوْ َ ٧ة أَ ِی یَ َِ ٨صىٔی َّٗ ٔ ٠يَل َوأَ َّ٣ا ا َِ ٤ُ ٟل َّض َُٓ ٥ا َِ ٟباؼ ٔ ُ ٪ا ِلَٜثٔیرُ َّ
اِ ٠ٟص ٔ٥
َاٟظؽٔی ُؽ ا ُِ ٟح ٌُو َؼة ٔ َواَّ ٟز ٔج ُ
اػ َيتٔطٔ شُ َِ ٤ز ْة َواْلِ َ ِؼ ًَخُ َّ
اٟظؽٔی ُؽ َس َواؼ ٔ ا ٌَِ ٟی ِ ٔن َواْلِ َص َِؽ ُب
َش ُب َٓ ُض َو َّأ ٟذی فٔی ٔ َ ٧
َوأَ َّ٣ا ا ِ٤ُ ٟک َ َِ ٠ث َُٓ ٥ا َِ ٤ُ ٟؽ َّو ُر ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَ َّ٣ا ا َِ ِ ٤ُ ٟ
َ
َ ١وا َِِّ ٤ٟسبَ ُة ص َُو َّ
اٟظ ٌِزُ َّ
َّ
يب ٔ٩ِ ٣
اٟؽٗ ٔ ُ
اٟلؤی ُ
يَّ ٙأ ٟذی ص َُو َٛأَّ٧طُ َٗ ٔـ ْ
 ١اْلِ َ ِطَٔارٔ َوا ِل ََ ٜت ُؽ ُِ ٣ح َت َ ٍُ ٤ا ِلَٜتٔ َٔی ِ ٔن َوص َُو ا ِٟکَاصٔ ُ َ ُ
اَّٟسة ٔ َو َّ
اٟظث ِ ُن ا ُِ ٔ ٠َِ ٟ
ور َي ُ٘و ُ٢
اٟؼَّ ِؽرٔ إلٔ َی ُّ َّ
يى اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََّٔ ٜی ِ ٔن َوا َِ َ٘ ٟؽ َ٣ی ِ ٔن َواَّ ٟت َ٘ ُّ ٍُ ٠أَ َِ ٪ی ِ٤ش َٔی بٔ ُ٘ َّوة ٕ َواٟؼَّ َب ُب ا ُِ ٟص ُؽ ُ

اٟؼ ِص َب ُة َوا ِٔ ٌَ ٟظیرُ اٟؼَّ اش ُٔب َوا َِ ٟبؽ َٔیض ُة
اَ ِ ٧ص َؽ ِرَ٧ا فٔی َػبُ ٕ
 ١ا ِ٤ُ ٟظَ ا ٔ
وب َو َػ َببٕ َو َٗ ِوُ ُٟط َجٔ٠ي ُ
غ یُزٔی ُؽ ُرؤ َُض ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٔ ٛب َوا َِ ِ ٌٟ
َٔشةُ ُّ
ا َِٔ٤ُ ٟا َجأَةُ يُ َ٘ا ُ ٢بَ َؽصِ ُتطُ بٔأ َ ِ٣ز ٕأَ ِی َٓ َحأِتُ ُط
اوبرفعجدمحمنبنیسحنبایبہمیلحفادمحنبدبعةیبضفیلعنبرجحٰ،یسیعنبویسن،رمعنبدبعاہللومیلہرفة،رضحتاربامیہنبدمحم،
وج رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع یک افالد ےس ںیہ ،رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع بج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکافاصػایبؿرکےتوترفامےتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہنےبملآ ےہنتہبتسپدقآ ےہکلبایمہندقآ ے۔آپیلص
اہللہیلعفآہل فملسےکابؽہن تہبرگنھگایےلآ ے افرہنیلکلدیسےھہکلبوھتڑےوھتڑےرگنھگایےلآ ے۔ تہبومےٹیھب ںیہن
آ ے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ یلکل وگؽ اھت ہکلب رہچے ںیم دقرے وگالیئ یھت۔ رگن رسخ فدیفس ،آںیھکن ایسہ ،ںیکلپ
یبمل ،وجڑ ڑبے افر اشہن وچڑا اھت افر دفونں اشونں ےکدرایمؿ وگتش اھت ،آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکدبؿ رپ ابؽ ںیہن آ ے۔

 سےنیسےسانػکتابولںیکاکیریکلیسیھت۔ایلیھتہں افرولتےرھبےرھبے آ ے۔بجےتلچوتریپزنیمرپاگڑرکےتلچوگای
ہک ےچین ارت رےہ وہں۔ ارگ یسک یک رطػ دےتھکی وت وپرے وھگؾ رک دےتھکی آںیھکن ریھپ رک ںیہن۔ آپ ےک اشونں ےک درایمؿ رہم
وبنت یھتفہاخمتانییبنلافر  بےساےھچ ےنیسفاےل(دسحےساپک) ب ےس رتہبنیےجہلفاےل  ،ب ےسرنؾتعیبطفاےل
افررتہبنی اعمرشتفاےل آ ے۔ وج ااچکنآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک د اتھک فہڈر اجات افر وج اتلم تبحمرکےن اتگل۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیک رعتفی رکےنفاالاتہکےہہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسےلہپ افردعبآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملساس
وکیئ ںیہن داھکی۔ اس دحثی یک دنس لصتم ںیہن۔ اوبرفعج  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن ایعمص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افصت یک
ریسفترکےتوہےئانسہکممعطدرازدق۔ ےتہںیہہکںیمےناکیارعایبوکہی ےتہوہےئانسہکئمعطیفاشنہتباانپریتتہباچنیھکرتمدد۔
معِ
سجاکدبؿوکاتہدقوہےنیکفہجےساکیدفرسےںیماسھگوہاوہقغطتہبرگنھگایےلافررلجےکلہرگنھگایےلابولںفاال۔ م
ع
م لی
اہنتی رفہب افر زایدہ وگتش فاال۔ ک م وگؽ رہشے فاال۔ رشمب رسیخ املئ وگرے رگن فاال۔ اد  ،یکسج آںیھکن وخب ایسہ
وہں۔ادھبیکسجںیکلپیبملوہں۔کددفونںاشونںےکدرایمؿہگجاےساکلہیھب ےتہںیہ۔رسمہبےنیسےسانػکتابولںیک
ل
اککیریکل۔ا سینےکسجاہھتافرریپفںیکاایلگنںافراپؤںوگتشےسرھبےوہےئوہں۔تقلعریپاگڑرکانلچ۔الصیتدنلبیےس
ارتان۔ لیلج ااشملش ڑبے وجڑفں فاال۔ رماد اشونں اک افرپ اک ہصح ےہ۔ ریشع اس ےس رماد تبحص ےہ اس ےئل ہک ریشع اص ب وک
 ےتہںیہ۔دبهنہااچکن۔
رافی  :اوبرفعج دمحم نب نیسح نب ایب ہمیلح فادمح نب دبعة یبض فیلع نب رجحٰ ،یسیع نب ویسن ،رمع نب دبعاہلل ومیل ہرفة ،رضحت
اربامیہنبدمحم،وجرضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1571

راوی  :ش٤يؽ ب٣ ٩شٌؽة ،ش٤يؽ ب ٩اسوؼ ،اسا٣ہ ب ٩زیؽ ،زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ ػؽي٘ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

ُ
ا٪
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُش َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا ُش َِ ٤ي ُؽ بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ِ ٩أ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اَ ٪ی َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔک َ ََل ٕ ٦بَ ِي َُ ٨ط ٓ َِؼ َْ ١ی ِص َٔ ُوطُ ََ ٩ِ ٣جََ ٠ص إَِٔ ٟيطٔ َٗا َ٢
َس َؼ َُ ٥ِ ٛص َذا َو َل ُٔ ٨َّ ٜط ک َ َ
َّس ُؼ َ ِ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ ُ
یؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ

دیمح نبدعسمة،دیمحنباوسد ،ااسہم نبزدی،زرہی ،رعفة ،رضحتاعہشئدصہقیریض اہللاعتیلاہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاحض افر اصػ ابںیت ایک رکےت آ ے اتہک وج اھٹیب وہ اید رکےل۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ ل  اس دحثی وک
رصػزرہییکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،دیمحنباوسد،ااسہمنبزدی،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1572

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ،ابوٗتيبہ س ٥٠بٗ ٩تيبہً ،بؽاہلل ب٣ ٩ثىی ،ث٤ا٣ہ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ئٌي ُؽ ا ِٟکََ ٤َ ٔ ٠ة ث َ ََلثّا ٟٔت ٌُِ َ٘ َُ ٨ِ ًَ ١ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
کَ َ
َغ ْ

إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی

دمحمنبییحی،اوبہبیتقملسنبہبیتق،دبعاہللنبینثم،امثہم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساکیےملکوکنیترمہبتدرھاےتاتہکولگھجمسںیکس۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػ
دبعاہللنبینثمیکرفاتیےساجےتنںیہ۔

رافی  :دمحمنبییحی،اوبہبیتقملسنبہبیتق،دبعاہللنبینثم،امثہم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1573

راوی ٗ :تيبہ ،ابٟ ٩ہيٌہً ،بيؽاہلل بِ٣ ٩یرة ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩شارث رضی اہلل تٌالی

ئ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أَ َش ّؽا أَ ِٛث َ َر
يٌ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ َٔ ٩جزِ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َت َب ُّش ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ہبیتق ،انب ہعیہل ،دیبع اہلل نب ریغمة ،رضحت دبعاہلل نب احرث ریض اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یسک وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسزایدہرکسماےتوہےئںیہنداھکی۔ہیدحثیرغ بےہافرسیدینب بیبےسیھبوقنمؽےہ۔فہدبعاہللنباحرث
ےسایسےکلثملقنرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،انبہعیہل،دیبعاہللنبریغمة،رضحتدبعاہللنباحرثریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1574

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ظاٟؽ اٟعَل ،٢یصٌیٟ ،يث ،یزیؽ ب ٩ابی شبيبً ،بؽاہلل ب ٩شارث رضی اہلل ً٨ہ

ک أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟع ََّل ُ٢
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ َٔ ٩جزِ ٕ
َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َ ١ص َذا َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ئ ِٔ ٣ث ُ
اٟش ِي ََ ٠صانٔی َش َّؽثَ َ٨ا َّ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص ََّ ٙ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ َٔ ٩جزِ ٕئ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ُّ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ٔ٩ِ ٣
ک َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َت َب ُّش ّ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
اَ ٪ؿ ٔص ُ
يض َ ٔ
َٗا َ٣َ ٢ا ک َ َ
َغ ْ
َشؽٔیثٔ َِ ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ادمحنباخدلاالخلؽ،ییحی،ثیل،سیدینبایب بیب،دبعاہللنباحرثریضاہللہنعل ےسرفاتییکادمحنباخدلاالخلؽےناوہنں
ےنییحیےسفہثیلےسفہسیدینبایب بیبےسافرفہدبعاہللنباحرثریضاہللاعتیلہنعےسلقنرکےتںیہ۔ہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکیسنہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک رکسماٹہیھت۔ہیدحثیحیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکثیلنبدعس
یکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :ادمحنباخدلاالخلؽ،ییحی،ثیل،سیدینبایب بیب،دبعاہللنباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرہموبنتےکقلعتم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرہموبنتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1575

راوی ٗ :تيبہ ،شات ٥ب ٩اس٤اًي ،١جٌؽ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت سائب ب ٩یزیؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
یؽ َي ُ٘و َُ ٢ذ َص َب ِت بٔی
اٟشائ َٔب بِ ََ ٩یز ٔ َ
َظا ًَٟٔی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی ػلَّی اہللُ ًََ٠يطٔ وس ََّ٘ َٓ ٥٠اَِ ٟت یَا َر ُسو ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ابِ ٩أ ُ ِظًٔی و ٔج ٍْ ََٓ ٤شضَ بٔزأِسٔی و َؼ ًَا لٔی بٔا ِٟب َ َر َٔ ٛة و َتو َّؿأ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ِ َ َ َ
َ َ
َ

 ١زٔ ِّر ا َِ ٟص َح َٔ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی اٟز ُِّّر
َٓٔ
ِٕ هَ ِضزٔظ ٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت إلٔ َی ا َِ ٟعا َت ٔ ٥بَی ِ َن َٛتٔٔ َِيطٔ َٓإٔذَا ص َُو ِٔ ٣ث ُ
ََشبِ ُت َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئٔطٔ َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َظَ ٠
َِم َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
ض ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی َو َجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َوأَبٔی رٔ َِ ٣ث َة َوب ُ َزیِ َؽ َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
اَ ٪و ُ َّْق َة بِ ٔ ٩إٔیَا ٕ
ُي َ٘ا ُ ٢بَ ِي ْف ََ ٟضا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َس ٔج َص َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَ ِظ َل َب َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َِ

ہبیتق ،احمت نب اامسلیع ،دعج نب دبعارلنمح ،رضحت اسبئ نب سیدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمی اخہل ےھجم یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفملسیکدختمںیمےلںیئگافررعضایکایروسؽاہلل ہیریمااھباجنےہافرامیبرےہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنریمےرسرپ
اہھت ریھپا افر ریمے ےئل ربتکیکداع یک۔ رھپ آپ یلص اہللہیلع فملس ےنفوض ایک افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ؤاچ وہا اپین
ایپ۔رھپںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکےھچیپڑھکاوہاوتداھکیہکآپ یلصاہللہیلعفملسےکدفونںاشونںےکدرایمؿرہموبنتےہ،
ےسیج رپھچٹک یک ڈنھگی وہیت ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت املسؿ ریض اہلل ہنع رقہ نب اایس زمین اجرب نب رمسہ اوبرہثم ربدیہ ایملس
دبعاہللنبرسسجرمعفنبا بطافراوبدیعسریضاہللمہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،احمتنباامسلیع،دعجنبدبعارلنمح،رضحتاسبئنبسیدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرہموبنتےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1576

راوی  :سٌيؽ ب ٩يٌ٘وب كاٟ٘انی ،ایوب ب ٩جابز ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

وب َّ
اَ ٪ظا َت ُ٥
رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب بِ َُ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِىٔی َّأ ٟذی بَی ِ َن َٛتٔٔ َِيطٔ ُ َُّؽ ّة َش َِ ٤زا َئ ِٔ ٣ث َ ١بَ ِي َـ ٔة ا َِ ٟص َ٤ا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دیعس نب وقعیب اطاقلین ،اویب نب اجرب ،امسک نب رحب  ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل

ہیلعفملسےکاشونںےکدرایمؿفایلرہماکیرسخدغفدیھتےسیجوبکرتیاکاڈناوہاتےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دیعسنبوقعیباطاقلین،اویبنباجرب،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1577

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يًٍ ،باؼ بً ٩وا ،٦شحاد ب ٩اركاة ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪فٔی
رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَبَّا ُؼ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟوا ٔ ٦أَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٟصحَّا ُد ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َساق َ ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠شُ َُ ٤
 ١ا ِِ ٌَ ٟي َ٨ی ِ ٔن
اََّ ٪ل َي ِـ َص ُ
ک إ ٔ ََّّل َت َب ُّش ّ٤ا َو ُُ ٨ِ ٛت إٔذَا َ٧وَ ِز ُت إ َِٔ ٟيطٔ ُُِٗ ٠ت أَ َِ ٛص ُ
وط ْة َوک َ َ
َوَِ ٟي َص بٔأ َ َِ ٛص ََٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمح نب عینم ،ابع د نب وعاؾ ،اجحج نب اراطة ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسیک ڈنپایلںابرکیںیھت۔آپ یلصاہللہیلعفملس ےتسنہ ںیہنآ ے ہکلبرکسماےتآ ے۔بج ںیمآپ یلص اہللہیلعفملس
یک رطػ د اتھک وت ااسی ولعمؾ وہات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن آوھکنں ںیم رسہم اگلای وہا ےہ احالہکن ااسی ںیہن وہات اھت۔ ہی دحثی
نسحرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،ابعدنبوعاؾ،اجحجنباراطة،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1578

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوٗل ،٩طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َٗ َل َٕ ٩ش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

وغ ا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿٔ٠ي ٍَ ا ِ ٥َٔ ٟٔأَ ِطک َ َ ١ا ِِ ٌَ ٟي َ٨ی ِ ٔن َُ ٨ِ ٣ض َ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمحنبعینم،اوبنطق،ہبعش ،امسکنبرحب،رضحتاجرب نبرمسہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس اک
داہؿابمرکاشکدہاھت،آںیھکنڑبیافرازیویںںیموگتشمکاھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوبنطق،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1579

راوی  :ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،شرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
َف َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿٔ٠ي ٍَ ا ِ ٥َٔ ٟٔأَ ِطک َ َ ١ا ِِ ٌَ ٟي َ٨ی ِ ٔن َُ ٨ِ ٣ض َ
وغ ا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟب َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ُُِٗ ٠ت ٔ ٔ ٟش َ٤ا ٕک
َس َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ

َ ١ط ِّ ٙا ٌَِ ٟی ِ ٔن َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا َُ ٨ِ ٣ض ُ
وغ ا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟب َٗا َ٢
 ١ا ِِ ٌَ ٟي َ٨ی ِ ٔن َٗا َ ٢كَؤی ُ
َ٣ا َؿٔ٠ي ٍُ ا َِٗ ٥َٔ ٟٔا ََ ٢وا ٔس ٍُ ا ُِِ ٠ُٗ ٥َٔ ٟٔت َ٣ا أَ ِطک َ ُ

َّ ١
اِ ٠ٟص َٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٗٔ٠ي ُ
اوبومیسدمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملساشکدہرفآ ےآوھکنں ےکانکرےےبملافرازیویںںیممکاھت۔ہبعشرفامےتںیہہکںیمےناحضکنبرحبےسوپاھچہک
َ ْ َ لْعی
صلی لْف َ
ّ ا َ ْ َن ْی ِن ےس ایک رماد ےہ؟ اوہنں ےن رفامای
َ ِ َع ا ِم اک ایک  بلط ےہ؟ اوہنں ےن رفامای ہک اشکدہ داھؿ۔ ںیم ےن وپاھچ ہک أ ُ

می
شالْعَق ِ ِتےسایکرمادےہ؟اوہنںےنرفامایمکوگتشفاےل۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
ڑبیآھکنفاےل۔ںیمےنوپاھچ َ ْ ُھو ُ
رافی  :اوبومیسدمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1580

راوی ٗ :تيبہ ،ابٟ ٩ہيٌہ ،ابویو٧ص ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

يٌ َة ًَ ِ ٩أَبٔی یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َط ِيئّا أَ ِش َش ََ ٩ِ ٣ٔ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َّ َ َّ
َس ََ فٔی ِٔ ٣ظ َيتٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠أَ٤َ َّ ٧ا
َو َسَٛ ٥َ ٠أ َّ ٪اٟظ َِ ٤ص َت ِحزٔی فٔی َو ِجضٔطٔ َو َ٣ا َرأَیِ ُت أَ َش ّؽا أَ ِ َ
اْلِ َ ِر ُق تُ ِل َوی َُ ٟط إَّٔ٧ا َِ ُ٨ٟحض ٔ ُؽ أَ ِن ُٔ َش َ٨ا َوإَّٔ٧طُ ََِ ٟیِرُ ُِٜ٣تَر ٕٔث َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ہبیتق ،انب ہعیہل ،اوبویسن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ نیسح
وکیئزیچںیہندیھکی۔وگایہک وسرج آپیلصاہللہیلعفملسیکلکشںیموھگؾراہوہ۔رھپںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےسزیتےنلچ
فاالوکیئصخشںیہنداھکی۔وگایہکزنیمآپےکےئلیٹیپلاجریہوہ۔ل (آپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتےتلچوہےئ)اینپاجونں
وکتقشمںیمڈاےتلافرآپیلصاہللہیلعفملسےبرپفاےتلچاجےتآ ے۔ہیدحثیرغ بےہ۔

رافی  :ہبیتق،انبہعیہل،اوبویسن،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1581

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
رع َق ًَل َ َّی اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ُئ َٓإٔذَا
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ ُ ٢
رع َوةُ
ُض ْب ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔٛ ٢أَُ َّ ٧ط ٔ ٩ِ ٣رٔ َجا َٔ ٢طُ٨وئ َ َة َو َرأَیِ ُت ً َٔيسی ابِ َِ ٣َ ٩ز َی ََٓ ٥إٔذَا أَ َِ
ْق ُب ا٨َّ ٟا ٔ
َُ ٣
ض ََ ٩ِ ٣رأَیِ ُت بٔطٔ َط َب ّضا ُِ
وسی َ ِ
َ
َ
َ
ْق ُب َ٩ِ ٣
ْق ُب ََ ٩ِ ٣رأَیِ ُت بٔطٔ َط َب ّضا َػاشٔبَُ ٥ِ ُٜي ٌِىٔی َنٔ َِش ُط َو َرأَیِ ُت ٔجب ِ َرائ ٔي ُ
َٓ ١إٔذَا أ ِ َ
بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َو َرأیِ ُت إٔبِ َزاص َٔيَٓ ٥إٔذَا أ ِ َ
َرأَیِ ُت بٔطٔ َط َب ّضا ؼ ٔ ِش َي ُة ص َُو ابِ َُ ٩ظٔ٠ي َٔ َة ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ُّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ہبیتق،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےنرفامایہک(بشرعماجںیم)اایبنء
رکاؾمہیلعاالسلؾریمےاسےنمآےئوتںیمےنداھکیہک)رضحتومٰیسہیلعاالسلؾرھچریےدبؿےکوجاؿآ ے(ےکلہےکلھپ)ےسیج
ہلیبق ونشة ےک ولگ ںیہ۔ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ وک داھکی وت ںیم ےن اؿ ےس زایدہ اشمہب رعفہ نب وعسمد ریض اہلل ہنع وک
اپای۔رضحتاربامیہہیلعاالسلؾاہمترےاسیھت(ینعییبنارکؾیلصاہللہیلعفملس)ےساشمتہبرےتھکآ ے۔افرربجالیئہیلعاالسلؾ
وکداھکیوتدہیحیبلکریضاہللہنعاؿےستہباشمتہبرےتھکںیہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکفتقرمعےکقلعتم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکفتقرمعےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1582

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ويٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہ ،ظاٟؽ شذاء٤ً ،ار ٣ولی بىی ہاط ،٥شرضت ابً ٩باض
رضی اہلل ً٨ہ٤ا

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ئ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ َِ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ٔ
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َٗ َاَّل أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
يٍ َو َي ٌِ ُ٘ ُ
ض َي ُ٘و ُ ٢تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ َُ ٩ظ ِٕ ٤ص َو ٔس ِّتی َن
ًَ َّْ ٤ار َِ ٣ول َی بَىٔی صَا ٔط َٕٗ ٥اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ادمحنب عینمفوقعیب نباربامیہدفریق،اامسلیع نبہیلع ،اخدلذحاء ،امعرومیل ینباہمش ،رضحتانبابعسریضاہلل امہنعرفامےتںیہ
ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنہکمرکمہمںیمریتہاسؽایقؾرفامای۔ینعیسجدفراؿآپیلصاہللہیلعفملسرپفیحآیتریہافربج
آپ ےنفافت اپیئ وت آپ یلص اہللہیلعفملسیک رمع رت ھٹس اسؽ یھت۔اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اسن نب امکل ریض
اہلل ہنع افر دعفل نب ہلظنح ریض اہلل ہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ دعفل اک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس امسع حیحص ںیہن۔ ہی دحثی
رمعفنبدانیریکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبعینمفوقعیبنباربامیہدفریق،اامسلیعنبہیلع،اخدلذحاء،امعرومیلینباہمش،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکفتقرمعےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1583

راوی  :نْصبً ٩لی ،بَش بٔ٣ ٩ـ ،١ظاٟؽ شذاء٤ً ،ار ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ش َّؽثَ َ٨ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ َّْ ٤ار َِ ٣ول َی بَىٔی صَا ٔط َٕ ٥ش َّؽثَ َ٨ا
ِم َش َّؽث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

ٔیث َش َش ُِ ٩اْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ ُوف ِّ َی َوص َُو ابِ َُ ٩ظ ِٕ ٤ص َو ٔس ِّتی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
يض
َػ ٔص ْ
رصننبیلع،رشبنبلضفم،اخدلذحاء،امعر،انبابعسریضاہللامہنعل ےسرفاتییکرصننبیلعےنفہرشبنبلضفمےسفہاخدل
ذحاءےسفہامعرےسافرفہانبابعسریضاہللامہنعےسلقنرک ےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیلاہللہیلعفملسیکفافت
ھٹسنیپاسؽیکرمعںیموہیئ۔ہیدحثیدنسےکاابتعرےسنسححیحصےہ۔
رافی  :رصننبیلع،رشبنبلضفم،اخدلذحاء،امعر،انبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1584

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،روط بً ٩باؼة ،زَکیا ب ٩اسصا٤ً ،ٚزو ب ٩ؼی٨ار ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ض َٗا َ٢
َکیَّا بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة َش َّؽث َ َ٨ا َز َ ٔ
َّ
َش َة َس َّ ٨ة َي ٌِىٔی یُووَی إَِٔ ٟيطٔ َوتُ ُوف ِّ َی َوص َُو ابِ ُ ٩ث َ ََل ٕث َو ٔس ِّتی َن َس َّ ٨ة َوفٔی ا َِ ٟباب
ََ َٜ ٣ث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة ثَ ََل َث ًَ ِ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوإَٔ َ ٧ص َو َؼُِ َٔ ٔ ١بِ َٔ ٩ش ِ٨وَ ََ ٠ة َو ََّل َي ٔؼ ُّض َ ٔ ٟؽُِٔ ََٕ ١س َ٤ا َْ ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل ُر ِؤیَ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی

َو َشؽ ُ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ
ٔیث ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمح نب عینم ،رفح نب ابعدة ،زرکای نب ااحسؼ ،رمعف نب دانیر ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفملسےنہکمرکمہمںیمریتہاسؽایقؾرفامای۔ینعیسجدفراؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفیحآیتریہافربجآپیلصاہللہیلع
فملسےن فافت اپیئ وتآپیک رمعرت ھٹس اسؽیھت۔اسابب ںیمرضحتاعہشئ،اسن نبامکل،افردعفلنب ہلظنحےس یھبرفاتی
ےہ۔دعفلاکیبنارکؾےسامسعحیحصںیہن۔ہیدحثیرمعفنبدانیریکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔

رافی  :ادمحنبعینم،رفحنبابعدة،زرکاینبااحسؼ،رمعفنبدانیر،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1585

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ابواسص٤ً ،ٙار ب ٩سٌؽ ،شرضت جزیز رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص ًََ ٩ِ ًَ ٙا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ

ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ ُ ٩ثَ ََل ٕث
ا ٪أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ِع ُل ُب َي ُ٘و َُ ٣َ ٢
ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ

َو ٔس ِّتی َن َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َوأََ٧ا ابِ ُ ٩ثَ ََل ٕث َو ٔس ِّتی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،امعر نب دعس ،رضحت رجری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اعمفہی نب ایب ایفسؿ
ریض اہلل ہنع وک اطخب رکےت وہےئ انس اوہنں ےن رفامای ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع یک
فافترت ھٹسربسیکرمعںیموہیئافرںیمیھبرت ھٹسربساکوہں۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،امعرنبدعس،رضحترجریریضاہللہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1586

راوی ً :باض ً٨بری وشش ٩ب٣ ٩ہؽی بْصیً ،بؽاٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل
ً٨ہا

َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َوا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اب
ٔی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أ ُ ِظب ٔ ِر ُت ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو َٗا َ ٢ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
ٔی فٔی َشؽٔیثٔطٔ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ات َوص َُو ابِ ُ ٩ث َ ََل ٕث َو ٔس ِّتی َن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ابِ ُ ٩أَخٔی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ابعس ربنعی فنسح نب دہمیرصبی ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انب اہشب زرہی ،رعفة ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرت ھٹساسؽیکرمعںیمفافتاپیئ۔ہیدحثینسححیحصےہ،اسدحثیوکزرہیےکےجیتھبےنزرہی
ےساوہنںےنرعفہےسافراوہنںےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایسےکلثملقنایکےہ۔
رافی  :ابعسربنعیفنسحنبدہمیرصبی،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشبزرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےکانمبقاؿاکانؾدبعاہللنبامثعؿافربقلقیتعےہ
ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےکانمبقاؿاکانؾدبعاہللنبامثعؿافربقلقیتعےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1587

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟززا ،ٚثوری ،ابواَّلشوؾ ،شرضت ًبؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َّ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِش َو ٔ
ُ
ي ٩ِ ٣ٔ ١ظٔ ِّ٠طٔ َوَِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تع ٔ ّذا َظّ ٔ ٠يَل ََّل َّت َع ِذ ُت ابِ َ ٩أَبٔی ُٗ َصا َٓ َة َظّ ٔ ٠يَل
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ َزأ ُ إلٔ َی کَُ ِّ١ظٕ ٔ ٠
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َوابِ ٔ٩
 ١اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َوإ ٔ ََّ ٪ػاش َٔبَ ٥ِ ُٜظٔ٠ي ُ

ض
ًَبَّا ٕ
ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،وثری ،اوباالوحص ،رضحت دبعاہلل  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم رہ
دفتسیکدفیتسےسربیوہں۔ارگںیمیسکوکدفتسانباتوہںوتانبایباحقہف(اوبرکب)وکدفتسانباتنکیلاہمترااسیھت(ںیم)اہلل
اک دفتس ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم رضحت اوبدیعس اوبرہریہ انب ابعس افر انب زریب ریض اہلل مہنع ےس یھب
ااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،وثری،اوباالوحص،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےکانمبقاؿاکانؾدبعاہللنبامثعؿافربقلقیتعےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1588

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،اس٤اًي ١ب ٩ابی اویص ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب
رضی اہلل ً٨ہ

ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ َویِ ٕص ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اب َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َس ِّي ُؽَ٧ا َو َظیِرَُ٧ا َوأَ َشب ُّ َ٨ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اربامیہنبدیعسوجرہی،اامسلیعنب ایبافسی،نامیلؿنبالبؽ،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحترمعنباطخبریضاہللہنعرفامےت

ںیہہکامہرےرسداراوبرکب دصقیریضاہللہنعل  ب ںیمرتہب افر یبنارکؾ یلصاہللہیلعفملسوک  بےسزایدہسوبحبآ ے۔ ہی
دحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اربامیہ نب دیعس وجرہی ،اامسلیع نب ایب افسی ،نامیلؿ نب البؽ ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےکانمبقاؿاکانؾدبعاہللنبامثعؿافربقلقیتعےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1589

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥جزیزی ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ط٘ي ٙرضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
يَٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

ا ٪أَ َش َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٗاَِ ٟت أَبُو بَ ِرکٕ ُُِٗ ٠ت ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥اَِ ٟت ًُ َ٤زُ ُُِٗ ٠ت ث ُ َّ٥
أَ ُّی أَ ِػ َص ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ََٗ ٩ِ ٣اَِ ٟت ث ُ َّ ٥أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط ُُِٗ ٠ت ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت ِت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمح نب اربامیہ دفریق ،اامسلیع نب اربامیہ ،رجریی ،رضحت دبعاہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ
ریضاہللاہنعےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساحصہبرکاؾںیمےسسکےس بےسزایدہتبحمرکےتآ ے؟رفامےنوج ں
ہکاوبرکبےس،ںیمےنوپاھچہکاؿےکدعب،رفامایرمعےس،ںیم ےنوپاھچرھپ،رفامایاوبدیبعہنبرجاحےس۔رضحتدبعاہللنبقیقش

 ےتہںیہہکںیمےنوپاھچاؿےکدعب؟نکیلاسرمہبترضحتاعہشئریضاہللاہنعاخومشرںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،اامسلیعنباربامیہ،رجریی،رضحتدبعاہللنبقیقشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےکانمبقاؿاکانؾدبعاہللنبامثعؿافربقلقیتعےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1590

راوی ٗ :تيبہ٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١سا ٥ٟب ٩ابی شٔؼہ واً٤ع وًبؽاہلل ب ٩ػہبا ٪واب ٩ابی ٟيلی وٛثیر ا٨ٟواءً ،ليہ ،شرضت
ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪وابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َو َٛثٔیر ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٩ِ ًَ ١سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی َشٔ َِؼ َة َواْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ػ ِض َب َ

ئ ک ُ ِّ٠ض ٔ ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَصِ ََّ ١
اٟؽ َر َجا ٔ
ت ا ٌُِ ٟل َی َٟی َ َراص ُِ٩ِ ٣َ ٥
اَّ ٨َّ ٟوا ٔ
َت ِص َت ُض ِ٤َ َٛ ٥ا َت َز ِو َ ٪اِ ٨َّ ٟح ََّ ٥
اٟلا ٍَ ٔ ٟفٔی أ ُ ُٓ َّٔ ٙ
ئ َوإ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وأَ ِن ٌَ َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ُْ ٩رو ٔ َی
اٟش َ٤ا ٔ
َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ

ہبیتق،دمحمنبلیضف،اسملنبایبہصفحفا،شمفدبعاہللنبابہصؿفانبایب یلیلفریثکاونلاء،ہیطع،رضحتاوبدیعسریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای ہک تنج ںیم ایلعدراجت فاولں وک ادیندراجت فاےل اس رطح دںیھکی ےگ
ےسیج مت ولگ اتسرے وک آامسؿ ےک اقف رپ دےتھکی وہ۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع ایہن دنلب دراجت فاولں ںیم
ےسںیہافرایکوخبںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دمحمنبلیضف،اسملنبایبہصفحفا،شمفدبعاہللنبابہصؿفانبایبیلیلفریثکاونلاء،ہیطع،رضحتاوبدیعسریضاہلل
ہنع

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

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1591

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی طوارب ،ابوًوا٧ہً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،اب ٩ابی ٌ٣لی ،شرضت اب ٩ابی ٌ٣لی

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اٟظ َوار ٔٔب َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َ

اٟؽَ ِ ٧يا َ٣ا َطا َئ أَ َِ ٪يٌ َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظ َل َب َی ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َظی َّ َر ُظ َربُّ ُط بَی ِ َن أَ َِ ٪يٌ َ
ٔيع
ٔيع فٔی ُّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اٟؽَ ِ ٧يا َ٣ا َطا َئ أَ ِ ٪یَأِک ُ ََ ١وبَی ِ َن َ٘ ٔ ٟا ٔ
َویَأِک ُ َ ١فٔی ُّ
ئ َربِّطٔ َٓا ِظ َت َار َ٘ ٔ ٟا َئ َربِّطٔ َٗا َََ ٓ ٢بکَی أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِػ َص ُ
َّ
ٟؽَ ِ ٧يا
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل َت ٌِ َحبُ َ
ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َػاّ ٔ ٟصا َظی َّ َر ُظ َربُّ ُط بَی ِ َن ا ُّ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َذا اٟظ ِيغٔ إ ٔ ِذ ذ َ َ

ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ أَ ًُِ ٤ََ ٠ض ِ ٥ب ٔ َ٤ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ
َوبَی ِ َن َ٘ ٔ ٟا ٔ
ئ َربِّطٔ َٓا ِظ َت َار َ٘ ٔ ٟا َئ َربِّطٔ َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ض أَ َش ْؽ أَ َ َّ٩٣إ ٔ َِ ٟي َ٨ا فٔی ُػ ِصبَتٔطٔ َوذَا ٔ
ت
بَ َِ ١ن ِٔؽ َ
ٔیک بٔآبَائ ٔ َ٨ا َوأَ َِ ٣وا٨َ ٔ ٟا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َی ٔؽظ ٔ ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَبٔی ُٗ َصا َٓ َة َوَِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تع ٔ ّذا َظّ ٔ ٠يَل ََّل َّت َع ِذ ُت ابِ َ ٩أَبٔی ُٗ َصا َٓ َة َظّ ٔ ٠يَل َو َلُ ٩ِٔ ٜو ٌّؼ َوإ ٔ َظا ُئ إ ٔ َی٤ا ُٕ ٪و ٌّؼ َوإ ٔ َظا ُئ

 ١اہللٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو َص َذا َشؽ ْ
یب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا
إ ٔ َی٤ا َّٕ ٣َ ٪ز َتی ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َوإ ٔ ََّ ٪ػاش َٔبَ ٥ِ ُٜظٔ٠ي ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕبٔإ ٔ ِس َ٨اؼ َُٕی ِر ٔ َص َذا َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ أَ َ َّ٩٣إ ٔ َِ ٟي َ٨ا َي ٌِىٔی أَ َِ ٠َ ًَ َّ٩٣ي َ٨ا

دمحمنبدبعاکلملنب ایبوشارب،اوبوعاہن،دبعاکلمل نب ریمع،انب ایبمعلی،رضحت انبایبمعلیاےنپفادل ےسرفاتیرکےتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ ہبطخ ایک وت رفامای ہک اہلل اعتیل ےن اکی صخش وک اایتخر دای ہک ینتج دمت اس اک دؽ
اچےہ داین ںیم رےہ افر وج یج اچےہ اھکےئ ےئپ ای رھپ اہلل اعتیل ےس الماقت وک اایتخر رک ےل۔ انچہچن اس ےن اہلل اعتیل یک الماقت وک
اایتخر ایک۔ رافی  ےتہ ںیہ ہک ہی نس رک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع رفےن ےگل۔ احصہب رکاؾ ےنہک ےگل ہک اس خیش (ینعی اوبرکب

ریض اہلل اعتیل ہنع) رپ بجعت ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی کین آدیم اک ہصق ایبؿ رک رےہ ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن اےس
اایتخردایافراس ےناسیکالماقتایتخریک۔رافی  ےتہ ںیہہکرضحتاوبرکبریض اہللاعتیلہنعل  ےس زایدہ اجےتنآ ے افرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاراشداک بلطھجمسےہکاسےسرمادآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہںیہ۔انچہچنرعضایکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکلب ل  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اےنپ اابء فادجاد افر اےنپ اوماؽ رقابؿ رکںی ےگ۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایانبایباحقہف(ینعیاوبرکبریضاہللاعتیلہنع)ےسزایدہل رپااسحؿرکےنفاال،امؽرخچرکےنفاالافروخبیب
دفیتس ےک وقحؼ ادا رکےنفاال وکیئ ںیہن۔(آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک) ارگ ںیم یسک وکدفتس انبات وت ایس(ینعی اوبرکب
ریض اہلل اعتیل ہنع) وک دفتس انبات نکیل ڑبی دفیتس افر ربادری اامیؿ یک ےہ۔ ہی ابت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت
رفامیئ۔ رھپ رفامای ہک اجؿ ول ہک اہمترا دفتس (آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) اہلل اعتیل ےک دفتس ںیہ۔ اس ابب ںیم رضحت
اوبدیعسریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیرغ بےہافراوبوعاہنےسیھبوقنمؽےہ۔دبعاکلملنبریمعےسایس
دنسےسلقنرکےتںیہ۔انماانیلےسرمادہیےہہکتہبااسحؿرکےنفاےلںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع،انبایبمعلی،رضحتانبایبمعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1592

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ششً ،٩بؽاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابونرضً ،بيؽ ب ٩ش٨ین ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ بِ ٔ ٩شُ َ٨ی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جََ ٠ص ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٗا َ ٢إ ٔ َِّ ًَ ٪ب ّؽا َظی َّ َر ُظ اہللُ بَی ِ َن أَ ِ ٪یُ ِؤت َٔيطُ َٔ ٩ِ ٣زص َِزة ٔ

اک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔآبَائ ٔ َ٨ا َوأ ُ ََّ ٣ضات ٔ َ٨ا َٗا ٌَََ ٓ ٢حٔب ِ َ٨ا
اٟؽَ ِ ٧يا َ٣ا َطا َئ َوبَی ِ َن َ٣ا ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َٓا ِظ َت َار َ٣ا ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ٓ ََؽیِ ََ ٨
ُّ

اض اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی َص َذا َّ
اٟؽَ ِ ٧يا َ٣ا َطا َئ َوبَی ِ َن
اٟظ ِيغٔ یُ ِعبٔرُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٕؽ َظی َّ َر ُظ اہللُ بَی ِ َن أَ ِ ٪یُ ِؤت َٔي ُط َٔ ٩ِ ٣زص َِزة ٔ ُّ
َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ ص َُو أَ ًِ٨َ ٤ََ ٠ا بٔطٔ َٓ َ٘ا َ٢
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ ص َُو ا َِ ٤ُ ٟعیَّرُ َوک َ َ
َ٣ا ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ َوص َُو َي ُ٘و ََُ ٓ ٢ؽیِ َ٨ا َک بٔآبَائ ٔ َ٨ا َوأ ُ ََّ ٣ضات ٔ َ٨ا َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ض ًَل َ َّی فٔی ُػ ِصبَتٔطٔ َو َ٣أٟطٔ أَبُو بَ ِرکٕ َوَِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تع ٔ ّذا َظّ ٔ ٠يَل ََّل َّت َع ِذ ُت أَبَا
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َ ٩ِّ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
يض
بَ ِرکٕ َظّ ٔ ٠يَل َو َل ٩ِٔ ٜأ ُ ُظ َّو ُة ِاْل ٔ ِس ََلََّ ٔ ٦ل تُ ِب َ٘ی َ َّن فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َظ ِو َظ ْة إ ٔ ََّّل َظ ِو َظ ُة أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمحنبنسح،دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،اوبرضن،دیبعنب نین،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےناکیرمہبتربنم رپفیرفیرفاموہےن ےکدعب رفامایہکاہللاعتیلےن اےنپاکیدنبے وکایتخر
دای ہک اچےہ وتداینفی زدنیگیک زتنی وک اایتخر رکےل افرارگ اچےہ وت اہلل اعتیل ےکاپسوہےنفایلزیچفں وک ایتخررک ےل۔ رضحت
اوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکہکل اےنپآابءافرااہمتوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿرکےتںیہ۔رافی ےتہںیہ
ہک ل  اؿ یک اس ابت رپ بجعت رکےن ےگل افرولگ ےنہک ےگل ہکاس خیش وکدوھکی۔ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس اکی آدیم ےک
قلعتم اتب رےہ ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن اےس داینفی افر ارخفی زدنیگ ںیم ےس اکی زیچ اایتخر رکےن ےک ےئل اہک افر ہی  ےتہ ںیہ ہک
امہرےامںابپآپیلصاہللہیلع فآہلفملسرپرقابؿ۔انچہچن(تقیقح)ںیماایتخرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیہوکدایایگاھت
افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ل  ےس زایدہ ےتھجمس آ ے۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای ہک  ب ےس زایدہ دفیتس اک
قحادارکےنفاےلافر بےسزایدہ امؽرخچرکےنفاےلاوبرکبریضاہللاعتیلہنعںیہ۔ارگںیمیسکوکدفتسانباتوتانیقیاوبرکب
ریضاہللاعتیلہنعاےکسقحتسمآ ےنکیلاالسؾیکاوختیہ اکیفےہ۔(ونس)دجسمںیماوبرکبریضاہللاعتیلہنعیک ڑھکیکےکالعفہ
وکیئڑھکیکہنرےہ۔(اےسرمادفہڑھکایکں ںیہوجولوگںےندجسمںیمآےناجےنےئلیکانبیئوہیئںیھتہیدجسمںیمیتلھکںیھت۔)ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبنسح،دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،اوبرضن،دیبعنب نین،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1593

راوی ً :لی ب ٩ششٛ ٩وفی٣ ،صبوب بُ٣ ٩حز ٗواریزی ،ؼاؤؼ ب ٩یزیؽ اوؼی ،یزیؽ اوؼی ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

یؽ اْلِ َ ِوؼ ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
وب بِ ُٔ ِ ٣ُ ٩
ُحزٕ ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی ًَ َِ ٩ؼا ُو َؼ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َِ ٣صبُ ُ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ْٔل َ َش ٕؽ ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا یَ ْؽ إ ٔ ََّّل َو َٗ ِؽ کَا َٓ ِي َ٨ا ُظ َ٣ا َظ ََل أَبَا بَ ِرکٕ َٓإ ٔ ََّٟ ٪طُ ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا یَ ّؽا یُکَآ ٔيطٔ
اہللُ ب ٔ َضا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َو َ٣ا َنٔ ٌََىٔی َ٣ا ُ ٢أَ َش ٕؽ َٗ ُّم َ٣ا َنٔ ٌََىٔی َ٣ا ُ ٢أَبٔی بَ ِرکٕ َوَِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تع ٔ ّذا َظّ ٔ ٠يَل ََّل َّت َع ِذ ُت أَبَا بَ ِرکٕ َظّ ٔ ٠يَل
 ١اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
أَ ََّل َوإ ٔ ََّ ٪ػاش َٔبَ ٥ِ ُٜظٔ٠ي ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

یلعنبنسحوکیف،سوبحبنبرحمزوقارریی،داؤدنبسیدیافدی،سیدیافدی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےکالعفہوکیئصخشااسیںیہنسجےکااسحؿاکدبہلل ےنہن
م
اکچ دای وہ۔ اہں اؿ ےک ااسحؿ اک دبہل اہلل اعتیل یہ ایقتمےک دؿ دںی ےگ۔ حھناوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک امؽ ےکالعفہ یسک ےک
امؽ ےن اام  افدئہ ںیہن اچنہپای۔ افر ارگ ںیم یسک وکدفتس انبات وت اوبرکب ریض اہلل اعتیلہنع یہ وک انبات۔ اجؿولہک اہمترا اسیھت(ینعی دمحم
یلصاہللہیلعفآہلفملس)اہللےکدفتسںیہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبنسحوکیف،سوبحبنبرحمزوقارریی،داؤدنبسیدیافدی،سیدیافدی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1594

راوی  :شش ٩اب ٩ػباط بزاز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،زائؽہً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،ربعی ب ٩رحاغ ،شرضت شذئہ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔط ا َِ ٟبزَّ ُار َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ َِ ٩زائ َٔؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی َوص َُو ابِ ُ٩
غ ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ َت ُؽوا ب ٔ َّ
اَ ٠ٟذیِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ب ٌِؽٔی أَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َوفٔی ا َِ ٟباب
رحا ٕ
َٔ
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َشَ ٩و َر َوی ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی َص َذا ا َِ ٟص ٔؽ َ
یث ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ابِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ٩
َ
ْ
َِ ٣ولّی ٟٔزٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗا ُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا
ََک ُظ ًَ ِ٩
ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ِٕ َ ٧ص َو ُظ َوک َ َ
ُفبَّ َ٤ا ذ َ َ
اُ ٪سٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة یُ َؽ ُِّ ٟص فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َ ُ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٩زائ َٔؽ َة َو َر َوی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ا٪
ٔیث إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َزائ َٔؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َو ُربَّ َ٤ا  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َّ
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ِٕ ٣َ ٢ول َی رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ
ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ أَي ِّـا ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ َسا٥ْ ٔ ٟ
َ
غ ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة
رحا ٕ
ِم ُٛوف ٔ ٌّی ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
اْلِ ِن ٌُ ٔ ُّ

نسحانبابصحزباز،ایفسؿنب،ہنیی،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمےدعباوبرکبریضاہللاعتیلہنعفرمعریضاہللاعتیلہنعیکریپیرکف۔اسابب
ںیمرضحتانبوعسمدریض اہللاعتیلہنع ےس یھبرفاتی ےہ۔ہیدحثینسحےہ۔ ایفسؿ وثریاےسدبعاکلمل نبریمعفہریعب
ےکومیلفہذحہفیریضاہللاعتیلہنعافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔رھپادمحنبعینمافریئکرضحاتیھب
ایفسؿ نب ،ہنیی افر فہ دبع اکلمل نب ریمع ےس ہی دحثی ایس یک امدنن لقن رکےت ںیہ۔ ایفسؿ نب ،ہنیی اس دحثی ںیم یھبک دتسیل
یھب رک ےت آ ے۔ انچہچن یھبک زادئہ ےک فاےطس ےس دبع اکلمل ےس افر یھبک الب فاہطس اؿ ےس لقن رکےت آ ے۔ اربامیہ نب دعس یھب
ایفسؿ وثریفہ دبع اکلمل نب ریمع ےس فہ ریعب ےک ومیل الہؽفہ ریعب فہ ذحہفی ریض اہلل اعتیلہنع ےس افر فہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےسیہیدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :نسحانبابصحزباز،ایفسؿنب،ہنیی،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1595

راوی  :سٌيؽ ب ٩یصٌی ب ٩سٌيؽ ا٣وی ،وٛيٍ ،سا ٥ٟابواٌَٟلء ٣زاؼی٤ً ،زو ب ٩ہز ،٦ربعی ب ٩رحاغ ،شرضت شذئہ رضی
اہلل ً٨ہ

ئ ا َِ ٤ُ ٟزاؼ ٔ ِّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩صَزٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وسا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َّلَ أَ ِؼرٔی َ٣ا َب َ٘أِی ٓ ٔي٥ِ ُٜ
رحا ٕ
غ ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠
َٔ

َٓا ِٗ َت ُؽوا ب ٔ َّ
اَ ٠ٟذیِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ب ٌِؽٔی َوأَ َط َار إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز

دیعس نب ییحی نب دیعس اومی ،فعیک ،اسمل اوباالعلء رمادی ،رمعف نب رہؾ ،ریعب نب رحاش ،رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک اکی رمہبت ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ آ ے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک
بککتںیممتولوگںںیموہں۔ذہلاریمےدعبمتاوبرکب(ریضاہللہنع)افررمع(ریضاہللہنع)یکریپفیرکان۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساومی،فعیک،اسملاوباالعلءرمادی،رمعفنبرہؾ،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1596

راوی ً :لی ب ٩شحز ،وٟيؽ ب٣ ٩ص٤ؽ ٣وْقی ،زہزیً ،لی ب ٩ششین ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

ْق ُّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ٤ُ ٟو َّ ٔ

ُُ ٨ِ ٛت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ كَ َ ٍَ ٠أَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َٔ ٪سي َِّؽا

ی ٩إ ٔ ََّّل ا٨َّ ٟبٔيِّی َن َوا ِِ ٤ُ ٟز َسٔ٠ی َن َیا ًَل ٔ ُّی ََّل تُ ِعبٔرِص َُ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
َخ َ
ُُ ٛضو ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َّؤٟی َن َو ِاْل ٔ ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوَ ٥َِ ٟي ِش ًََ ٍِ ٤ل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن ًَٔ ٩ِ ٣ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوا َِ ٟؤٟي ُؽ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِ ٤ُ ٟو َّ ٔ
ْق ُّی ي َُـٌ ُ

َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ض
ٔیث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

یلعنبرجح،فدیلنبدمحمومرقی،زرہی،یلعنبنیسح،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتآ ےہکاوبرکب افررمعریضاہللہنعآےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہیدفونں تنج
ےک ادڑیھ رمع ولوگں ےک رسدار ںیہ۔ ےلھچپولگ وہں ای آےنفاےل(ینعیامتؾ ولوگں ےک) اہتبل اایبنء افر رمنیلس ےک العفہ۔ اے
یلع اؿدفونںوکاسیکربخہندانی۔ہیدحثیا سدنسےسرغ بےہ۔فدیلنبدمحمومرقیفیعضںیہ،نکیلہیدحثیافردنسےس
یھبرضحتیلعریضاہللہنعےسوقنمؽےہ۔اساببںیمرضحتاسنریضاہللہنعافرانبابعسریضاہللامہنعےسیھبرفاتی
ےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،فدیلنبدمحمومرقی،زرہی،یلعنبنیسح،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1597

راوی  :شش ٩ب ٩ػباط بزاز٣ ،ص٤ؽ بٛ ٩ثیر ،اوزاعیٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاطٔ ا َِ ٟبزَّ ُار َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ی ٩إ ٔ ََّّل ا٨َّ ٟبٔيِّی َن َوا ِِ ٤ُ ٟز َسٔ٠ی َن
َخ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَبٔی بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز َص َذا َٔ ٪سي َِّؽا ُُ ٛضو ٔ ٢أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َّؤٟی َن َو ِاْل ٔ ٔ

ََّل تُ ِعب ٔ ِرص َُ٤ا َیا ًَل ٔ ُّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
نسح نب ابصح زباز ،دمحم نب ریثک ،افزایع ،اتقدة ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اوبرکبفرمعریضاہللامہنعےکقلعتمرفامایہکہیدفونںاایبنءفرمنیلسےکالعفہتنجےکامتؾادڑیھرمعولوگںےکرسدارںیہ۔اے
یلع (ریضاہللہنع)متاںیہناسیکربخہندانی۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :نسحنبابصحزباز،دمحمنبریثک،افزایع،اتقدة،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1598

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،ؼاؤؼ ،طٌيی ،شارث ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

اٟؽ ِو َرقٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َٗا َ ٢ذ َََک َؼا ُوؼُ ًَ َِّ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟصارٔ ٔ
ث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ
ُّ
ی٣َ ٩ا َظ ََل ا٨َّ ٟبٔيِّی َن
َخ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َسي َِّؽا ُُ ٛضو ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َّؤٟی َن َو ِاْل ٔ ٔ
َوا ِِ ٤ُ ٟز َسٔ٠ی َن ََّل تُ ِعب ٔ ِرص َُ٤ا َیا ًَل ٔ ُّی
وقعیب نباربامیہدفریق ،ایفس ؿنب،ہنیی،داؤد ،یبعش،احرث،رضحتیلعریضاہللہنع رفامےتںیہہکیبنارکؾ یلص اہللہیلعفملس
ےنرفامایہکاوبرکبفرمعریضاہللامہنعادڑیھرمعفاولںےکرسداروہںےگ۔اےیلع (ریضاہللہنع)متاںیہنتماتبان۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریق،ایفسؿنب،ہنیی،داؤد،یبعش،احرث،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1599

راوی  :ابوسٌيؽ اطخً٘ ،بہ ب ٩ظاٟؽ ،طٌبہ ،جزیزی ،ابونرضہ ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
بَ ِرکٕ أَ َِ ٟش ُت أَ َّو َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِس ٥ََ ٠أََِ ٟش ُت َػاش َٔب ََ ٛذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ک َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
رض َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َو َص َذا أَ َػ ُّض َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی َسٌٔي ٕؽ َو َص َذا أَ َػ ُّض
َک ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رض َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ٓ ََذ َ َ
ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل ،ہبعش،رجریی،اوبرضنہ ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعرفامےتںیہہکاوبرکبریضاہللہنع رفامےت
ںیہہکاوبرکبدصقیریضاہللہنعےنرفامایہکایکںیمولوگںےسزایدہاساکقحتسمںیہن(ینعیالختف)،ایکںیمالہپاالسؾالےنفاال
ںیہن۔ایکےھجمالفںالفںںیتلیضفاحلصںیہن۔ہیدحثیضعبرضحاتہبعشےسفہرجرییےسافرفہاوبرضنہےسلقنرکےتںیہ
افر ہی زایہ حیحص ےہ۔ دمحم نب اشبر اس دحثی وک دبعارلنمح ےس فہ ہبعش ےس فہ رجریی ےس افر فہ اوبرضنہ ےس ایس ےک ینعم دحثی
لقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل،ہبعش،رجریی،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1600

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،ش ٥ٜبً ٩ليہ ،ثابت ،شرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َ ٥ُ ٜبِ ُٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

وض ٓ ٔيض ٔ ِ ٥أَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ ٓ َََل َی ِز َٓ ٍُ إَِٔ ٟيطٔ أَ َش ْؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
رخ ُد ًَل َی أَ ِػ َصابٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِ ُ
یَ ٩واْلِ َ ِن َؼارٔ َوص ُُِ ٥جْ ُ٠
يسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
ْص ُظ إ ٔ ََّّل أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا کَاَ٧ا یَ ِ٨و َُزا ٔ ٪إَِٔ ٟيطٔ َو َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟيض ٔ َ٤ا َو َیت ََب َّش َ٤ا ٔ ٪إَِٔ ٟيطٔ َو َیت ََب َّش ُ ٥إَِٔ ٟيض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َب َ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة َو َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة
َٔ
َغ ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،مکح نب ہیطع ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج
ااصنرفاہمرجنیاحصہبیکرطػفیرفیالےتافرفہومشبؽاوبرکبفرمعےھٹیبوہےئوہےتوتیسکوکرجأتںیہنوہیتیھتہکآپیلص
اہللہیلعفملسیکرطػ رظنااھٹرکدھکیےکس۔اہںاہتبل رضحتاوبرکبفرمعریضاہللامہنع دفونںآپ یکرطػ دےتھکی افررکسماےت۔
آپیلصاہللہیلعفملسیھباںیہندھکیرکرکسماایرکےتآ ے۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػمکحنبہیطعیکرفاتی
ےساجےتنںیہ۔ضعبدحمنیثےنمکحنبہیطعےکابرےںیمالکؾایکےہ،
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،مکحنبہیطع،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1601

راوی ٤ً :ز ب ٩اس٤اًي ١ب٣ ٩حاٟؽ ب ٩سٌيؽ ،سٌيؽ ب٣ ٩ش٤٠ہ ،اس٤اًي ١ب ٩ا٣يہ٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َخ ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ َوص َُو
َخ َد ذ َ
َات َی ِوََ ٓ ٕ ٦ؽ َظ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ َوأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ أَ َش ُؽص َُ٤ا ًَ َِ ٩یٔ٤ئ٨طٔ َو ِاْل َ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

آظٔذْ بٔأَیِؽٔیض ٔ َ٤ا َو َٗا ََ ٢ص ََ ٜذا ُِ ٧ب ٌَ ُث َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َِ ٟي َص ً ٔ َِ ٨ؽص ُِ٥
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث أَي ِّـا َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
رمع نب اامسلیع نب اجمدل نب دیعس ،دیعس نب ہملسم ،اامسلیع نب اہیم ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم اس رطح دالخ وہےئ ہک آپ یک داںیئ رطػ اوبرکب آ ے افر ابںیئ رطػ رمع۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسدفونںےکاہھتڑکپےوہےئآ ےافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکل ایقتمےکدؿایسرطحااھٹےئاجںیئےگ۔ہی
دحثی رغ ب ےہ۔ دیعس نب ملسم دحمنیث ےک زندکی وقی ںیہن۔ ہی اس ےک العفہ افر دنس یھب وقنمؽ ےہ۔ اس ںیم انعف انب رمع
ریضاہللامہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :رمعنباامسلیعنباجمدلنبدیعس،دیعسنبہملسم،اامسلیعنباہیم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1602

٣وسی ٗلٌا ٪بِؽاؼی٣ ،اٟک ب ٩اس٤اًي٨٣ ،١ؼور ب ٩ابی اسوؼٛ ،ثیر ابواس٤اًي ،١ج٤يٍ ب٤ً ٩یر
راوی  :یوسٕ ب٩
ٰ
تيِم ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ک بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٔ بِ ٔ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوؼ ٔ َش َّؽثَىٔی َٛثٔی ْر أَبُو
وسی ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
ِم ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْٔ ٢لَبٔی بَ ِرکٕ أََ ِ ٧ت َػاش ٔ ٔيی ًَل َی
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َُ ٩ِ ًَ ١ج َِ ٤ي ٍٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕاٟت َّ ِي ٔ ِّ
یب
ق َو َػاش ٔ ٔيی فٔی ا َِِ ٟارٔ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ا َِ ٟص ِو ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
ویفسنبومٰیساعطقؿدغبادی،امکلنباامسلیع،وصنمرنبایباوسد،ریثکاوباامسلیع،عیمجنبریمعیمیت،رضحتانبرمعریضاہلل
امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن اوبرکب ریض اہلل امہنع ےس رفامای ہک مت ریمے اسھت اغر ںیم یھباسیھت آ ے

ذہلاوحضوکرثیھبریمےاسھتیہوہںےگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ویفسنبومٰیساعطقؿدغبادی،امکلنباامسلیع،وصنمر نبایباوسد،ریثکاوباامسلیع،عیمجنبریمعیمیت،رضحتانبرمع
ریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1603

راوی ٗ :تيبہ ،اب ٩ابی ٓؽیکً ،بؽاٌٟزیز ب ٩ا٤ٟل٠ب ،اٛ ٪ے واٟؽ ،اٛ ٪ے ؼاؼا ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ش٨لب

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ش َِ ٨لبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی أَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َّٔ ٪
ْص َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
اٟش َِ ٍُ ٤وا َِ ٟب َ ُ

َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ُِ ٣ز َس َْ ١و ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ش َِ ٨لبٕ  ٥َِ ٟیُ ِؽرٔ ِک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق،انبایبدفکی،دبعازعلسینبابلطمل،اؿےکفادل،اؿےکدادا،رضحتدبعاہللنبجیغت ےتہںیہہکاکیرمہبتیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےناوبرکب ریضاہللہنعوکداھکیہکہیدفونںعمسفرصبںیہ۔اسابب ںیمرضحتدبعاہللنبرمع ےسیھبرفاتی
ےہ۔ہیدحثیرملسےہویکہکندبعاہللنبجیغتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکںیہناپای۔
رافی  :ہبیتق،انبایبدفکی،دبعازعلسینبابلطمل،اؿےکفادل،اؿےکدادا،رضحتدبعاہللنبجیغت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1604

٣وسی انؼاری ٩ٌ٣ ،بً ٩يسی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی
راوی  :ابو٣وسی اسصا ٚبٰ ٩
اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ک
ض َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ إٔذَا َٗ َاَ٘ ٣َ ٦ا ََ ٣
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣ُ ٢زُوا أَبَا بَ ِرکٕ َٓ ُِ ٠ي َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُکَا ٔ
ض َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َ٣ُ ٢زُوا أَبَا بَ ِرکٕ َٓ ُِ ٠ي َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
ئ َٓأ ِ ُِ ٣ز ًُ ََ ٤ز َٓ ُِ ٠ي َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
 ٥َِ ٟي ُِش ٍِ ٔ٤اَ ٨َّ ٟ
ض َٓٔ ٌَََِ ٠ت
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُکَا ٔ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟصٔ َِؼ َة ُٗولٔی َٟطُ إ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ إٔذَا َٗ َاَ٘ ٣َ ٦ا ََ ٣
ئ َٓأ ِ ُِ ٣ز ًُ ََ ٤ز َٓ ُِ ٠ي َؼ ِّ١ب ٔا٨َّ ٟا ٔ
ک  ٥َِ ٟي ُِش ٍِ ٔ٤اَ ٨َّ ٟ
ض َٓ َ٘اَِ ٟت
َشٔ َِؼ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَْٔ َّ٩َُّٜ٧لَِ٧ت ُ َّن َػ َواش َٔب ُ
ٕ ُ٣زُوا أَبَا بَ ِرکٕ َٓ ُِ ٠ي َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
ات یُو ُس َ

يسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َشٔ َِؼ ُة ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ْٔل ُ ٔػ َ
يب ٔٔ ٨ِ ٣ک َظی ِ ّرا َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
ض َو َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة
وسی َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ َوأَبٔی َُ ٣
اوبومیسااحسؼنبومٰیسااصنری،نعمنبیسیع،امکلنباسن،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئ ریضاہللاہنعےسرفاتیےہ
ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہکاوبرکبوکمکحدفہکولوگںیکامنزیکاامتمرکںی،انچہچنرضحتاعہشئریض اہللاہنعےن
رعض ایک ہک اوبرکب بج آپ یک ہگج رپ ڑھکے وہں ےگ وت رف زپںی ےگ ،سجیک فہج ےس ولگ اؿ یک رقات ںیہن نس ںیکس ےگ۔
ذہلا رمع وک مکح ددیےئجی ہک اامتم رکںی ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک اوبرکب وک مکح دف ہک امنز زپاھںیئ۔ اس رمہبت رضحت
اعہشئریضاہللاہنعےنہصفحریضاہللاہنعےسرفامایہکآپیلصاہللہیلعفملسےسوہکہکاوبرکبرفزپںیےگ۔ہصفحریضاہللاہنع
ےن ااسی یہ ایک۔آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای مت وعرںیت یہ وہ وہنجں ےن ویفسہیلعاالسلؾ وک دیق اخہن اجےن رپ وبجمررک دای۔ اجؤ
افراوبرکبوکمکحدفہکامنززپاھںیئ۔رھپہصفحاعہشئریضاہللاہنعےسےنہکوج ںہکمتےسےھجمیھبکریخںیہنیچنہپ۔ہیدحثینسح
حیحصےہ۔افراساببںیمرضحتدبعاہللنبوعسمداوبومیسانبابعسافراسملنبدیبعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :اوبومیسااحسؼنبومٰیسااصنری،نعمنبیسیع،امکلنباسن،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1605

ًيسی ب٣ ٩ي٤و ٪انؼاری ٗاس ٥ب٣ ٩ص٤ؽ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا
راوی  :نْص بً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤وفی ،اش٤ؽ ب ٩بظیرٰ ،

ْص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٪اْلِ َ ِن َؼارٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ

ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی َِ ٨بغٔی ِ َ٘ ٔ ٟؤ ٕٓ ٦يض ٔ ِ ٥أَبُو بَ ِرکٕ أَ َِ ٪ی ُؤ َُّ ٣ض َُِ ٥یِرُ ُظ َٗا َ٢
یب
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
رصن نب دبعارلنمح وکیف ،ادمح نب ریشبٰ،یسیع نب ومیمؿ ااصنری اقمس نب دمحم ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ یسک وقؾ ںیم اوبرکب وہں وت اؿ ےک العفہ اامتم رکےن اک قح یسک وک ںیہن۔ ہی دحثی رغ ب
ےہ۔
رافی  :رصننبدبعارلنمحوکیف،ادمحنبریشبٰ،یسیعنبومیمؿااصنریاقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1606

٣وسی انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زہزی ،ش٤يؽ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اسصا ٚبٰ ٩

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِنٔ َََ ٙز ِو َجی ِ ٔن فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ُ ٧وؼ ٔ َی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َیا ًَ ِب َؽ اہللٔ َص َذا َظی ِ ْر

ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِص ٔ١
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا ِٟح ٔ َضاؼ ٔؼُعٔ َی ٔ ٩ِ ٣بَ ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١اٟؼَّ ََلة ٔؼُعٔ َی ٔ ٩ِ ٣بَ ٔ
اب ا ِٟحٔ َضاؼ ٔ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اب اٟؼَّ ََلة ٔ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ِّٔ ١
اب اَّ ٟزیَّا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َ٣ا ًَل َی
اٟؼ َيا ٔ ٦ؼُعٔ َی ٔ ٩ِ ٣بَ ٔ
اٟؼَّ َؽ َٗ ٔة ؼُعٔ َی ٔ ٩ِ ٣بَ ٔ
اب اٟؼَّ َؽ َٗ ٔة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِٗ ٥ا َ٢
ِک اْلِ َبِ َو ٔ
ورة ٕ ٓ ََض ِ ١یُ ِؽع َی أَ َش ْؽ ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
َُ ٩ِ ٣ؼعٔ َی َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔاْلِ َبِ َو ٔ
اب ک ُ َِّ ٠ضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وأَ ِر ُجو أَ َِ ٪تَ ُٜ
ُض َ
اب ُٔ َ ٩ِ ٣
يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکلنباسن،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشاہللیکراہںیمیسکزیچاکوجڑا(ینعیدفدرل ایدفرفےپفہریہ)رخچرکےاگوتاسےکےئل
تنج ںیم اکپرا اجےئ اگ ہک اے اہلل ےک دنبے ہی تنج ریتے ےئل ایتر یک یئگ ےہ۔ انچہچن وج امنز نسحب فوخیب وشخع فوضخع ےک
اسھتزپاتھےہاےس امنزےکدرفازےےسالبای اجےئاگ،اہجد رکےنفاولںوکاہجدےکدرفازےےسدصہقرکےنفاولںوکدصہق
ےک درفازے افر رفزہ دارفں وک رفزہ ےک درفازے ےس اکپرا اجےئ اگ۔ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ
اہلل ریمےامںابپآپرپ رقابؿیسکصخشاکامتؾدرفازفںےسالبایاجانرضفریوتںیہنویکںہکاکیدرفازےےس البایاجاناکیف
ےہ ،نکیل ایک وکیئ ااسی یھب وہاگ۔ ےسج (وطبر ازعازفارکاؾ ےک)امتؾ درفازفں ےس البای اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایاہں
ںیمادیمرکاتوہںہکمتایہنںیموہےگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکلنباسن،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1607

راوی  :ہارو ٪بً ٩بؽاہلل بزاز بِؽاؼیٓ ،ـ ١ب ٩ؼٛین ،ہظا ٦ب ٩سٌؽ ،زیؽ ب ٩اس ،٥٠اس ،٥٠شرضت ً٤ز ب ٩ظلاب رضی
اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُُ ٩ؼ َٛی ِ ٕن َش َّؽث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِس٩ِ ًَ ٥ََ ٠
َش َّؽثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا َِ ٟبزَّا ُز ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
ک ً ٔ ِ٨ؽٔی َّ ٣اَّل
اب َي ُ٘و ُ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ َ ٧ ٪ت َؼ َّؽ َََ ٓ ٚوآ ََ ٙذََ ٔ ٟ
أَبٔيطٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

َٓ ُُِ٘ ٠ت ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ِسب ٔ ُ ٙأَبَا بَ ِرکٕ إ ٔ َِ ٪س َب ِ٘ ُتطُ َی ِو ّ٣ا َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ َ٣الٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَبِ َ٘ ِي َت
ک َٗا َ ٢أَ ِب َ٘ ِي ُت َُ ٟض ِ ٥اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط ُُِٗ ٠ت
ک ُُِٗ ٠ت ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوأَتَی أَبُو بَ ِرکٕ بٔکُ٣َ ِّ١ا ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا بَ ِرکٕ َ٣ا أَبِ َ٘ ِي َت ْٔلَ ِصَ ٔ ٠
ْٔلَ ِصَ ٔ ٠
َواہللٔ ََّل أَ ِسب ٔ ُ٘ ُط إلٔ َی َط ِي ٕئ أَبَ ّؽا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ

اہرفؿنبدبعاہللزبازدغبادی،لضفنبدنیک،اشہؾنب دعس،زدینباملس،املس ،رضحترمعنباطخب ریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکاکیرمہبتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنںیمہدصہق دےنیاکمکحدای۔اافتؼےساؿدونںریمےاپسامؽیھباھت۔ںیموسےنچ
اگلہکآجںیماوبرکبےستقبسےلایگوتےلایگ۔انچہچنںیماانپآداھامؽےلرکاحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکرھگ
فاولں ےک ےئل ایک وھچڑا؟ رعض ایک اام  یہ انتج اسھت الای وہں۔ رھپ اوبرکب آےئ وت  ب ھچک ےل رک احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنوپاھچہکرھگفاولںےکےئلایکوھچڑا؟رعضایکاؿےکےئلاہللافراساکروسؽ(رضحترمع ےتہںیہ)اسرپںیمےن اہک
ںیمیھبکاؿ(اوبرکب)رپتقبساحلصںیہنرکاتکس۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللزبازدغبادی،لضفنبدنیک،اشہؾنبدعس،زدینباملس،املس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1608

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩جبیر ب٣ ٩لٌ ،٥شرضت جبیر ب٣ ٩لٌ ٥رضی اہلل

ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُِ ٣لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ُج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ ِظب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓک َ َِّ ٤َ ٠ت ُط فٔی َط ِي ٕئ َوأَ ََ ٣ز َصا بٔأ َ ِ٣ز ٕ

َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َرأَیِ َت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ ٔج ِؽ َک َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔؽٔیىٔی َٓائًِٔی أَبَا بَ ِرکٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اؿےکفادل،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتریبجنبمعطمریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکی
وعرتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہیئافروکیئابتیک۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےناےسوکیئمکحدای۔فہ
ےنہک یگل ای روسؽ اہلل ارگ ںیمدفابرہ احرض وہےن رپ آپ وک ہن اپؤں وت ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ ااسی وہ وتمت
اوبرکبےکاپساجانہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اؿےکفادل،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتریبجنبمعطمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1609

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابزاہي ٥ب٣ ٩عتار ،اسصا ٚب ٩راطؽ ،زہزی ،رعوة ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙبِ َٔ ٩را ٔط ٕؽ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اب أَبٔی بَ ِرکٕ َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔ َش ِّؽ اْلِ َبِ َو ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اب إ ٔ ََّّل بَ َ
دمحمنبدیمح،اربامیہنباتخمر ،ااحسؼنبرادش،زرہی،رعفة ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس

ےن اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک درفازے ےک وساامتؾ درفازے دنب رکےن اک مکح دای۔ اس ابب ںیم رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس
یھبرفاتیےہ۔ہیدحثیایسدنسےسرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبدیمح،اربامیہنباتخمر،ااحسؼنبرادش،زرہی،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1610

راوی  :انؼاری ،٩ٌ٣ ،اسصا ٚب ٩یصٌی ب ٩ك٠صہ ،اسصا ٚب ٩ك٠صہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ
ِم ًَت ٔي ّ٘ا َص َذا َشؽ ْ
یب
َؼ َظ ًََ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أََ ِ ٧ت ًَت ُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ٔي ٙاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََي ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُس ِّ َ
َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ٔیث ًَ َِ ٩ٕ ٌِ ٣َ ٩و َٗا ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢
ااصنری،نعم،ااحسؼ نبییحی نبہحلط،ااحسؼ نبہحلط ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےسرفاتیےہہکاکی رمہبت رضحتاوبرکب یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت اہلل یک رطػ ےس دفزخ یک آگ ےس
آزاد  ےئ وہ۔ ینعی (قیتع وہ) ۔ انچہچن اس دؿ ےس اؿ اک انؾ قیتع زپ ایگ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ضعب رضحات اس دحثی وک نعم
ےسافرفہومٰیسنبہحلطےساعہشئریضاہللاہنعےکوحاےلےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،ااحسؼنبییحینبہحلط،ااحسؼنبہحلط،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1611

راوی  :ابوسٌيؽ ،اطخ۔ ت٠يؽ ب ٩س٠امی ،٪ابوجصاًٖ ،ليہ ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا َتٔ٠ي ُؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ا َِ ٟحص ٔ
َّاٖ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی إ ٔ ََّّل َٟطُ َوز َٔیزا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ َّٔ ١
ای ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ١
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َو َوز َٔیزا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓأ َ َّ٣ا َوز َٔیز َ
َّ
یب
اٟش َ٤ا ٔ
ای ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
َ ١و ٔ٣يکَائ ٔي ُ
ئ َٓحٔبِرٔی ُ
ق َٓأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َ ١وأَ َّ٣ا َوز َٔیز َ
َغ ْ
اَّ ٪
اس ُُ ٤ط َؼا ُوؼُ بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِو ٕ
اٟث ِور ِّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟحص ٔ
َوأَبُو ا َِ ٟحص ٔ
اِ ٣َ ٪زؿ ًّٔيا َو َتٔ٠ي ُؽ بِ ُ٩
َّاٖ َوک َ َ
ٖ َویُ ِز َوی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َّاٖ ِ

ٔیص َوص َُو ٔطيع ٔ ٌّی
ُسََ ِ ٠امی َ ٪یُِٜى َی أَبَا إ ٔ ِؼر َ

تنبنامیلؿ،اوباحجػ،ہیطع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
اوبدیعس،اجش۔ د
ےن رفامای ہک رہ یبن ےک دف فزری آامسؿ ےس افر دف فزری زنیم فاولں ےس وہےت ںیہ۔ سپ ریمے آامسین فزری ربجالیئ ف اکیملیئ امہیلع
االسلؾ ںیہ افر الہ زنیم ےس اوبرکب فرمع ریض اہلل امہنع ریمے فزری ںیہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ اوباحجػ اک انؾ داؤد نب ایب
وعػےہ۔ایفسؿوثریرہمحاہللےسوقنمؽےہہکاوباحجػدنسپدیہصخشںیہ۔
تنبنامیلؿ،اوباحجػ،ہیطع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
رافی  :اوبدیعس،اجش۔ د
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1612

راوی :

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ
َّ
َّ
ْق ّة إٔذِ َٗاَِ ٟت  ٥َِ ٟأ ُ ِظَِٙ ٠
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بَ ِي َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١راْ ٔ ٛب َب َ َ
ُِح ٔ
ث َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َذ َٟٝٔأََ٧ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو َ٣ا
َ ٔ ٟض َذا إٔ٤َ َّ ٧ا ُظُ ِ٘ ٔ ٠ت ِ َ ٠ٟٔ
ص َُ٤ا فٔی ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد  ،ہبعش،دعس نباربامیہ ،اوبہملس نبدبعارلنمح ،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس
ےن رفامای ہک اکی رمہبت اکی صخش اگےئ رپ وسار وہا وت فہ ےنہک یگل ہک ںیم وساری ےک ےئل دیپا ںیہن یکیئگ ےھجم وت یتیھک ابڑی ےک ےئل
دیپا ایکایگ ےہ رھپ روسؽ اہللیلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہک ںیم اوبرکب افر رمعاس ابت رپ اامیؿالےئ ۔ رضحت اوبہملس رفامےتںیہ
ہک فہ دفونں رضحات اس دؿ فاہں وموجد ںیہن آ ے ۔ دمحم نب اشبر یھب دمحم نب رفعج ےس افر فہ ہبعش ےس ایس دنس ےس ایس امدنن لقن
رکےتںیہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمبقرضحترمعنباطخبریضاہللہنع
ابب  :انمبقاکایبؿ
انمبقرضحترمعنباطخبریضاہللہنع

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1613

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و ٣ص٤ؽ ب ٩رآٍ ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ،ظارجہ بً ٩بؽاہلل انؼاری٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل

ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َظارٔ َج ُة بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ٩
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ک بٔأبَٔی َج ِض ٕ١
اُ ٠ٟض َّ ٥أًَٔزَّ ِاْل ٔ ِس ََل َ ٦بٔأ َ َشبِّ َص َذیِ ٔ ٩اَّ ٟز ُج َ٠ی ِ ٔن إَِٔ ٟي َ

ا ٪أَ َش َّب ُض َ٤ا إَِٔ ٟيطٔ ًُ َ٤زُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
أَ ِو بٔ ٌُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
يض َ ٔ
اب َٗا ََ ٢وک َ َ
َغ ْ

دمحمنباشبرفدمحم نبراعف،اوباعرمدقعی،اخرہج نبدبعاہللااصنری،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن داع یک ہک ای اہلل اوبلہج افر رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ںیم ےس وج ےھجت زایدہ دنسپ وہ اس ےس االسؾ وک
وقتتی اچنہپ۔ رافی رفامےت ںیہ انچہچن رمع ریض اہلل ہنع یہ اہلل ےک زندکی سوبحب ےلکن۔ ہی دحثی انب رمع ریض اہلل امہنع یک رفاتی
ےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفدمحمنبراعف،اوباعرمدقعی،اخرہجنبدبعاہللااصنری،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1614

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ً٘ؽیَ ،خبہ بً ٩بؽاہلل انؼاری٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َظارٔ َج ُة بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

ض أَ ِْ ٣ز َٗ ُّم َٓ َ٘اُٟوا ٓ ٔيطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َج ٌَ َ ١ا َِ ٟص ًََّ ٙل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٤َ ًُ ٪ز َو َِٗ٠بٔطٔ و َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ٣ا َ٧زَ َ ٢بٔا٨َّ ٟا ٔ

َّ
اب ٓ ٔيطٔ َط َّ
ْقآ ًَُ ٪ل َی ِ َ ٧صو ٔ َ٣ا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ١
َو َٗا َٔ ٓ ٢يطٔ ًُ َ٤زُ أَ ِو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ک َظارٔ َج ُة إَّٔل َ٧زَ َٔ ٓ ٢يطٔ ا ِِ ُ ٟ

ض َوأَبٔی ذ ٓ َٕر َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َظارٔ َج ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َغ ْ
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ص َُو ابِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوص َُو ٔث َ٘ ْة

دمحم نب اشبر ،اوباعرم دقعی ،رخہب نب دبعاہلل ااصنری ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس
ےنرفامایہکاہللاعتیلےنرمعریضاہللہنعےکدؽافرزابؿرپقحاجریرکدایےہ۔رضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکوکیئ
فاہعق ااسی ںیہن سج ںیم رضحت رمع ریض اہلل افر دفرسے ولوگں ےن وکیئ راےئ دی وہ افر رقآؿ رمع ریض اہلل ہنع ےک وقؽ یک
وماتقف ںیم ہن ارتا وہ۔ (ینعی ہشیمہ ااسی یہ وہات) ۔ اس ابب ںیم لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع اوبذر افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
یھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی،رخہبنبدبعاہللااصنری،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1615

راوی  :ابوَکیب ،یو٧ص ب ٩بٜیر ،نرض ابی ً٤زً ،رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩بَُٜیِر ٕ ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رض أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أًَٔزَّ ِاْل ٔ ِس ََل َ ٦بٔأبَٔی َج ِض ٔ ١ابِ ٔ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَ ِو بٔ ٌُ ََ ٤ز َٗا ََٓ ٢أ َ ِػ َبضَ َٓ َِ َؽا ًُ َ٤زُ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٓأ َ ِسَٗ ٥ََ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رض أَبٔی ًُ ََ ٤ز َوص َُو یَ ِزؤی َ٨َ ٣أٛی َر
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی أ ِ ٨َّ ٟ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

اوبرک ب،ویسننبریکب،رضنایبرمع،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنداع
یک ہک ای اہلل االسؾ وک اوبلہج ای رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےک االسؾ ےس وقتتیاچنہپ۔ انچہچن رضحت رمع دفرسی حبص یبن ارکؾ یلص
اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر السؾ الےئ۔ ہی دحثی اس دنس ےس رغ ب ےہ۔ ضعب دحمنیث ےن رضن اوبرمع ےک

ابرےںیمالکؾایکےہ۔
رافی  :اوبرک ب،ویسننبریکب،رضنایبرمع،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1616

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىیً ،بؽاہلل ب ٩ؼاؤؼ واسلی ابو٣ص٤ؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر٣ ،ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت
جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ؼا ُو َؼ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی أَبُو َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ابِ ُ ٩أَخٔی َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
ض بَ ٌِ َؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َیا َظی ِ َر ا٨َّ ٟا ٔ

َاک َٓ َِ َ٘ ٠ؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا كَِ ٌََ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی َر ُج َٕ ١ظیِر ٕ ٔ٩ِ ٣
ک إ ٔ َِِ ٠ُٗ ٪ت ذ َ
بَ ِرکٕ أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
اک َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ئ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ ب ٔ َذ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
دمحم نب ینثم ،دبعاہلل نب داؤد فایطس اوبدمحم ،دبعارلنمح نب دمحم نب دکنمر ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک اے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب امتؾ
ااسنونں ےس رتہب اوہنں ےن رفامای مت اس رطح ہہک رےہوہ احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع
فملس رفامےت آ ے ہک رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رتہب یسک صخش رپ وسرج ولطع ںیہن وہا۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک
رصػایسدنسےساجےتنںیہافرہیدنسوقیںیہناساببںیمرضحتاوبدرداءریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دبعاہلل نب داؤد فایطس اوبدمحم ،دبعارلنمح نب دمحم نب دکنمر ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل

اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1617

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ثىیً ،بؽاہلل ب ٩ؼاؤؼ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب ،شرضت ٣ص٤ؽ ب ٩سیری٩

یَٗ ٩ا َ٣َ ٢ا أَ ُه ُّ٩
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ؼا ُو َؼ ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َر ُج َّل َی َِ ٨ت٘ ٔ ُؽ أَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز یُ ٔص ُّب أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنبینثم،دبعاہللنبداؤد،امحدنبزدی،اویب،رضحتدمحمنبریسنیرفامےتںیہہکریمےایخؽںیموکیئروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےستبحم رکےنفاالصخشاوبرکب ریضاہللاعتیلہنع افر رمعریضاہللاعتیلہنعیکاشؿ ںیم ن صیق ںیہنرک اتکسہیدحثی
رغ بنسحےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاہللنبداؤد،امحدنبزدی،اویب،رضحتدمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1618

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيبْ٣ ،قی ،شيوة بَ ٩شیض ،برک ب٤ً ٩زوَ٣ ،شط ب ٩ہاًا ،٪شرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

اَ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٪ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ
َشیِ ٕض ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َشطٔ بِ َٔ ٩صا ًَ َ
ْق ُئ ًَ َِ ٩ش ِي َو َة بِ َٔ ُ ٩
رک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ِ ٣ٔ ٩
یب ََّل
اَ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
اَ ٪ب ٌِؽٔی ٔ َ ٧ي ٌّی َٟک َ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ک َ َ
َغ ْ
ا٪
َش ٔط بِ ٔ ٩صَا ًَ َ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َٔ ِ ٣
ہملس نب بیبش ،رقمی ،ویحة نب رشحی،رکب نب رمعف ،رشمح نباہاعؿ ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگریمےدعبوکیئیبنوہاتوترمعنباطخبوہےتہیدحثینسحرغ بےہل اسدحثیوکرصػ
رشمحنباہاعؿیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ہملسنببیبش،رقمی،ویحةنبرشحی،رکبنبرمعف،رشمحنباہاعؿ،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1619

راوی ٗ :تيبہٟ ،يثً٘ ،ي ،١زہزی ،ش٤زة بً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ش ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اب َٗا ُٟوا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت َٛأنَِّی أُت ُ
ٔيت بٔ َ٘ َؽ ٕط َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن ٓ َ ٔ
ََشبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأ َ ًِ َل ِي ُت ٓ َِـلٔی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ

ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ُط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا َِٗ ٥َِ ٠ٌٔ ٟا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ہبیتق،ثیل ،لیقع،زرہی ،زمحة نبدبعاہلل نبرمع،رضحت انبرمعریضاہللاعتیلہنع ےس رفاتیےہہک یبنارکؾ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایںیمےنوخابداھکیہکریمےاپساکیدفدھاکایپہلالایایگںیمےناس ںیمےسایپافرابیقرمعنباطخبریضاہلل

اعتیلہنعوکدےدایاحصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکسایکریبعتایکوہیئ۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکسریبعتملعےہہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،زمحةنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1620

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

ْقیِ ٕع َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أَنِّی أََ٧ا ص َُو َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َ ٩ِ ٣ص َُو َٓ َ٘اُٟوا ًُ َ٤زُ بِ ُ٩
ْص َٗاُٟوا ٔ ٟظَ ٓ ٕ
َٓإٔذَا أََ٧ا بٔ َ٘ ِْصٕ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا ا ُِ ِ َ٘ ٟ
اب َٔ ُ ٩ِ ٣
يض
اب َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ ٟع َّل ٔ
یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ںیمتنجںیمدالخوہاوتاکیوسےناکلحمداھکیںیم ےنوپاھچہکہیسکےکےئل ےہ؟ےنہکےگلرقشیےک اکیونوجاؿےکےئل
ےہںیماھجمسہکفہںیمیہوہںسپںیمےنوپاھچہکفہوکؿےہ؟ےنہکےگلفہرمعنب اطخبریضاہللاعتیلہنعںیہ۔ہیدحثینسح
حیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1621

راوی  :ششین ب ٩رحیث ابوً٤ار ٣زوزیً ،لی ب ٩ششین ب ٩واٗؽ ،اٛ ٪ے واٟؽً ،بؽاہلل ب ٩بزیؽة ،شرضت بزیؽہ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

رحیِ ٕث أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ َش َّؽثَىٔی أَبٔی َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبٔی ب ُ َزیِ َؽ َة َٗا َ ٢أَ ِػ َبضَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؽ ًَا ب ٔ ََل َّّل َٓ َ٘ا ََ ٢یا ب ٔ ََل ُ ٢ب ٔ ََ ٥س َب ِ٘ َتىٔی إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٣ا
ک أَ َ٣امٔی َٓأ َ َت ِي ُت ًَل َی َٗ ِْصٕ
ک أَ َ٣امٔی َؼ َظُِ ٠ت ا َِ ٟبارٔ َش َة ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َظ ِظ َعظَ َت َ
َؼ َظُِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ ُّم إ ٔ ََّّل َسُ ٌِ ٔ٤ت َظ ِظ َعظَ َت َ
َ
َش ٕ
ْص َٗاُٟوا َ ٔ ٟز ُج ٕ١
َُ ٣زبَّ ٍٕ ُٔ ِ ٣
رعب ٔ ٌّی َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا ا ُِ ِ َ٘ ٟ
ٖ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا ا ُِ ِ َ٘ ٟ
ْص َٓ َ٘اُٟوا َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ٧ا َ َ
ُ
َ
ْص َٗاُٟوا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ٩
ْص َٗاُٟوا َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أ َّ٣ةٔ َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ُُِٗ ٠ت أََ٧ا َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا ا ُِ ِ َ٘ ٟ
ْقش ٌّٔی َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا ا ُِ ِ َ٘ ٟ
ْقیِ ٕع ُُِٗ ٠ت أَ٧ا ُ َ
َٔ ُ ٩ِ ٣
اب َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ ََل َْ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَذَُّ ِ ٧ت َٗ ُّم إ ٔ ََّّل َػ َِّ ٠ي ُت َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َو َ٣ا أَ َػابَىٔی َش َؽ ْث َٗ ُّم إ ٔ ََّّل َت َو َّؿأ ِ ُت ً ٔ َِ ٨ؽ َصا َو َرأَیِ ُت
ا َِ ٟع َّل ٔ

أَ َِّ ٪هَّلِل ًَل َ َّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔض ٔ َ٤ا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو ٌَُ ٣اذ ٕ َوإَٔ َ ٧ص َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َّ
اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
ْصا ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا َٓ٘ٔي ََ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ١ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗ ِ ّ
َشؽ ْ
یب َو ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ أَنِّی َؼ َظُِ ٠ت ا َِ ٟبارٔ َش َة ا َِ ٟح ََّ ٨ة َي ٌِىٔی َرأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أنَِّی َؼ َظُِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ئ َوو ِْی
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َُ ٢ر ِؤیَا اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ٔ
َص ََ ٜذا ُرو ٔ َی فٔی َب ٌِ ٔف ا َِ ٟصؽٔیثٔ َویُ ِز َوی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

نیسح نب رحثی اوبامعر رمفزی ،یلع نب نیسح نب فادق ،اؿ ےک فادل ،دبعاہلل نب ربدیة ،رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت
ںیہہکاکیدؿحبصےکفتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالبؽریضاہللاعتیلہنعوکالبایافروپاھچہکاےالبؽایکفہجےہ
ہک مت تنج ںیم دالخ وہےن ںیم ھجم ےس تقبس ےل ے ویکہکن ںیم بج یھب تنج ںیم ایگ وت اےنپ اسےنم اہمترے ےنلچ یک آٹہ
وسحمسیک۔آجرات یھب بجںیم تنج ںیمدالخوہا وتفاہں اہمترےےنلچ یکآٹہےلہپ ےسوموجد یھترھپ ںیم اکیوسےنےس
ےنبوہےئوچوکرافرافےچنلحمےکاپسےسسگراوتوپاھچہکہیلحمسکےکےئلےہ؟ےنہکےگلہکاکیرعیباک؟ںیمےناہکرعیبوت
ںیم یھب وہں ےنہک ےگل رقشی ںیم ےس اکی صخش اک؟ ںیم ےن اہک رقیشی وت ںیم یھب وہں ےنہک ےگل دمحم ( یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) یک

اتمںیمےساکیصخشاکںیمےناہکںیمدمحموہںہیلحمسکاکےہ؟ےنہکےگلرمع نباطخبریضاہللاعتیلہنعاک۔رھپالبؽریض
اہللاعتیلہنعےن(اینپآٹہتنجںیمےنساجےنےکقلعتموجابدےتیوہےئ)رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیم
بج یھب اذاؿ داتی وہں اس ےس ےلہپ دف رتعک زپاتھ وہں افر بج یھب ںیم ےب فوض وہ اجات وہں وت وفراً فوض رک اتیل وہں افر وساتچ
وہںہکاہلل ےکےئلدف رتعکامنززپانھاساک قح ےہ (ذہلادفرتعکادارکاتوہں)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفاماییہیفہج
ےہہکمتتنجںیمھجمےسےلہپوہےتوہاساببںیماجربریضاہللاعتیلہنع،اعمذریضاہللاعتیلہنع،اسنریضاہللاعتیلہنعافر
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیایکےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنتنجںیموسےناکاکیلحم
داھکیوتںیمےنوپاھچہکہیسکےکےئلےہ؟رفوتشںےنوجابدایہکہیرمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےکےئلےہ۔ہیدحثی
نسححیحصرغ بےہدحثیںیموجہیرفامایہکںیمسگہتشراتتنجںیمدالخوہااسےسرمادہیےہہکںیمےنوخابںیمداھکی
وگایہکںیمتنجںیمدالخوہاوہں۔ضعبااحدثیںیمایسرطحوقنمؽےہرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک
اایبنءاکوخابفیحوہاتےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثیاوبامعررمفزی،یلعنبنیسحنبفادق،اؿےکفادل،دبعاہللنبربدیة،رضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1622

راوی  :ششین ب ٩رحیثً ،لی ب ٩ششین ب ٩واٗؽ ،اٛ ٪ے واٟؽً ،بؽاہلل ب ٩بزیؽة ،شرضت بزیؽہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ َش َّؽثَىٔی أَبٔی َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َّ
َّ
ْص َٖ َجائ َ ِت َجارٔیَ ْة َس ِو َؼا ُئ َٓ َ٘اَِ ٟت َیا
ب ُ َزیِ َؽ َة َي ُ٘و َُ َ ٢
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔیطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
اٟؽ ِّٖ َوأَ َت َِىَّی َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت َ َ ٧ذ ِر ُت إ ٔ َِ ٪ر َّؼ َک اہللُ َسا٤ّ ٔ ٟا أَ ِ ٪أَ ِ ٔ
ُض َب بَی ِ َن َی َؽیِ َ
ک ب ٔ ُّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪تٔ َ َ ٧ذ ِر ٔ
رض ُب ث ُ َّ٥
تٓ ِ ٔ
رض ُب ث ُ ََّ ٥ؼ َظ ًََ ١ل ٔ ٌّی َوه ٔ َی َت ِ ٔ
رض ُب ٓ ََؽ َظ َ ١أَبُو بَ ِرکٕ َوه ٔ َی َت ِ ٔ
َاُضبٔی َوإ ٔ ََّّل ٓ َََل َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ِ ٔ

اٟؽ َّٖ َت ِص َت ا ِست َٔضا ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥ؽ ِت ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َؼ َظ َِ ًُ ١ث َ٤ا َُ ٪وه ٔ َی َت ِ ٔ
رض ُب ث ُ ََّ ٥ؼ َظ َ٤َ ًُ ١زُ َٓأ َ ِِ َ٘ ٟت ُّ

َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٪
رض ُب ث ُ ََّ ٥ؼ َظ ًََ ١ل ٔ ٌّی َوه ٔ َی
اََ ٟ ٪ي َع ُ
رض ُب ٓ ََؽ َظ َ ١أَبُو بَ ِرکٕ َوه ٔ َی َت ِ ٔ
ک یَا ًُ َ٤زُ إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت َجاّ ٔ ٟشا َوه ٔ َی َت ِ ٔ
اٖ َٔ ٨ِ ٣
اٟظ ِي َل َ
يض
اٟؽ َّٖ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
رض ُب ث ُ ََّ ٥ؼ َظ َِ ًُ ١ث َ٤ا َُ ٪وه ٔ َی َت ِ ٔ
َت ِ ٔ
رض ُب َٓ َ٤َّ ٠ا َؼ َظَِ ٠ت أََ ِ ٧ت یَا ًُ َ٤زُ أَ ِِ َ٘ ٟت ُّ

یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ب ُ َزیِ َؽ َة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َو َس ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َو ًَائٔظَ َة
َٔ
َغ ْ

نیسحنبرحثی،یلعنبنیسحنبفادق،اؿےکفادل،دبعاہللنبربدیة،رضحتربدیہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساکی رمہبتیسکاہجدےسفاسپفیرفیالےئ وتاکیایسہافؾابدنی احرضوہیئافررعضایک ایروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ںیم ےن ذنر امین یھتہک ارگ اہلل اعتیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وک حیحصالستمفاسپ الےئ وت ںیم آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسےنمدػاجبؤںیگافراگاناگؤںیگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایارگمتےنذنرامینیھتوتاجب
ولفرہنںیہناسےندػاجبانرشفعایکوتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعآے فہاجبیتریہرھپ یلعریضاہللاعتیلہنعافرامثعؿریضاہلل
اعتیلہنعےکآےنرپیھب فہ دػاجبیتریہ نکیلاسےک دعبرمعریضاہللاعتیلہنعدالخوہےئ وت فہدػےچینرھکرکاسرپھٹیب یئگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےرمعریضاہللاعتیلہنعمتےساطیشؿیھبڈراتےہویکہکنںیموموجداھتافرہیدػاجبریہ
یھترھپاوبرکبریضاہللاعتیلہنع،یلعریضاہللاعتیلہنع،افرامثعؿریضاہللاعتیلہنع(ےکیدعبدرگیے)آےئبتیھبہیاجبیتریہ
نکیلبجمتآےئوتاسےن دػاجباندنبرکدای۔ہیدحثیربدیہریضاہللاعتیل ہنعیکرفاتیےسنسححیحصرغ ب ےہ۔اسابب
ںیمرضحترمعریضاہللاعتیلہنعافراعہشئریضاہللاعتیلہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،یلعنبنیسحنبفادق،اؿےکفادل،دبعاہللنبربدیة،رضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
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راوی  :شش ٩ػباط بزاز ،زیؽ ب ٩شباب ،ظارجہ بً ٩بؽاہلل ب ٩س٠امی ٪ب ٩زیؽ ب ٩ثات ،یزیؽ ب ٩رو٣ا ،٪رعوة ،شرضت

ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩ظارٔ َج َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ِظب َ َرَ٧ا
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٩ػبَّا ٕط ا َِ ٟبزَّ ُار َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا َٓ َش٨َ ٌِ ٔ٤ا َّ َِ ٟلا َو َػ ِو َت
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َیزٔی ُؽ بِ ُُ ٩رو ََ ٣
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪
ٔػب ِ َيا َٕ َ٘ َٓ ٪اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔذَا َش َب ٔظ َّي ْة َتزِٓ َُٔ ٩و ِّ
اٟؼب ِ َيا َُ ٪ش ِوََ ٟضا َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة َت ٌَال َِی َٓاِ٧وُزٔی
َٓحٔئ ُِت ٓ ََو َؿ ٌِ ُت َِ ٟصٌ َ َّی ًَل َی َٔٔ ٜ٨ِ ٣ب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَُِ ٠ت أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟي َضا َ٣ا بَی ِ َن ا ِٔٔ ٜ٨ِ ٤َ ٟب إلٔ َی َرأِ ٔسطٔ َٓ َ٘ا َ٢

اض ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
لٔی أَ َ٣ا َطب ٔ ٌِتٔ أَ َ٣ا َطب ٔ ٌِتٔ َٗاَِ ٟت َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَُٗو ََُّ ٢ل ْٔلَِ٧و َُز َ٨ِ ٣ز ٔ ًَٟٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ إٔذِ كَ َ٤َ ًُ ٍَ ٠زُ َٗاَِ ٟت َٓ ِارٓ ََّف اُ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
ُف َج ٌِ ُت َٗا َ ٢أَبُو
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إنِّٔی َْلَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َط َياكٔی ٔن ِاْلٔٔ ِ ٧ص َوا ِٟحٔ ِِّ َٗ ٩ؽ َ ُّ
ُفوا َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ٣ز َٗاَِ ٟت َ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
نسحابصحزباز،زدینب ابحب،اخرہجنبدبعاہللنبنامیلؿنبزدینباثت،سیدی نبرفامؿ،رعفة،رضحت اعہشئریضاہللاعتیل
ہنعےسرفاتیےہہکاکی رمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبوہےئآ ےہک ل ےنوشرفلغافروچبںیکآفازہ یآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئوتداھکیہکاکییشبحوعرتانچریہےہافرےچباسےکرگدریھگاڈاےلوہےئںیہآپیلص
ئ
اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاعہشئ آؤدوھکی ںیمیئگ افروھٹڑیآ خصرتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنکےھرپرھکرکاسوعرت وک
دےنھکی یگل ریمی وھٹڑی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنکےھ افر رس ےک درایمؿ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک
اہمترایجںیہنرھبا؟ںیم دانھکیاچیتہیھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیریمیایکدقرفزنمتلےہذہلاںیمےناہکںیہن
اےنت ںیم رمع ریض اہلل اعتیل ہنع آ ے افر اںیہن دےتھکی یہ  ب اھبگ ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم دھکی راہ
وہں ایشنیط نج ف اسن رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک دھکی رک اھبگ ڑھکے وہےئ رھپ ںیم ولٹ آیئ ہی دحثی اس دنس ےس نسح حیحص
رغ بےہ۔
رافی  :نسحابصحزباز،زدینبابحب،اخرہجنبدبعاہللنبنامیلؿنبزدینباثت ،سیدینبرفامؿ،رعفة ،رضحتاعہشئریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1624

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيبً ،بؽاہلل ب٧ ٩آٍ ػائًّ ،اػ ٥ب٤ً ٩ز ً٤زیً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ اٟؼَّ ائ ٔ ُّ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ٔ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ت ِ٨ظَ ُّ٨ِ ًَ ٙطُ اْلِ َ ِر ُق ث ُ َّ ٥أَبُو بَ ِرکٕ ث ُ َّ٤َ ًُ ٥زُ ث ُ َّ ٥آت ٔی أَصِ َ١
َّ َّ
ُح َ٣ی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اػ ُ٥
یب َو ًَ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َش َ
َغ ْ
ا َِ ٟب٘ٔي ٍٔ َٓ ُي ِص َ ُ
َش بَی ِ َن ا َِ َ ٟ
و٣َ ٪عٔی ث ُ َّ ٥أََ ِ ٧ت ٔوزُ أَ ِص ََ ٜ٣َ ١ة َشًی أ ُ ِش َ َ
بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٟي َص بٔا َِ ٟصآ ٔٔى ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ہملس نب بیبش ،دبعاہلل نب انعف اصغئ ،اعمص نب رمع رمعی ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامای ب ےسےلہپ ریمیربقیکزنیمےٹھپ یگرھپ اوبرکبریضاہلل اعتیلہنعیکرھپرمعریضاہلل
اعتیل ہنع یک رھپ ںیم عیقب فاولں ےک اپس آؤں اگ افر اس ےک دعب الہ ہکم اک ااظتنر رکفں اگ اہیں کت ہک رحنیم (ہکم افر دمہنی) ےک
درایمؿولوگںےکاسھتعمجرکایلاجؤںاگہیدحثینسحرغ بےہاعرمنبرمعارمعلیدحمنیثےکزندکیاحظفںیہنںیہ۔
رافی  :ہملسنببیبش،دبعاہللنبانعفاصغئ،اعمصنبرمعرمعی،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1625

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ابً ٩حَل ،٪سٌؽ ب ٩ابزاہي ،٥ابوس٤٠ہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
وَٓ ٪إ ٔ َِ ٪ی ُ
ک فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی أَ َش ْؽ َٓ ٌُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
ا ٪یَُٜو ُ ٪فٔی اْلِ ُ ََ ٣ُ ٥ٔ ٣ص َّؽث ُ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ؽ ک َ َ

َشؽ ْ
و٪
ٔیث َػ ٔص ْ
يض َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َب ٌِ ُف أَ ِػ َص ٔ
وَ ٪ي ٌِىٔی َُٔ ٣ض ََُّ ٤
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َُ ٢سٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َُ ٣ص َّؽث ُ َ
اب ُسٔ َِي َ

ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ ،دعس نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای یلھچپ اوتمںںیم یھبدحمنیث وہا رکےتآ ے ارگ ریمی اتم ںیموکیئدحمث ےہ وتفہ رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہےھجمضعبااحصبایفسؿنبہینیعےنربخدیہکانبہینیعرفامےتںیہہکدحمنیثےسرمادفہولگںیہنجوک
دنییکھجمساطعیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،دعسنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1626

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازیً ،بؽاہلل بً ٩بؽاٟ٘ؽوض ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بؽاہلل ب ٩س٤٠ہً ،بيؽة س٤٠انی ،شرضت
ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ

يؽ َة َّ
اٟش٤َِ ٠ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ َّلَِ ٠ًَ ٍُ ٔ ٠يَ ٥ِ ُٜر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
وسی َو َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َٓاكَّ َ ٍَ ٠أَبُو بَ ِرکٕ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ی َّلَِ ٠ًَ ٍُ ٔ ٠يَ ٥ِ ُٜر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓاكَّ َ٤َ ًُ ٍَ ٠زُ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
دمحمنبدیمحرازی،دبعاہللنبدبعادقلفس،ا،شم،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،دیبعةاملسین،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہلل
اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک مت رپ اکی صخشدالخ وہاگ فہ یتنج ےہ انچہچن
اوبرکبریضاہللاعتیلہنعآےئرھپرفامایہکاکییتنجصخشآےنفاالےہاسرمہبترضحترمعریضاہللاعتیلہنعفیرفیالےئاس
ابب ںیم رضحت اوبومیس افر اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب رفاتی ےہ ہی دحثی انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع یک دحثی ےس
رغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبدیمحرازی ،دبعاہللنبدبعادقلفس،ا،شم،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،دیبعةاملسین،رضحتدبعاہللنبوعسمد
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1627

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ كياٟسی ،طٌبہ ،سٌؽ ب ٩ابزاہي ،٥ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١یزِع َی َُ َ٤ّ ٨ا َُ ٟط إٔذِ َجا َئ ذٔئ ِ ْب َٓأ َ َظ َذ َطا ّة َٓ َحا َئ َػاشٔبُ َضا َٓاَ ِ ٧تزَ ًَ َضا ٔ٨ِ ٣طُ

َٓ َ٘ا َِّ ٢
ٕ َت ِؼ َ ٍُ ٨ب ٔ َضا یَ ِو ََّ ٦
ک
اٟشبُ ٍٔ یَ ِو َََّ ٦ل َراعٔ َی ََ ٟضا َُی ِر ٔی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اٟذئ ِ ُب َِ ٛي َ
َف َش َّؽثَ َ٨ا
أََ٧ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو َ٣ا ص َُ٤ا فٔی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بَ َّظا ٕر َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ َ ٧ ٥ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ایطیسل ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی رچفااہ رکبایں رچا راہ اھت ہک ااچکن اکی ئڑیھای آای افر اس یک اکی رکبی ڑکپ یل رچفا ےہ ےن
اس ےس رکبی نیھچ یل ئڑیھای ےنہک اگل ہک مت اس دؿ ایک رکف ےگ سج دؿ رصػ دردنے رہ اجںیئ ےگ افر ریمے العفہ وکیئ رچفااہ ہن
وہاگ رھپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع فرمع ریض اہلل اعتیل ہنع اس رپ اامیؿ الایئوبہملس
ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ابت رفامیئ اس فتق دفونں رضحات سلجم ںیم
وموجدںیہنآ ےدمحمنباشبریھبدمحمرفعجےسفہہبعشےسافرفہدعسےسہیدحثیلقنرکےتںیہہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدایطیسل،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1628

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٌيؽ ب ٩ابی رعوبہٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّ
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َش َّؽثَ ُض ِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ

َّ
َّ
ُ
َ
ٕ بٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اثِبُ ِت أُشُ ُؽ
ُف َج َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ػٌ َٔؽ أشُ ّؽا َوأبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َوًُ ِث َ٤ا َُ َ ٪
يض
يؽا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ک ٔ َ ٧ي ٌّی َو ٔػ ِّؽ ْیَ ٙو َطض ٔ َ
َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ًََِ ٠ي َ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدة ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساوبرکبریضاہللاعتیلہنع،رمعریضاہللاعتیلہنعافرامثعؿریضاہللاعتیلہنعادحڑاہڑرپھڑےھوتفہرلزےناگلآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاےادحرہھٹاجھجترپاکییبن،اکیدصقیافردفدیہشوموجدںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دیعسنبایبرعفہب،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کنی
رضحتامثعؿریضاہللہنعےکانمبقایکندف نینںیہاوبرمعفافراوبدبعاہلل
ابب  :انمبقاکایبؿ
کنی
رضحتامثعؿریضاہللہنعےکانمبقایکندف نینںیہاوبرمعفافراوبدبعاہلل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1629

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪

رخةُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
رحا َئ ص َُو َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َو ًَل ٔ ٌّی َوًُ ِث َ٤ا َُ ٪وكَ َِ ٠ص ُة َواٟزُّبَیِرُ َٓ َت َُح ََِّ ٛت اٟؼَّ ِ َ
اًَ ٪ل َی ٔ َ

اَ ٪و َسٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َوابِ ٔ٩
ک ٔ َ ٧ي ٌّی أَ ِو ٔػ ِّؽ ْی ٙأَ ِو َطض ٔ ْ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اص َِؽأِإٔ٤َ َّ ٧ا ًََِ ٠ي َ
يؽ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
يض
ض َو َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوب ُ َزیِ َؽ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
ًَبَّا ٕ

ہبیتق ،دبعازعلسی نب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملساکی رمہبت(ہکمےک اکیڑاہڑ)رحاءرپآ ے۔آپ یلص اہللہیلعفملسےکاسھت اوبرکب،رمع ،امثعؿ ،یلع،ہحلط افر زریبیھبآ ے۔
انچہچناسڑاہڑرپرحتکوہیئ وتآپ یلصاہللہیلعفملسےن رفامایرکاجھجت رپ یبن،دصقی افردہشاءےک العفہوکیئ ںیہن۔اسابب
ںیم رضحتامثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ،دیعس نب زدی ریض اہلل اعت یل ہنع ،انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ،لہس نب دعس ریض اہلل اعتیل
ہنع،اسنریضاہللاعتیلہنع،افرربدیہریضاہللاعتیلہنعایملسریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

کنی
رضحتامثعؿریضاہللہنعےکانمبقایکندف نینںیہاوبرمعفافراوبدبعاہلل

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1630

راوی  :ابوہظا ٦رٓاعی ،یصٌی ب ٩ی٤ا ،٪طيغ  ٩٣زہزہ ،شارث بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ذباب ،شرضت ك٠صہ بً ٩بيؽاہلل
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اب
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ ا ٕ ٦اِّ ٟزَٓاعٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٩ِ ًَ ٪ط ِي ٕغ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ُزص َِز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ذُبَ ٕ
ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َرٓ ْٔيَ ٙو َرٓ ٔيق ٔی َي ٌِىٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ًُ ِث َ٤ا َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨ا ُؼ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َوص َُو ُٔ َ٘ ٨ِ ٣ل ٍْ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اوباشہؾ رافیع ،ییحی نب امیؿ ،خیش نم زرہہ ،احرث نب دبعارلنمح نب ایب ذابب ،رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرہ یبناکاکیرقیفوہات ےہ افرریمارقیفامثعؿریضاہلل اعتیلہنع ےہ
ینعیتنجںیمہیدحثیرغ بےہافرایکسدنسوقیںیہنافرہیعطقنمدحثیےہ۔
رافی  :اوباشہؾرافیع،ییحینبامیؿ،خیشنمزرہہ،احرثنبدبعارلنمحنبایبذابب،رضحتہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1631

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاہلل ب ٩جٌَف رقیً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩زو ،زیؽ ب ٩ابی ا٧يشہ ،ابواسص ،ٙشرضت

ابوًبؽاٟزش ٩٤سِ٠م رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف اٟزَّق ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٕؽ ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ي َش َة
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ِّ
ََک ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َص ِ١
اٟشِّ ٔ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
ْص ًُ ِث َ٤ا ُ ٪أَ ِ َ
َش َٖ ًََِ ٠يض ٔ َِِ ٓ ٥و ََ ٚؼارٔظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أُذ ُ
َِم َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا شُ ٔ َ
ک إ ٔ ََّّل ٔ َ ٧ي ٌّی أَ ِو ٔػ ِّؽ ْی ٙأَ ِو
رحا ُئ ََِٓ ٠ي َص ًََِ ٠ي َ
َت ٌَِ ٤َُ ٠
رحا َئ ش ٔی َن اَ ِ ٧تٔ ََف َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اثِبُ ِت ٔ َ
و ٪أَ ََّ ٔ ٪
ِّ
َّ
َّ
َّسة ٔ َ ٩ِ ٣یُ ُِٙٔ ٔ٨
َطض ٔ ْ
ََک ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
يؽ َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أُذ ُ
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی َج ِي ٔع ا َِ ِ ٌُ ٟ
ِّ
و ٪أَ َّ٪
وَ َٓ ٪ح َّضزِ ُت ذََ ٔ ٟ
ََک ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
َّس َ
اض ُِ ٣ح َض ُؽ َ
َن َٔ َ٘ ّة َُ ٣ت َ٘ َّب َّ ٠ة َواُ ٨َّ ٟ
ک ا َِ ٟح ِي َع َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أُذ ُ
وُ ٔ ٌِ ٣ُ ٪

اٟشبٔي َٔٗ ١اُٟوا َّ
َش ُب َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َش ْؽ إ ٔ ََّّل ب ٔ َث ََٓ ٩ٕ ٤ابِ َت ٌِت َُضا َٓ َح ٌَ ِ٠ت َُضا َِ ٠ِ ٔ ٟىٔ ِّی َوا َِٔ٘ٔ ٟیر ٔ َوابِ َّٔ ٩
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ ِ٥
بٔئ َِز ُرو ََ ٣ة  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜي ِ َ
َِم
اٟشِّ ٔ ٠
َوأَ ِط َيا َئ ًَ َّؽ َؼ َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َُّ ٩ٔ ٤
ا٪
ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رفعج ریق ،دیبع اہلل نب رمعف ،زدی نب ایب اہسین ،اوب ااحسؼ  ،رضحت اوبدبعارلنمح یملس ریض اہلل
اعتیلہنعرفامےتںیہہک بج رضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنع وصحمروہےئوتاےنپرھگیک  تھ رپھڑھرکولوگں ےسرفامایہک ںیم
ںیہمتاہللاکفاہطسدےرکایددالاتوہںہکفہفتقایدرکفبجڑاہڑرحاالہاھتوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسمکحدایہک
رکاجؤمترپیبن،دصقیافردہشاءےکالعفہوکیئںیہن۔(ابیغ)ےنہکےگلاہں۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم ںیہمت
اید دالات وہں ایک مت ولگ اجےتن وہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وزفہ وبتک ےک ومعق رپ رفامای وکؿ ےہ وج اس  یگن افر
تقشمیکاحتلںیمرخچرکےااکس(دصہقفریخات)وبقؽایکاجےئاگانچہچنںیمےناسرکشلوکایتررکاایےنہکےگلاہں،رھپرفامای
اہللےکےئلںیمںیہمتایددالاتوہںہکایکمتولگںیہناجےتنہکرفہمہکونکںیئےسوکیئصخشریغبتمیقادا ےئاپینںیہنیپاتکس
اھت افر ںیم ےن اےس رخدی رک اریمف رغ ب افر اسمرففں ےک ےئل ففق رک دای اھت ےنہک ےگل اے اہلل ل  اجےتن ںیہ رھپ آپ ریض اہلل
اعتیل ہنع ےن تہب یس ابںیت ونگاںیئ ہی دحثی اس دنس ینعی اوبدبعارلنمح یملس ریض اہلل اعتیل ہنع یک رفاتی ےس نسح حیحص رغ ب
ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرفعجریق،دیبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین،اوباقحس،رضحتاوبدبعارلنمحیملسریض
اہللاعتیلہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1632

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوؼاؤؼ ،س ٩ٜبِ٣ ٩یرة ابو٣ص٤ؽ ٣ولی آً ٢ث٤ا ،٪وٟيؽ ب ٩ابی ہظاُ ،٦فٗؽ ابی ك٠صہ ،شرضت
ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩ظباب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َش َّؽث َ َ٨ا َّ
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُؽ
اٟش ٩ُ َٜبِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َویُِٜى َی أَبَا َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َِ ٣ولّی ْلٔ ِٔ ًُ ٢ث ََ ٤
َّاب َٗا ََ ٢طض ٔ ِؽ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یَ ُصثُّ ًَل َی
بِ ُ ٩أَبٔی صٔظَ اُِ َ ٩ِ ًَ ٕ ٦ف َٗ ٕؽ أَبٔی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ظب ٕ
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل َ َّی ٔ٣ائ َ ُة َبٌٔیر ٕبٔأ َ ِش ََلس َٔضا َوأَ ِٗ َتاب ٔ َضا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ث ُ ََّ ٥ش َّف
َّسة ٔ َٓ َ٘ َاِ ًُ ٦ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
َج ِي ٔع ا َِ ِ ٌُ ٟ
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل َ َّی ٔ٣ائ َ َتا َبٌٔیر ٕبٔأ َ ِش ََلس َٔضا َوأَ ِٗ َتاب ٔ َضا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ث ُ ََّ ٥ش َّف
ًَل َی ا َِ ٟح ِي ٔع َٓ َ٘ َاِ ًُ ٦ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل َ َّی ثَ ََل ُث ٔ٣ائَةٔ َبٌٔیر ٕبٔأ َ ِش ََلس َٔضا َوأَ ِٗ َتاب ٔ َضا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٓأََ٧ا
ًَل َی ا َِ ٟح ِي ٔع َٓ َ٘ َاِ ًُ ٦ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
ا٣َ ٪ا
ا٣َ ٪ا ًََ ١َ ٔ٤ب ٌِ َؽ َص ٔذظ ٔ َ٣ا ًَل َی ًُ ِث ََ ٤
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ٨ز ٔ ُ ٩ِ ًَ ٢ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوص َُو َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ًَل َی ًُ ِث ََ ٤
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َّ
ًََ ١َ ٔ٤ب ٌِ َؽ َص ٔذظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟش َ ٩ٔ ٜبِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َوفٔی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ا َِ ٟباب ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة
دمحم نب اشبر ،اوبداؤد ،نکس نب ریغمة اوبدمحم ومیلآؽامثعؿ ،فدیل نب ایب اشہؾ ،رفدق ایب ہحلط ،رضحت دبعارلنمح نب  باب ریض اہلل
اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس وک وزفہ وبتک ےک ےئل ایتری ےک قلعتم رتبیغ دےتی وہےئداھکی
انچہچنرضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتیلہنعڑھکےوہےئافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوسافٹن،اپالؿافر
اجکفے فہریہ تیمس ریمے ذےم ےہ وج اہلل یک راہ ےک ےئل ففق ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ رتبیغ دی وت امثعؿ
ریض اہلل اعتیل ہنع دفابرہ ڑھکے وہےئ ںیم دف وس افٹن اپالؿ افر اجکفے فہریہ تیمس اےنپ ذےم اتیل وہں آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رھپ رتبیغ دی وت رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع رسیتی رمہبت ڑھکے وہےئ افر نیت وس افٹن اےنپ ذےم ےیل۔ رافی

 ےتہ ںیہ ہک ںیم ےنداھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسربنم ےس ہی  ےتہ وہےئ ےچینفیرفی ےل آےئ ہک آج ےک دعبامثعؿ
ھچکئھنہرکےااکسؤماذخہںیہنوہاگ۔آجےکدعبامثعؿریضاہللاعتیلہنعےکیسکلمعرپایکسڑکپںیہنوہیگ۔ہیدحثیاس دنس
ےسرغ بےہاساببںیمدبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتیلہنعریضاہللاعتیلہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،اوبداؤد ،نکس نب ریغمة اوبدمحم ومیل آؽ امثعؿ ،فدیل نب ایب اشہؾ ،رفدق ایب ہحلط ،رضحت دبعارلنمح نب  باب
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1633

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١شش ٩ب ٩واٍٗ ر٣لی ،ؿ٤زة ،اب ٩طوذبً ،بؽاہلل بٗ ٩اسٛ ،٥ثیر ٣ولی ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩س٤زة،
شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

يٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط ِوذ َٕب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٩واٗ ٔ ٍٕ اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َؿ َِ ٤زةُ بِ َُ ٩رب ٔ َ
اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٛ ٩ِ ًَ ٥ثٔیر ٕ َِ ٣ول َی ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢جا َئ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

َّسة ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ِ ٕٔ ٟؼٔی َ٨ا ٕر َٗا َ ٢ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٩واٗ ٔ ٍٕ َوک َ َ
ا ٪فٔی َِ ٣وؿ ٍٕٔ َ َ
آَخ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔی فٔی ُ٤ِّ ٛطٔ ش ٔی َن َج َّضزَ َج ِي َع ا َِ ِ ٌُ ٟ
ُ
ا٣َ ٪ا ًَ١َ ٔ٤
ُفأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ ِّ٠بُ َضا فٔی ش ٔ ِحزٔظ ٔ َو َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َ َّ
ُض ًُ ِث ََ ٤
َٓ َي ِ٨ثرُ َصا فٔی ش ٔ ِحزٔظ ٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اَّ ٟز ِش ََ َ ٩ٔ ٤
َب ٌِ َؽ ا َِ ٟي ِوَّ ٣َ ٔ ٦ز َتی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب اامسلیع ،نسح نب فاعق ریلم ،ةرمة ،انب وشذب ،دبعاہلل نب اقمس ،ریثک ومیل دبعارلنمح نب رمسة ،رضحت دبعارلنمح نب
رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع اکی زہار دانیر رکیل یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہےئ۔رافیدحثینسحنبفاعق ےتہںیہہکریمیاتکبںیماکیہگجاسرطحذموکرےہہکفہوزفہ

وبتک ےک ومعق رپ اینپ آنیتس ںیم اکی زہار دانیر ڈاؽ رک الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وگد ںیم ڈاؽ دےیئ دبعارلنمح
 ےتہ ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دانیرفں وک اینپ وگد ںیم یہ اٹل ٹلپ رےہ آ ے افر رفام رےہ آ ے ہک آج ےک دعب
امثعؿریضاہللاعتیلہنعوکوکیئانگہرضرںیہناچنہپاکسنیترمہبتیہیرفامایہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع ،نسح نب فاعق ریلم ،ةرمة ،انب وشذب ،دبعاہلل نب اقمس ،ریثک ومیل دبعارلنمح نب رمسة ،رضحت
دبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1634

راوی  :ابوزرًہ ،شش ٩ب ٩بَش ،ش ٥ٜبً ٩بؽا٠٤ٟکٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ز ُِر ًَ َة َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩بٔ َِشٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َ ٥ُ ٜبِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أ ُ َٔ ٣ز
اَ ٪ر ُسو ََ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أَصِ ٔ١
اِ ًُ ٪ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔب َ ِي ٌَ ٔة اٟز ِِّؿ َوا ٔ ٪ک َ َ
َّ
َرض َب
اض َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
ََ ٜ٣ة َٗا َََ ٓ ٢با َی ٍَ اَ ٨َّ ٟ
ا ٪فٔی َشا َجةٔ اہللٔ َو َشا َجةٔ َر ُسؤٟطٔ ٓ َ َ
اَ ٪ظی ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣أَیِؽٔیض ٔ ِْٔ ٥ل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا
َخی َٓکَاِ َ ٧ت َی ُؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠ث ََ ٤
بٔإ ٔ ِش َؽی َی َؽیِطٔ ًَل َی اْلِ ُ ِ َ
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوبزرہع ،نسح نب رشب ،مکح نب دبعاکلمل ،اتقدة ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنتعیب روضاؿاک مکحدای وتامثعؿنب افعؿریضاہللاعتیلہنعیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاغیپؾنب رک
الہہکمےکاپسےوہےئآ ے۔انچہچنولوگںےنتعیبیکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامثعؿ،اہللافراسےکروسؽ
ےکاکؾےسایگےہافراانپاکیاہھتدفرسےرپامرا(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاہھتوکامثعؿریضاہللاعتیلہنعاکاہھت

رہھٹارکتعیبیک)افریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکاہھتامثعؿریضاہللاعتیلہنعےکےیلولوگںےکاہھتےسرتہباھتہیدحثی
نسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوبزرہع،نسحنبرشب،مکحنبدبعاکلمل،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1635

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤و ًباض ب٣ ٩ص٤ؽ ؼوری ،سٌيؽ بً ٩ا٣ز ،یصٌی ب ٩ابی شحاد ْ٨٣قی ،ابو٣شٌوؼ جزیزی،
شرضت ث٤ا٣ہ ب ٩شزٗ ٪ظیری رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اٟؽور ُّٔی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ُّ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤و ًَب ُ

ْق ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوؼ ٕا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩شزِ ٕ٪
َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ أَ ِظبَرََ٧ا َسٌٔي ُؽ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟصحَّا ٔد ا ِٔ َ ٨ِ ٤َ ٟ
َش َٖ ًََِ ٠يض ٔ ِِ ًُ ٥ث َ٤ا َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢ائ ِ ُتونٔی بٔ َؼاشٔب َ ِيَّ ٥ِ ُٜ
ا ُِ٘ ٟظَ ی ِر ِّٔی َٗا ََ ٢طض ٔ ِؽ ُت َّ
اَ ٠ٟذیِ ٔ ٩أَ ََّ ٟبا ًَُ ٥ِ ٛل َ َّی َٗا ََٓ ٢حٔي َئ بٔض ٔ َ٤ا
اٟؽ َار ش ٔی َن أَ ِ َ

َ
َ
َ
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َش َٖ ًََِ ٠يض ٔ ِِ ًُ ٥ث َ٤ا َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ ِن ُظ ُؽ ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َو ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
َٓ َٜأُ َّ ٧ض َ٤ا َج َََ ٤ل ٔ ٪أَ ِو َٛأُ َّ ٧ض َ٤ا ش ََٔ ٤ارا َٔٗ ٪ا ََٓ ٢أ ِ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ؽ َٔ ٦ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َوَِ ٟي َص ب ٔ َضا َ٣ائْ ي ُِش َت ٌِ َذ ُب َُیِرَ بٔئِز ٔ ُرو ََ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ِظتَر ٔی بٔئ َِز ُرو ََ ٣ة

َ
َش َب
ٓ ََي ِح ٌَ ََ ١ؼ َِ ٟو ُظ َ ٍَ ٣ؼ ٔ ََّل ٔ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ب ٔ َعیِر ٕ َُ ٟط َٔ ٨ِ ٣ضا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓا ِطت َ َریِت َُضا ُٔ ٩ِ ٣ػِٔ ٠ب َ٣الٔی َٓأْمُتْن ا َِ ٟي ِو ََ ٦ت ٌُِ ٨َ ٤ونٔی أَ ِ ٪أَ ِ َ
َّ
ُح َٗاُٟوا َّ
ا ٚبٔأَصِٔ٠طٔ
و ٪أَ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ َؿ َ
ئ ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َب ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ ِن ُظ ُؽ ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َو ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦صَ َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
َشًی أَ ِ َ

یؽ َصا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ ب ٔ َعی ِر ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ي ِظتَر ٔی بُ ِ٘ ٌَ َة آ ََٔ ُٓ ٢ل ََٕ ٓ ٪يز ٔ َ
َاطت َ َریِت َُضا ُٔ ٩ِ ٣ػِٔ ٠ب َ٣الٔی َٓأَْمُتْن ا َِ ٟي ِو ََ ٦ت ٌُِ ٨َ ٤ونٔی أَ ِ ٪أ ُ َػل ِّی ٓ َٔيضا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗاُٟوا َّ
ٓ ِ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ ِن ُظ ُؽ ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ
َ
و ٪أَنِّی َج َّضزِ ُت َج ِي َع ا َِِّ ٌُ ٟسة ٔ ٔ٣َ ٩ِ ٣الٔی َٗاُٟوا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِن ُظ ُؽ ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َو ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ص ِ١
َو ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
َ

اًَ ٪ل َی ثَبٔیر ٔ ََ َّٜ٣ة َو َُ ٌَ ٣ط أَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َوأََ٧ا َٓ َت َ َّ
َ ١شًَّی
ُح َک ا َِ ٟح َب ُ
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َت ٌَِ ٤َُ ٠

يؽا َٔٗ ٪اُٟوا َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
َت َشا َٗ َل ِت ش ٔ َح َارتُ ُط بٔا َِ ٟصـ ٔ
ک ٔ َ ٧ي ٌّی َو ٔػ ِّؽ ْیَ ٙو َطض ٔ َ
اس ٩ِ ُٜثَبٔیرُ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ًََِ ٠ي َ
ُف ََ ٛـ ُط بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ َو َٗا َِ ٢
ٔيف َٗا ََ َ ٢

ٔیث َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ
يؽ ثَ ََلثّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ َطض ٔ ُؽوا لٔی َو َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة أَنِّی َطض ٔ ْ

ا٪
ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
دبعاہللنبدبعارلنمحفابعسنبدمحمدفری،دیعسنباعرم،ییحینبایباجحجمیقری،اوبوعسمدرجریی،رضحتامثہمنبزحؿریشقی
ریض اہلل اعتیلہنع  ےتہ ںیہ ہک بج رضحتامثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ولوگں ےس اطخب رکےن ےک ےئل  تھ رپ ھڑےھ وت ںیم یھب
وموجد اھت آپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اےنپ اؿ دف اسویھتں وک ریمے اپس الؤ وہنجں ےن ںیہمت ھجم رپ طلسم ایک ےہ۔ انچہچن
اںیہنالایایگوگایہکفہدفافٹنایدفدگےھآ ے۔رضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنعاؿ یکرطػوتمہجوہےئافررفامایںیمںیہمتاہلل
افراالسؾاکفاہطسدےرک وپاتھچوہںہکایکمتاجےتنوہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیلصاہللہیلعفآہلفملس بجدمہنیونمرہ
فیرفی الےئوتدمہنی ںیمریب رفہمےکالعفہاھٹیماپینںیہن اھتآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایوجصخشاےسرخدیرکاملسمونں
ےک ےئل ففق رک دے اگ اس ےئلیک تنجیک اشبرت ےہ انچہچن ںیم ےن اےس اخًاتصل اےنپ امؽ ےسرخدیایل افرآج مت ےھجم اس ونکںی اک
اپین ےنیپ ےس رفک رےہ وہ افر ںیم اھکری اپین یپ راہ وہں ےنہکےگل اے اہلل ل  اجےتن ںیہ رھپآپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ںیم
ںیہمت اہلل افر االسؾ اک فاہطس دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک دجسم وبنی وھچ ی زپ یئگ ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایوجالفںولوگںےسزنیمرخدیرکدجسمںیماشلمرکےاگاےستنجیکاشبرتےہںیمےناےسیھباخًاتصلاےنپ
امؽ ےسرخدی ایل آج ےھجم اس دجسم ںیم دف رتعک امنز یھب ںیہن زپےنھدےتی ،ےنہک اگلاہں ای اہلل ل  اجےتن ںیہ رھپ رفامای ںیم ںیہمت اہلل
افر االسؾ اکفاہطس دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہنہک ںیم ےن وزفہ وبتک اک وپرا رکشل اےنپ امؽ ےس ایتر ایک اھت ےنہکےگل
اہںولعمؾےہرھپرفامایںیمںیہمتاہللافراالسؾاکفاہطسدےرکوپاتھچوہںہکایکمتولوگںوکملعںیہنہکاکیرمہبتیبنارکؾیلص
اہللہیلع فآہل فملسہکمڑاہڑ ن رپھڑےھ ںیم(ینعیرضحت امثعؿریضاہللاعتیل ہنع)اوبرکبریضاہللاعتیل ہنع افررمع ریضاہلل اعتیل
ہنعیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتآ ےاسرپفہڑاہڑرلزےناگلاہیںکتہکاےکسدنچرھتپیھبےچینرگےآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناےس اےنپ اپؤںےسامراافررفاماینرکاجھجترپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسدصقیافردفدیہشںیہ ےنہکےگلاہں
کُاؿ ولوگں ےن یھب وگایہ دی افر (رفامای) رب ہبعک یک مسق ںیم دیہش وہں ہی نیت
اس رپ آپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
رمہبترفامایہیدحثینسحےہافریئکدنسفںےسرضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنعےسوقنمؽےہ۔

رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح ف ابعس نب دمحم دفری ،دیعس نب اعرم ،ییحی نب ایب اجحج میقری ،اوبوعسمد رجریی ،رضحت امثہم نب
زحؿریشقیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1636

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟوہاب ث٘فی ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،شرضت ابواطٌث ػٌ٨انی

اب َّ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی أَ َُّ ٪ظ َل َبا َئ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َٗا َِ ٣ت ب ٔ َّ
آَخص َُِ ٥ر ُج ُْ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َُّ ٣زةُ بِ ُ٩
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِػ َص ٔ
اٟظاَ ٔ ٦وٓ ٔيض ٔ ِ ٥رٔ َج ْ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اُ ٔ ٦

َّ
َّ
ٌَِ ٛبٕ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ََّل َشؽ ْ
َْقبَ َضا ٓ ََ٤زَّ َر ُج ْ ٍْ ٨َّ َ٘ ٣ُ ١فٔی
ََک ا ِٔٔ ٟت َ َن ٓ َ َّ
ٔیث َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا ٗ ُُِ ٤ت َوذ َ َ
اَٗ ٪ا ََٓ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َذا َٗا َ٢
ثَ ِو ٕب َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَل َی ا ُِ ٟض َؽی َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إَِٔ ٟيطٔ َٓإٔذَا ص َُو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ش َوا ََ ٟة َو َٔ ٌِ ٛب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث،اویب،اوبالقہب،رضحتاوباثعشاعنصینرفامےتںیہہکاشؾںیمتہبےسابطخءڑھکےوہےئنج
ںیم احصہبرکاؾ ریض اہلل اعتیلہنع یھب آ ے۔آرخ ںیم رمہ نب بعک ریض اہلل اعتیلہنع ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک ںیم ےن یبن ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدحثیہنہ یوہیتوتیھبکڑھکاہنوہات۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنونتفںےکقلعتماتبایافررفامای
ہکہیرقنع باظرہوہںےگاےنتںیمفاہںےساکیصخشہنمرپڑپکاےٹیپلوہےئسگراوتآپرفامےنےگلہیصخشاسدؿدہاتیرپ
وہاگ(افراسصخشیکرطػااشرہایک)رضحترمہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےناھٹرکداھکیوتفہ رضحتامثعؿریض
اہللاعتیلہنعآ ےرھپںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسیکرطػوتمہجوہرک رعضایککننہصخشآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای اہںنہ دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع دبعاہلل نب وحاہل ریض اہلل اعتیل ہنع افر

بعکنبرجعہےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث،اویب،اوبالقہب،رضحتاوباثعشاعنصین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1637

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪شحین ب٣ ٩ثىیٟ ،يث ب ٩سٌؽٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض ،ربيٌہ ب ٩یزیؽً ،بؽاہلل ب٤ً ٩ار ،نٌ٤ا ٪ب٩
بظیر ،شرضت ًائظہ ػؽي٘ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ُش َحی ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا َّ
یؽ
يٌ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩رب ٔ َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪إُٔ َّ ٧ط  ١َّ ٌََ ٟاہللَ

وک ًَل َی َظ ٌِٔ ٠طٔ ٓ َََل َت ِعُ ٌَِ ٠ط َُ ٟض َِ ٥وفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة كَؤی َْ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
يؼا َٓإ ٔ ِ ٪أَ َراؼُ َ
ُي َ٘ ُِّ ٤ؼ َ
ک َّٗ ٔ٤
یب
َٔ
َغ ْ
ہ
ومحمدنبالیغؿ ،جیننبینثم،ثیلنبدعس،اعمفہینباصحل،رہعیبنبسیدی،دبعاہللنبامعر،امعنؿنبریشب،رضحتاعہشئدصہقی

ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےامثعؿوہاتکسےہہکاہللاعتیلںیہمت اکیصیمق
(ینعیالختف)انہپںیئارگولگاےسااتراناچںیہوتتمااتراناسدحثیابمرہکںیموطلیہصقےہہیدحثینسحرغ بےہ۔
ہ
رافی  :ومحمد نب الیغؿ ،جین نب ینثم ،ثیل نب دعس ،اعمفہی نب اصحل ،رہعیب نب سیدی ،دبعاہلل نب امعر ،امعنؿ نب ریشب ،رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1638

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقیًَ ،لء بً ٩بؽاٟحبار ًلار ،شارث ب٤ً ٩یرً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟحبَّارٔ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصار ُٔث بِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ُ٘و َُ ٢و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و ٌَّی أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َوًُ ِث َ٤ا َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َو ِجطٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ادمحنباربامیہدفریق،العءنبدبعاابجلراطعر،احرثنبریمع،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسیک ایحت ہبیط ںیم اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع رمع ریض اہلل اعتیل ہنع،امثعؿ ریض اہلل اعتیل
ہنعوکایسرتبیتےسذرکایکرکےتآ ےہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہینعیدیبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعیکرفاتی
ےسافریئکدنسفںےسانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،العءنبدبعاابجلراطعر،احرثنبریمع،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1639

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،طاذا ٪اسوؼ بً ٩ا٣ز ،س٨ا ٪ب ٩ہارو ،٪ک٠يب ب ٩وائ ،١شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩کَُِ ٠ي ٔب بِ َٔ ٩وائ ٔ ٕ١
و ٪ا ِٟب ُ ِر ُج ٔ ِّ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َطاذَا ُ ٪اْلِ َ ِس َوؼُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِٔ ٩س َ٨ا ٔ ٪بِ َٔ ٩ص ُ
ار َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔٓ ٥َ ٠ت ِ َّ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢يُ ِ٘ َت ُ
َٔ ٓ ١يضا َص َذا َ٣وِ ُ٠و ّ٣ا ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ذ َ َ
َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اربامیہنبدیعسوجرہی،اشذاؿاوسدنباعرم،انسؿنباہرفؿ،بیلکنبفالئ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیےنتف اکذرک ایکافررفامایہکہی(امثعؿ ریض اہللاعتیلہنع) اسےنتف ںیمولظمؾ لتق ےئ
اجںیئےگ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،اشذاؿاوسدنباعرم،انسؿنباہرفؿ،بیلکنبفالئ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1640

راوی  :ػاٟض بً ٩بؽاہلل ،ابوًوا٧ہ ،شرضت ًث٤ا ٪بً ٩بؽاہلل ب٣ ٩و٫ب

ْص َش َّخ ا ِٟب َ ِي َت
َش َّؽثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ِ ٣ٔ ١
ئ َٗاُٟوا ُْقیِ ْع َٗا ََ ٩ِ ٤َٓ ٢ص َذا َّ
ک ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ
وسا َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص ُؤ ََّل ٔ
اٟظ ِي ُغ َٗاُٟوا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َسائَٔ ُ٠
ُفأَی َٗ ِو ّ٣ا ُجّ ُ٠
َ
َ
ََ
ُف یَ ِو َ ٦أُشُ ٕؽ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط َت َِي ََّب ًَ ِ ٩بَ ِي ٌَةٔ
اَّ َ ٪
ُح َٔ ٣ة َص َذا ا ِٟب َ ِيتٔ أَ َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
َٓ َص ِّؽثِىٔی أَ ِن ُظ ُؽ َک اہللَ ب ٔ ُ ِ
اٟز ِِّؿ َوا َٔ ٥َِ ٠َٓ ٪ي ِظ َض ِؽصَا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط َت َِي ََّب یَ ِو َ ٦بَ ِؽرٕ ََٓ ٥َِ ٠ي ِظ َض ِؽ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز

َ
َ
َ
ََف َُ ٟط َوأَ َّ٣ا َت َِ ُّيبُ ُط یَ ِو َ ٦بَ ِؽرٕ َٓإُٔ َّ ٧ط کَاِ َ ٧ت
َت ٌَا َ ٢أُبَی ِّ ِن َ ٟ
ُف ُار ُظ یَ ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َٓأ ِط َض ُؽ أَ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ ًََٔا ًَ ُِ ٨ط َوُ َ َ
َک َ٣ا َسأ َِ ٟت ًَ ُِ ٨ط أ َّ٣ا ٔ َ
َک أَ ِجزُ َر ُج َٕ ١طض ٔ َؽ
ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ أَ ِو َت ِص َت ُط ابِ َُ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٟ ٥َ ٠

ا ٪أَ َش ْؽ أَ ًَزَّ ب ٔ َب ِل َٔ َّٜ ٣َ ٩ة ٔ٩ِ ٣
ٕ ًََِ ٠ي َضا َوکَاِ َ ٧ت ًَٔ٠ي َّ ٠ة َوأَ َّ٣ا َت َِ ُّيبُ ُط ًَ ِ ٩بَ ِي ٌَ ٔة اٟز ِِّؿ َوا ِٔ ٠َ َٓ ٪و ک َ َ
بَ ِؽ ّرا َو َس ِض ُ٤طُ َوأَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یَ ِعَ ُ٠
ا ٪إلٔ َی ََ َّٜ٣ة
اَ ٪ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ًُ ٥َ ٠ث ََ ٤
اِ ًُ ٪ث ََ ٤
اََ ٟ ٪ب ٌَ َث ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
ًُ ِث ََ ٤
َوکَاِ َ ٧ت بَ ِي ٌَ ُة اٟز ِِّؿ َوا َٔ ٪ب ٌِ َؽ َ٣ا ذَ َص َب ًُ ِث َ٤ا ُ ٪إلٔ َی ََ َّٜ ٣ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي ٔؽظ ٔا ُِ ٟي ِ٤ى َی َص ٔذظ ٔ َی ُؽ
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اَٗ ٪ا َُ َٟ ٢ط اذِ َص ِب ب ٔ َض َذا ِاْل ََ ٌَ ٣َ ٪
ُض َب ب ٔ َضا ًَل َی یَؽٔظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
ًُ ِث ََ ٤
اَ ٪و َ َ
يض
َػ ٔص ْ
اصحل نب دبع اہلل ،اوبوعاہن ،رضحتامثعؿ نب دبعاہلل نب ومبھ  ےتہ ںیہہک اکی رصمیصخش جح ےک ےئلآای وت ھچک ولوگں وک ےھٹیب
وہےئ داھکی افر وپاھچ ہک ہی وکؿ ںیہ ولگ ےنہک ےگل رقیشی ںیہ وپاھچ ہی وبڑےھ صخش وکؿ ںیہ؟ اےس اتبای ایگ ہک ہی انب رمع ریض اہلل
اعتیل ہنع ںیہ ےنہک اگل ںیم آپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ھچک وپانھچ اچاتہ وہں افر اس رھگ یک رحتم یک مسق دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک
امثعؿریضاہللاعتیلہنعگنج ادحےکومعقرپدیماؿےس رفاروہےئآ ے؟رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایاہںوپاھچ
ایکآپاجےتن ںیہہک فہتعیبروضاؿےکومعقرپوموجدںیہنآ ےرفامایاہںوپاھچایکہییھباجےتنںیہہک فہگنجدبر ںیمرشکی
کُ (رھپ مت ولگ ایکن تلیضف ےک اقلئ ویکں وہ) رھپ انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس ےس
ںیہن وہےئ؟ رفامای اہں ےنہک اگل ا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
رفامای آؤ ںیم ںیہمت اہمترے وساولں ےک وجاب دفں اہجں کت ادح ےس رفار یک ابت ےہ وت ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل اعتیل ےن
اںیہن (ینعیرضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنع)وکاعمػرکدایگنجدبریکتقیقحہیےہہکاؿےکاکنحںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکاصزبحادیںیھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایاھتہکاہمترےےئلدبرںیمرشکیوہےنفاےلےک
رباربارجےہافرںیہمت امؽذ تمیےسہصحیھبدایاجےئ اگابآؤتعیبروضاؿیکرطػوتایکسفہجہیےہہکارگرضحتامثعؿ
ریضاہللاعتیلہنعےکالعفہ وکیئافرہکمںیماؿےسزایدہزعتراتھکوہاتوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحت امثعؿریضاہلل
اعتیل ہنع یک اجبےئ ایس وک ےتجیھب وچہکن تعیب روضاؿ اؿ ےک ہکم اجےن ےک دعب وہیئ اس ےئل فہاس ںیم رشکی ںیہن وہ ےکس رھپ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپداںیئاہھتوکامثعؿریضاہللاعتیلہنعاکاہھترقاردےرکاےسدفرسےاہھترپامراافررفامایہی
امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع یک تعیب ےہ رھپ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اب ہی زیچںی ےننس ےک دعب مت اج ےتکس وہ ہی
دحثینسححیحصےہ۔

رافی  :اصحلنبدبعاہلل،اوبوعاہن،رضحتامثعؿنبدبعاہللنبومبھ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1641

راوی ٓ :ـ ١ب ٩ابی كاٟب بِؽاؼیً ،ث٤ا ٪ب ٩زُف٣ ،ص٤ؽ ب ٩زیاؼ٣ ،ص٤ؽ بً ٩حَل ،٪ابوزبیر ،شرضت جابز رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ َ
َ
ُُف َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩زٔ َیاؼ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
 ١بِ ُ ٩أبٔی كَأٟبٕ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽث َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ز َ َ
ًَ ِح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أ ُت َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح ََ ٨ازة ٔ َر ُج ُٕ ٔ ٟ ١ي َؼل َِّی ًََِ ٠يطٔ َٓ ٥َِ ٠ي َُؼَِ ٠ًَ ِّ١يطٔ
آَ ٪أ َ ِب َِ َـ ُط اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َٓ٘ٔي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َرأَیِ ََ ٨
اَ ٪ی ِب َِ ُف ًُ ِث ََ ٤
اک َت َز َِ ٛت اٟؼَّ ََل َة ًَل َی أَ َش ٕؽ َٗ ِب ََ ١ص َذا َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
ٔيٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٔج ًّؽا
یب ََّل َن ٌِزُٔٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩زٔ َیاؼ ٕ َػاش ُٔب َِ ٣ي ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
اَ ٪ؿٌ ْ
َغ ْ

ْص ٌّی ٔث َ٘ ْة َویُِٜى َی أَبَا ا َِ ٟصار ٔٔث َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩زٔ َیاؼ ٕاْلِ َ َِ ٟضان ٔ ُّی َػاش ُٔب أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ٔث َ٘ ْة
َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩زٔ َیاؼ ٕ َػاش ُٔب أَبٔی ص َُزیِ َز َة ص َُو َب ِ ٔ
اَ ٪طام ٔ ٌّی
یُِٜى َی أَبَا ُسٔ َِي َ

لضفنبایباطبلدغبادی،امثعؿنبزرف،دمحمنبزاید،دمحمنبالجعؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیصخشاکانجزہالایایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکسامنزانجزہںیہنزپیھرعضایک
ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ل  ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ےس ےلہپ یسک یک امنز انجزہ رتک رکےت ںیہن داھکی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیامثعؿریضاہللاعتیلہنعےکاسھتضغبراتھکاھتذہلااہللاعتیلیھباسےسضغبرےتھکںیہ
ہی دحثی رغ ب ےہ ل  اس دحثی وک رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ افر دمحم نب زاید ومیمؿ نب رہماؿ ےک دفتس ںیہ دحثی ںیم
فیعض ںیہ ہکبج رضح ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دفتس دمحم نب زاید ہقث ںیہ ایکن تینک اوباحرث ےہ افر فہ رصبی ںیہ افر

اوباامہمےکاسیھتدمحمنبزایداہیناشیمیھبہقثںیہایکنتینکاوبایفسؿےہ۔
رافی  :لضفنبایباطبلدغبادی،امثعؿنبزرف،دمحمنبزاید،دمحمنبالجعؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1642

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيی ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ایوب ،ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی ،شرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ٢
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اٟـي ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اب
وسی أَ ِِ ٔ ٠٣
اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؽ َظ ََ ١شائ ّٔلا ََ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َٓ َ٘ َضی َشا َج َت ُط َٓ َ٘ا َ ٢لٔی یَا أَبَا َُ ٣
ک ًَل َ َّی ا َِ ٟب َ

اب َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا أَبُو
ٓ َََل َی ِؽ ُظًَ َّ٩َ٠ل َ َّی أَ َش ْؽ إ ٔ ََّّل بٔإٔذِ َٕ َٓ ٪حا َئ َر ُج َْ ١ي ِ ٔ
رض ُب ا َِ ٟب َ
ِ
َّ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا
َرض َب ا َِ ٟب َ
َش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََؽ َظ ََ ١و َب ِ
بَ ِرکٕ َي ِش َتأذ ٔ َُٗ ٪ا َ ٢ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
َشتُ ُط بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو َجا َئ َر ُج ُْ َ ١
آَخ ٓ َ َ

ِ
َّ
َشتُ ُط بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة
َش ُظ بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َٔ َت ِص ُت ا َِ ٟب َ
اب َو َؼ َظ ََ ١و َب ِ
َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا ًُ َ٤زُ َي ِش َتأذ ٔ َُٗ ٪ا َ ٢ا ِٓ َتضِ َُ ٟط َو َب ِّ ِ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ي ِش َتأِذ ٔ َُٗ ٪ا َ ٢ا ِٓ َتضِ َٟطُ
َرض َب ا َِ ٟب َ
َٓ َحا َئ َر ُج ُْ َ ١
آَخ ٓ َ َ
ا٪
َش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ًَل َی بََِ ٠وی ُت ٔؼيبُ ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َو َب ِّ ِ
اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز

ادمحنب دبعةیبض،امحدنبزدی،اویب،اوبامثعؿدہنی،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمیبنارکؾ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت الچ افر ل  ااصنرویں ےک اکی ابغ ںیم دالخ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں اینپ احتج
وپرییکافرےھجممکحدای ہکدرفازےرپروہاتہکوکیئریغبااجزتریمےاپسہنآےکساکیصخشآایافراسےندرفازہاٹھکٹھکایںیم
ےنوپاھچوکؿےہ؟ےنہکےگلاوبرکبریضاہللاعتیلہنع،ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاتبایرفامایاںیہنآےندفاںیہنتنجیک

اشبرتدف فہادنرآےرھپدفرساصخشآایوتاسےنیھبدرفازہاٹھکٹھکایںیم ےنوپاھچوکؿرمعنباطخبریضاہللاعتیل ہنعوہں۔
ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ااجزت اچےتہ ںیہ رفامای اںیہن آےن دف افر اںیہن یھب
تنجیکاشبرتدفںیمےندرفازہوھکالادنرآےئافرںیمےناںیہنوخربخشیانسیئرھپرسیتاصخشآایوتںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسرعضایکہکامثعؿریضاہللاعتیلہنعیھبادنرآےنیکااجزتاچےتہںیہرفامایاںیہنادنرآےندفافراںیہنیھباکی
ولبےںیمدیہشوہےنرپ تنجیکاشبرتددیف۔ہی دحثینسححیحصےہ افریئکدنسفںےسایبامثعؿ دہنیےس وقنمؽےہافراس
اببںیماجربریضاہللاعتیلہنعافرانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض،امحدنبزدی،اویب،اوبامثعؿدہنی،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1643

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍ ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ،شرضت ابوسہ٠ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َویَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازَٔ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبُو
َس ِض ََ ٠ة َٗا ََٗ ٢ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪یَ ِو ََّ ٦
اٟؽارٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ؽ ًَض ٔ َؽ إلٔ َ َّی ًَ ِض ّؽا َٓأََ٧ا َػاب ٔ ْز ًََِ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی

َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ایفسؿنبفعیک،فعیک،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رضحتاوبہلہس ےتہ ںیہہکرضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنعبج
رھگںیموصحمرآ ےوتھجمےس رفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجم ےس اکیدہعایلاھتانچہچنںیمایسرپربصرکےنفاال
وہں۔دحثینسححیحصےہ۔ل اسدحثیوکرصػاامسلیعنبایباخدلیکرفاتیےساجےتنںیہ۔

رافی  :ایفسؿنبفعیک،فعیک،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رضحتاوبہلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمبقرضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعآپیکتینکاوبرتابافراوبانسحلےہ
ابب  :انمبقاکایبؿ
انمبقرضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعآپیکتینکاوبرتابافراوبانسحلےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1644

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽ ،جٌَف ب ٩س٠امی ٪ؿبعی ٩ً ،یزیؽ رطکْ٣ ،طٖ بً ٩بؽاہلل ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ْط ٔ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن َٗا َ٢
یؽ اِّ ٟز ِط ٔک ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
اٟـ َبع ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُّ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َبٌ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠يطٔ وس ََّ ٥٠جي ّظا واس َتٌَ٠ًَ ١َ ٤يضًَ ٥ل ٔ َّی بِ ٩أَبی كَأٟبٕ ََٓ ٤ضی فٔی َّ ٔ َ
اب َجارٔ َی ّة
َ
ِ ِٔ
َ
َ ٔ
اَّٟس َّی ٔة َٓأ َػ َ
َ
ِ َ َ َ ِ َ ِ َِ
َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا إٔذَا َٟٔ٘ي َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رکوا ًََِ ٠يطٔ َو َت ٌَا َٗ َؽ أَ ِر َب ٌَ ْة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َص ٔ
َٓأُ َ ِ ٧
و ٪إٔذَا َر َج ٌُوا َّٔ ٩ِ ٣
َف بَ َؽؤُا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش َ ٔ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِظبَرَِ٧ا ُظ ب ٔ َ٤ا َػ ًََ ٍَ ٨ل ٔ ٌّی َوک َ َ
َّ
ُ
اَّٟسیَّ ُة َس َّ٤ُ ٠وا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦أَ َش ُؽ اْلِ َ ِر َب ٌَةٔ
ْص ُٓوا إلٔ َی رٔ َشأٟض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َٗ ٔؽ َِ ٣ت َّ ٔ
ٓ ََش٤ُ ٠وا ًََِ ٠يطٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َ
َ
َ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ٥َِ ٟت َز إلٔ َی ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أبٔی كَأٟبٕ َػ ََ َٛ ٍَ ٨ذا َو ََ ٛذا َٓأ ِ َ
َ
اٟثانٔی َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث ََ٘ ٣َ ١ا َٟتٔطٔ َٓأ َ ِرع َق ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّٗ ٥اَّ ٦
َّ
رع َق ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦اٟزَّاب ٔ ٍُ َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث َ١
اٟثاُ ٔ ٟث َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث ََ٘ ٣َ ١ا َٟتٔطٔ َٓأ َِ
َ
َ
و٩ِ ٣ٔ ٪
وًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ل ٔ ٕٓی َ٣ا تُزٔی ُؽ َ
َ٣ا َٗاُٟوا َٓأَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِ َِ ٟـ ُب ي ٌُِ َز ُٖ فٔی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا تُزٔی ُؽ َ
یب ََّل
يسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ًَل ٔ ٕٓی َ٣ا تُزٔی ُؽ َ
َغ ْ
وًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ل ٔ ٕٓی إ ٔ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪يا ٔ٣ىِّی َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َوص َُو َول ٔ ُّی کُِ ٣ُ ِّ١ؤ َٔ ٩ٕ ٣ب ٌِؽٔی َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َف بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َج ٌِ َ ٔ

ہبیتق نب دیعس ،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،نع سیدی رکش ،رطمػ نب دبع اہلل ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع ریض اہلل
اعتیلہنعےسرفاتیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعوکاکیرکشلاکاریمانبرکرفاہنرفامایسپ
فہ (رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع) اکی وھچاٹ رکشل ےل رک ے افر امؽ ذ تمی ںیم ےس اکی ابدنی ےل یل ولوگں وک ہی ابت انوگار
سگریافراچراحصہبریضاہللاعتیلہنعےندہعایکہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسالماقتوہےنرپاتبدںیےگہکرضحتیلع
ریضاہللاعتیلہنعےنایکایک۔املسمونںیکاعدتیھتہکبجیسکرفسےسولےتٹوتےلہپیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیم احرض وہےت السؾ رعض رکےت افر اےکس دعب اےنپ رھگفں وک اجای رکےت آ ے۔ انچہچن بج ہی رکشل السؾ رعض رکےن ےک ےئل
احرض وہا وت اؿ اچرآدویمں ںیم اکی ڑھکا وہا افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اسےنم ہصقایبؿ رفامای افر رعض ایک ہکدےیھکی یلع
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ایک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ہنم ریھپ ایل رھپ دفرسا ڑھکا وہا افر اس ےن یھب فیہ ھچک اہک وج
ےلہپ ےن اہک اھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےناس ےس یھبرہچہ ریھپایل رسیتے ےک اسھت یھب ایسرطح وہا نکیل بج وچآ ےےن
اینپابت وپرییکوتیبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملساسیک رطػوتمہجوہےئآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکرہچہاونر رپم ےےک
آاثرامنایںآ ے ا فر نیت رمہبتاراشدرفامایہک یلعریض اہللاعتیلہنع ےس مت ایکاچےتہ وہیلعریضاہللاعتیلہنع ھجم ےس ںیہافرںیم
اس ںیم ےس وہں افر فہ ریمے دعب رہ ومنم اک دفتس ےہ ہی دحثی رغ ب ےہ ل  اس دحثی وک رصػ رفعج نب نامیلؿ یک
رفاتیاجےتنںیہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،رفعج نب نامیلؿ یعبض ،نع سیدی رکش ،رطمػ نب دبعاہلل ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
انمبقرضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعآپیکتینکاوبرتابافراوبانسحلےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1645

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١ابوكٔي ،١شرضت ابوَسیصہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہيا زیؽ

ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اٟلٔ َِي ٔ ١یُ َص ِّؽ ُث
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي َٕٗ ١اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُّ
َسی َص َة أَ ِو َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥ط َّ
ک ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٨ِ ُٛ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ٣و ََّل ُظ ٓ ٌََل ٔ ٌّی َِ ٣وَّلَ ُظ َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ِ ٩أَبٔی َ ٔ
یب َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِ َب ُة صَ َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٪أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی
ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َسی َص َة ص َُو شُ َذ ِي َٔ ُة بِ ُ ٩أَسٔي ٕؽ ا َِِٟٔٔار ُّٔی َػاش ُٔب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َوأَبُو َ ٔ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملسنبکننل،اوبلیفط،رضحتاوبرسہحیریضاہللاعتیلعیننازدینبارمقریضاہللاعتیلہنع ےتہ
ںیہ(ہبعشوککشےہ)ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجاکںیمدفتسوہںیلعریضاہللاعتیلہنعیھباساکدفتس
ےہہیدحثینسحرغ بےہہبعشاسدحثیوکومیمؿنبدبعاہللےسفہزدینبارمقریضاہللاعتیلہنعےسافرفہیبنارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسایسےکل ینعملقنرکےتںیہاوبرسہحیاکانؾذحہفینبادسریضاہللاعتیلہنعےہہیاحصیبںیہ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ہملس نب کننل ،اوبلیفط ،رضحت اوبرسہحی ریض اہلل اعتیل عیننا زدی نب ارمق ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
انمبقرضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعآپیکتینکاوبرتابافراوبانسحلےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1646

راوی  :ابواٟعلاب زیاؼ ب ٩یصٌی بْصی ،ابوًتاب سہ ١ب ٩ش٤اؼ٣ ،عتار ب٧ ٩آٍ ،ابوشيا ٪تيِم ،اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت ًلی
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ار بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّت ٕ
 ١بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا ِِ ٤ُ ٟع َت ُ
اب زٔیَاؼُ بِ َُ ٩ی ِصٌَی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟع َّل ٔ
اب َس ِض ُ
َشي َ َّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رش َٔ ٥اہللُ أَبَا بَ ِرکٕ َز َّو َجىٔ َی ابِ ََ ٨تطُ َو َش َ٠َ ٤ىٔی إلٔ َی
َّا ٪اٟت ِي ٔ ُّ

ا٪
اًّ ٣ُ ٪زا َت َز َُ ٛط ا َِ ٟص َُّ ٙو َ٣ا َُ ٟط َػؽ ْٔیَ ٙرش َٔ ٥اہللُ ًُ ِث ََ ٤
َؼارٔ ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َوأَ ًِ َت َ ٙب ٔ ََل َّّل ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ َرش َٔ ٥اہللُ ًُ ََ ٤ز َي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟص ََّ ٙوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َت ِش َت ِصئيطٔ ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة َرش َٔ ٥اہللُ ًًَّ ٔ ٠يا َّ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥أَؼ ٔ ِر ا َِ ٟص َُّ ٌَ ٣َ ٙط َش ِي ُث َؼ َار َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

َّا ٪اٟت َّ ِي ِٔم ا ِس ُ٤طُ یَ ِصٌ َی بِ َُ ٩سٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩شي َ َّ
ِم
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوا ِِ ٤ُ ٟع َتا ُر بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َط ِي ْغ َب ِ ٔ
ْص ٌّی َٛثٔیرُ ا َِ َِ ٟزائ ٔٔب َوأَبُو َشي َ
َّا ٪اٟت ِي ٔ ُّ
ُّ
ُٛوف ٔ ٌّی َوص َُو ٔث َ٘ ْة
اوبااطخلبزاید نبییحیرصبی ،ا وباتعبلہس نبامحد،اتخمر نبانعف،اوبایحؿیمیت،اؿ ےکفادل،رضحت یلعریض اہللاعتیل ہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہللاعتیلاوبرکبریضاہللاعتیلہنع رپرمح رفامےئاسےن اینپیٹیبریمے
اکنحںیمدیافرےھجمدارارجہلةےلرک آےئرھپالبؽریضاہللاعتیلہنعوکیھباوہنںےناےنپامؽےسآزادرکفاایاہللاعتیلرمعریض
اہللاعتیلہنعرپرمحرفامےئہیہشیمہقحابترکےتںیہارگہچفہڑکفیوہایسےئلفہاساحؽںیمںیہہکاؿاکوکیئدفتسںیہناہلل
اعتیلامثعؿریضاہللاعتیلہنعرپرمح رفامےئاسےسرفےتشیھبایحرکےتںیہاہللاعتیلیلعریضاہللاعتیلہنعرپرمحرفامےئاےاہلل
ہیاہجںںیہکیھبوہقحاسےکاسھترےہ۔ہیدحثیرغ بےہل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اوبااطخلبزایدنبییحیرصبی،اوباتعبلہسنبامحد،اتخمرنبانعف،اوبایحؿیمیت،اؿےکفادل،رضحت یلعریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
انمبقرضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعآپیکتینکاوبرتابافراوبانسحلےہ

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1647

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍَ ،شیک٨٣ ،ؼور ،ربعی ب ٩رحاغ ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

َش ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
غ َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ بٔاَّ ٟز َشب ٔ َّيةٔ
رحا ٕ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِٔ َ ٩
یک ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

َشٔٛی َن
ئ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اض ُٔ ٩ِ ٣ر َؤ َسا ٔ
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َشٔٛی َن ٓ ٔيض ٔ ُِ ٥س َض ِي ُ
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
 ١بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوأُْ َ ٧
َخ َد إ ٔ َِ ٟي َ٨ا ْ َ ٧
ا ٪یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟص َؽیِب ٔ َي ٔة َ َ

اض ٔ ٩ِ ٣أَبِ َ٨ائ ٔ َ٨ا َوإ ٔ ِظ َوا٨َ ٔ ٧ا َوأَرٔ َّٗائ ٔ َ٨ا َوَِ ٟي َص َُ ٟض ِْ ِ٘ ٔ ٓ ٥ط فٔی ِّ
ُف ّارا ٔ٩ِ ٣
اٟؽ ٔ
َخ َد إَِٔ ٟي َ
ک ْ َ٧
یَ ٩وإٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ َ
َخ ُجوا ٔ َ
َار ُؼ ِؼص ُِ ٥إ ٔ َِ ٟي َ٨ا َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ َٟ ٩ِ ُٜض ِْ ِ٘ ٔ ٓ ٥ط فٔی ِّ
یَ ٩سُ ِّ٘ َٔ ُ٨ض ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا
اٟؽ ٔ
أَ َِ ٣وا٨َ ٔ ٟا َوؿ َٔياً ٔ َ٨ا ٓ ِ
اٟش ِي ٕٔ ًَل َی ِّ
رض ُب رٔ َٗابَ ٥ِ ُٜب ٔ َّ
یِ َٗ ٩ؽ ا َِ ٣ت َص َ ٩اہللُ ََِٗ ٠ب ُط ًَل َی
اٟؽ ٔ
ْقیِ ٕع َٟت َ َِ ٨ت ُض َّ٩أَ ِو ََ ٟي ِب ٌَث َ َّن اہللُ ًََِ ٠يَ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜي ِ ٔ
ََ َ ٌِ ٣
َش ُ َ

ٕ
ِاْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪اُٟوا َ ٩ِ ٣ص َُو َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو بَ ِرکٕ َ ٩ِ ٣ص َُو َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َ ٩ِ ٣ص َُو َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ص َُو َظ ٔ
اػ ُ
ا ٪أَ ًِ َلی ًًَّ ٔ ٠يا َن ٌِ َُ ٠ط َی ِع ٔؼ ُٔ َضا ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت إ ٔ َِ ٟي َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٛ ٩ِ ٣َ ٢ذ َب
اَ ١ٔ ٌِ ٨َّ ٟوک َ َ
ًَل َ َّی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ؽا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ؽ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
غ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
رحا ٕ
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢و َسٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح ُ
ارو َؼ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َؤٛي ٌّا َي ُ٘و َُ ٥َِ ٟ ٢ی ِٔ ٜذ ِب رٔبِع ٔ ُّی بِ َُ ٔ ٩
َِ ٛذبَ ّة و أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوؼ ٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َي ُ٘و ُُ ٨ِ ٣َ ٢ؼو ُر بِ ُ٩
ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔأَث ِ َب ُت أَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓةٔ
ایفسؿ نب فعیک ،فعیک ،رشکی ،وصنمر ،ریعب نب رحاش ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع ےن رہبح اقمؾ رپ رفامای ہک حلص
دحہیبی ےک ومعق رپ یئک رشمک امہری رطػ آےئ نج ںیم لیہس نب رمعف افر یئک رشمک رسدار آ ے افر رعض ایک ای روسؽ اہلل
امہرے افالد ،اھبویئں افر الغومں ںیم ےس تہب ےس اےسی ولگ آپ یلص اہللہیلع فملس ےکاپس ےلچ ے ںیہنج دنی یک وکیئ ھجمس
وبھجںیہن۔ہیولگامہرےاوماؽافراجدیئادفںےسرفاروہےئںیہ۔ذہلاآپہیولگںیمہفاسپرکدںیارگاںیہندنییکھجمس
ںیہنوتل اںیہناھجمسدںیےگ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاےالہرقشی متولگاینپرحںوتںےسابزآاجؤفرہناہللاعتیلمت
رپ اےسی ولگ طلسم رکںی ےگ وج ںیہمت لتق رک دںی ےگ۔ اہلل اعتیل ےن اؿ ےک دولں ےک اامیؿ وکآزام ایل ےہ۔ اوبرکب فرمع ریض اہلل
امہنعافرولوگںےنوپاھچہکفہوکؿےہایروسؽاہلل؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہوجویتںںیمویپدناگلےنفاالےہ۔آرضحنت
یلصاہللہیلعفملسےنرضحتیلعریضاہللہنعوکاینپنیلعنابمرکرمتمےکےئلدیںیھت۔رضحتریعبنبرحاشرفامےتںیہ
ہکرھپیلعریضاہللہنعامہریرطػوتمہجوہےئافرےنہکےگلہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوجصخشھجمرپاجؿوبھجرک
وھجٹابدنےھاگ۔فہاینپہگجمنہجںیمالتشرکےل۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔ل اسدحثیوکاسدنسےسرصػریعبیک
رفاتیےساجےتنںیہفہرضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،فعیک،رشکی،وصنمر،ریعبنبرحاش،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع

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

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1648

راوی ٗ :تيبہ ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ابوہاروً ٪بؽی ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اہلل ً٨ہ

و ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا َ ٢إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا ٌَِ ٨َ ٟز ٔ ُٖ ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔی َن ِ َ ٧ص ُ٩
َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی صَا ُر َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
وَ ٪و َٗ ِؽ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َص ُ
ار َ
َش اْلِ َ ِن َؼارٔ بٔبُ ِِـٔض ٔ ًَِ ٥ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ََ َ ٌِ ٣
وَ ٪و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
َتک َ َُّ ٥َ ٠ط ٌِ َب ُة فٔی أَبٔی َص ُ
ار َ

ہبیتق ،رفعج نب نامیلؿ ،اوباہرفؿ دبعی ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ل  ااصنر ولگ ،انمنیقف وک اؿ ےک
رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس ضغب یک فہج ےس اچنہپےتن ںیہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ اوباہرفؿ دبعی ےک قلعتم ہبعش الکؾ رکےت
ںیہ۔رھپہیدحثیا،شمےسیھباوباصحلےکوحاےلےساوبدیعسریضاہللہنعےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ہبیتق،رفعجنبنامیلؿ،اوباہرفؿدبعی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1649

راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّلًلی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـيً ،١بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤ابونرض٣ ،شاور ش٤یری ،ا ٪كی واٟؽہ ،شرضت ا٦
س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَبٔی َن ِْصٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشاؤرٔ ا ِٔ ٟص ِ٤ی َر ِّٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل یُ ٔص ُّب ًًَّ ٔ ٠يا ُ٨َ ٣آ ْٔٙ
ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َٗاَِ ٟت َؼ َظُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ٓ ََشٌِ ٔ٤ت َُضا َت ُ٘و ُ ٢ک َ َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ
َو ََّل َی ِب َِ ُـ ُط ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اَّ ٟز ِش ٩ٔ ٤صُو أَبُو َنْصٕ ا ِٟو َّر ُاَ ٚو َر َوی ًَ ُِ ٨ط ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی
َ
َ َ ِ َ

فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،دبعاہلل نبدبعارلنمحاوبرضن،اسمفرریمحی،اؿیکفادلہ،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعرفامیت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس رفامای رکےت آ ےہک انمقف رضحت یلع ریض اہللہنع ےس تبحم ںیہنرک اتکس افر وکیئ ومنم اس
ےس(ینعیرضحتیلعریضاہللہنعےس)ضغبںیہنرھکاتکس۔ اساببںیمرضحتیلعریضاہللہنعےسیھبدحثیوقنمؽےہ۔
ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :فالص نبدبعاالیلع،دمحم نب لیضف،دبعاہللنب دبعارلنمحاوبرضن،اسمفر ریمحی،اؿ یکفادلہ،رضحتاؾہملسریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1650

٣وسی ٓزاری ب ٩ب٨ت سؽیَ ،شیک ،ابوربيٌہ ،اب ٩بزیؽة ،شرضت بزیؽہ
راوی  :اس٤اًي ١بٰ ٩

يٌ َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟش ِّؽ ِّی َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش ْ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
یک ًَ ِ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
وسی ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ابِ ُ ٩ب ٔ ِ٨تٔ ُّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣زنٔی ب ٔ ُصبِّ أَ ِر َب ٌَ ٕة َوأَ ِظب َ َرنٔی أَُ َّ ٧ط یُصٔ ُّب ُض ِٔٗ ٥ي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َس ِّ٤ض ٔ ِ٨َ َٟ ٥ا َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی

یب ََّل
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ک ثَ ََلثّا َوأَبُو ذ ٓ َٕر َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽا ُؼ َو َس٤َِ ٠ا ُ ٪أَ ََ ٣زنٔی ب ٔ ُصبِّض ٔ َِ ٥وأَ ِظب َ َرنٔی أَُ َّ ٧ط یُصٔ ُّب ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َش ٕ
یک
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ ٔ
اامسلیع نب ومٰیس زفاری نب تنب دسی ،رشکی ،اوبرہعیب ،انب ربدیة ،رضحت ربدیہ  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکاہللاعتیلےنےھجماچرآدویمںےستبحمرکےناکمکحدےتیوہےئرفامایےہہکاہللیھباؿےستبحم رکےتںیہافریبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایگ ںیمہ اتبی ہک فہ وکؿ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت رمہبت رفامای ہک یلع یھب ایہن ںیم ےس
ںیہ۔اوبذر،دقمادافرنامیلؿ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػرشکییکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :اامسلیعنبومٰیسزفارینبتنبدسی،رشکی،اوبرہعیب،انبربدیة،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1651

راوی  :اس٤اًي ١ب٣ ٩وسیَ ،شیک ،ابواسص ،ٙشرضت شبشی ب ٩ج٨اؼہ رضی اہلل ً٨ہ

یک ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙشُ ِب ٔش ِّی بِ ُٔ ٩ج َ٨ا َؼ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
وسی َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش ْ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

َو َس ًََّ ٥َ ٠ل ٔ ٌّی ٔ٣ىِّی َوأََ٧ا ًَٔ ٩ِ ٣ل ٔ ٕٓی َو ََّل یُ َؤ ِّؼی ًَىِّی إ ٔ ََّّل أََ٧ا أَ ِو ًَل ٔ ٌّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

اامسلیعنبومیس،رشکی،اوبااحسؼ،رضحتیشبحنبانجدہریضاہللہنع ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکیلع
ھجم ےس ںیہ افر ںیم یلع ےس وہں افر ریمی رطػ ےس (دہع فضقن ںیم) ریمے افر یلع ےک وسا وکیئ دفرسا ادا ںیہن رک اتکس۔ ہی
دحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،رشکی،اوباقحس،رضحتیشبحنبانجدہریضاہللہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1652

٣وسی ٗلا ٪بِؽاؼیً ،لی بٗ ٩اؼً ،٦لی ب ٩ػاٟض ب ٩وی ،شٜي ٥ب ٩جبیر ،ج٤يٍ ب٤ً ٩یر تيِم ،شرضت
راوی  :یوسٕ بٰ ٩
اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

وسی ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُٗ ٩اؼَٔ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ػأ ٟضٔ بِ ٔ ٩و َٕٓی ًَ َِ ٩شٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩

ِم ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢آخَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَی ِ َن أَ ِػ َصابٔطٔ َٓ َحا َئ ًَل ٔ ٌّی َت ِؽ ٍَُ ٣
ًَ ُِ ٩ج َِ ٤ي ٍٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕاٟت َّ ِي ٔ ِّ

ک َو ٥َِ ٟتُ َؤا ٔػ بَ ِيىٔی َوبَی ِ َن أَ َش ٕؽ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِي َ٨ا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ آ َظ ِي َت بَی ِ َن أَ ِػ َصاب ٔ َ
َخة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
أََ ِ ٧ت أَخٔی فٔی ُّ
َغ ْ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
ویفس نب ومٰیس اطقؿ دغب ادی ،یلع نب اقدؾ ،یلع نب اصحل نب یح ،میکح نب ریبج ،عیمج نب ریمع یمیت ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع
ےس رفاتی ےہ ہک بج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااصنر فاہمرجنی ےک درایمؿ ومااخة اقمئ یک وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع
رفےتوہےئآےئافررعضایکایروسؽاہلل آپےناحصہبرکاؾںیماھبیئاچرہاقمئرفاماینکیلےھجمیسکاکاھبیئںیہنانبای۔آپیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایمتداینفآرختںیمریمےاھبیئوہ۔ہیدحثیرغ بےہافراساببںیمرضحتزدینبایبافیفےسیھب
رفاتیےہ۔
رافی  :ویفسنبومٰیساطقؿدغبادی،یلعنب اقدؾ،یلع نباصحلنب یح ،میکحنب ریبج،عیمجنب ریمعیمیت،رضحت انبرمعریض
اہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1653

ًيسی ب٤ً ٩ز ،سؽی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيًٍ ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسیٰ ،

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ؽ
اٟش ِّؽ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِّ ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَی ِ ْر َٓ َ٘ا ََّ ٢
٣َ ١عٔی َص َذا َّ
اٟلی ِ َر َٓ َحا َئ ًَل ٔ ٌّی َٓأَک َ َُ ٌَ ٣َ ١ط َٗا َ٢
ک إَِٔ ٟي َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ائِتٔىٔی بٔأ َ َشبِّ َظ َِ ٔ ٘٠
ک َیأِک ُ ُ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟش ِّؽ ِّی إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوً َٔيسی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُّ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش ََ ٩ٔ ٤و َٗ ِؽ أَ ِؼ َر َک أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َرأَی ا ُِ ٟص َشی ِ َن بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی َو َّث َ٘ ُط
اس ُُ ٤ط إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اٟش ِّؽ ُّی ِ
بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ص َُو ُٛوف ٔ ٌّی َو ُّ
ُط ٌِب ُة َو ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی َو َزائ َٔؽةُ َو َو َّث َ٘طُ َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ٪
َ
َ
ایفسؿنبفعیک،دیبعاہللنبومیسٰ،یسیعنبرمع،دسی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےکاپساکیرپدنےاکوگتشاھت۔آپیلصاہللہیلعفملسےنداعیکایاہللاینپولخمؼںیمےسسوبحبرتنیصخش
ریمےاپسجیھباتہک ریمےاسھتاسرپدنےاکوگتشاھکےکس۔انچہچنرضحتیلعریضاہللہنعآےئافرآپیلصاہللہیلعفملس
ےک اسھت اھکان اھکای۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک دسی یک رفاتی ےس رصػ ایس دنس ےس اجےتن ںیہ نکیل ہی دحثی
اسنریضاہللہنعےسیئک دنسفںےسوقنمؽےہ۔دسیاک انؾ اامسلیعنبدبعارلنمحےہ۔اوہنںےناسننبامکلریضاہللہنع
وکاپایافرنیسحنبیلعریضاہللہنعوکداھکی۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،دیبعاہللنبومیسٰ،یسیعنبرمع،دسی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1654

راوی  :ظَلؼ ب ٩اس ٥٠بِؽاؼی ،نرض ب ٩ط٤يً ،١وٖ ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ب ٩ہ٨ؽ ج٤لی

َّ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕ ١أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِو ْٖ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩صٔ ِٕ ٨ؽ ا َِ ٟح َ٤ل ٔ ِّی َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َظَلؼُ بِ ُ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ُُ ٨ِ ٛت إٔذَا َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َلانٔی َوإٔذَا َس َُّ ٜت ابِ َت َؽأَنٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٔ
َغ ْ
الخدنباملسدغبادی،رضننبلیمش،وعػ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللنبدنہیلمج ےتہںیہہکرضحتیلعریضاہللہنعےن
رفامایارگںیمروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےسوکیئزیچامہ اتوتآپیلصاہللہیلعفملسےھجماطعرفامدےتیافرارگاخومشراتہوتیھبےلہپ
ےھجمیہدےتی۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :الخدنباملسدغبادی،رضننبلیمش،وعػ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللنبدنہیلمج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1655

راوی  :اس٤اًي ١ب٣ ٩وسی٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩ز رومی بَ ٩شیک ،س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١سویؽ ب٠ُٔ ٩ہ ،ػ٨ابهی ،شرضت ًلی رضی
اہلل ً٨ہ

یک ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ُٕ ٩ِ ًَ ١س َویِؽٔ بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة
اٟزوم ٔ ِّی َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َش ْ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ُّٔ ٩

اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َؼا ُر ا ِٔ ٟصٔ ٤َ ِٜة َو ًَل ٔ ٌّی بَاب ُ َضا َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ُِّ ٩
َش ٕ
رک َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟؼ َ٨اب ٔه ٔ ِّی َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ
ٔیث ًَ ِٔ َ ٩
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ ُِّ ٩
یک َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ُ
یب ُْ َ ٨ِ ٣

َش ٕ
َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ َِ ٩واش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟث َ٘ا ٔ
ض
یک َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ت ًَ ِٔ َ ٩

اامسلیعنبومیس ،دمحمنبرمعرفیمنبرشکی،ہملسنبکننل،وسدینبہلفغ،انصیحب ،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم تمکح اک رھگ وہں ا فر یلع اس اک درفازہ۔ ہی دحثی رغ ب افر رکنم ےہ۔ ضعب اےس
رشکی ےس رفاتی رکےت وہےئ انصیحب اک ذرک ںیہن رکےت۔ ل  اےس رشکی ےک اقثت ےک العفہ یسک یک رفاتی ںیہن اجےتن۔ اس
اببںیمانبابعسریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،دمحمنبرمعرفیمنبرشکی،ہملسنبکننل،وسدینبہلفغ،انصیحب،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1656

راوی ٗ :تيبہ ،شات ٥ب ٩اس٤اًي ،١بٜیر ب٣ ٩ش٤ارً ،ا٣ز ب ٩سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ ،شرضت سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َشات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ٩ِ ًَ ١ب ُ َٜی ِر ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ا ٕر ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢أَ ََّ ٣ز
ََک َت ثَ ََلثّا َٗا َُ ٟضَ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ک أَ َِ ٪ت ُش َّب أَبَا تُ َز ٕ
اَ ٪س ٌِ ّؽا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
اب َٗا َ ٢أَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
و ٪لٔی َواش َٔؽ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩أَ َش ُّب إلٔ َ َّی ُٔ ٩ِ ٣ش ِ٤ز ٔاَ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩َِ ٠َٓ ٥َ ٠أَ ُس َّب ُط َْلَ َِ ٪تَ ُٜ
ئ َو ِّ
اٟؼب ِ َيا َٔ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َي ُ٘و ٌَُ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓی َو َظ َُ َٔ ٠ط فٔی َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔیطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَل ٔ ٌّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َت ِع ُُٔ ٠ىٔی َ ٍَ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

وسی إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ ََّل ُ٧بُ َّو َة َب ٌِ ٔؽی َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٢یَ ِو ََ ٦ظ ِيب َ َر
و٣ٔ ٪ىِّی ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة صَا ُر َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َتزِضَی أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪
َْل ُ ًِ ٔلی َ َّن اٟزَّایَ َة َر ُج َّل یُ ٔص ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َویُصٔ ُّب ُط اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط َٗا ََ َٓ ٢ت َلا َو ِ٨َ ٟا ََ ٟضا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِؼًُوا لٔی ًًَّ ٔ ٠يا َٓأ َ َتا ُظ َوبٔطٔ َر َْ ٣ؽ

ٓ ََب َؼ َ ٙفٔی ًَ ِئ٨طٔ ٓ ََؽ َٓ ٍَ اٟزَّایَ َة إَِٔ ٟيطٔ َٓ َٔ َتضَ اہللُ ًََِ ٠يطٔ َوأُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ِ َ ٧ؽ َُ أَبِ َ٨ائ َ َ٨ا َوأَبِ َ٨ائََ ٥ِ ُٜون َٔشائ َ َ٨ا َون َٔشائَِ ٥ِ ُٜاْلیَ َة
َؼ ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًَّّ ٔ ٠ًَ ٥َ ٠يا َوَٓاك ََٔ ٤ة َو َش َش ّ٨ا َو ُش َش ِي ّ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
ئ أَصِلٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ُؤ ََّل ٔ
َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

ہبیتق ،احمت نب اامسلیع ،ریکب نب امسمر ،اعرم نب دعس نب ایب فاقص ،رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
اعمفہی ےن دعس ےس وپاھچ ہک مت اوبرتاب وک ربا ویکں  ےتہ؟ اوہنں ےن رفامای بج کت ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی نیت
ابںیت ایدںیہ ںیماںیہنیھبک رباںیہنوہکںاگ۔ افر اؿونیتں ںیمےساکی اکریمے ےئل وہانریمےزندکی رسخ افںوٹںےس رتہب
ےہ انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلع ریض اہلل ہنع وک یسک گنج ںیم اجےت وہےئ وھچڑ دای۔ یلع ریض اہلل ہنع ےنہک ےگل ای
روسؽاہللایکآپیلصاہللہیلعفملسےھجمافروعروتںافروچبںےکاسھتوھچڑ رکاجرےہںیہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکمت
اساقمؾ رپ افزئ ںیہن وہان اچےتہ سج رپ ومٰیسہیلع االسلؾ ےن اہرفؿہیلع االسلؾ وک رقمر ایک اھت۔ (رفؼ رصػ اام  ےہہک فہ یبن آ ے)
افر ریمے دعب وبنت ںیہن۔ دفرسی زیچ ہی ہک گنج ربیخ ےک ومعق رپ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک آج ںیم ڈنھجا اس
صخشےکاہھتںیمدفںاگوجاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفملسےستبحمرکاتےہافرفہیھب(اہللافراساکروسؽ)اسےس
ےس تبحم رکےت ںیہ۔ رافی  ےتہ ںیہہک ل   ب اچےتہ آ ےہکآج ڈنھجا اےس دای اجےئ نکیل آپ یلص اہللہیلع فملس ےن یلع ریض
اہللہنعوکولباای۔فہاحرضوہےئوتاؿیکآںیھکندھکریہںیھت۔آپیلصاہللہیلعفملسےناؿیکآوھکنںںیماعلبڈاالافرڈنھجا
کي اآلۃی
اںیہن دے دای۔ رھپ اہلل اعتیل ےن ایہن ےک اہھت رپ حتف بیصن رفامیئ افر ہی آتی انزؽ وہیئ َ ْ د
کي َف ِ َي َ َي َف ِ َي َ ُ ْ
ن ُع َأ ْ َي َ َي َف َأ ْ َي َ ُ ْ
(آتی ابمہلہ) رسیتی زیچ ہی ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن افہمط ،یلع ،نسح افر نیسح ریض اہلل مہنع وک
رفامایایاہللہیریمےالہتیب(رھگفاےل)ںیہ۔
رافی  :ہبیتق،احمتنباامسلیع،ریکبنبامسمر،اعرمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1657

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،اَّلشوؾ ب ٩جواب ،یو٧ص ب ٩ابواسص ،ٙابواسص ،ٙشرضت بزاء رضی اہلل ً٨ہ

ئ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِش َو ُؾ بِ َُ ٩ج َّو ٕ
اب ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
اب أَبُو ا َِ ٟح َّو ٔ
َخ َظاَ ٔ ٟؽ بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ
َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ِيظَ ی ِ ٔن َوأَ ََّ ٣ز ًَل َی أَ َشؽٔص َٔ٤ا ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َو ًَل َی ِاْل َ ٔ
ا ٪ا َِ ٔ ٟ٘تا ٌََُ ٓ ٢ل ٔ ٌّی َٗا ََٓ ٢ا ِٓت َ َتضَ ًَل ٔ ٌّی ش ِٔؼ ّ٨ا َٓأ َ َظ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َجارٔ َی ّة َٓ ََ ٜت َب َ٣عٔی َظاْ ٔ ٟؽ َ ٔ ٛتا ّبا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َو َٗا َ ٢إٔذَا ک َ َ
َّ
َّ
َّ
اب َٓ َت َِی َّ َر َِ ٟوُ ُ ٧ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َت َزی فٔی َر ُج ٕ١
َْقأَ ا ِل َٔ ٜت َ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠یشٔی بٔطٔ َٗا َٔ َ٘ َٓ ٢ؽ ُِ ٣ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
وََ ٓ ٢ش ََ ٜت َٗا َ٢
یُ ٔص ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َویُصٔ ُّب ُط اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أًَُوذُ بٔاہللٔ ََٔ ُ ٩ِ ٣ـ ٔب اہللٔ َوُ ََـ ٔب َر ُسؤٟطٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َر ُس ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبعاہللنب ایبزاید،االوحص نبوجاب،ویسننباوبااحسؼ،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکیبنارکؾ یلص
اہلل ہیلع فملس ےن دف رکشل اکی اسھت رفاہن  ےئ۔ اکی اک اریم رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک افر دفرسے اک رضحت اخدل نب فدیل ریض
اہللہنعوکرقمرایکافررفام ایبجگنجوہیگوتوپرےرکشلےکاریمیلعوہںےگ۔انچہچنرضحتیلعریضاہللہنعےناکیہعلقحتف
ایک افر امؽ ذ تمی ںیم ےس اکی ابدنی ےل یل۔اس رپ اخدل ےن ریمےاہھت ںیم اکی طخ یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فملس یک دختم ںیم
رفاہن ایک سج ںیم رضحت یلعریض اہللہنعیکاکشتی یک۔ ںیمآپ یلص اہللہیلعفملسیک دختم ںیم احرض وہا افرفہ طخ دے دای۔
آپیلصاہللہیلعفملسےناےسزپاھوترہچہاونراکرگنریغتموہاگ۔رفامایمتاسصخشےسایکاچےتہوہوجاہللافراسےکروسؽےس
تبحمراتھکافراہللفروسؽوکفہسوبحبےہ۔رافیرفامےتںیہہک ںیمےنرعضایکہکںیماہللافراسےکروسؽےکم ےےساہللیک
انپہ امہ ات وہں۔ ںیم وت رصػ اقدص وہں۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اخومش وہے۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اےس
رصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،االوحصنبوجاب،ویسننباوباقحس،اوباقحس،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1658

راوی ً :لی ب٨٣ ٩ذر ٛوفی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١اج٠ض ،ابوزبیر ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ِجَ٠ضٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ؼ ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًَّّ ٔ ٠ًَ ٥َ ٠يا یَ ِو ََّ ٦
اض َِ َ٘ ٟؽ كَا َِ َ ٧ ٢ح َوا ُظ َ ٍَ ٣ابِ ٔ٤ِّ ًَ ٩طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ
اٟلائ ٕٔٔ َٓاَ ِ ٧ت َحا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اْلِ َ ِجَ٠ضٔ َو َٗ ِؽ
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا اَ ِ ٧ت َح ِي ُت ُط َو َل َّ٩ٜٔاہللَ اَ ِ ٧ت َحا ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َر َوا ُظ َُیِرُ ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ١أَي ِّـا ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠ضٔ َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ َو َل َّ٩ٜٔاہللَ اَ ِ ٧ت َحا ُظ َي ُ٘و ُ ٢اہللُ أَ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أََ ِ ٧تط َٔی ٌََ ٣طُ

جل
یلع نب ذنمر وکیف ،دمحم نب لیضف ،ا  ،،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےناطفئیکزلایئےکومعقرپیلعریضاہللہنعوک البایافراؿےسرسوگیشیک،ولگےنہکےگلآجآپےناےنپاچچزاداھبیئ
ےکاسھت اکیف دری کت رسوگیش یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم ےن ںیہن یک ہکلب اہلل ےن وخد اؿ ےس رسوگیشیک ےہ۔ ہی
جل
جل
دحثینسحرغ بےہ۔ ل  اسدحثی وکرصػا  ،یکرفاتی ےساجےتنںیہ۔انب لیضفےک العفہ یئکرافی ا  ،ےسایسرطح
لقنرکےتںیہ۔اسےسرمادہیےہہکاہللاعتیلےنےھجممکحدایہکاؿےکاکؿںیمھچکوہکں۔
جل
رافی  :یلعنبذنمروکیف،دمحمنبلیضف،ا ،،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1659

راوی ً :لی ب٨٣ ٩ذر ،ابٓ ٩ـي ،١سا ٥ٟب ٩ابی شٔؼہً ،ليہ ،شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ٩ِ ًَ ١سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی َشٔ َِؼ َة ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٌََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٔ ٕٓی َیا ًَل ٔ ُّی ََّل َی ٔص ُّْٔ ١لَ َش ٕؽ أَ ِ ٪یُ ِحَ ٔ ٨ب فٔی َص َذا ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔؽ َُی ِر ٔی َوَُی ِر َٔک َٗا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ُُِٗ ٠ت
ْط ُٗطُ ُجّ ُ٨با َُی ِر ٔی َوَُی ِر َٔک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ُصؼ ٕ َ٣ا ٌَِ ٣ى َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا َََّ ٢ل یَ ٔص ُّْٔ ١لَ َش ٕؽ َي ِش َت ِ ٔ
رضارٔ بِ َٔ ُ ٩
َ ٔ ٟٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َس٣ٔ ٍَ ٔ٤ىِّی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث َٓا ِس َت ِِ َزبَ ُط
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

یلع نب ذنمر ،انب لیضف ،اسمل نب ایب ہصفح ،ہیطع ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےن رفامای یلع ریض اہلل ہنع ریمے اہھت افر اہمترے العفہ یسک ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک احتل انجتب ںیم اس دجسم ںیم رےہ۔ یلع نب
ذنمر  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن رضار نب رصد ےس اس ےک ینعم وپےھچ وت اوہنں ےن رفامای اس ےس رماد دجسم ےس سگران ےہ۔ ہی دحثی
نسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔اامؾدمحمنباامسلیعاخبریرہمحاہللےنھجمےسہیدحثیہ یافر
اےسرغ باہک۔
رافی  :یلعنبذنمر،انبلیضف،اسملنبایبہصفح،ہیطع،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1660

راوی  :اس٤اًي ١ب٣ ٩وسیً ،لی بً ٩ابص٣ ،شَ٣ ٥٠لِی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

وسی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا ََِ ٤ُ ٟلِٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢بٌُ َٔث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

ئ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َو َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َٔ ٦اَّلث ِ َ٨ی ِ ٔن َو َػلَّی ًَل ٔ ٌّی یَ ِو َ ٦اٟث ََُّلثَا ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ک ا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ًَ ِِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّب َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ِ َ ٧ص َو
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ًِ َورٔ َو ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠اْلِ َ ًِ َو ُر َِ ٟي َص ً ٔ َِ ٨ؽص ُِ ٥ب ٔ َذَ ٔ ٟ

َص َذا
اامسلیعنبومیس ،یلعنباع س،ملسمالمیئ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسوکریپ
ےکدؿوبنتاطعیکیئگافررضحتیلعریضریضاہللہنعےنلگنموکامنززپیھ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػ
ملسماوعریکرفاتیےس اجےتنںیہافر فہدحم نیثےکزندکیفیعضںیہ۔ملسماےس ہبحےسافرفہرضحت یلعریضاہللہنعےس
ایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،یلعنباع س،ملسمالمیئ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1661

راوی ٗ :اس ٥ب ٩ؼی٨ار ٛوفی ،ابونٌيً ،٥بؽاٟشَل ٦ب ٩رحب ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِي ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥بؽٔ َّ
رح ٕب ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
اٟش ََل ٔ ٦بِ ِٔ َ ٩
وسی إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط
ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ َِ ٩س ٌِؽٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓی أََ ِ ٧ت ٔ٣ىِّی ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة صَ ُ
ار َ
وَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪

يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ََّل ٔ َ ٧ي َّی َب ٌِؽٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َو َس ََّ ٥َ ٠وي ُِش َت ِِ َز ُب َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی

اقمسنبدانیروکیف،اوبمیعن،دبعاالسلؾنبرحب،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتیلہنع ےتہ
ںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسرفامایہکمتریمےےئلایسرطحوہسجرطحومٰیس
ہیلعاالسلؾےئلیک اہرفؿہیلعاالسلؾآ ے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔افردعسریضاہللاعتیلہنعےسیئکرفاںوتںےسروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےسوقنمؽےہافرییحینبدعسااصنرییکرفاتیےسرغ بیھجمساجیتےہ۔
رافی  :اقمسنبدانیروکیف،اوبمیعن،دبعاالسلؾنبرحب،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1662

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیریَ ،شیکً ،بؽاہلل بً٘ ٩ي ،١شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

يَ ٩ِ ًَ ١جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ أَ َّ٪
یک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
وسی إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط ََّل ٔ َ ٧ي َّی َب ٌِؽٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓی أََ ِ ٧ت ٔ٣ىِّی ب ٔ َ٨ِ ٤ز َٔٔ ٟة َص ُ
ار َ
وَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪

َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َو َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥وأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبادمح زریبی ،رشکی ،دبعاہلل نب لیقع ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای مت ریمے ےئل فیہ تیثیح رےتھک وہ اج اہرفؿ ہیلع االسلؾ یک ومٰیس ہیلع
کی
االسلؾےکزندکییھت۔رفؼہیےہہکفہدفونںیبنآ ےافرھجمرپوبنت موہیکچےہ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
افر اس ابب ںیم رضحت دعس ریض اہلل اعتیلہنع ،زدی نب ارمق ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع افر اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب
ااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،رشکی،دبعاہللنبلیقع،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1663

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازی ،ابزاہي ٥ب٣ ٩عتار ،طٌبہ ،ابوب٠خ٤ً ،زو ب٣ ٩ي٤و ،٪شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِٕ ٠خ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ٩
اب ًَل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ
ًَبَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔ َش ِّؽ اْلِ َبِ َو ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اب إ ٔ ََّّل بَ َ

ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔإ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

یل
دمحمنبدیمحرازی،اربامیہنب اتخمر،ہبعش،اوب  ،،رمعفنب ومیمؿ،رضحتانبابعس ریضاہللاعتیلامہنع ےسرفاتی ےہہکیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےکدرفازےےکالعفہدجسمںیمےنلھکفاےلامتؾدرفازےدنبرکےناکمکح
دایاھت۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکہبعشیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
یل
رافی  :دمحمنبدیمحرازی،اربامیہنباتخمر،ہبعش،اوب ،،رمعفنبومیمؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1664

٣وسی ب ٩جٌَفب٣ ٩ص٤ؽً ،لی ب ٩ششین،
راوی  :نْص بً ٩لی جہـِمً ،لی ب ٩جٌَف ب٣ ٩ص٤ؽٰ ،

َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ٩
وسی بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
ِم َش َّؽث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِظب َ َرنٔی أَخٔی َُ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ َّ٪
أَبٔيطٔ َج ٌِ َ ٔ
ا٣َ ٪عٔی فٔی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َظ َذ ب ٔ َي ٔؽ َش َش َٕ ٩وشُ َشی ِ ٕن َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َش َّبىٔی َوأَ َش َّب َص َذیِ َٔ ٩وأَبَاص َُ٤ا َوأ ُ َُّ ٣ض َ٤ا ک َ َ
َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َج ٌِ َ ٔ
َؼ َر َجًٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ہنص
رصننبیلع می،یلعنبرفعجنبدمحم،ومٰیسنبرفعجنبدمحم،یلعنبنیسح،اؿےکفادل،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتیل
ہنعرفامےتںیہہکاکیرمہبتیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتنسحریضاہللاعتیلہنعفنیسحےکاہھتڑکپےافررفامای
وج ھجم ےس تبحم رکے اگ۔ افر اسھت یہ اسھت اؿ دفونں ،اؿ ےک فادلنی (ینعی یلع افر افہمط ریض اہلل اعتیل امہنع) ےس یھب تبحم
رکےاگفہایقتمےکدؿریمےاسھتریمیہگجںیموہاگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرفعجنبدمحمیکرفاتی
ےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
ہنص
م
رافی  :رصننبیلع ی،یلعنبرفعجنبدمحم،ومٰیسنبرفعجنبدمحم،یلعنبنیسح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1665

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابزاہي ٥ب٣ ٩عتار ،طٌبہ ،ابوب٠خ٤ً ،زو ب٣ ٩ي٤و ،٪شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

ض َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِٕ ٠خ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی ًَل ٔ ٌّی َٗا َ ٢صَ َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِٕ ٠خ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

 ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی َص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِس ٥ََ ٠أَبُو بَ ِرکٕ
َٕ أَ ِص ُ
اس ُُ ٤ط َی ِصٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ي َٕ ٥و َٗ ِؽ ا ِظ َتَ ٠
َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ُٔ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َوأَبُو بَ ِٕ ٠خ ِ
ِّ
ی ٙو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِسًَ ٥ََ ٠ل ٔ ٌّی و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِس ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠اِّ ٟز َجا ٔ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوأَ ِسًَ ٥ََ ٠ل ٔ ٌّی
اٟؼ ِّؽ ُ

ئ َظؽٔی َح ُة
َوص َُو ُ ََُل ْ ٦ابِ ُ ٩ثَ َ٤ا ٔٔ ٪سٔ٨ی َن َوأَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِس ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
یل
دمحمنبدیمح،اربامیہنباتخمر،ہبعش،اوب ،،رمعفنبومیمؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنعےسرفاتیےہہکاالسؾںیم ب
یل
ےسےلہپیلعریضاہللاعتیلہنعےنامنززپیھ۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔ل اسدحثیوکہبعشیکاوب ،اکانؾییحینب میلس
ےہ۔ضعبدحمنیثاک انہکےہہکرمدفں ںیم  بےسےلہپ االسؾ الےنفاےلاوبرکب ریضاہللاعتیل ہنعںیہ۔ رضحت یلعریضاہلل
اعتیلہنعآھٹربسیکرمعںیماملسمؿوہےئافروعروتںںیم بےسےلہپرضحتدخہجیریضاہللاعتیلاہنعاامیؿالںیئ۔
یل
رافی  :دمحمنبدیمح،اربامیہنباتخمر،ہبعش،اوب ،،رمعفنبومیمؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1666

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىی٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابوش٤زة ،رج ٩٣ ١اَّلنؼار ،شرضت زیؽ
ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َش ِ٤زَ َة
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک ْٔلٔبِ َزاص َٔي٥
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ َؽ بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥ي ُ٘و ُ ٢أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِسًَ ٥ََ ٠ل ٔ ٌّی َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُ٣ُ ٩زَّ َة ٓ ََذ َ ِ
َ
رک ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِس ٥ََ ٠أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
يض َوأَبُو َش ِ٤زَ َة ا ِس ُُ ٤ط كَ َِ ٠ص ُة
اٟؼ ِّؽ ُ
یَٗ ٙا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی َٓأَ َ ِ ٧
یؽ
بِ َُ ٩یز ٔ َ
دمحم نب اشبرف دمحم نب ینثم ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمة ،اوبزمحة ،رلجنم االاصنر ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک  ب ےس ےلہپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع اامیؿ الےئ۔ رمعف نب رمہ  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن اربامیہ یعخن ےک اسےنم
ااکس ذترکہ ایک وت اوہنں ےن رفامای ںیہن ہکلب  ب ےسےلہپ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتیلہنع اامیؿ الےئ۔ ہی دحثی نسح حیحص

ےہ۔افراوبزمحہاکانؾہحلطنبزدیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفدمحمنب ینثم،دمحم نبرفعج،ہبعش،رمعف نبرمة،اوبزمحة ،رلجنم االاصنر،رضحتزدی نبارمقریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1667

ًيسی ر٣لی ،اً٤عً ،ؽی ب ٩ثابت ،زر ب ٩شبيع ،شرضت
ًيسی ر٣لی ،یصٌی بٰ ٩
راوی ً :يسی بً ٩ث٤ا ٪ب ٩یصٌی بٰ ٩
ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪ابِ ٔ ٩أَخٔی َی ِصٌَی بِ َٔٔ ً ٩يسی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُٔ ً ٩يسی اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت
َش َّؽثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ک إ ٔ ََّّل
ک إ ٔ ََّّل ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََّل یَ ِب َِ ُـ َ
ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ٔ ٩شُب َ ِي ٕع ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َِ َ٘ َٟ ٢ؽ ًَض ٔ َؽ إلٔ َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی اْلِ ُم ُِّّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َّلَ یُصٔ ُّب َ
یَ ٩ؼ ًَا َُ ٟض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ْق َّٔ ٪أ ٟذ َ
ُ٨َ ٣آ َْٔٗ ٙا ًََ ٢ؽ ُّٔی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ ٟ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یسیع نب امثعؿ نب ییحی نب ٰیسیع ریلم ،ییحی نب ٰیسیع ریلم ،ا،شم ،دعی نب اثتب ،زر نب شیبح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوجیبنایّمآ ےاوہنںےنھجمےسرفامایہکومنمیہھجتےستبحمرکےاگافرانمقف
ھجتےسضغبرےھک اگ۔دعینباثتبریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیماسرقآؿ(زامےن)ںیمےسوہںنجےئلیکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعیکےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یسیعنبامثعؿنبییحینبٰیسیعریلم،ییحینبٰیسیعریلم،ا،شم،دعینباثتب،زرنبشیبح،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1668

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار و يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥ابوًاػ ،٥ابوجزاط ،جابز ب ٩ػبيض ،اَ ٦شاشي ،١شرضت اً ٦ليہ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَب ٔی ا َِ ٟحزَّا ٔط َش َّؽثَىٔی َجابٔزُ بِ ُُ ٩ػب َ ِي ٕض
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َي ٌِ ُ٘ ُ

َشاش ٔي ََٗ ١اَِ ٟت َش َّؽث َ ِتىٔی أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّي َة َٗاَِ ٟت َب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ِي ّظا ٓ ٔيض ٔ ًَِ ٥ل ٔ ٌّی َٗاَِ ٟت
َٗا ََ ٢ش َّؽثَ ِتىٔی أ ُ َُّ َ ٦
ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َرآ ٔ ٍْ َی َؽیِطٔ َي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل تُِ ٔ٤تىٔی َشًَّی تُز ٔ َیىٔی ًًَّ ٔ ٠يا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباشبرفوقعیبنباربامیہ،اوباعمص،اوبرجاح،اجربنبحیبص،اؾرشالیح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتیلہنع رفامیتںیہہکیبن
ارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناکیرکشل اجیھاسںیمیلعریضاہللاعتیلہنعیھبآ ے۔ںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
داھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہھتااھٹرکداعرکرےہآ ےہکایاہللےھجماسفتقکتومتہندانیبجکتیلعریضاہللاعتیل
ہنعوکہندھکیولں۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبرفوقعیبنباربامیہ،اوباعمص،اوبرجاح،اجربنبحیبص،اؾرشالیح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ابب  :انمبقاکایبؿ
ہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1669

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،یو٧ص ب ٩بٜیر٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚیصٌی بً ٩باؼ بً ٩بؽاہلل ب ٩زبیرً ،بؽاہلل ب ٩زبیر ،شرضت زبیر
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙی ِصٌَی بِ ًَٔ ٩بَّاؼ ٔبِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩
اًَ ٪ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أُشُ ٕؽ ؼ ٔ ِر ًَا َٔ ٨َ َٓ ٪ض َف إلٔ َی
أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َ
رخة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رخة ٕ ََٓ ٥َِ ٠ي ِش َت ٔل ٍِ َٓأٗ ٌَِ َؽ َت ِص َت ُط كَ َِ ٠ص َة ٓ ََؼٌ َٔؽ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی ِ
اس َت َوی ًَل َی اٟؼَّ ِ َ
َػ ِ َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ِو َج َب كَ َِ ٠ص ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوبدیعس اجش ،وی سن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ ،ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،دبعاہلل نب زریب ،رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکوزفہادحںیم یبنارکؾیلصاہلل ہیلعفآہل فملسےکْسابمرکرپ دفزرںیہںیھت۔آپ یلصاہللہیلع فآہلفملساکی
رھتپرپھڑےنھےگلوتہنھڑھ ےکس۔انچہچنہحلطریضاہللاعتیلہنعوکاھٹبایافراؿرپاپؤں رھکرکھڑھے۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکہیرفامےتوہےئانسہکہحلطریضاہللاعتیلہنعےئلیکتنجفابجوہیئگ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،ییحینبابعدنبدبعاہللنبزریب،دبعاہللنبزریب،رضحتزریبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1670

راوی ٗ :تيبہ ،ػاٟض ب٣ ٩وسی ،ػ٠ت ب ٩ؼی٨ار ،ابونرضة ،شرضت جابز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ بً ٩بؽاہلل

رض َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ُّ
اٟل َ٠ه ٔ ُّی َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟؽ كَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َس ُظ أَ َِ ٪ی ُِ ٨و َز إلٔ َی َطضٔي ٕؽ َی ِ٤شٔی ًَل َی َو ِجطٔ
َٗا ََ ٢جابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ َ ٩ِ ٣َ ٢

یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟؼَّ ِ٠تٔ َو َٗ ِؽ َتک َ َّ٥َ ٠
اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َِ ٠ي ُِ ٨وزِ إلٔ َی كَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
وسی َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔؤض ٔ َ٤ا
َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی اٟؼَّ ِ٠تٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َوفٔی َػأ ٟضٔ بِ َٔ ٣ُ ٩

ہبیتق،اصحلنبومیس،تلصنبدانیر،اوبرضنة،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایوج یسکدیہشوکزنیمرپاتلچوہادھکیرکوخشوہات وہفہہحلط نبدیبع اہللریضاہللاعتیلہنعوکدھکی ےل۔ہیدحثی
رغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػتلصنبدانیریک رفاتیےساجےتنںیہافراؿےکقلعتمضعبالہملعالکؾرکےتںیہ۔ضعب
دحمنیثاصحلنبومٰیسرپیھبارتعاضرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،اصحلنبومیس،تلصنبدانیر،اوبرضنة،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1671

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،ابوًبؽاٟزش ٩٤ب٨٣ ٩ؼور ً٨زیً٘ ،بہ ب٤٘٠ً ٩ہ يظرکی ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

رک ِّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ا َِ ٟي ِظ ُ ٔ
ای فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َ٢
بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ ٢سِ ٌَ ٔ٤ت أُذُنٔی ٔ ٩ِ ٣فٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َي ُ٘و ُ ٢كَ َِ ٠ص ُة َواٟزُّبَیِرُ َج َار َ

َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اوبدیعس اجش ،اوبدبعارلنمح نب وصنمر زنعی ،ہبقع نب ہمقلع تسکزی ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ریمے اکونں ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہنم ےس ہی اافلظ ےنس ہک ہحلط افر زریب ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم ریمے
زپفیسوہںےگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،اوبدبعارلنمحنبوصنمرزنعی،ہبقعنبہمقلعتسکزی،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1672

٣وسی ب ٩ك٠صہ رضی اہلل تٌالی
راوی ً :بؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽ ًلار٤ً ،زو بً ٩اػ ،٥اسصا ٚب ٩یصٌی ب ٩ك٠صہ ،شرضت ٰ
ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ٔ ٩یَ ِصٌَی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
ض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِّ ٌَ ٟلا ُر ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
َش َک َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢كَ َِ ٠ص ُة
َُ ٣
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت ًَل َی ٌَُ ٣اؤیَ َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل أ ُ َب ِّ ُ
َٔ َٗ ٩ِ ٤َّ ٣ضی ِ َ ٧ص َبطُ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ٌَُ ٣اؤیَ َة إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دبعادقلفس نب دمحم اطعر ،رمعف نب اعمص ،ااحسؼ نب ییحی نب ہحلط ،رضحت ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
اعمفہی ریض اہلل اعتیلہنع ےک اپسایگ وت فہ ےنہک ےگل ایک ںیم ںیہمت اکی اشبرت ہندفں؟ ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وک
رفامےت وہےئ انسہکہحلط ریض اہلل اعتیلہنع اؿولوگں ںیم ےس ںیہ۔ وہنجں ےن اانپ اکؾ لمکمرکایل ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل 
اسدحثیوکاعمفہیریضاہللاعتیلہنعیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔

رافی  :دبعادقلفسنبدمحماطعر،رمعفنباعمص،ااحسؼنبییحینبہحلط،رضحتومٰیسنبہحلطریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1673

ًيسی ب ٩ك٠صہ ،شرضت ك٠صہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ
٣وسی و ٰ
راوی ٣ :ص٤ؽ بًَ ٩لء ،یو٧ص ب ٩بٜیر ،ك٠صہ ب ٩یصٌیٰ ،

وسی َوً َٔيسی ابِى َِی كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜیِر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ك َ َِ ٠ص ُة بِ َُ ٩ی ِصٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩

َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ٕٓی َجاص َٕٔ ١س ُِ ٠ط ًَ ََّ َٗ ٩ِ ٤ضی ِ َ ٧ص َب ُط َ ٩ِ ٣ص َُو َوکَاُ ٧وا ََّل َی ِحتَرٔؤ َُ٪
كَ َِ ٠ص َة أَ َّ ٪أَ ِػ َص َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اُٟوا ْٔل ِ َ
ُ َ َ
َ
َ
َ َ
اب
رع َق ًَ ِ٨طُ ث ُ َّ ٥إنِّٔی اكَُّ ٌَِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣بَ ٔ
ص ًَُِ ٥ل َی َِ ٣شأ َٟتٔطٔ یُ َو ِّ ُ
رع َق ًَ ُِ ٨ط ث ََّ ٥سأ َٟطُ َٓأ ِ َ
رعاب ٔ ُّی َٓأ ِ َ
ْقوَ٧طُ َویَ َضابُوَ٧طُ ٓ ََشأ َٟطُ اْلِ ِ َ
َ
رض َٓ َ٤َّ ٠ا َرآنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَیِ ََّ ٩
رعاب ٔ ُّی
اٟشائ ٔ ُ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ َو ًَل َ َّی ث َٔي ْ
اب ُظ ِ ْ
َ َٗ ٩ِ ٤َّ ًَ ١ضی ِ َ ٧ص َب ُط َٗا َ ٢اْلِ ِ َ
َّ
َکیِبٕ
أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ص َذا َٔ َٗ ٩ِ ٤َّ ٣ضی ِ َ ٧ص َب ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إَّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ُ َ
َکیِبٕ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ٩
ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩ب ُ َٜیِر ٕ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣بارٔ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ
اب ا ََِ ٟٔوائٔؽٔ
َکیِبٕ َو َو َؿ ٌَ ُط فٔی َ ٔ ٛت ٔ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١یُ َص ِّؽ ُث ب ٔ َض َذا ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ
دمحم نب العء ،ویسن نب ریکب ،ہحلط نب ییحی ،ومٰیس ف ٰیسیع نب ہحلط ،رضحت ہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ضعب احصہب ریض اہلل
اعتیل ہنع ےن اکی اجلہ ارعایب ےس اہک ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپوھچ ہک وکؿ ںیہ وج اانپ اکؾ وپرا رک ےکچ ںیہ۔ احصہب
ریضاہللاعتیلہنعہیوساؽوپےنھچیکرجاتئںیہنرکےتآ ے۔ویکہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوتریق(زعت)رکےتافرڈرےت
آ ے۔ انچہچناس ارعایب ےن وپاھچ وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےناس ےس ہنم ریھپ ایل۔ اس ےندفابرہ وپاھچ اس رمہبت آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرہچہاونرریھپایل۔رسیتیرمہبتیھباسییہوہا۔رضحتہحلطریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ۔اےنتںیم،ںیم
یھب زبس ڑپکے ےنہپ وہےئ دجسم ےک درفازے ںیم اچنہپ افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رظن ھجم رپ زپی وت آپ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنوپاھچہکوساؽرکےنفاالاہکںےہ۔ارعایبےناہکہکںیموہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس آپےنرفامایہی
صخشاؿںیمےسےہوہنجںےناانپاکؾلمکمرکایل۔ ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػاوبرک بیکرفاتیےس
اجےتن ںیہ۔ یئک ابردحمنیث اایسوبرک ب ےس لقن رکےت ںیہ۔ ںیم ےن اامؾ دمحم نب اامسلیع اخبری ےس انس فہ یھب ہی دحثی اوبرک ب
یہےسلقنرکےتںیہافراوہنںےناےساتکباوفلادئںیمایبؿےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،ویسننبریکب،ہحلطنبییحی،ومٰیسفٰیسیعنبہحلط،رضحتہحلطریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتزریبنبوعاؾریضاہللاعتٰیلہنعےنانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتزریبنبوعاؾریضاہللاعتٰیلہنعےنانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1674

راوی  :ہ٨اؼً ،بؽة ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت زبیر رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا ََ ٢ج َ ٍَ ٤لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ َ
يض
ْقیِوَ َة َٓ َ٘ا َ ٢بٔأبَٔی َوأُم ِّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أبَ َویِطٔ یَ ِو ََ ُ ٦
انہد ،دبعة ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونبرقہظی ےس
زلایئںیمریمےےئلاےنپفادلنیوکعمجایکافررفامایریمےامںابپھجترپرقابؿوہں۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،دبعة،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتزریبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1675

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٌٍ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ،زائؽہً ،اػ ،٥زر ،شرضت ًلی رضی اہلل تٌالی ً٨ہ ب ٩ابی كاٟب

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَ َ٨ا َزائ َٔؽةُ ًَ ِٔ ًَ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّٟٔ ٪کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َش َوارٔیًّا َوإ ٔ ََّ ٪ش َوار َّٔی اٟزُّبَیِرُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اُص
اُص َسٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا َُ ٢سٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ا َِ ٟص َوار ُّٔی ص َُو اُ ٔ ٨َّ ٟ
َو ُي َ٘ا ُ ٢ا َِ ٟص َوار ُّٔی ص َُو اُ ٔ ٨َّ ٟ

ادمحنبعینم،اعمفہینبرمعف،زادئہ،اعمص،زر،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعنبایباطبلےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایہکرہیبنےکوحاریوہےتںیہافرریماوحا ریزریبنبوعاؾریضاہللاعتیلہنعےہ۔ہیدحثینسححیحص
ےہافروحاریےکینعمدمداگرںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اعمفہینبرمعف،زادئہ،اعمص،زر،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1676

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ شَفی و ابونٌي ،٥سٔيا٣ ،٪ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل تٌالی

ً٨ہ

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
َف ُّی َوأَبُو نُ ٌَ ِي ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ

ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّٔ ٟ ٪کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َش َوارٔیًّا َوإ ٔ ََّ ٪ش َوار َّٔی اٟزُّبَیِرُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦و َزا َؼ أَبُو
اب َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢یأِت ٔي َ٨ا ب ٔ َعبَر ٔا ِِ َ٘ ٟوَٗ ٔ ٦ا َ ٢اٟزُّبَیِرُ أََ٧ا َٗاََ ٟضا ثَ ََلثّا َٗا َ ٢اٟزُّبَیِرُ أََ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
نُ ٌَ ِي ٕٔ ٓ ٥يطٔ َی ِو َ ٦اْلِ َ ِشزَ ٔ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحیفاوبمیعن،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےمرفامایہکرہیبنےکدمداگروہےتںیہریمادمداگرزریبریضاہللاعتیلہنعےہ۔اوبمیعناسدحثیںیم
ہییھبایبؿرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہیابتگنجدنخؼےکومعقرپرفامیئ۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن وپاھچ ہک وکؿ ےہ وج ریمے اپس افکر ےک قلعتم ربخ ےل رک آےئ؟ زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ںیم۔ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت وپاھچ افر زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ونیتں رمہبت اہک ہک ںیم ربخ الات وہں۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحیفاوبمیعن،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1677

راوی ٗ :تيبہ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ػرخ ب ٩جویزیہ ،شرضت ہظا ٦ب ٩رعوہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رع َو َة َٗا َ ٢أَ ِو َصی اٟزُّبَیِرُ إلٔ َی ابِٔ٨طٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ َِ ٩ػ ِ ٔ
رخ بِ ُٔ ٩ج َویِز ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ َّ
َّ
َّ
ُف ٔجطٔ َٗا َ ٢أَبُو
َػبٔي َص َة ا َِ ٟح ََ٘ َٓ ١ٔ ٤ا َ٣َ ٢ا ٔ٣ىِّی ًُ ِـ ْو إَّٔل َو َٗ ِؽ ُجز ٔ َط ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠شًی اَ ِ ٧ت َهی ذَا َک إلٔ َی َ ِ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕؽ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ہبیتق،امحدنبزدی،رخصنبوجریہی،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتیلہنعےسرفایےہہکگنجلمجےکومعقرپ زریبریضاہلل
اعتیل ہنع ےن اےنپ ےٹیب دبعاہلل وکفتیص رکےت وہےئ رفامای ہک ریما وکیئوضع ااسی ںیہن ہک وج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیکھت
گنجںیمزیمخہنوہاوہ۔اہیںکتہکریمیرشؾاگہکتزیمخوہیئگیھت۔ہیدحثیامحدنبزدییکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،رخصنبوجریہی،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدبعارلنمحنبوعػزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعارلنمحنبوعػزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1678

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ش٤يؽ ،ش٤يؽ ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤بً ٩وٖ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبُو بَ ِرکٕ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوًُ َ٤زُ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو ًَل ٔ ٌّی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوكَ َِ ٠ص ُة فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َواٟزُّبَیِرُ فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٔيؽ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
ٖ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َس ٌِ ْؽ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َسٌ ْ
َ
َ
ْقائ َ ّة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
أ ِظب َ َرَ٧ا أبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ٔ َ
ٖ َٗا ََ ٢و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا َو َص َذا أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصؽٔیثٔ اْلِ َ َّو ٔ٢

ہبیتق ،دبعازعلسی نب دمحم ،دبعارلنمح نبدیمح ،دیمح ،رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیلہنع  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایاوبرکبریضاہللاعتیلہنعیتنجںیہ۔رمعریضاہللاعتیلہنع،امثعؿریضاہللاعتیلہنع،یلعریضاہللاعتیلہنع،
ہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع ،زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ،دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع ،دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتیل ہنع،
دیعس نبزدیافراوبدیبعہنب رجاحریضاہللاعتیلہنع (ریضاہللاعتیلمہنع  ،بےک ب) تنج ںیمںیہ۔ اوببعصم،دبعازعلسی
نب دمحم ےس فہ دبعارلنمح نب دیمح ےس فہ اےنپ فادل ےس فہ دیعس نب زدی ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک امدنن
لقن رکےت ںیہ۔ اس دنس ںیم دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذرک ںیہن افر ہی دحثی دبعارلنمح نب دیبع یھب اےنپ فادل
ےسفہدیعسنبزدیےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثییلہپدحثیےسزایدہحیحص
ےہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،دبعارلنمحنبدیمح،دیمح،رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعارلنمحنبوعػزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1679

٣وسی ب ٩يٌ٘وب٤ً ،ز ب ٩سٌيؽً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ش٤يؽ ،ش٤يؽ ،شرضت
راوی  :ػاٟض ب٣ ٩ش٤ار ٣زوزی ،اب ٩ابی ٓؽیکٰ ،
سٌيؽ ب ٩زیؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ ُِ ٣ٔ ٩ش َ٤ارٕ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َؽیِ ٕک ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ َٔ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َش ْة فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَبُو بَ ِرکٕ فٔی
ٔيؽ بِ ََ ٩زیِ ٕؽ َش َّؽثَطُ فٔی َن َ ٕ
بِ ٔ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪سٌ َ
َف أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ًَ ٢
ئ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو ًُ َ٤زُ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ًَل ٔ ٌّی َواٟزُّبَیِرُ َوكَ َِ ٠ص ُة َو ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش ََ ٩ٔ ٤وأَبُو ًُب َ ِي َؽ َة َو َس ٌِ ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََّ ٌََ ٓ ٢ؽ َص ُؤ ََّل ٔ

اَش َٗا ََ ٢نظَ ِؽتُ ُ٤ون ٔی بٔاہللٔ أَبُو اْلِ َ ًِ َورٔ فٔی
اِّ ٟت ِش ٌَ َة َو َس ََ ٜت ًَ ِ ٩ا ِٔ ٔ ٌَ ٟ
اَش َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُُ ٨ِ َ ٧ ٦ظ ُؽ َک اہللَ یَا أَبَا اْلِ َ ًِ َورٔ َ ٩ِ ٣ا ُِ ٔ ٌَ ٟ
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی أَبُو اْلِ َ ًِ َورٔ ص َُو َسٌٔي ُؽ بِ َُ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُ َٔ ِي َٕ ١و َسُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص َّّ ٤ؽا َي ُ٘و ُ ٢ص َُو أَ َػ ُّض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصؽٔیثٔ

اْلِ َ َّو ٔ٢
اصحل نب امسمر رمفزی ،انب ایب دفکی ،ومٰیس نب وقعیب ،رمع نب دیعس ،دبعارلنمح نب دیمح ،دیمح ،رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل
اعتیلہنعےندنچولوگںوکہیدحثیانسیئہکیبنارکؾیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایہکدسآدیمیتنجںیہ۔اوبرکبریضاہللاعتیل
ہنع ،رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ،یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ،امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ،زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ،ہحلط ریض اہلل اعتیل ہنع،
دبعارلنمحریضاہللاعتیلہنع،اوبدیبعہریضاہللاعتیلہنع،افر دعسنبایبفاقصریضاہللاعتیلہنعرافی ےتہںیہہکرضحتدیعس
نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ون آدویمں اک انؾ نگ رکدوسںی ےس اخومش وہے۔ ولوگں ےن اہک اایوباوعر ل  ںیہمت اہلل یک مسق ےک رک
 ےتہ ںیہ ہک دوسںی صخش ےک قلعتم یھب اتبےئ ہک فہ وکؿ ےہ رفامےن ےگل مت ےن ےھجم اہلل یک مسق دے دی ےہ۔ ذہلا ونس) اوباوعر
یھبیتنجےہ۔رافی ےتہںیہہکاؿاکانؾدیعسنبزدینبرمعفنبلیفنےہ۔ںیمےناامؾدمحمنباامسلیعاخبریےسانس۔فہ رفامےت
ںیہہکہیدحثییلہپرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :اصحل نب امسمر رمفزی ،انب ایب دفکی ،ومٰیس نب وقعیب ،رمع نب دیعس ،دبعارلنمح نب دیمح ،دیمح ،رضحت دیعس نب زدی
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1680

راوی ٗ :تيبہ ،برک ب٣ ٩رض ،ػرخ بً ٩بؽاہلل ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رخ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
رض ًَ َِ ٩ػ ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا بَ ِ ُ
رک بِ َُ َ ٣ُ ٩

وَٗ ٪ا َ ٢ث ُ ََّ ٥ت ُ٘و ًَُ ٢ائٔظَ ُة ٓ ََش َقی اہللُ أَبَا َک
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َِ ٣ز ُ٤َّ ٣ٔ َّ٩ٛا یُض ٔ ُّ٤ىٔی َب ٌِؽٔی َوَ ٩َِ ٟي ِؼب ٔ َر ًََِ ٠ي َّ٩ُٜإ ٔ ََّّل اٟؼَّ ابٔزُ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َٔ ٩ِ ٣سَِ ٠شبٔي ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ تُزٔی ُؽ ًَ ِب َؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
يٌ ِت
ٖ َوک َ َ
اِ َٗ ٪ؽ َو َػ َ ١أَ ِز َوا َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا ٕ ٢يُ َ٘ا ُ ٢ب ٔ َ
بٔأ َ ِر َبٌٔی َن أَ ِّٟٔا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ہبیتق،رکبنبرضم،رخصنبدبعاہلل،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنازفاج
رہطماتوکاخم،برکےکرفامایہکےھجماےنپدعبمتولوگںیکک رریتہےہہکاہمتراایکوہاگ۔اہمترےوقحؼادارکےنرپرصػربص
رکےنفاےل یہربص رکںیکس ےگ۔اوبہملسریضاہللہنع  ےتہ ںیہہکرھپ اعہشئریض اہللاہنع ےنرفامایہکاہللاعتیل ریتےابپ ینعی
دبعارلنمحنبوعػوکتنجےکےمشچےسریسابرکے۔رافی ےتہںیہہکاوہنںےنازفاجرہطماتوکااسیامؽ(وطبردہہی)دای
اھتوجاچسیلزہارںیمرففتخوہا۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،رکبنبرضم،رخصنبدبعاہلل،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1681

راوی  :اش٤ؽ بً ٩ث٤ا ٪بْصی ،اسصا ٚب ٩ابزاہي ٥ب ٩شبيب بْصیْ ،قیع ب ٩ا٧ص٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،شرضت ابوس٤٠ہ
رضی اہلل ً٨ہ

َ
ْقیِ ُع بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ْص ُّی َوإ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩شبٔيبٕ ا َِ ٟب ِ ٔ
ا ٪ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ْص ُّی َش َّؽث َ٨ا ُ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ِو َصی ب ٔ َصؽٔي َ٘ ٕة ْٔل ُ ََّ ٣ضا ٔ
يٌ ِت بٔأ َ ِربَ ٍٔ ٔ٣ائَةٔ أَ َِٗ ٕٕ ٟا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن ب ٔ َ
یب
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمحنبامثعؿرصبی،ااحسؼنباربامیہنب بیبرصبی،رقشینباسن،دمحمنبرمعف،رضحتاوبہملسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکرضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعےنازفاجرہطمات(ریضاہللنہنع)ےکےئلاکیابغیکفتیصیکوجاچرالھکںیم

رففتخوہا۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿرصبی،ااحسؼنباربامیہنب بیبرصبی،رقشینباسن،دمحمنبرمعف،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبااحسؼدعسنبایبفاقصریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبااحسؼدعسنبایبفاقصریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1682

راوی  :رجاء ب٣ ٩ص٤ؽ ًذوی ،جٌَف بً ٩و ،٪اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ،شرضت سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل ً٨ہ

َف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازٔ٩ِ ًَ ٕ ٦
َش َّؽثَ َ٨ا َر َجا ُئ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا ِِ ٌُ ٟذر ُّٔی َب ِ ٔ
ْص ٌّی َش َّؽثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َس ٌِ ٕؽ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اس َتحٔ ِب َ ٔ ٟش ٌِ ٕؽ إٔذَا َؼ ًَا َک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث
اُ ٠ٟض َِّ ٥

ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ي ٕص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اک َو َص َذا أَ َػ ُّض
اس َتحٔ ِب َ ٔ ٟش ٌِ ٕؽ إٔذَا َؼ ًَ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥

راجء نب دمحم ذعفی ،رفعج نب وعؿ ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق ،رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنداعیکایاہلل دعسبجھجتےس داعرکےوتاسیکداعوبقؽرفام۔ہیدحثیاامسلیعریضاہللہنعےسیھب
وقنمؽےہ۔فہسیقےسلقنرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعف ملسےنرفامایاےاہلل بجدعسھجتےسداعرکےوتاسیکداع
وبقؽرفام۔
رافی  :راجءنبدمحمذعفی،رفعجنبوعؿ،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1683

راوی  :ابوَکیب و ابوسٌيؽ اطخ ،ابواسا٣ہ٣ ،حاٟؽً ،ا٣ز ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُکیِبٕ َوأَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا َ٢
َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
أَٗ َِب ََ ١س ٌِ ْؽ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َظالٔی َٓ ِ٠یُرن ٔٔی ا ِ٣زُ ْؤ َظا َٟطُ َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اَ ٪س ٌِ ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ُزص َِز َة َوکَاِ َ ٧ت أ ُ ُّ ٦أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بَىٔی ُزص َِز َة
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣حإ ٔ ٟؽ َوک َ َ

ک َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َظالٔی
ََٓ ٔ ٠ذَ ٔ ٟ

اوبرک ب ف اوبدیعس اجش ،اوبااسہم ،اجمدل ،اعرم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دعس فیرفی الےئ وت یبن ارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی ریمے امومں ںیہ وکیئ صخش (اؿ اسیج) اانپ امومں داھکےئ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس
دحثیوکرصػاجمدلیکرفاتیےساجےتنںیہ۔رضحتدعساک قلعہلیبقونبزرہہےساھتافریبنیلصاہللہیلعفملسیکفادلہیھبایس
ےلیبقےس قلعریتھکںیھتاسےئلآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیریمےامومںںیہ۔
رافی  :اوبرک بفاوبدیعساجش،اوبااسہم،اجمدل،اعرم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1684

راوی  :شش ٩ب ٩ػباط بزاز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہً ،لی ب ٩زیؽ ویصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

ٔيؽ بِ َ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔط ا َِ ٟبزَّا ُر َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َو َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َسٌَ ٔ٤ا َسٌ َ
ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب َي ُ٘و َُٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َ٣ا َج ََ ٍَ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا ُظ َوأ ُ َّ٣طُ ْٔلَ َش ٕؽ إ ٔ ََّّل َ ٔ ٟش ٌِ ٕؽ َٗا ََٟ ٢طُ یَ ِو َ ٦أُشُ ٕؽ ِارٔ ٦

يسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٓ َٔؽ َ
اک أَبٔی َوأُم ِّی َو َٗا َُ َٟ ٢ط ِار ٔ ٦أَ ُّی َضا ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦ا َِ ٟصزَ َّو ُر َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ

نسح نب ابصح زباز ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،یلع نب زدی فییحی نب دیعس،دیعس نب بیسم ،رضحت یلع ریض اہللہنع رفامےتںیہ ہک یبنارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےناےنپفادلنیوکاکیاسھتیسکرپدفاںیہنایکنکیلوزفہادحںیمدعسےسرفامایہکاےاطوتقرولہپاؿریتالچ۔
ریمے فادلنی ھجت رپ دفا وہں۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر اس ابب ںیم دعس ریض اہلل ہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ یئک رضحات ہی
دحثیییحینبدیعسےسافرفہبیسمےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :نسحنبابصحزباز،ایفسؿنب،ہنیی،یلعنبزدیفییحینبدیعس،دیعسنببیسم،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1685

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ب ٩سٌؽ و ًبؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت سٌؽ ب ٩ابی وٗاؾ رضی
اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب ًَ َِ ٩س ٌِ ٔؽ

بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََ ٢ج َ ٍَ ٤لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ َویِطٔ یَ ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٔبِ ٔ ٩ا َِ ٟضاؼ ٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ہبیتق ،ثیل نب دعس ف دبعازعلسی نب دمحم،ییحی نب دیعس ،دیعس نببیسم ،رضحت دعس نب ایبفاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنوزفہادحےکدؿریمےےئلاےنپفادلنیوکعمجرفامای۔ہیدحثیحیحصےہافردبعاہللنبدشادےس
یھبوقنمؽےہ۔فہرضحتیلعریضاہلل ہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیلنبدعسفدبعازعلسینبدمحم،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1686

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪سٌؽ ب ٩ابزاہيً ،٥بؽاہلل ب ٩طؽاؼ ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

ک َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔؽ بِ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ٣َ ٢ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ئ َِّؽی أَ َش ّؽا بٔأَبَ َویِطٔ إ ٔ ََّّل َ ٔ ٟش ٌِ ٕؽ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٢یَ ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ ِارٔ ٦

يض
َس ٌِ ُؽ ٓ َٔؽا َک أَبٔی َوأُم ِّی َٗا َ ٢صَ َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغ ؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،دعس نب اربامیہ ،دبعاہلل نب دشاد ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک رضحت دعس ےک العفہ یسک ےک ےئل اےنپ فادلنی وک عمج رفامےت وہےئ ںیہن انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایاےدعس ریتوکنیھپ،ریمےامںابپھجترپرقابؿوہں۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،دبعاہللنبدشاد،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1687

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،یصٌی ب ٩سٌيؽً ،بؽاہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربيٌہ ،شرضت ًائظہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
يٌ َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسض ٔ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ

ُح ُسىٔ َی َّ
ک إٔذِ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ص َُ َٛ ٩ذَ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ِ٘ ٣َ ٥َ ٠ؽ َُ ٣ط ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة َِ ٟي َّ ٠ة َٗا ََِ ٟ ٢ي َت َر ُج َّل َػاّ ٔ ٟصا َی ِ ُ

َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َظ ِظ َعظَ َة ِّ
اٟش ََل ٔط َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َجا َئ
رح ُس ُط ٓ ََؽ ًَا َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
بٔ َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ْؽ َو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی َظ ِو ْٖ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠حٔئ ُِت أَ ِ ُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َ ٧ ٥اَٗ ٦ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق ،ثیل ،ییحی نب دیعس ،دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس (یسک
گنج ےس) دمہنی ہبیط فیرفی الےئ وت رات وکآھکن ہن یگل۔ رفامےنےلگ وکیئ کین صخشآج رات ریمی افحتظ رکات۔ اؾ اوملنینم
رفامیتںیہہکل ایبیہی وسچرےہآ ےہکیسکےکایھتہرفںیک راکنرہ یوتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیوکؿےہ؟رعض
ایکدعسنبایبفاقصوہں۔آپیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچویکںآےئوہ؟رعضایکےھجموخػالقحوہاہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فملسوکوکیئرضرہناچنہپےئذہل اںیمافحتظرکےنےک ےئل آایوہں۔آپ یلصاہللہیلع فملساؿ ےکےئلداعیک افررھپ وسے۔ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحینبدیعس،دبعاہللنباعرمنبرہعیب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبوعردیعسنبزدینبرمعفنبلیفنریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبوعردیعسنبزدینبرمعفنبلیفنریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1688

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥شؼین ،ہَل ٢ب ٩يشاًٖ ،بؽاہلل ب ٩ها٣ ٥ٟازنی ،شرضت سٌيؽ ب ٩زیؽ ب٤ً ٩زو ب ٩نٔي١
رضی اہلل ً٨ہ

يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا ُش َؼی ِْن ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٖ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩هَ ا ٥ٕ ٔ ٟا ِ٤َ ٟازٔن ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
ک
َزیِ ٔؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِي ٕ ١أََّ٧طُ َٗا َ ٢أَ ِط َض ُؽ ًَل َی اِّ ٟت ِش ٌَةٔ أَُ َّ ٧ض ِ ٥فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوَِ ٟو َطض ٔ ِؽ ُت ًَل َی ا ِٔ ٔ ٌَ ٟ
ٕ ذََ ٔ ٟ
اَش  ٥َِ ٟآثَ ِٔٗ ٥ي ََ ١و َِ ٛي َ
يؽ
ک إ ٔ ََّّل ٔ َ ٧ي ٌّی أَ ِو ٔػ ِّؽ ْی ٙأَ ِو َطض ٔ ْ
رحا ُئ َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟي َص ًََِ ٠ي َ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٔ َ
ُحا َئ َٓ َ٘ا َ ٢اثِبُ ِت ٔ َ
ٗٔي ََ ١و َ ٩ِ ٣ص َُِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َو ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ًَل ٔ ٌّی َوكَ َِ ٠ص ُة َواٟزُّبَیِرُ َو َس ٌِ ْؽ َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤

بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اَش َٗا َ ٢أََ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٖ ٗٔي َ ٩ِ ٤ََ ٓ ١ا ُِ ٔ ٌَ ٟ
َزیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمحنبعینم ،میش،نیصح ،الہؽنباسیػ،دبعاہللنباظملامزین،رضحتدیعسنبزدینبرمعفنبلیفنریضاہللہنعرفامےتںیہہک
ںیم ون آدویمں ےک قلعتم وگایہداتی وہں ہک فہ یتنج ںیہ افر ارگ ںیمدوسںی ےک قلعتم یھب یہی وگایہ داتی وہں وت یھب انگہ اگر ںیہن
وہں اگ۔ وپاھچ ایگ ہک فہ ےسیک؟ رفامای ل  اکی رمہبت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رحاء رپ آ ے ہک آپ ےن رحاء وک اخم،ب رک
ےک رفامای رک اج ،ھجت رپ یبن ،دصقی افر دہشاء ےک العفہ وکیئ ںیہن۔ولوگں ےن وپاھچ فہ  ب وکؿ وکؿ آ ے رفامای اوبرکب ،رمع ،امثعؿ،
یلع ،ہحلط ،زریب ،دعس افر دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل مہنع۔ وپاھچایگ ہک دوساں وکؿ ےہ؟ رضحت دعس ےن رفامای ںیم۔ ہی دحثی
نسححیحصےہافریئکدنسفںےسدیعسنبزدیےکفاےطسےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،نیصح،الہؽنباسیػ،دبعاہللنباظملامزین،رضحتدیعسنبزدینبرمعفنبلیفنریضاہللہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبوعردیعسنبزدینبرمعفنبلیفنریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1689

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،شحاد ب٣ ٩ص٤ؽ ،طٌبہ ،رحب ٩ػباطً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩اظ٨ص ،سٌيؽ ب ٩زیؽ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصحَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَىٔی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِّ ُ ٟ
ُح بِ ٔ ٩اٟؼَّ يَّا ٔط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِظ َٔ ٨ص
ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ادمحنبعینم،اجحجنبدمحم،ہبعش،رحنبابصح،دبعارلنمحنباسنخ،دیعسنبزدیل ےسرفاتییکادمحنبعینمےناوہنںےناجحج
نب دمحم ےس اوہنں ےن ہبعش ےس اوہنں ےن رح نب ابصح ےس اوہنں ےن دبعارلنمح نب اسنخ ےس اوہنں ےن دیعس نب زدی ےس افر
اوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسےکل ینعملقنیکےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اجحجنبدمحم،ہبعش،رحنبابصح،دبعارلنمحنباسنخ،دیعسنبزدی
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبدیبعہنباعرمنبرجاحریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبدیبعہنباعرمنبرجاحریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1690

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙػ٠ة ب ٩زُف ،شرضت شذئہ ب ٩ی٤ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
ُُف ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا ََ ٢جا َء
َش َّؽث َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽث َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽث َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی إ ٔ ِس َص َٔ ٩ِ ًَ ٙػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ
ا ٌَِ ٟاٗ ٔ ُب َو َّ
اٟش ِّي ُؽ إلٔ َا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَّلَ ا ِب ٌَ ِث َ٨َ ٌَ ٣ا أَ ٔ٣ي ّ٨ا َٓ َ٘ا ََٓ ٢إٔنِّی َسأ َ ِب ٌَ ُث َ ٥ِ ٌَُٜ ٣أَ ٔ٣ي ّ٨ا َش َّ ٙأَ ٔ٣ی ٕن

َ
ا ٪أَبُو إ ٔ ِس َص َ ٙإٔذَا َش َّؽ َث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِٔ ٩ػ ََ ٠ة
اض ٓ ََب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِي َؽ َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّاطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢وک َ َ
َش َٖ ََ ٟضا اُ ٨َّ ٟ
َٓأ ِ َ

َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ ُُ ٨ِ ٣ذ ٔس ِّتی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوإَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ین َوأَ ٔ٣ی ُن َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّ٣ةٔ أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢کُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة أَ ْٔ ٣
َ
َ
َ
ُُف ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ
أ ِظب َ َرَ٧ا َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة َوأبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙا ََٗ ٢ا َ ٢شُ َذ ِي َٔ ُة َُِٗ ٠ب ٔػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ

ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،صلة نب زرف ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی وقؾ اک رسدار افر
اساکانبئیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےئافررعضایکہک امہرےاسھتاکیاےنپاکیانیموکجیھبدےئجی۔
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیماہمترےاسھتاےسیصخشوکوجیھبںاگوجتقیقحںیمانیموہاگ۔انچہچنولگاسبصنمرپافزئ
وہےنیکانمترکےنےگل۔آپیلصاہللہیلعفملسےناوبدیبعہوک اجیھ۔اوبااحسؼبجہیدحثیہلصےسرفاتیرکےتںیہوترفامےت
ہکںیم ےنہیدحثیاؿےساسھٹ اسؽلبقہ ییھت۔ہی دحثینسححیحصےہ۔ رضحترمعافر اسنریضاہللامہنع ےسوقنمؽ ےہ
ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایہک ںیم رہ اتم اک اکی انیم وہات ےہ ،اس اتم اک انیم اوبدیبعہ نب رجاح ےہ۔ ل  ےس دمحم
نباشبرےنملسمنبہبیتقافراوبداؤدےکوحاےلےسہبعشےسافراوہنںےناوبااحسؼےسلقنایکےہہکذحہفیریضاہللہنعےن
رفامایہکہلصنبزرفوسےنےسیجںیہ(ینعیتہباےھچںیہ)۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،صلةنبزرف،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبدیبعہنباعرمنبرجاحریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1691

راوی  :اش٤ؽ ؼورقی ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥جزیزی ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩ط٘يٙ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ َّ
اب
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
يَٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة أَ ُّی أَ ِػ َص ٔ
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ا ٪أَ َش َّب إَِٔ ٟيطٔ َٗاَِ ٟت أَبُو بَ ِرکٕ ُُِٗ ٠ت ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥اَِ ٟت ث ُ َّ٤َ ًُ ٥زُ ُُِٗ ٠ت ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َِ ٟت ث ُ َّ ٥أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا َِ ٟحزَّاطٔ ُُِٗ ٠ت ث ُ َََّ ٓ ٩ِ ٣َ ٥شَ َٜت ِت

ادمح دفریق ،اامسلیع نب اربامیہ ،رجریی ،رضحت دبعاہلل نب قیقش  ےتہ ںیہہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچہک یبن
ارکؾ یلص اہللہیلع فملس وک اےنپ احصہب ںیم  ب ےس زایدہ سک ےس ایپر اھت؟ اؾ اوملنینم ےن رفامای رضحت اوبرکب ےس۔ ںیم ےن وپاھچ
اؿےکدعب؟رفامایرمعےس۔ںیمےنوپاھچاؿےکدعب؟رفامایاوبدیبعہنبرجاح ےس۔ںیمےنوپاھچاؿےکدعباسرمہبتفہاخومش
رںیہ۔
رافی  :ادمحدفریق،اامسلیعنباربامیہ،رجریی،رضحتدبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبدیبعہنباعرمنبرجاحریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1692

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّا

 ١أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاطٔ َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓطُ
٤َ ًُ ١زُ ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
 ١أَبُو بَ ِرکٕ ن ٌِٔ َ ٥اٟزَّ ُج ُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُس َض ِي ٕ١

ہبیتق ،دبعازعلسی نب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ہک اوبرکب ،رمع افر اوبدیبعہ نب رجاحّ (ریض اہللمہنع) ےنتک رتہبنیآدیم ںیہ۔ ہی دحثینسح ےہ۔ ل  اس دحثی وک
رصػلیہسیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبلضفابعسنبدبعابلطملےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبلضفابعسنبدبعابلطملےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1693

راوی ٗ :تيبہ ،ابوًوا٧ہ ،یزیؽ ب ٩ابی زیاؼً ،بؽاہلل ب ٩شارث ،شرضت ًبؽا٤ٟل٠ب ب ٩ربيٌہ ب ٩شارث بً ٩بؽا٤ٟل٠ب

يٌ َة بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ َُ ٩رب ٔ َ
َّاض بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َؼ َظ ًََ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ِِ ٣ُ ٥َ ٠ـ ّبا َوأََ٧ا ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ
ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَ َّ ٪ا ٌَِ ٟب َ

ک
َشة ٕ َوإٔذَا َُ٘ ٟوَ٧ا َُ٘ ٟوَ٧ا بٔ َِی ِر ٔذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَُ َِـ َب َ
ْقیِ ٕع إٔذَا َت ََل َٗ ِوا بَ ِي َُ ٨ض َِ ٥ت ََل َٗ ِوا ب ٔ ُو ُجوظ ٕ ُِ ٣ب َ َ
ک َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َ٨َ ٟا َوَ ُ ٔ ٟ
َِ ٠َٗ ١ب َر ُج ٕ١
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی ا ِش ََّ ٤ز َو ِج ُضطُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ ََّل یَ ِؽ ُظ ُ
َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
اض َ ٩ِ ٣آذَی ًَ ِِّم َٓ َ٘ ِؽ آ َذانٔی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ًَ ُّ ٥اَّ ٟز ُج ٔٔ ١ػ ُِ ٨و أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢ص َذا
ِاْل ٔ َی٤ا َُ ٪شًَّی یُ ٔص َّبِ ٥ِ ُٜهَّلِل َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق،اوبوعاہن،سیدینبایبزاید،دبعاہللنباحرث،رضحتدبعابلطملنبرہعیبنباحرثنبدبعابلطملرفامےتںیہہکرضحت
ابعس یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فملس ےکاپسانبضغک احتل ںیمآےئ ںیم یھب فاہں وموجد اھت۔آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای(ایک

ابتےہ)ویکںہصغںیم ںیہ؟رعضایکایروسؽاہلل رقشیوکل ےسایکدینمشےہہکبجفہآسپںیمےتلمںیہوتوخشوہرکےتلم
ںیہ۔افربجل ےسےتلم ںیہوتاسرطحےتلمںیہ۔اسرپ یبناپکیلصاہللہیلعفملسوک یھبہصغآایگ،اہیںکتہکآپیلصاہلل
ہیلعفملساکرہچہاونررسخوہایگ۔ رھپرفامایاسذاتیکمسقسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہ،متںیمےسیسکصخشےکدؽ
ںیماامیؿاسفتقکتدالخںیہنوہاتکسبجکتفہںیہمتاہللافراسےکروسؽےکےئلسوبحبہنرےھک۔رھپرفامایاےولوگ
سجےنریمےاچچوکفیلکتاچنہپیئاسےنےھجمفیلکتاچنہپیئ،ویکںہکاچچابپیکرطحوہاتےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،سیدینبایبزاید،دبعاہللنباحرث،رضحتدبعابلطملنبرہعیبنباحرثنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبلضفابعسنبدبعابلطملےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1694

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،طبابہ ،ورٗاء ،ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َش َّؽث َ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َّاض ًَ َُّ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َوإ ٔ َّ ٥َّ ًَ ٪اَّ ٟز ُج ٔٔ ١ػ ُِ ٨و أَبٔيطٔ أَ ِو ٔٔ ٩ِ ٣ػ ِ٨و ٔأَبٔيطٔ َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔإ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َٔ
َغ ْ

ادمحنباربامیہدفریق،ابشہب،فراقء،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکرضحتابعساہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملسےکاچچںیہ۔افراچچابپیکرطحوہاتےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل 
اسدحثیوکاوبزاندیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،ابشہب،فراقء،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1695

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ابزاہي ٥ؼورقی ،وہب ب ٩جزیز ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابواٟبعتری ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟؽ ِو َرق ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽثَىٔی أَبٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اْلِ َ ًِ ََ ٤ع یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ٩
ا٤َ ًُ ٪زُ َتک َ َّ ٥َ ٠فٔی
ض إ ٔ َّ ٥َّ ًَ ٪اَّ ٟز ُج ٔٔ ١ػ ُِ ٨و أَبٔيطٔ َوک َ َ
أَبٔی ا َِ ٟب ِعتَر ِّٔی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٢ز فٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َػ َؽ َٗتٔطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمح نب اربامیہ دفریق ،فبہ نب رجری ،ا،شم ،رمعف نب رمة ،اوبارتخبلی ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
اہللہیلعفملسےنرمعریضاہللہنعےسابعسریضاہللہنعےکابرےںیمرفامایہکاچچابپیکرطحوہاتےہ،ویکںہکرمعریضاہلل
ہنعےناؿےسدصہقےکقلعتموکیئابتیکیھت۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،فبہنبرجری،ا،شم،رمعفنبرمة،اوبارتخبلی،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1696

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزیً ،بؽاٟوہاب بً ٩لاء ،ثور ب ٩یزیؽٜ٣ ،صوَ ،٢کیب ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ث َ ِورٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
یؽ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩صو َٕ ُ ٩ِ ًَ ٢
َک
ًَبَّا ٕ
اََ ُ ٪ؽا َة ٔاَّلث ِ َ٨ی ِ ٔن َٓأِتٔىٔی أََ ِ ٧ت َو َو َُ ٟؽ َک َشًَّی أَ ِؼ ًُ َو َ ٟ
ض إٔذَا ک َ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٌََِّ ٠ٟٔ ٥َ ٠بَّا ٔ

ائ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ک اہللُ ب ٔ َضا َو َوََ ٟؽ َک َٓ َِ َؽا َوُ ََؽ ِوَ٧ا ٌََ ٣طُ َوأَ َِ ٟب َش َ٨ا َ ٔ ٛش ّ
َف ّة هَ اص َٔز ّة
ب ٔ َؽ ًِ َوة ٕ َی َِ ٌُ َٔ ٨
َِف ٌَِ ٠ٟٔبَّا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ض َو َو َٔ ٟؽظ ٔ ََ ٔ ِِ ٣
َوبَاكٔ َّ ٨ة َّلَ ُت َِاؼ ٔ ُر ذَّ ِ ٧با َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِشَٔوِ ُط فٔی َو َٔ ٟؽظ ٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اربامیہ نب دیعس وجرہی ،دبعاولاہب نب اطعء ،وثر نب سیدی ،وحکمؽ ،رک ب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناکیرمہبتابعسریض اہللہنعےسرفامایہکریپےک دؿحبصآپاےنپوٹیبںوکےلرکریمےاپس
آںیئ اتہک ںیم آپ ولوگں ےک ےئل ایسی داع رکفں سج ےس اہلل اعتیل آپ وک افر آپ ےک وٹیبں وک عفن اچنہپےئ ،انچہچن ل  اؿ ےک
اسھتے۔آپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہاکیاچدرافڑاھدیافررھپداعیکہکاےاہلل ابعسافراؿےکوٹیبںیکرفغمترفام۔
اظرہییھبافر ابینط یھب(ایسیرفغمتہک)وکیئ انگہابیق ہنرےہ۔اےاہلل اںیہن اےنپوٹیبںاک قحادارکےنیکوتقیفاطعرفام۔ہی
دحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،دبعاولاہبنباطعء،وثرنبسیدی،وحکمؽ،رک ب،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحترفعجنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترفعجنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1697

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاہلل ب ٩جٌَفًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت َج ٌِ َ َّفا َی ٔلیرُ فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َ ٍَ ٣ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

َف ص َُو َواُ ٔ ٟؽ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َوفٔی
َف َو َٗ ِؽ َؿ ٌَّ َٔ ُط یَ ِصٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن َوَُیِرُ ُظ َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ض
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن رفعج وک تنج ںیم رفوتشں ےک اسھت اڑےت وہےئ داھکی ےہ۔ ہی دحثی اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک
رفاتیےسرغ بےہ،اسدحثیوکل رصػدبعاہللنبرفعجیکرفاتیےساجےتنںیہ۔ییحینبنیعمفہریہاںیہنفیعض ےتہ
ںیہ۔ہییلعنبدمینیےکفادلںیہ۔اساببںیمرضحتانبابعسریضاہللامہنعےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترفعجنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1698

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟوہاب ث٘فی ،ظاٟؽ شذاءً ،رک٣ہ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا ا ِش َت َذی اٌَ ٨ِّ ٟا َ٢
اب َش َّؽثَ َ٨ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
َف بِ ٔ ٩أَبٔی كَأ ٟبٕ َٗا َ٢
َ ٩ِ ٣ٔ ١ج ٌِ َ ٔ
َو ََّل اَ ِ ٧ت ٌَ ََ ١و ََّل َرَ ٔ ٛب ا َِ ٤َ ٟلایَا َو ََّل َرَ ٔ ٛب ا ِلَ ُٜور َب ٌِ َؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ

١
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َوا ِلُٜو ُر اَّ ٟز ِش ُ
يض َ ٔ
َغ ْ

دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث،اخدلذحاء،مرکہم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک

دعب یسک صخش ےن ہی اکؾ رفعج ےس رتہب ںیہن  ےئ ،وجیت س انن ،وساری رپ وسار وہان افر افٹن یک اکیھٹ رپ ھڑانھ۔ ہی دحثی نسح حیحص
رغ بےہ
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہبیفقث،اخدلذحاء،مرکہم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترفعجنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1699

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًيً ،١بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١ابواسص ،ٙشرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ئ بًَِ ٩از ٕٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َف بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِط َب ِض َت َظِ٠قٔی َو ُظُ٠قٔی َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٗٔؼَّ ْة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ح ٌِ َ ٔ

يض َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
َسائ ٔي َِ َ ٧ ١ص َو ُظ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أُب َ ٌّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

دمحم نب اامسلیع ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفعج نب ایب اطبل ےس رفامای ہک مت وصرت افر ریست دفونں ںیم ھجم ےس اشمتہب رےتھک وہ۔ اس دحثی ںیم اکی
ہصقےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اوباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحترفعجنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1700

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ٥ابویصٌی تيِم ،ابزاہي ٥ابواسصا٣ ٚعزومی ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ

َّ
َ
ِم َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥أَبُو إ ٔ ِس َص َ ٙا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أبُو یَ ِصٌَی اٟت ِي ٔ ُّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اْلیَا ٔ
ْقآ ٔ ٪أََ٧ا
ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْلَ ِسأ َ ُ ٢اَّ ٟز ُج َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َص ٔ
ت ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َ
َ َّ
َف بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ  ٥َِ ٟیُحٔ ِبىٔی َشًَّی َی ِذصَ َب بٔی إلٔ َی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ
أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َضا ٔ٨ِ ٣طُ َ٣ا أَ ِسأُٟطُ إَّٔل ُ ٔ ٟي ِلٌ َٔ٤ىٔی َط ِيئّا َُٓ ٨ِ ُٜت إٔذَا َسأ ُِ ٟت َج ٌِ َ َ

َف یُ ٔص ُّب ا َِ ٤َ ٟشأٛی َن َویَ ِحُ ٔ ٠ص إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥ویُ َص ِّؽث ُ ُض ِ٥
ٓ ََي ُ٘و َُّٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ یَا أَ ِس َ٤ا ُئ أَك ِ ٌٔٔ٤ي َ٨ا َط ِيئّا َٓإٔذَا أَك ِ ٌَ َ٤ت ِ َ٨ا أَ َجابَىٔی َوک َ َ
اَ ٪ج ٌِ َ ْ
یب َوأَبُو إ ٔ ِس َص َٙ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَٔ٨ِٜيطٔ بٔأبَٔی ا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َویُ َص ِّؽثُوُ َ ٧ط َٓک َ َ
َغ ْ
َّ
َغائ ُٔب
ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ص َُو إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َو َٗ ِؽ َتکَٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َو َٟطُ َ َ

اوبدیعس اجش ،اامسلیع نب اربامیہ اوبییحی یمیت ،اربامیہ اوبااحسؼ زخمفیم ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک ںیم ہشیمہ احصہب رکاؾ ےس رقآؿ رکمی یک آایت یک ریسفت وپاھچ رکات اھت۔ ارگہچ ںیم وخد اس ےس زایدہ یھب اجاتن وہات۔ رصػاس
ےئلہکفہےھجماھکانالھکدے،انچہچنارگںیمرفعجےسوکیئزیچوپاتھچوتفہہشیمہےھجماےنپاسھترھگےلاجرکیہوجابدےتیافراینپ
ویبی ےس  ےتہ اامسء ںیمہ اھکان الھکؤ ۔ بج فہ اھکان الھکدںیتی وت وجاب دےتی۔ رضحت رفعج ونیکسمں ےس تبحم رکےت آ ے۔ ایس ےئل
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن اوباسمنیک اہک رکےت آ ے۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ اوبااحسؼ زخمفیم اک انؾ اربامیہ نب لضف دمینی
ےہ۔ضعبدحمنیثاؿےکاحےظفرپارتعاضرکےتںیہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،اامسلیعنباربامیہاوبییحییمیت،اربامیہاوبااحسؼزخمفیم،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوبدمحمنسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعافرنیسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ابب  :انمبقاکایبؿ
اوبدمحمنسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعافرنیسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1701

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ شَفی ،سٔيا ،٪یزیؽ ب ٩ابی زیاؼ ،اب ٩ابی نٌ ،٥شرضت ابوسٌيؽ رضی اہلل ً٨ہ

یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ا َِ ٟص َ ٔ
َف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

اب أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َش َّؽثَ َ٨ا
ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟص َش َُ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ ُن َسي َِّؽا َط َب ٔ
ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
یؽ ِ َ ٧ص َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
يض َوابِ ُ ٩أَبٔی نُ ٌِ ٕ٥
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١یَز ٔ َ

ص َُو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی نُ ٌِ ٕ ٥ا َِ ٟب َحل ٔ ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی َویُِٜى َی أَبَا ا َِ ٟص َ٥ٔ ٜ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد رفحی،ایفسؿ،سیدی نبایبزاید ،انبایبمعن،رضحتاوبدیعس ریضاہللہنع ےسرفاتی ےہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملس ےنرفامایہکنسحریضاہللافرنیسح ریضاہللہنع تنج ےکوجاونں ےکرسدارںیہ۔ایفسؿ یھب رجری افرانب لیضف
ےسایسیکامدننرفاتیرکےتںیہ۔ہیدحثیحیحصنسحےہافرانبایبمعناکانؾدبعارلنمحنبایبمعنیلجبوکیفےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،سیدینبایبزاید،انبایبمعن،رضحتاوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اوبدمحمنسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعافرنیسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1702

٣وسی ب ٩يٌ٘وب ز٣عیً ،بؽاہلل ب ٩ابی برک ب ٩زیؽ ب٣ ٩ہاجز،
راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ وًبؽ ب ٩ش٤يؽ ،ظاٟؽ ب٣ ٩ع٠ؽٰ ،

شش ٩ب ٩اسا٣ہ ب ٩زیؽ ،شرضت اسا٣ہ ب ٩زیؽ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
وب اٟزَّ ِ٣ع ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
يٍ َو ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُِ ٣َ ٩ع َٕ ٠ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

رک بِ َٔ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِظب َ َرنٔی ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩أَبٔی َس ِض ٕ ١ا٨َّ ٟبَّا ُ ٢أَ ِظب َ َرنٔی ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ُ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ أَ ِظب َ َرنٔی أَبٔی
بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َرخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُطٗ ُِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َِ ٟي َٕ ٠ة فٔی َب ٌِ ٔف ا َِ ٟصا َج ٔة ٓ َ َ
أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َٗا ََ َ ٢
َ
ُفُ ُِت َٔ ٩ِ ٣شا َجًٔی ُُِٗ ٠ت َ٣ا َص َذا َّأ ٟذی أََ ِ ٧ت ُِ ٣ظ َتَِ ٠ًَ ١ْ ٔ٤يطٔ َٗا ََٜ َٓ ٢ظَ َٔطُ
َوص َُو ُِ ٣ظ َتًَ ١ْ ٔ٤ل َی َط ِي ٕئ ََّل أ ِؼرٔی َ٣ا ص َُو َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ای َوابِ َ٨ا ابِ ََ ًٔ٨ی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُش ُّٔب ُض َ٤ا َٓأَش ٔ َّب ُض َ٤ا َوأَش َّٔب َ ٩ِ ٣یُ ٔص ُّب ُض َ٤ا َٗا ََ ٢ص َذا
َٓإٔذَا َش َش َْ ٩و ُش َشی ِْن ًَل َی َور َِٔ ٛيطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ٔ ٪ابِ ََ ٨
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

ایفسؿ نبفعیک فدبع نب دیمح ،اخدل نب دلخم ،ومٰیس نب وقعیب زیعم ،دبعاہلل نب ایب رکب نب زدی نب اہمرج ،نسح نب ااسہم نب زدی،
رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیراتںیمیسکاکؾےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاپسایگ،آپیلصاہلل
ہیلعفملس اےنپافرپھچکےٹیپلوہےئآ ےےھجمولعمؾںیہنہکفہایکاھت۔بجںیماکؾےسافرغوہاوتوپاھچہیایکےہ؟آپیلصاہللہیلع
فملسےنوھکالوتآپیلصاہللہیلعفملسےکوکےہلرپنسحافرنیسحریضاہللامہنعآ ے۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیدفونں
ریمےافر ریمییٹیبےکےٹیبںیہ۔اےاہلل ںیماؿےستبحمرکاتوہںوتیھباؿےستبحمرفامافروجاؿےستبحمرکےاسےس
یھبتبحمرفام۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ایفسؿ نبفعیک فدبع نبدیمح ،اخدل نب دلخم ،ومٰیس نبوقعیب زیعم ،دبعاہلل نب ایبرکب نب زدی نب اہمرج ،نسح نب ااسہم
نبزدی،رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اوبدمحمنسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعافرنیسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1703

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ٦بْصی ًِم ،وہب ب ٩جزیز ب ٩شاز ،٦اٛ ٪ے واٟؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی يٌ٘وب ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ابی نٌ٥

وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
ِم َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩شازَٔ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رکٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
يب َّ
اٟث ِو َب َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی َص َذا َي ِشأ َ ُ٢
أَبٔی نُ ٌِ ٕ ٥أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا َٔ ٚسأ َ َ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ؼ ٔ ٦ا َِ ٟب ٌُ ٔ
وق ي ُٔؼ ُ
وق َو َٗ ِؽ َٗ َتُ٠وا ابِ ََ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ٪
ًَ َِ ٩ؼ ٔ ٦ا َِ ٟب ٌُ ٔ

اٟؽَ ِ ٧يا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة َو َِ ٣ضؽ ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ٪
ٔیث َػ ٔص ْ
ا َِ ٟص َش ََ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ َن ص َُ٤ا َریِ َصاَ َ ٧ت َ
ای ُّٔ ٩ِ ٣
وب َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ
ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ

ہبقع نب رکمؾ رصبی یمع ،فبہ نب رجری نب احزؾ ،اؿ ےک فادل ،دمحم نب ایب وقعیب ،رضحت دبعارلنمح ایب معن رفامےت ںیہ ہک اکی
رعایق ےن انب رمع ریض اہلل امہنع ےس  رھچ ےک وخؿ ےک قلعتم وپاھچ ہک ارگ ڑپکے وک گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟ رفامےن ےگل دوھکی ہی
 رھچ ےک وخؿ اک مکح وپھچ راہ ےہ ،افر ایہن ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزدن (رضحت نیسح) وک لتق ایک ےہ ،ںیم
ےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکنسحفنیسحدفونںریمےداینےکوھپؽںیہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔ہبعش
اسدحثیوکدمحمنبایب وقعیبےسلقنرکےت ںیہافراوبرہریہریضاہللہنع یھبیبن ارکؾیلصاہللہیلعفملس ےس ایسیکامدنن لقن
رکےتںیہ۔انبایبمعنےسدبعارلنمحنبایبمعنیلجبرمادںیہ۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾرصبییمع،فبہنبرجرینباحزؾ،اؿےکفادل،دمحمنبایبوقعیب،رضحتدبعارلنمحایبمعن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اوبدمحمنسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعافرنیسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1704

راوی  :ابوسٌيؽ اطخ ،ابوظاٟؽ اش٤ز ،رزی ،٩شرضت سِ٠م رضی اہلل ً٨ہ

یَٗ ٩ا ََ ٢ش َّؽث َ ِتىٔی َسَِِ ٠م َٗاَِ ٟت َؼ َظُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوه ٔ َی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َظإ ٔ ٟؽ اْلِ َ ِش َ٤زُ َش َّؽثَ َ٨ا َر ٔز ْ

َت ِبکٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا یُ ِبٔ ٜ
اب
ٔيک َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌِىٔی فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَ ٔ ٦و ًَل َی َرأِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟص َيتٔطٔ اٟتُّ َر ُ
یب
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ََ ٟ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢طض ٔ ِؽ ُت َٗ ِت َ ١ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن آنّٔٔا َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
اوبدیعس اجش ،اوباخدل ارمح ،رزنی ،رضحت یملس ریض اہللہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےک اہں یئگ وت فہ رف
ریہںیھت،ںیمےنوپاھچہک ویکںرفریہںیہ؟اوہنںےنرفامایہکںیمےنوخابںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآپ
یلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکافرداڑیھرپاخکیھت،ںیمےنوپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیمایھبنیسحاکلتق
دھکیآایوہں۔ہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،اوباخدلارمح،رزنی،رضحتیملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اوبدمحمنسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعافرنیسحنبیلعنبایباطبلریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1705

راوی  :ابوسٌيؽ اطخً٘ ،بہ ب ٩ظاٟؽ ،یوسٕ ب ٩ابزاہي ،٥شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ٕ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُُ ٢سئ ٔ َ١
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕؽ اْلِ َ َط ُّخ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ َش َّؽثَىٔی یُو ُس ُ
اَ ٪ي ُ٘و َُٟٔٔ ٢اك ََٔ ٤ة ا ِؼعٔی ل ٔ َی ابِى َ َّی
ک أَ َش ُّب إَِٔ ٟي َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی أَصِ ٔ ١بَ ِيتٔ َ
ک َٗا َ ٢ا َِ ٟص َش َُ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ ُن َوک َ َ
ٓ ََي ُظ ُُّ ٤ض َ٤ا َو َي ُـ ُُّ ٤ض َ٤ا إَِٔ ٟيطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إَٔ َ ٧ص
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اوبدیعس اجش ،ہبقع نب اخدل ،ویفس نب اربامیہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس
وپاھچایگہکآپالہتیبںیمےس بےسزایدہتبحمسکےسرکےتںیہ؟رفاماینسحفنیسحےس۔زینیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےس رفامای رکےت آ ے ہک ریمے دفونں وٹیبں وک البؤ افر رھپ اںیہن وسےتھگن افر اےنپ اسھت اٹپچےت۔ ہی

دحثیاسنریضاہللہنعیکرفاتیےسرغ بےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،ہبقعنباخدل،ویفسنباربامیہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1706

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل انؼاری ،اطٌث بً ٩بؽا٠٤ٟک ،شش ،٩شرضت ابوبرکہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِط ٌَ ُث ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ٩ِ ًَ ٩
َ
رک َة َٗا ََ ٢ػٌ َٔؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َر َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِىٔی صَ َذا َسي ِّْؽ ي ُِؼُ ٔ ٠ض اہللُ ًَل َی یَ َؽیِطٔ ٓٔئَ َتی ِ ٔن
أبٔی بَ ِ َ
ٔيَ ٤تی ِ ٔن َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض َٗا ََ ٢ي ٌِىٔی ا َِ ٟص َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَو َ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب دبعاہلل ااصنری ،اثعش نب دبعاکلمل ،نسح ،رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت
روسؽاہللیلصاہللہیلعربنمرپھڑےھافررفامایہکریماہیاٹیبدیس(رسدار)ےہ۔ہیدفامجوتعںےکدرایمؿحلصرکاےئاگ۔ہیدحثی
نسححیحصےہ۔افراسےسرمادنسحنبیلعریضاہللامہنعںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہللااصنری،اثعشنبدبعاکلمل،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1707

راوی  :ششین ب ٩رحیثً ،لی ب ٩ششین ب ٩واٗؽ ،اٛ ٪ے واٟؽً ،بؽاہلل ب ٩بزیؽة ،شرضت ابوبزؼہ رضی اہلل ً٨ہ

رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ َش َّؽثَىٔی أَبٔی َش َّؽثَىٔی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
يؼا ٔ ٪أَ ِش ََ ٤زا ٔ ٪یَ ِٔ ٤ظ َيا ٔ٪
ب ُ َزیِ َؽ َة َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِع ُلب ُ َ٨ا إٔذِ َجا َئ ا َِ ٟص َش َُ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ ُن ًَ َِ ٠يض ٔ َ٤ا ََٗ ٔ٤

َو َي ٌِث ُ َرا ٔ٨َ َٓ ٪زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َص َُ ٠َ ٤ض َ٤ا َو َو َؿ ٌَ ُض َ٤ا بَی ِ َن َی َؽیِطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ػ َؽ َ ٚاہللُ إٔ٤َ َّ ٧ا
أَ َِ ٣وا ُلَ ٥ِ ُٜوأَ ِو ََّلؼُ ُٔٓ ٥ِ ٛت ِ َْ ٨ة َٓ َ٨وَ ِز ُت إلٔ َی َص َذیِ ٔ ٩اٟؼَّ ب ٔ َّيی ِ ٔن یَ ِٔ ٤ظ َيا َٔ ٪و َي ٌِث ُ َرا ٔ ٥ِ ٠َ َٓ ٪أَ ِػبٔرِ َشًَّی َٗ َل ٌِ ُت َشؽٔیثٔی َو َرٓ ٌَِ ُت ُض َ٤ا َٗا َ٢
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
نیسح نب رحثی ،یلع نب نیسح نب فادق ،اؿ ےک فادل ،دبعاہلل نب ربدیة ،رضحت اوبربدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی رمہبت یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ہبطخ دے رےہ آ ے ہک ااچکن نسح فنیسح آے ،دفونں ےن رسخ صیمق ینہپ وہیئ یھت ،ےتلچ آ ے وت
(وھچےٹوہےن یکفہجےس) رگاجےتآ ے،آپ یلصہیلعفملسربنم ےس ےچینالےئافردفونںوکااھٹرکاےنپاسےنم اھٹبایل۔ رھپرفامای
اہلل اعتیلچسرفاماتےہہکاہمترےاوماؽافراہمتریافالدںیہنتف(آزامش)ںیہ۔ذہلادوھکیہکبجںیمےناںیہنداھکیہکرگرگرک
لچرےہںیہوتربصہنرکاکسافراینپابتاکٹرکاںیہنااھٹایل۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػنیسحنبفادق
یکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،یلعنبنیسحنبفادق،اؿےکفادل،دبعاہللنبربدیة،رضحتاوبربدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1708

راوی  :شش ٩ب ٩رعٓة ،اس٤اًي ١بً ٩ياغً ،بؽاہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ظثي ،٥سٌيؽ ب ٩راطؽ ،شرضت يٌلی ب٣ ٩زہ رضی اہلل
ً٨ہ

ا ٪بِ ُٔ ٩ظ َث ِي َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔي ٔؽ بِ َٔ ٩را ٔط ٕؽ ًَ َِ ٩ي ٌِل َی
 ١بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
رع َٓ َة َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
غ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ َ ٩

بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠شُ َشی ِْن ٔ٣ىِّی َوأََ ٧ا ُٔ ٩ِ ٣ش َشی ِ ٕن أَ َش َّب اہللُ َ ٩ِ ٣أَ َش َّب ُش َش ِي ّ٨ا ُش َشی ِْن
س ِٔب ْم ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِس َبا ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ا ٪بِ ُٔ ٩ظ َث ِي َٕ ٥و َٗ ِؽ َر َوا ُظ
ٔیث َش َش َْ ٩وإٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ ُٔ ٩ظ َث ِي ٕ٥
َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
نسح نبرعفة،اامسلیعنب ایعش،دبعاہلل نبامثعؿنب میثخ ،دیعس نبرادش،رضحتیلعی نب رمہریضاہلل ہنعےس رفاتیےہ ہک
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک نیسح ھجم ےس ےہ افر ںیم اس ےس۔ اہلل یھب اس ےس تبحم رکےت ںیہ وج نیسح ےس تبحم
رکاتےہ۔نیسحیھبوناوسںںیمےساکیوناہسےہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :نسحنبرعفة،اامسلیعنبایعش،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبرادش،رضحتیلعینبرمہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1709

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌیً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٥َِ ٟ ٢یَُ ٨ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜض ِ ٥أَ َش ْؽ أَ ِط َب َط
ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب ییحی  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ںیم نیسح ےس زایدہ وکیئ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفملسےساشمتہبںیہنراتھکاھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1710

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ ،شرضت ابوجصئہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َص ِي َٔ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
يض َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
ا ٪ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ي ُِظب ٔ ُض ُط َص َذا َشؽ ْ
یٙ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟؼ ِّؽ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ

ض َوابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ
َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،رضحتاوبہفیحجریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفملس
وک داھکی ہک نسح نب یلع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زایدہ اشمہب آ ے۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ افر اس ابب ںیم رضحت اوبرکب
دصقی،انبابعسافرانبزریبریضاہللمہنعےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیعنبایباخدل،رضحتاوبہفیحجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1711

راوی  :ظَلؼ ب ٩اس ٥٠بِؽاؼی ،نرض ب ٩ط٤ي ،١ہظا ٦ب ٩ششا ،٪شٔؼہ ب٨ت سیری ،٩شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َّ
ی٩
اَ ٩ِ ًَ ٪شٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ سٔیر ٔ َ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕ ١أَ ِظب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ش َّش َ
َش َّؽثَ َ٨ا َظَلؼُ بِ ُ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ض ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن َٓ َح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢بٔ َ٘ـٔيبٕ َٟطُ فٔی أَ ِن ٔٔطٔ َو َي ُ٘و ُ٢
َٗاَِ ٟت َش َّؽثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ؽ ابِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕ َٓحٔي َئ ب ٔ َزأ ِ ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِط َبضٔض ٔ ِ ٥ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َ٣ا َرأَیِ ُت ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا ُش ِش ّ٨ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
الخدنباملسدغبادی،رضننبلیمش،اشہؾنباسحؿ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیماس
فتق انب زاید ےک اپس اھت ،بج رضحت نیسح ریض اہلل ہنع اک رس ابمرک الای ایگ فہ ینعی انب زایدہ اینپ ڑھچی اؿ یک انک ںیم
ریھپےتوہےئےنہکاگلہکںیم ےناسرطحاکنسحںیہنداھکیوتاساکویکںذترکہایکاجےئ۔رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہ
ںیمےناہکہییبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسزایدہاشمتہبرےتھکآ ے۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :الخدنباملسدغبادی،رضننبلیمش،اشہؾنباسحؿ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1712

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائي ،١ابواسص ،ٙہانی ب ٩ہانی ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙصَأ ٔ ٧ئ بِ ٔ ٩صَإ ٔ ٧ئ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ض َوا ُِ ٟص َشی ِ ُن أَ ِط َبطُ بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َٗا َ ٢ا َِ ٟص َش ُ ٩أَ ِط َبطُ ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَی ِ َن اٟؼَّ ِؽرٔ إلٔ َی اَّ ٟزأ ِ ٔ
یب
ک َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا ٪أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
يض َ ٔ
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ک َ َ
َغ ْ
دبعاہللنبدبعارلنمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اوبااحسؼ،اہیننباہین،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکنسحےنیس
ےسرسکتیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےک بےسزایدہاشمہبآ ےافرنیسحےنیسےسےچینکت۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اوباقحس،اہیننباہین،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1713

راوی  :واػ ١بً ٩بؽاَّلًلی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،شرضت ً٤ارہ ب٤ً ٩یر

ض ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ٔجي َئ ب ٔ َزأِ ٔ
وِ َٗ ٪ؽ َجائ َ ِت َٗ ِؽ َجائ َ ِت َٓإٔذَا َش َّي ْة َٗ ِؽ َجائ َ ِت
زٔ َیاؼ ٕ َوأَ ِػ َصابٔطٔ نُ ِّـ َؽ ِت فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔؽٔ فٔی اٟزَّ َش َب ٔة َٓاَ ِ ٧ت َض ِي ُت إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥وص َُِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
َّ
َخ َج ِت ٓ ََذ َص َب ِت َشًَّی َت َِ َّي َب ِت ث ُ ََّٗ ٥اُٟوا َٗ ِؽ
َت َع َُّ ٠
اٟزؤ َُض َشًی َؼ َظَِ ٠ت فٔی ََ َ ٨ِ ٣
رخ ِی ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔیَاؼ ٕٓ َََ َٜ ٤ث ِت صُ َِ ٨ي َض ّة ث ُ ََّ َ ٥
ُّ ١
ک ََّ ٣ز َتی ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َجائ َ ِت َٗ ِؽ َجائ َ ِت َٓٔ ٌَََِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
فالصنبدبعاالیلع،اوباعمفہی،ا،شم،رضحتامعرہنبریمعرفامےتںیہہکبجدیبعاہللنبزایدافراسےکاسویھتںےکرسالرک
رہبحیکدجسمںیمڈاؽدیےوتںیمیھبفاہںایگ۔بجفاہںاچنہپوتولگےنہکےگلفہآایگفہآایگ۔داھکیوتفہاکیاسپناھتوجآای
رسفںںیموہاتوہادیبعاہللنبزایدہونھتنںںیمسھگایگ۔وھتڑیدریدعبالکنافرالچایگاہیںکتہکاغبئوہایگ۔رھپولگےنہکےگل

فہآایگفہآایگ،اسےندفاینیترمہبتایسرطحایک۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،اوباعمفہی،ا،شم،رضحتامعرہنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1714

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،اَسائي٣ ،١يَّسة ب ٩شبيب٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،زر
ب ٩شبيع ،شرضت شذئہ رضی اہلل ً٨ہ

َّس َة بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وإ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗاَّلَ أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َسائ ٔي َِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ي َ َ
ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َشبٔيبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ٔ ٩شُب َ ِي ٕع ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢سأ َ َِ ٟتىٔی أ ُم ِّی ًََ٣ی ًَ ِض ُؽ َک َت ٌِىٔی بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َ٣ا لٔی بٔطٔ ًَ ِض ْؽ ُُ ٨ِ ٣ذ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٨اَِ ٟت ٔ٣ىِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َؼً ٔيىٔی آت ٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ َػل َِّی
َ
َف لٔی َؤَ ٟک َٓأ َ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼ َِّ ٠ي ُت َُ ٌَ ٣ط ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ٓ ََؼلَّی َشًَّی َػلَّی
َُ ٌَ ٣ط ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوأَ ِسأ ُُ ٟط أَ َِ ٪ي ِش َت ِِ ٔ َ
ک َٗا َ٢
ک َو ْٔل ُ َِّ ٣
ََف اہللُ ََ ٟ
ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث ُ َّ ٥ا ِن َٔ َت ََٓ ١ت َب ٔ ٌِ ُت ُط ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ػ ِوت ٔی َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢صَ َذا شُ َذ ِي َٔ ُة ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َشا َج ُت َ
کُ َ َ
ا٠ٟي َ٠ةٔ ِ
ئ
َشنٔی بٔأ َ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة َسي َِّؽةُ ن َٔشا ٔ
إ ٔ ََّ ٪ص َذا َْ ٠٣
َک  ٥َِ ٟیَ ِ٨ز ٔ ِ ٢اْلِ َ ِر َق َٗ ُّم َٗ ِب ََ ١ص ٔذظ ٔ َّ ِ ِ
اس َتأذ َََ ٪ربَّطُ أَ ِ ٪ي َُش ًَِّ ٥َ ٠ل َ َّی َویُ َب ِّ َ

اب أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل
أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَ َّ ٪ا َِ ٟص َش ََ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ َن َسي َِّؽا َط َب ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َسائ ٔي َ١
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إ ٔ ِ َ
دبعاہللنبدبعارلنمح،ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبویفس،ارسالیئ،رسیمةنب بیب،اہنمؽنبرمعف،زرنبشیبح،رضحتذحہفی
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی فادلہ ےن وپاھچ ہک مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےنتک دؿ دعب احرض وہےت
وہ؟رعضایکاےنتدونںےس ریماآاناجانوھچاٹوہاےہ،اسرپفہتہبانراضوہںیئ،ںیمےناہکااھچاباجےندےئجی،ںیمآجیہیبن

ارکؾیلصاہللہیلعفملسیک دختمںیماحرضوہرکآپیلص اہللہیلعفملسےکاسھترغمبیک امنززپوھںاگ،اؿےس اینپافرآپ
یک رفغمت یک داع رکےن ےک ےئل وہکں اگ۔ ںیم ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رغمب زپیھ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس
اشعءکت امنز ںیم وغشمؽ رےہ افر رھپاشعء زپھ رکولےٹ۔ ںیمآپ یلص اہللہیلع فملس ےکےھچیپ وہ ایل۔آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن
ریمیآفازہ یوتوپاھچوکؿےہ؟ذحہفی ںیمےنرعضایکیج اہں رفامایںیہمتایکاکؾےہ؟اہللاہمتریافراہمتریفادلہیکرفغمت
رکے،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیاکیااسیرفہتشوجآجیکراتےسےلہپیھبکزنیمرپںیہنارتا،آجاسےناےنپرب
ےسےھجمالسؾرکےنافرہیوخربخشیدےنیےکےئلآےنیکااجزتاچیہہکافہمطیتنجوعروتںیکرسدارافرنسحفنیسحتنجےک
وجاونںےکرسداروہںےگ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػارسالیئیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح ،ااحسؼ نب وصنمر ،دمحم نب ویفس ،ارسالیئ ،رسیمة نب  بیب ،اہنمؽ نب رمعف ،زر نب شیبح،
رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1715

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواسا٣ہٓ ،ـي ١ب٣ ٩ززوً ،ٚؽی ب ٩ثابت ،شرضت بزاء

ئ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ززُو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ َْص َش َش ّ٨ا َوشُ َش ِي ّ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
يض
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُش ُّٔب ُض َ٤ا َٓأَش ٔ َّب ُض َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبااسہم ،لیضف نب رمزفؼ ،دعی نب اثتب ،رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
نسحفنیسحوکداھکیوتداعیکہکایاہلل ںیماؿےستبحمرکاتوہںوتیھباںیہنسوبحبرھک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسہم،لیضفنبرمزفؼ،دعینباثتب،رضحترباء

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1716

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ،زٌ٣ة ب ٩ػاٟض ،س٤٠ہ ب ٩وہزاً ،٦رک٣ہ ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ث َاب ٔ ٕت َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َي ُ٘و َُ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ٔؿ ٌّا ا َِ ٟص َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕی ًَل َی ًَاتٔ٘ٔطٔ َوص َُو َي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُش ُّٔب ُط َٓأَش ٔ َّبطُ َٗا َ ٢أَبُو
ٓ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوص َُو أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ُٔ ٟـ ِي ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ززُو ٕٚ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی،زمعةنباصحل،ہملسنبفرہاؾ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبت
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسنسحنبیلعریضاہللامہنعوکدنکےھرپاھٹبےئوہےئآ ےہکاکیصخشےناہکاےزلےکمتینتکرتہبنی
وساریرپوساروہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوساریھبوترتہبنیےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایس
دنسےساجےتنںیہ۔افرزہعمنباصحلوکضعباملعءےنظفحےکاابتعرےسفیعضاہکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی،زمعةنباصحل،ہملسنبفرہاؾ،مرکہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابب

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1717

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،ؽی ب ٩ثابت ،شرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َز ُِ ٌَ ٣ة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٩وص َِزأ ِ ً ٩ِ ًَ ٕ ٦
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شا ٔ ١َ ٣ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَل َی ًَاتٔ٘ٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١ن ٌِٔ َ ٥ا ِِ ٤َ ٟز َُ ٛب َرِ ٔ ٛب َت
ًَ َّبا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ

یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َیا ُ ََُل َُ٘ َٓ ٦ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ون ٌِٔ َ ٥اٟزَّاُ ٔ ٛب ص َُو َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َو َز ُِ ٌَ ٣ة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َٗ ِؽ َؿ ٌَّ َٔ ُط َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دعی نب اثتب ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک اکی رمہبت ںیم یبن ارکؾ یلص
اہللہیلعفملسوکنسحنبیلعریضاہللامہنعوکدنکےھرپاھٹبےئوہےئہیداعرکےتوہےئانسہکایاہللںیماسےستبحمرکاتوہںوت
یھباسےستبحمرفام۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دعینباثتب،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکالہتیبےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکالہتیبےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1718

راوی  :نْص بً ٩بؽاٟزشٛ ٩٤وفی ،زیؽ ب ٩شش ،٩جٌَف ب٣ ٩ص٤ؽ٣ ،ص٤ؽ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل رضی اہلل ً٨ہ

َف بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
اَط ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
ْص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ص َُو اْلِ َُّ ٔ ٤َ ِ ٧
َش َّؽثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
َ
ئ َی ِع ُل ُب ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط
رع َٓ َة َوص َُو ًَل َی َ٧ا َٗتٔطٔ ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ٔ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٗا ََ ٢رأیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َش َّحتٔطٔ یَ ِو ََ َ ٦
اب اہللٔ َؤًت ِ َرت ٔی أَ ِص َ ١بَ ِئًی َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی
َي ُ٘و َُ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض إنِّٔی َٗ ِؽ َت َز ُِ ٛت ٓ ٔي٣َ ٥ِ ُٜا إ ٔ ِ ٪أَ َظ ِذتُ ِ ٥بٔطٔ َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َ ٔ ٛت َ

ذ ٓ َٕر َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو َزیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥و ُش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔي ٕؽ َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢و َزیِ ُؽ بِ ُ٩
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ا َِ ٟص َش ِٔ َٗ ٩ؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َسٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ
رصننبدبعارلنمحوکیف،زدینبنسح،رفعجنبدمحم،دمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس وک جح ےک ومعق رپ اینپ افینٹن روصی رپ وسار وہ رک رعافت ےک دیماؿ ںیم ہبطخ دےتی ہے داھکی۔ آپ یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفامای اے ولوگ ںیم مت ولوگں ںیم دف زیچںی وھچڑ رک اج راہ وہں ارگ اںیہن ڑکپے روھک ےگ وت یھبک رمگاہ ںیہن وہےگ۔
اکیرقآؿدیجمافردفرسےریمےالہتیب۔اساببںیمرضحتاوبذر،اوبدیعس،زدینبارمقافرذحہفینبادیسریضاہللمہنع
ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ۔ زدی نب نسح ےس دعس نب نامیلؿ افر یئک رضحات رفاتی رکےت
ںیہ۔
رافی  :رصننبدبعارلنمحوکیف،زدینبنسح،رفعجنبدمحم،دمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکالہتیبےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1719

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩س٠امی ٪اػبہانی ،یصٌی بً ٩بيؽً ،لاء٤ً ،ز ب ٩ابی س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕط ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
يب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٧ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا یُزٔی ُؽ اہللُ
أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َرب ٔ ٔ

ُ ٔ ٟي ِذص َٔب ًَ ِ ٥ِ ُٜ٨اِّ ٟز ِج َص أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِيتٔ َویُ َلض َِّز َُ ٥ِ ٛت ِلضٔی ّرا فٔی بَ ِيتٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ٓ ََؽ ًَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اك ََٔ ٤ة َو َش َش ّ٨ا
ئ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
 ١بَ ِئًی َٓأَذِص ِٔب ًَ ُِ ٨ض ِ ٥اِّ ٟز ِج َص
ِٕ هَ ِضزٔظ ٔ َٓ َح َُّ ٠َ ٠ط بَٔٔ ٜشا ٕ
َو ُش َش ِي ّ٨ا َٓ َح َُّ ٠َ ٠ض ِ ٥بَٔٔ ٜشا ٕ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ُؤَّلَ ٔ
ئ أَ ِص ُ
ئ َو ًَل ٔ ٌّی َظَ ٠
َوكَ ِّض ِزص َُِ ٥ت ِلضٔی ّرا َٗاَِ ٟت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ض ِ ٥یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا َ ٢أَِ٧تٔ ًَل َی َ٣کَأ ٔ ٧ک َوأَِ٧تٔ إلٔ َی َظیِر ٕ َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة

ئ َوإَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َو َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َوأَبٔی ا َِ ٟص َِ ٤زا ٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ہبیتقنبدیعس،دمحمنبنامیلؿااہبصین،ییحینبدیبع،اطعء،رمع نبایبہملسریضاہللہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک رپفردہرمعف
ع َْنُک ْ َ ْه لْی تُ َعھ ُ تَ ْع
ي
ه
ِ
له ِ َت ْمارلّ َ
ُک ًرا)آلہی(ینعیالہتیب
ّللَّ ِ ُ ْ د
نبایبہملسریضاہللہنعرفامےتںیہہکآتی( ِإ َّن ُث ُ دِنا ُ
ِجأ َلا َ ْی ِت َف ّ ِ َر ْ
اہلل اچاتہ ےہ ہک اہمتری اناپیک وک دفر رک دے) اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےک رھگ ںیم انزؽ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت
افہمط،نسحافرنیسحریضاہللمہنعوکالبایافراؿرپاکیاچدرڈاؽدی۔یلعریضاہللآپےکےھچیپآ ے۔انچہچنآپیلصاہللہیلع
فملس ےن اؿ  ب رپ اچدر ڈاےنل ےک دعب رفامای اے اہلل ہی ریمے الہ تیب ںیہ اؿ ےس اناپیک وک دفر رک دے افر اںیہن ایھچ رطح
اپکرکدے۔اسرپاؾہملسےنرعضایکایروسؽاہلل ںیمیھبایہنںیمےسوہں۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتاینپہگجوہ
افرالھبیئرپوہ۔اساببںیمرضحتاؾہلس،لقعمنباسیر،اوبرمحاءافراسنریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیاسدنس
ےسرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبنامیلؿااہبصین،ییحینبدیبع،اطعء،رمعنبایبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکالہتیبےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1720

راوی ً :لی ب٨٣ ٩ذری ٛوفی٣ ،ص٤ؽ بٓ ٩ـي ،١اً٤عً ،ليہ ،ابوسٌيؽ اً٤ع ،شبيب ب ٩ابی ثابت ،شرضت زیؽ ب ٩ارٗ٥
رضی اہلل ً٨ہ

يب
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َٕ ١ش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َواْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗ َاَّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َتار ْٔک ٓ ٔي٣َ ٥ِ ُٜا إ ٔ ِ٪
اب اہللٔ َش ِب ُْ ٤ِ ٣َ ١ؽو ْؼ َّٔ ٩ِ ٣
١
اٟش َ٤ا ٔ
ئ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
َت ََّ ٤شِٜت ُِ ٥بٔطٔ َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِؽٔی أَ َش ُؽص َُ٤ا أَ ًِوَ ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥اْل َ ٔ
ق َؤًت ِ َرت ٔی أَ ِص ُ
َخ َ ٔ ٛت ُ

ٕ َت ِعُٔ ُ٠ونٔی ٓ ٔيض ٔ َ٤ا َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب
بَ ِئًی َو ٩َِ ٟیَ َت َ َّ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َف َٗا َشًَّی َیز ٔ َؼا ًَل َ َّی ا َِ ٟص ِو َق َٓاُ ِ ٧وزُوا َِ ٛي َ
َغ ْ
یلع نب ذنمری وکیف ،دمحم نب لیضف ،ا،شم ،ہیطع ،اوبدیعس ا،شم  ،بیب نب ایب اثتب ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیممتںیمفہزیچںیوھچڑرکاجراہوہںہکارگمتاےسڑکپےروھکےگوتیھبک
رمگاہ ںیہن وہےگ۔ اؿ ںیم ےس اکی دفرسی ےس تہب ڑبی ےہ افر وج ڑبی ےہ فہ اہلل یک اتکب ےہ ،وگای ہک آامسؿ ےس زنیم کت
اکیریس کٹریہےہافردفرسیریمےالہتیب۔ہیدفونںوحض(وکرث)رپت ےنچنکتیھبک دجاںیہنوہںےگ۔سپدوھکیہکمت
ریمےدعباؿےسایکولسکرکےتوہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :یلعنبذنمریوکیف،دمحمنبلیضف،ا،شم،ہیطع،اوبدیعسا،شم ،بیبنبایباثتب،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکالہتیبےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1721

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔياٛ ،٪ثیرا٨ٟواء ،ابواؼریص٣ ،شيب ب٧ ٩حبة ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

ٔیص ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب بِ َٔ َ ٧ ٩ح َب َة َٗا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٛ ٩ِ ًَ ٪ثٔیر ٕاَّ ٨َّ ٟوا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِؼر َ
َش ُٗ ِ٨َ ٠ا َ ٩ِ ٣ص َُِٗ ٥ا َ ٢أََ٧ا
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ک ُ َّٔ َ ٧ ١ي ٕ ٓی أ ُ ًِ ٔل َی َس ِب ٌَ َة َ ُ ٧ح َبا َئ أَ ِو نُ َ٘ َبا َئ َوأ ُ ًِ ٔل ُ
يت أََ٧ا أَ ِر َب ٌَ َة ًَ َ َ

َف َو َش ِ٤زَةُ َوأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َو ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َوب ٔ ََل َْ ٢و َس٤َِ ٠ا َُ ٪وا َِ ِ٘ ٔ٤ٟؽاؼُ َو ُش َذ ِي َٔ ُة َو ًَ َّْ ٤ار َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٩
َوابِ ََ ٨
ای َو َج ٌِ َ ُ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َِ ٣وُٗوّٓا
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،ریثکاونلاء،اوبادرسی،بیسمنبئخنة،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملس ےن رفامایہک رہ یبن وک اہلل اعتیل ےناستابجنء ای رفامایہک ابقنء اطع رفامےئ ںیہ وجاس ےک راقفء وہےت ںیہ نکیل ےھجم وچدہ اطع
 ےئںیہ۔رافی ےتہںیہہکل ےنوپاھچ فہوکؿںیہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایںیمریمےدفونںےٹیبرفعجاوبرکبرمع

بعصم نب ریمع البؽ املسؿ امعر دقماد ذحہفی افر دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل مہنع۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ افر
رضحتیلعریضاہللہنعےسوموقافوقنمؽےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ریثکاونلاء،اوبادرسی،بیسمنبئخنة،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکالہتیبےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1722

راوی  :ابوؼاؤؼ س٠امی ٪ب ٩اطٌث ،یصٌی بٌ٣ ٩ین ،ہظا ٦ب ٩یوسًٕ ،بؽاہلل ب ٩س٠امی٧ ٪وٓلی٣ ،ص٤ؽ بً ٩لی بً ٩بؽاہلل
بً ٩باض ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرَ٧ا َی ِصٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

أَش ُّٔبوا اہللَ ٤َ ٔ ٟا َي ِِ ُذو ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛن ٌَٔٔ٤طٔ َوأَش ُّٔبونٔی ب ٔ ُصبِّ اہللٔ َوأَش ُّٔبوا أَصِ َ ١بَ ِئًی ب ٔ ُصيِّی َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
اوبداؤدنامیلؿنباثعش،ییحینبنیعم،اشہؾنبویفس،دبعاہللنبنامیلؿونیلف،دمحمنبیلعنبدبعاہللنبابعس،رضحتانب
ابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص اہلل ہیلعفملس ےناراشدرفامایہکاہلل ےس تبحمرکفاس ےئل ہک فہ ںیہمتاینپ
وتمعنںںیمےسالھکاتےہ افر ھجمےساہللیکتبحمیکفہج تبحمرکف افرایسرطحریمےالہتیبےسریمیفہج ےس(تبحمرکف)۔
ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اوبداؤد نامیلؿ نب اثعش ،ییحی نب نیعم ،اشہؾ نب ویفس ،دبعاہلل نب نامیلؿ ونیلف ،دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس،

رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاعمذنبلبجزدینباثتبایبنببعکافراوبدیبعنبرجاحریضاہللمہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعمذنبلبجزدینباثتبایبنببعکافراوبدیبعنبرجاحریضاہللمہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1723

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،ش٤يؽ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ؼاؤؼ ًلار٤ٌ٣ ،زٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ُش َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ؼا ُو َؼ ا َِّ ٌَ ٟلارٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َش ُ ٥أ ُ ًَّٔ٣ی بٔأ ُ ًَّٔ٣ی أَبُو بَ ِرکٕ َوأَ َط ُّؽص ُِ ٥فٔی أَ ِ٣ز ٔاہللٔ ًُ َ٤زُ َوأَ ِػ َؽ ُٗ ُض َِ ٥ش َي ّ
ائ ًُ ِث َ٤ا ُ٪
َ
َ
َ
ْق ُؤص ُِ ٥أبُ َ ٌّی َؤٟکُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة أَ ٔ٣ی ْن َوأَ ٔ٣ی ُن َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة
َوأَ ًُِ ٤َُ ٠ض ِ ٥بٔا َِ ٟص ََل َٔ ٢وا َِ َ ٟ
ُف ُؿ ُض َِ ٥زیِ ُؽ بِ ُ ٩ثاب ٔ ٕت َوأ ِ َ
ُحاٌَ ٣ُ ٔ ٦اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١وأ ِ َ

أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َٗ َتا َؼ َة إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َوا ِِ ٤َ ٟظ ُضو ُر َشؽ ُ
ٔیث أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة
ایفسؿنبفعیک،دیمحنبدبعارلنمح،داؤداطعر،رمعم،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ںیم اؿ رپ  ب ےس زایدہ رمح رکےن فاےل اوبرکب ںیہ۔ اہلل ےک مکح یک لیمعت ںیم  ب ےس
زایدہتخسرمع ،ب ےسزایدہ ابایحامثعؿنبافعؿ،الحؽ فرحاؾاک بےسزایدہملع رےنھکفاےلاعمذنب لبج  ،بےسزایدہملع
ریماثاجےننفاےلزدینباثتبافر بےسزایدہرقات اجےننفاےلایبنببعکریضاہللمہنع ںیہ۔رھپرہاتماکانیموہات
ےہ۔اساتمےکانیماوبدیبعہ نبرجاحریضاہللہنع ںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ ل اسدحثیوکاتقدہیکرفاتی ےسرصػ
ایسدنسےساجےتنںیہ۔اوبالقہبیھباسنریضاہللہنعےسایسیکامدننرموفعدحثیلقنرکےتںیہ۔

رافی  :ایفسؿنبفعیک،دیمحنبدبعارلنمح،داؤداطعر،رمعم،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعمذنبلبجزدینباثتبایبنببعکافراوبدیبعنبرجاحریضاہللمہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1724

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟوہاب بً ٩بؽا٤ٟحيؽ ث٘فی ،ظاٟؽ شذاء ،ابوَٗلبہ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِ٤ٟحٔي ٔؽ َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
َ
َّ
َّ ُ
َ َ َ
َفوا
ک  ٥َِ ٟیََّ ٩ِ ُٜأ ٟذ َ
ْقأَ ًََِ ٠ي َ
یُ َ َٛ ٩
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسْٔ ٥َ ٠لب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ إ ٔ َّ ٪اہللَ أ ََ ٣زنٔی أ ِ ٪أ ِ َ
َٗا ََ ٢و َس َّ٤انٔی َٗا ََ ٢ن ٌَ ََِ ٓ ٥بکَی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ل ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َّ
َّ
َک ُظ ِ َ ٧ص َو ُظ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
دمحم نب اشبر ،دبعاولاہب نب دبع ادیجمل یفقث ،اخدل ذحاء ،اوبالقہب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنایبنببعکےسرفامایہکاہللاعتیلےنےھجممکحدایہکںیمںیہمتوسرۃاہنیبلزپھرکانسؤں۔اوہنںےنوپاھچایک
ریماانؾےلرک؟آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایاہں،اسرپفہ(ینعیایب نببعک)رفےن ےگل۔ہیدحثینسححیحصےہ افرایب نب
بعکیھبیہیدحثییبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہبنبدبعادیجملیفقث،اخدلذحاء،اوبالقہب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتاعمذنبلبجزدینباثتبایبنببعکافراوبدیبعنبرجاحریضاہللمہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1725

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،طٌبہٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َّ
آًَ ٪ل َی
ْق َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َش َّؽث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ج َ ٍَ ٤ا ِِ ُ ٟ

ًَ ِض ٔؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َب ٌَ ْة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اْلِ َ ِن َؼارٔ أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َو ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١و َزیِ ُؽ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َوأَبُو
يض
َزیِ ٕؽ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَٕ َ ٧ص َ ٩ِ ٣أَبُو َزیِ ٕؽ َٗا َ ٢أَ َش ُؽ ًُ ُ٤و ًَٔ٣ی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےکزامےن
ںیم ااصنر ںیم ےس اچر آدویمں ےن رقآؿ عمج ایک۔ رضحت ایب نب بعک ،اعمذ نب لبج ،زدی نب اثتب افر اوبزدی ریض اہلل مہنع۔
رافی ےتہ ںیہہکںیمےن رضحتاسننب امکلریضاہللہنعےسوپاھچوکؿےساوبزدی؟اوہنںےنرفامایہکریمےاکیاچچںیہ۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدة،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعمذنبلبجزدینباثتبایبنببعکافراوبدیبعنبرجاحریضاہللمہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1726

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢

١
 ١أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاطٔ ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
٤َ ًُ ١زُ ن ٌِٔ َ ٥اٟزَّ ُج ُ
 ١أَبُو بَ ِرکٕ ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
ٌَ ٣ُ ١اذُ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
 ١ثَاب ٔ ُت بِ ُِ َٗ ٩ي ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ
ٌَ ٣ُ ١اذُ بِ َُ ٩ج َب ٕ ١ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
ض ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
أ ُ َس ِي ُؽ بِ ُُ ٩ش َـی ِر ٕن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
ا َِ ٟح ُ٤و ٔط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُس َض ِي ٕ١

ہبیتق ،دبعازعلسی نب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایہکاوبرکبےنتکرتہبنیااسنؿںیہ،ایسرطحرمع،اوبدیبعہادیسنبریضح،اثتبنبسیق،اعمذنبلبجافراعمذنبرمعف
نبومجحیھبایکوخبولگںیہ۔ہیدحثینسحےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعمذنبلبجزدینباثتبایبنببعکافراوبدیبعنبرجاحریضاہللمہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1727

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙػ٠ة ب ٩زُف ،شرضت شذئہ ب ٩ی٤ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
ُُف ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا ََ ٢جا َئ
َش َّؽث َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽث َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽث َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی إ ٔ ِس َص َٔ ٩ِ ًَ ٙػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ
ا ٌَِ ٟاٗ ٔ ُب َو َّ
اٟش ِّي ُؽ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَّلَ ابِ ٌَ ِث َ٨َ ٌَ ٣ا أَ ٔ٣ي ّ٨ا َٓ َ٘ا ََٓ ٢إٔنِّی َسأَبِ ٌَ ُث َ ٥ِ ٌَُٜ ٣أَ ٔ٣ي ّ٨ا َش َّ ٙأَ ٔ٣ی ٕن
َ
ا ٪أَبُو إ ٔ ِس َص َ ٙإٔذَا َش َّؽ َث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِٔ ٩ػ ََ ٠ة
اض ٓ ََب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِي َؽ َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّاطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢وک َ َ
َش َٖ ََ ٟضا اُ ٨َّ ٟ
َٓأ ِ َ

َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُُ ٨ِ ٣ذ ٔس ِّتی َن َس َّ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوإَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ین َوأَ ٔ٣ی ُن َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّ٣ةٔ أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢کُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة أَ ْٔ ٣
َ
َ
َ
ُُف ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ
أ ِظب َ َرَ٧ا َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِي َب َة َوأبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أبٔی إ ٔ ِس َص ََٗ ٙا ََٗ ٢ا َ ٢شُ َذ ِي َٔ ُة َُِٗ ٠ب ٔػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ

ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،صلة نب ز رف ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک اکی وقؾ اک رسدار افر
اس اک انبئ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک امہرے اسھت یسک انیم وک ےئجیھب۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ہک ںیم مت ولوگں ےک اسھت ااسی انیم وجیھبں اگ وج تقیقح ںیم انیم وہاگ۔ رافی رفامےت ںیہ ہک اس رپ ولگ اس
دختم ےک ااجنؾ دےنی یک انمت رکےن ےگل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبدیبعہ وک  اجیھ۔ اوبااحسؼ (دحثی ےک رافی) بج ہی
دحثیہلصےسایبؿرکےتوترفامےتہکںیمےنہیدحثیاسھٹاسؽےلہپہ ییھت۔ہیدحثینسححیحصےہافررمعفاسنریضاہلل
عنیما یھب یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رہ اتم اک انیم وہات ےہ اس اتم اک
انیماوبدیبعہےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،صلةنبزرف،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاملسؿافریسریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاملسؿافریسریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1728

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،وٛيٍ ،شش ٩ب ٩ػاٟض ،ابوربيٌہ ایاؼی ،شش ،٩شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
يٌ َة ِاْلٔیَاؼ ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َرب ٔ َ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة ََ ٟت ِظ َت ُ
اَٗ ٪ا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ا ٚإلٔ َی ثَ ََلثَ ٕة ًَل ٔ ٕٓی َو ًَ َّ٤ا ٕر َو َسَ ٤َِ ٠
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض
َٔ
َغ ْ
ایفسؿ نب فعیک ،فعیک ،نسح نب اصحل ،اوبرہعیب اایدی ،نسح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایتنجنیتآدویمںیکاتشمؼےہ۔یلع،امعرافراملسؿریضاہللہنع۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔

ل اسدحثیوکرصػنسحنباصحلیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،فعیک،نسحنباصحل،اوبرہعیباایدی،نسح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1729

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙہانی ب ٩ہانی ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙصأ ٔ ٧ئ بِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
َٗا ََ ٢جا َئ ًَ َّْ ٤ار َي ِش َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ائ ِ َذُ ٧وا َُ ٟط َِ ٣ز َش ّبا ب ٔ َّ
اٟلي ِّٔب ا َِ ٤ُ ٟلي َّٔب َٗا َ ٢صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،اہین نب اہین ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امعر نب ایرس ریض
اہللہنع احرضوہےئافرروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملسےس ااجزتاچیہوتآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایاےسآےن دف ،رمابحاے
اپکذاتافراپکتلصخفاےل۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوباقحس،اہیننباہین،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1730

راوی ٗ :اس ٥ب ٩ؼی٨ار ٛوفیً ،بيؽاہلل ب٣ ٩وسیً ،بؽاٌٟزیز ب ٩سياہ ،شبيب ب ٩ابی ذابتً ،لاء ب ٩يشار ،شرضت ًائظہ
رضی اہلل ً٨ہا

يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٩
وسی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩س َٔياظ ٕ ُٛوف ٔ ٌّی ًَ َِ ٩شب ٔ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ُظی ِّ َر ًَ َّْ ٤ار بَی ِ َن أَ َِ ٣زیِ ٔ ٩إ ٔ ََّّل ا ِظ َت َار أَ ِر َط َؽص َُ٤ا
ًَ َلا ٔ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِبؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩س َٔياظ ٕ َوصُ َو َط ِي ْغ ُٛوف ٔ ٌّی َو َٗ ِؽ َر َوی
َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اض َٟطُ ابِ ْ ٩يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط یَزٔی ُؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ٔث َ٘ ْة َر َوی ًَ ُِ ٨ط یَ ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ٦
ًَ ُِ ٨ط اُ ٨َّ ٟ

اقمس نب دانیر وکیف ،دیبع اہلل نب ومیس ،دبعازعلسی نب ایسہ  ،بیب نب ایب اچتب ،اطعء نب اسیر ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای امعر وک نج دف اکومں ںیم یھب اایتخر دای ایگ اوہنں ےن اؿ ںیم ےس رتہب یہ وک
اایتخرایک۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکاسدنسےسرصػدبعازعلسینبایسہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔ہیوکیفخیش
ںیہ۔ دحمنیث اؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اؿ ےک ےٹیب اک انؾ سیدی نب دبعازعلسی ےہ۔ ہی یھب ہقث ںیہ۔ اؿ ےس ییحی نب آدؾ ےن
ااحدثیلقنیکںیہ۔
رافی  :اقمسنبدانیروکیف،دیبعاہللنبومیس،دبعازعلسینبایسہ ،بیبنبایباچتب،اطعءنباسیر،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1731

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔياً ،٪بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر٣ ،ولی ربعی ،ربعی ب ٩رحاغ ،شرضت شذئہ رضی اہلل ً٨ہ

غ
رحا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِِ ٣َ ٩ولّی ٟٔزٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
وسا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی ََّل أَ ِؼرٔی َ٣ا َٗ ِؽ ُر َب َ٘أِی ٓ ٔيَٓ ٥ِ ُٜا ِٗ َت ُؽوا ب ٔ َّ
اَ ٠ٟذیِ ٔ٩
ًَ ُِ ٩ش َذ ِي َٔ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠

ی ًَ َّ٤ا ٕر َو َ٣ا َش َّؽثَ ٥ِ ُٜابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕٓ ََؼ ِّؽُٗو ُظ َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش َْ ٩و َر َوی
َٔ ٩ِ ٣ب ٌِؽٔی َوأَ َط َار إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َواصِ َت ُؽوا ب ٔ َض ِؽ ٔ
اَّ ٪
إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ِٕ ٣َ ٢ول َی رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ٩
ٔیث ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
غ
رحا ٕ
ُش َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ َو َٗ ِؽ َر َوی َسا ٥ْ ٔ ٟا َِ ٤ُ ٟزاؼ ٔ ُّی ا ِلُٜوف ٔ ُّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩صَزٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
ًَ ِ ٩شُ َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َص َذا

ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلملنب ریمع،ومیل ریعب،ریعبنبرحاش،رضحت ذحہفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہک ل 
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسےھٹیبوہےئآ ےہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےھجمولعمؾںیہنہکںیمبککتمتولوگں
ںیموہںذہلاریمے دعبآےنفاےلاوبرکبفرمعیکادتقاء(ریپفی)رکان،امعرریضاہللہنعیکراہرپانلچافرانبوعسمدریضاہللہنع
یکابت یکدصتقی رکان۔ہیدحثینسحےہ۔اربامیہنب دعساسدحثیوکایفسؿ وثریےسفہدبعاکلملنبریمع ےسفہ الہؽ ےس
(ریعبےکومیل)ےسفہریعبےسفہذحہفی ریضاہللہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔اسمل
رمادی وکیف ےن وباہطس رمعف نب زحؾ افر ریعب نب رحاش رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس اس ےک ل  ینعم رموفع دحثی لقن یک
ےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،ومیلریعب،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1732

راوی  :ابو٣ؼٌب ٣ؽیىیً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽًَ ،لء بً ٩بؽاٟزشً ،٩٤بؽاٟزش ،٩٤شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اٟزَّ ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ک ا َِ ٔٔ ٟئ ُة ا َِ ٟبأُ َي ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
َش ًَ َُّ ٤
ار َت ِ٘ ُتَ ُ٠
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ ٔ ِ

َّس َوشُ َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َسَ ٤ََ ٠ة َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوأَبٔی ا َِ ٟي َ ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ
اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
اوببعصمدمینی،دبعازعلسی نبدمحم،العء نبدبعارلنمح ،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای اے امعر ںیہمت اشبرت وہ ہک ںیہمت ابیغ ولگ دیہش رکںی ےگ۔ اس ابب ںیم رضحت اؾ ہملس،
دبعاہللنبرمعف،اوبرسیافرذحہفیےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثیالعءنبدبعارلنمحیکرفاتیےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوببعصمدمینی،دبعازعلسینبدمحم،العءنبدبعارلنمح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبذرافغریریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبذرافغریریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1733

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل  ،٪اب٤٧ ٩یر ،اً٤عً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩یر ابواٟي٘وا ،٪ابورحب ب ٩ابی اَّلسوؼ ؼیلی ،شرضت ًبؽاہلل ب٩
ً٤زو رضی اہلل ً٨ہ

رح ٔب بِ ٔ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َوص َُو أَبُو ا َِ ٟي ِ٘وَ ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َ ِ
َّ
َّ
َّ
اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ِّ
رضا ُئ َوَّلَ
اٟؽیِل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا أَهَ ِ ٠ت ا َِ ٟع ِ َ

أَ َٗ َِّ ٠ت ا َِِ ٟب ِ َرا ُئ أَ ِػ َؽ َ ٩ِ ٣ٔ ٚأَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ َوأَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢و َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
اٟؽ ِر َؼا ٔ
ا
ومحمدنبالیغؿ،انبریمن،ا،شم،امثعؿنبریمعاوبالیْظاؿ،اوبرحبنبایباالوسددیلی،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکآامسؿےناوبذرریضاہللہنعےسزایدہےچسرپاسہیںیہنایکافرہنیہ
زنیم ےن اؿ ےس زایدہ ےچس وک ااھٹای۔ اس ابب ںیم رضحت اوبدرداء افر اوبذر ریض اہلل امہنع ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی نسح
ےہ۔
ا
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،انبریمن،ا،شم،امثعؿنبریمعاوبالیْظاؿ،اوبرحبنبایباالوسددیلی،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبذرافغریریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1734

راوی ً :باض ً٨بری ،نرض ب٣ ٩ص٤ؽً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ابوز٣ي٣ ،١اٟک ب٣ ٩زثؽ٣ ،زثؽ ،شرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َش َّؽثَىٔی أَب ُو ُز َِ ٣ي ٕ ١ص َُو ٔس َ٤ا ُک بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ
رض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َّ
رضا ُئ َو ََّل
ا َِ ٟص َ٨ف ُّٔی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩زث َ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا أَهَ ِ ٠ت ا َِ ٟع ِ َ
أَ َٗ َِّ ٠ت ا َِِ ٟب ِ َرا ُئ ٔ ٩ِ ٣ذٔی َِ ٟض َح ٕة أَ ِػ َؽ ََ ٚوَّلَ أَ ِوفَی ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ذ ٓ َٕر ٔط ِبطٔ ً َٔيسی ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی ََِ ٠ًَ ٥يطٔ َّ
اب
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
َارع ُٓو ُظ َُ ٟط َٗا ََ ٢ص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ
کَا َِ ٟصا ٔسؽٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َٓ َت ٌِز ٔ ُٖ ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِٔ ِ ٓ ٥
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ق بٔزُصِ ٔؽ ً َٔيسی ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی ََِ ٠ًَ ٥يطٔ َّ
اٟش ََل٦
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر َی ِ٤شٔی فٔی اْلِ َ ِر ٔ

ابعسربنعی،رضننبدمحم،مرکہمنبامعر،اوبزلیم،امکلنبرمدث،رمدث،رضحتاوبذرریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملس ےنریمےقلعتمرفامایہکآامسؿےناوبذرریضاہللہنعےسزایدہزابؿےکےچسافرفدعےوکوپرارکےنفاےلرپ

اسہیںیہنایکافرہنیہاسےسزایدہےچسافرفافاعشرصخشوکزنیمےنااھٹای۔فہ(ینعیاوبذر)ٰیسیعنبرممیےکاشمہبںیہ۔رضحت
رمعریضاہللہنعےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےساسرطحوپاھچوگایہکرکشرکرےہوہںہکایکل اںیہناتبدںی۔رفامایاہں
اتبدف۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔ضعباسدحثیوکاسرطحلقنرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک
اوبذرزنیمرپٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾیکرطحزدہےکاسھتزدنیگرسبرکاتےہ۔
رافی  :ابعسربنعی،رضننبدمحم،مرکہمنبامعر،اوبزلیم،امکلنبرمدث،رمدث،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدبعاہللنبالسؾےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبالسؾےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1735

راوی ً :لی ب ٩سٌيؽ ٨ٛؽی ،ابو٣صياة یصٌی ب ٩يٌلی ،شرضت ًبؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩سَل٦

ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی ًَ ِب ٔؽ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣صيَّا َة َی ِصٌَی بِ َُ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ْص َک
اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَٗ ٕ ٦ا َ٤َّ َٟ ٢ا أُر َ
ک َٗا َٔ ٢جئ ُِت فٔی َن ِ ٔ
اَ ٪جا َئ ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ٘ َٓ ٕ ٦ا َُ َٟ ٢ط ًُ ِث َ٤ا ُ٣َ ٪ا َجا َئ ب ٔ َ
ٔیؽ َٗ ِت ُ
ِ ًُ ١ث ََ ٤
اض إُٔ َّ ٧ط
ک َظارٔ ّجا َظی ِ ْر لٔی َٔ ٨ِ ٣
َاُط ِؼص ًَُِ ٥ىِّی َٓإَٔ َّ ٧
َرخ َد ًَ ِب ُؽ اہللٔ إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
اَخ ِد إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ک َؼاظ َّٔل ٓ َ َ
َٗا َُ ِ ٢
ضٓ ِ ُ

اب اہللٔ َٓ َ٨زََِ ٟت
اس ِٔم فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة ُٓ ََل ََْ ٓ ٪ش َّ٤انٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َؽ اہللٔ َوَ٧زََِ ٟت ف ٔ َّی آیَ ْ
ات َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
کَ َ
اِ ٪
اس َتِٜب َ ِرتُ ِ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل َی ِضؽٔی ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦ا َّٟوأ٤ٟٔی َن َوَ٧زََِ ٟت ف ٔ َّی ُٗ َِٛ ١فَی
َسائ ٔي ًََ ١ل َی ِٔ ٣ثٔ٠طٔ َٓآ ََ ٩َ ٣و ِ
ف ٔ َّی َو َطض ٔ َؽ َطاص ْٔؽ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ

اب إ ٔ َِّ ٪هَّلِل َس ِئّا َ٤ُ ِِ ٣و ّؼا ًَ َِ ٥ِ ُٜ٨وإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئَٔ َٜة َٗ ِؽ َجا َو َر ِت ٥ِ ُٜفٔی بَ َٔ ٠ؽ ُ٥ِ ٛ
بٔاہللٔ َطض ٔ ّ
يؽا بَ ِيىٔی َوبَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨و ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ ُظ ً ٔ ِ ٥ُ ٠ا ِل َٔ ٜت َ
ْط ُؼ َّ٪
َص َذا َّأ ٟذی َ٧زَ َٔ ٓ ٢يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اہللَ اہللَ فٔی َص َذا اٟزَّ ُج ٔ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ ُتُ٠و ُظ ٓ ََواہللٔ َٟئ ٔ َِ َٗ ٩ت ِ٠ت ُُ٤و ُظ ََ ٟت ِ ُ
ٕ اہللٔ ا ِ٤ُ ِِ ٤َ ٟو َؼ ًَ َََِ ٓ ٥ِ ُٜ٨ل ُي ِِ َُ ٤ؽ ًَ ِ ٥ِ ُٜ٨إلٔ َی َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٗاُٟوا ا ِٗ ُتُ٠وا ا َِ ٟي ُضوؼ ٔ َّی َوا ِٗ ُتُ٠وا
ٔجی َرا ٥ِ َُٜ٧ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َو ََ ٟت ُش َُّ َّ٩٠س ِي َ

ا٪
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌَ ِي ُب بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
ًُ ِث ََ ٤
َغ ْ
َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢ابِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ج ِّؽظ ٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلٕ ٦
یلعنبدیعسدنکی،اوبحمةییحینبیلعی،رضحتدبعاکلملنبریمع،رضحتدبعاہللنبالسؾےکےجیتھبےسلقنرکےتںیہہکبج
رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک لتق اک ارادہ ایک ایگ وت دبعاہلل نب السؾ اؿ ےک اپس ے۔ اوہنں ےن وپاھچ ویکں آےئ وہ؟ رعض ایک
آپ یک دمد ےک ےئل۔ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای مت ابرہ رہ رک ولوگں وک ھجم ےس دفر روھک وت ہی ریمے ےئل اہمترے ادنر
رےنہےسرتہبےہ۔فہ(ینعیدبعاہللنبالسؾ)ابرہآےئافرولوگںےساہکاےولوگ زامہناجتیلہںیمریماہیانؾاھت۔یبنارکؾیلص
اہللہیلعفملسےنریماانؾدبعاہللراھک۔ریمےقلعتمرقآؿرکمییکیئکآایتانزؽوہںیئ۔انچہچن(ف َہه ِ دد َدهِددنِمْ َنإ ْ ِ
اي
ش َ
َ َ ٌّ
ِ ِ َ
ُ َکف َ َ َہھِن َ ْ َی ْی َنُک
ْ َ ْ ُ َ َ َ َئه ل ْ َْ َا ل ِ
َ
م
ی
ْ
ّللّ ًددا ِب َف م) اآلۃی ریمے ابرے ںیم یہ انزؽ وہیئ
َلْق ی ِي ِ
ث ِإ ّؿ ا َ
ّللّ ل ْددِق ا ْو َؾ ّ
اْس ْ
ال َن افر ْ
َلَع ِم ْنلِ ِة َفٓنَمَ َف َ ْ
ںیہ۔ (اجؿ ولہک) اہلل یک ولتار ایمؿ ںیم ےہ افر رفےتش اہمترے اس رہش ںیم اہمترے اسمہےئ ںیہ۔ سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسرےہآ ے۔ذہلامتولگاسصخش ےکقلعتماہللےسڈرف۔اہللیکمسقارگمتےناےسلتقرکدایوتاہمترےاسمہےئرفےتش
مت ےس دفر وہاجںیئ ےگ افر مت رپ اہللیک ولتار ایمؿ ےس لکنآےئ یگ وج رھپایقتمکت یھبک ایمؿ ںیمفاسپ ںیہن اجےئ یگ۔ولگ
ےنہک ےگل اس وہیدی وک یھب امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک اسھت لتق رکف۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ دبعاکلمل نب
ریمعیکرفاتیےساجےتنںیہ۔بیعشنبوفصاؿیھباےسدبعاکلملنبریمعےسفہرمعنبدمحمنبدبعاہللنبالسؾےسافرفہاےنپ
دادادبعاہللنبالسؾریضاہللہنعےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبدیعسدنکی،اوبحمةییحینبیلعی،رضحتدبعاکلملنبریمع،رضحتدبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبالسؾےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1736

راوی ٗ :تيبہٟ ،يثٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض ،ربيٌہ ب ٩یزیؽ ،ابواؼریص ظوَّلنی ،شرضت یزیؽ ب٤ً ٩زہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
یؽ بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِ َر َة
ٔیص ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
يٌ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یؽ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِؼر َ
ا٣َ ٪کَاُ َ ٧ض َ٤ا
رض ٌَُ ٣اذَ بِ ََ ٩ج َب ٕ ١ا ِِ ٤َ ٟو ُت ٗٔي ََٟ ١طُ یَا أَبَا ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِو ٔػ َ٨ا َٗا َ ٢أَ ِجُ ٔ ٠شونٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟو ِاْل ٔ َیَ ٤
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َش َ َ

ت َوا َِ ٟتُ ٔ٤شوا ا َِ ٨ِ ٔ ً ٥َِ ٠ٌٔ ٟؽ أَ ِر َب ٌَ ٔة َرص ِٕم ً ٔ َِ ٨ؽ ًُ َویِٔ٤ز ٕأَبٔی َّ
ک ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ئ َوً ٔ َِ ٨ؽ
اٟؽ ِر َؼا ٔ
َ ٩ِ ٣ابِ َت َِاص َُ٤ا َو َج َؽص َُ٤ا َي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ی ُضوؼ ٔ ًّیا َٓأ َ ِسَٓ ٥ََ ٠إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ا ٪ا َِٟٔارٔ ٔس ِّی َوً ٔ َِ ٨ؽ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوً ٔ َِ ٨ؽ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَّ ٕ ٦أ ٟذی ک َ َ
َسَ ٤َِ ٠
یب
َشة ٕفٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََ ٢وصَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إَّٔ٧طُ ًَ ٔ ُ
اَش ًَ َ َ

ہبیتق ،ثیل،اعمفہینباصحل،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیوخالین،رضحتسیدی نبرمعہ ےتہ ںیہہکبجاعمذنب لبجریضاہللہنع یک
ومت اک فتق رق ب آای وت اؿ ےس دروخاتس یک یئگ ہک اے اوبدبعارلنمح ںیمہ فتیص ےئجیک۔ اوہنں ےن رفامای ےھجم اھٹبؤ رھپ رفامای
اامیؿافرملعاینپہگجوموجدںیہوجاںیہنالتشرکےاگفہانیقیاپےلاگ۔نیترمہبتیہیرفامےنےکدعبرفامایملعوکاچروصخشںےک
اپس التش رکف۔ اکی اوبدرداء ،دفرسے املسؿ افریس رسیتے دبعاہلل نب وعسمد افر وچآ ے دبعاہلل نب السؾ ،وج وہیدی آ ے دعب
ںیم املسمؿ وہےئ۔ ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک اؿ ےک ابرے ںیم رفامےت وہےئ انس ہک فہ اؿ دس ںیم ےس ںیہ وج یتنج
ںیہ۔اساببںیمرضحتدعسریضاہللہنعےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اعمفہینباصحل،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیوخالین،رضحتسیدینبرمعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1737

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩اس٤اًي ١ب ٩یصٌی ب ٩س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١شرضت اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ

ُ
ُ
َ
َ
َ
ئ
رعا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٛ ٩ض ِي َٕ ١ش َّؽثَىٔی أبٔی ًَ ِ ٩أبٔيطٔ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٛ ٩ض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أبٔی اٟزَّ ِ َ
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ َت ُؽوا ب ٔ َّ
اَ ٠ٟذیِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ب ٌِؽٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔی أَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز

یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ٔ٩
َواصِ َت ُؽوا ب ٔ َض ِؽ ٔ
ی ًَ َّ٤ا ٕر َو َت ََّ ٤شُٜوا بٔ ٌَ ِضؽٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َ
ئ ا ِس ُُ ٤ط
رعا ٔ
َِ ٣ش ٌُوؼ ٕ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َی ِصٌَی بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي َٕ ١و َی ِصٌَی بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ي َُـٌ ُ
َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوأبُو اٟزَّ ِ َ
ئ َّأ ٟذی َر َوی ًَ ُِ ٨ط ُط ٌِب ُة َو َّ
َ
اس ُُ ٤ط ًَ ِ٤زُو بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوص َُو ابِ ُ ٩أَخٔی أَبٔی
رعا ٔ
اٟث ِور ُّٔی َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ِ
َ
ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩صَإ ٔ ٧ئ َوأبُو اٟزَّ ِ َ
ؾ َػاش ٔٔب ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
اْلِ َ ِش َو ٔ
اربامیہنباامسلیعنبییحینبہملسنبکننل،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
رفامای ہک ریمے دعب ریمے احصہب ریض اہلل مہنع ںیم ےس اوبرکب فرمع یک ادتقاء (ریپفی) رکان ،امعر ےک راےتس رپ انلچ افر دبعاہلل نب
وعسمدریضاہللہنعےکدہعوکالزؾڑکپان(ینعیتحیصرپلمعرکان)ہیدحثیاسدنسےسدبعاہللنبوعسمدریضاہللیکرفاتیےس
رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ییحی نب ہملس نب کننل یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ افر فہ دحمنیث ےک زندکی فیعض ںیہ۔
اوبزرعاءاکانؾدبعاہللنباھینےہنکیلزرعاءنجےسہبعش،وثریافرانب،ہنییرفاتیرکےتںیہفہرمعفنبرمعفںیہ۔فہاوبوحص
ےکےجیتھبافرانبوعسمدریضاہللہنعےکدفتسںیہ۔
رافی  :اربامیہنباامسلیعنبییحینبہملسنبکننل،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1738

راوی  :ابوَکیب ،ابزاہي ٥ب ٩یوسٕ ب ٩ابواسصا ،ٚیوسٕ ،ابواسص ،ٙاسوؼ ب ٩یزیؽ ،شرضت ابواسوؼ ب ٩یزیؽ

یؽ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
ٕ بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوؼ ٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

وسی َي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢ؽ َٗ ٔؽ ُِ ٣ت أََ٧ا َوأَخٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ََ ٩ٔ ٤و َ٣ا َُ ٧زی ش ٔي ّ٨ا إ ٔ ََّّل أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١بَ ِيتٔ أ ٨َّ ٟي ِّی
َُ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠ا َ َ ٧زی ُٔ ٩ِ ٣ؼ ُظؤٟطٔ َو ُؼ ُظو ٔ ٢أ ُ ِّ٣طٔ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
ٔیث
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا ِٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َٙ
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َ
َ

اوبرک ب،اربامیہنبویفس نباوبااحسؼ،ویفس،اوبااحسؼ،اوسد نبسیدی،رضحتاوباوسدنبسیدی  ےتہںیہہکںیم ےناوبومیس
وکرفامےتوہےئانسہکںیمافرریمےاھبیئبجنمیےسآےئوترصػدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعیہےکقلعتمولعمؾوہاتاھت
ہکفہیبنارکؾیلص اہللہیلعفملسےکالہتیبںیمےسںیہ۔ویکںہکفہافراؿیکفادلہارثکآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسآایاجای
رکےتآ ے۔ہیدحثینسححیحصےہ۔ایفسؿوثریاےساوبااحسؼےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،اربامیہنبویفسنباوبااحسؼ،ویفس،اوباقحس،اوسدنبسیدی،رضحتاوباوسدنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1739

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،اَسائي ،١ابواسصً ،ٙبؽاٟزش ٩٤ب ٩یزیؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
یؽ َٗا َ٢
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َص َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َسائ ٔي ُ
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َ
ِ
َ
ض َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِؽ ّیا َو َؼَّلًّ َٓ َ٨أ ِ ُظ َذ ًَ ِ٨طُ َو َن ِش ٍََ ٤
ْق ُب ا٨َّ ٟا ٔ
أ َت ِي َ٨ا ًَل َی شُ َذ ِي َٔ َة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َش ِّؽث َ٨ا َ ٩ِ ٣أ ِ َ
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢ک َ َ َ
ض َص ِؽ ّیا َو َؼَّلًّ َو َس ِّ ٤تا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َشًَّی یَ َت َو َاری ٔ٨َّ ٣ا فٔی بَ ِيتٔطٔ
ْق ُب ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪أ ِ َ
َّ
ُ
َ
َّ َ
َو َِ َ٘ ٟؽ ًَ ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤َ ٟص ُٔ ُ
ْقبٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی اہللٔ ُز ِٟفَی َٗا َ٢
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َص ٔ
وه َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ َّ ٪ابِ َ ٩أ ِِّ ًَ ٦ب ٕؽ ص َُو ٔ ٩ِ ٣أ ِ َ
َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ ،دبعارلنمح نب سیدی  ےتہ ںیہ ہک ل  ذحہفی ےک اپس ے افر اؿ ےس اہک ہک
ںیمہفہصخشاتبیوجیبنارکؾیلصاہللہیلعفملسےسدفرسےولوگںیکةسناچؽنلچںیمزایدہرق باھتاتہکل اسےسملع
احلص رکںی افر ااحدثی ںینس۔ اوہنں ےن رفامای فہ دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یہ ںیہ۔ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک وپدیشہ
اخیگن احالت ےس یھب فافق وہےت آ ے نج اک ںیمہ ملعکت ہن وہات۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک وھجٹ ےس وفحمظ احصہب رکاؾ
ایھچ رطح اجےتن ںیہ ہک اؿ  ب ںیم اؾ دبع ےک ےٹیب دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےک العفہ وکیئ اہلل اعتیل ےس اام  رق ب ںیہن
ےنتجفہںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ارسالیئ،اوباقحس،دبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1740

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ػاًؽ رحانی ،زہیر٨٣ ،ؼور ،ابواسص ،ٙشارث ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َػاً ْٔؽ ا َِّ َ ٟ
ُحان ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ُز َصی ِ ْر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ٩
ًَل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َُ ٣ؤ ِّّ ٣زا أَ َش ّؽا َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َُ ٣ظ َورة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َِْ ٥لَ َِّ ٣ز ُت ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥ابِ َ ٩أ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٕؽ

َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓطُ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،اصدع رحاین ،زریہ ،وصنمر ،اوب ااحسؼ ،احرث ،رضحت یلع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفملس ےن رفامایہک ارگ ںیمریغب  ہررے ےک یسک رکشل اک اریم رقمررکات وت انبوعسمد ریض اہللہنع وکرکات۔ اس دحثی وک ل 
رصػاحرثیکیلعریضاہللہنعیکرفاتیےساجےتنںیہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اصدعرحاین،زریہ،وصنمر،اوباقحس،احرث،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1741

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،سٔيا ٪ثوری ،ابواسصا ،ٚشارث ،شرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ٥

اَّ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َُ ٣ؤ ِّّ ٣زا أَ َش ّؽا َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َُ ٣ظ َورة ٕ َْلَ َِّ ٣ز ُت ابِ َ ٩أ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٕؽ

ایفسؿ نب فعیک ،ایفسؿ وثری ،اوبااحسؼ ،احرث ،رضحت یلع ریض اہلل مہنع ےس رفاتی یک ایفسؿ نب فعیک ےن اوہنں ےن اےنپ
فادل ےس فہ ایفسؿ وثری ےسفہ اوبااحسؼ ےس فہ احرث ےس افر فہ رضحت یلع ریض اہلل اعتیلہنع ےسلقن رکےت ںیہ ہک روسؽاہلل
یلصاہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایارگںیم یسک وکریغب ہررےےکاریمرقمررکات وتاؾ دبعےک ےٹیب(انبوعسمدریضاہللاعتیلہنع وک
رکات)۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،ایفسؿوثری،اوبااحسؼ،احرث،رضحتیلعریضاہللمہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1742

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘ي ٙب ٩س٤٠ہَّ٣ ،سو ،ٚشرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
ي ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َّ
َّ
آ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِر َب ٌَ ٕة ٔ ٩ِ ٣ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأ ُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َو ٌَُ ٣اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕ ١و َساِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٟول َی أَبٔی
ْق َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ٥َ ٠ظ ُذوا ا ِِ ُ ٟ
يض
شُ َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
انہد،اوباعمفہی،ا،شم،قیقشنبہملس،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامای ہکرقآؿاچرآدویمںےسوھکیس۔انبوعسمدریضاہللاعتیلہنع،ایبنببعکریضاہللاعتیلہنع،اعمذنب
لبجریضاہللاعتیلہنعافرذحہفیریضاہللاعتیلہنعےکومیلاسملےس۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،قیقشنبہملس،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1743

راوی  :جزاط ب٣ ٩ع٠ؽ بْصیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظاٗ ،٦تاؼة ،شرضت ظثي٤ہ ب ٩ابی سبرہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ َِ ٩ظ ِي َث ََ ٤ة بِ ٔ ٩أَبٔی َسب ِ َر َة َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟحزَّا ُط بِ ُِ ٣َ ٩ع َٕ ٠ؽ ا َِ ٟب ِ ٔ
َ
َ
َّس لٔی
َّس لٔی َجّ ٔ ٠
َّس لٔی أَبَا ص َُزیِ َز َة َٓ َحَِ ٠ش ُت إَِٔ ٟيطٔ َٓ ُ٘ ُِ ٠ت َُ ٟط إنِّٔی َسأ ُِ ٟت اہللَ أَ ِ ٪یُ َي ِّ َ
يشا َػاّ ٔ ٟصا ٓ ََي َّ َ
ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة ٓ ََشأ ُِ ٟت اہللَ أَ ِ ٪یُ َي ِّ َ
يشا َػاّ ٔ ٟصا ٓ َُو ِّٓ ِ٘ َت لٔی َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣أََ ِ ٧ت ُُِٗ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓ ٔة ٔجئ ُِت أَ َِ ٟتُ ٔ٤ص ا َِ ٟعی ِ َر َوأَكُِ٠بُ ُط َٗا َ ٢أََِ ٟي َص ٓ ٔيَ ٥ِ ُٜس ٌِ ُؽ
َجّ ٔ ٠
اب َّ
اٟؽ ًِ َوة ٔ َوابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َػاش ُٔب ك َ ُضورٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َن ٌِ َِ ٠يطٔ َوشُ َذ ِي َٔ ُة َػاش ُٔب ٔ ِّ
َس
بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َُ ٣ح ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ َّْ ٤ار َّأ ٟذی أَ َج َار ُظ اہللُ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِي َلا ًَٔ ٪ل َی َ ٔ ٟشا َٔ٧ ٪ب ٔ ِّيطٔ َو َس٤َِ ٠ا َُ ٪ػاش ُٔب ا ِل َٔ ٜتابَی ِ ٔن

یب َو َظ ِي َث َُ ٤ة ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
َف َٗا َُٗ ٪ا ََ ٢ص َذا َشؽٔی ْث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٗا ََ َٗ ٢تا َؼةُ َوا ِل َٔ ٜتابَا ِٔ ٪اْلِٔ٧حٔي ُ
يض َ ٔ
َغ ْ
َ ١وا ِِ ُ ٟ
َسب ِ َر َة إٔ٤َ َّ ٧ا نُ ٔش َب إلٔ َی َج ِّؽظ ٔ
رجاحنبدلخمرصبی،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اتقدة،رضحتہمیثخنبایبربسہرفامےتںیہہکںیمدمہنیآایوتاہللاعتیلےسداعیکہکےھجم
م
وکیئ کین دفتس اطعء رفام۔ اہلل اعتیل ےن حھناوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ولما دای۔ اےکن اپس اھٹیب افر اینپ داع ےک قلعتم اتبای۔
اوہنں ےن وپاھچ اہکں ےک رےنہ فاےل وہں؟ ںیم ےن رعض ایک ہک وکہف اک رےنہ فاال وہں افر ریخ یک بلط ےھجم اہیں الیئ ےہ۔
رضحتاوبرہریہریضاہلل اعت یلہنعےنرفامای ایکاہمترےاپسدعس نب امکلریضاہلل اعتیلہنعںیہند یک داعوبقؽوہیت ےہ۔ایکیبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل فوض اک اپین رےنھک افر وجایتں دیسیھ رکےن فاےل انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہن؟ ایک یبن
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رازدار ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہن؟ ایک امعر ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہن ںیہنج اہلل اعتیل یبن ارکؾ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک داع ےکاطمقباطیشؿ ےس دفر رک دای ےہ۔؟ افر ایکدف اتکوبںفاےل املسؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہن ںیہ۔
اتقدہ ےتہںیہہکدفاتکوبںےسرماد الیجنافررقآؿںیہ۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔افرہمیثخ،دبعارلنمحنبربسہےک ےٹیب
ںیہدنسںیمفہاےنپدادایکرطػوسنمبںیہ۔
رافی  :رجاحنبدلخمرصبی،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اتقدة،رضحتہمیثخنبایبربسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعنبامیؿریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعنبامیؿریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1744

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اسصا ٚبً ٩يسیَ ،شیک ،ابواٟي٘وا ،٪زاذا ،٪شرضت شذئہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش ٕ
َاُ ٩ِ ًَ ٪ش َذ ِي َٔ َة َٗا ََٗ ٢اُٟوا
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُٔ ً ٩يسی ًَ ِٔ َ ٩
یک ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟي ِ٘وَ ا َٔ ٩ِ ًَ ٪زاذ َ

ٕ ًََِ ٠يَ ٌََ ٓ ٥ِ ُٜؼ ِيت ُُ٤و ُظ ًُ ِّذبِت َُِ ٥و َل٣َ ٩ِٔ ٜا َش َّؽثَُ ٥ِ ُٜش َذ ِي َٔ ُة ٓ ََؼ ِّؽُٗو ُظ َو َ٣ا
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو ا ِس َت ِع ََِ ٔ٠ت َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪أَ ِس َت ِعِ ٔ ٠

أَ ِ َ ُ
َا ٪إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ
وَ ٪ص َذا ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََ ٩ِ ًَ ٢زاذ َ
يسی َي ُ٘وَ ُٟ
َاْق ُؤ ُظ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ْٔل ٔ ِس َص َ ٙبِ َٔ ٔ ً ٩
ْقأِ ًَ ٥ِ ٛب ُؽ اہللٔ ٓ ِ َ
َ

َش ٕ
َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩وص َُو َشؽ ُ
یک
ٔیث َ ٔ

ا
دبع اہلل نب دبعارلنمح ،ااحسؼ نب یسیع ،رشکی ،اوبالیْظاؿ ،زاذاؿ ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک احصہب رکاؾ
ریض اہلل اعتیلہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس اکش آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یسک وک ہفیلخ رقمر رفام دےتی؟
رفامای ارگ ںیم ہفیلخ رقمر رکفں افر رھپ مت ایکس ان رفامین رکف وت ذعاب ںیم التبم وہ اجؤ ےگ نکیل وج زیچ مت ےس ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع
ایبؿ رکےایکسدصتقیرکانافروجدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعزپےھفیہزپانھ۔دبعاہللنبدبعارلنمحرافی ےتہںیہہک
ںیم ےن ااحسؼ نب ٰیسیع ےس اہک ہک ولگ  ےتہ ںیہ ہک ہی دحثی اوبفالئ ےس وقنمؽ ےہ۔ اوہنں ےن اہک ںیہن ہکلب زاذاؿ ےس ااشنء
اہلل۔ہیدحثینسحےہ۔افررشکیےسوقنمؽےہ۔
ا
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،ااحسؼنبیسیع،رشکی،اوبالیْظاؿ،زاذاؿ،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتزدینباحرہثریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1745

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ٣ ،ص٤ؽ ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،زیؽ ب ٩اس ،٥٠شرضت اس ٥٠سے روایت ےہ ٛہ شرضت ً٤ز رضی اہلل
تٌالی ً٨ہ

َ
َ
َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وَ ٕ ٔ ٛ
ُف َق ْٔل ُ َسا ََ ٣ة
يٍ َش َّؽث َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩أ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أبٔيطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَّ٧طُ َ َ

آَّل ٕ
آَّل ٕ
ٖ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ْٔلَبٔيطٔ ََّ ٓ ٥َ ٔ ٟـَِ ٠ت
ُف َق ِ ٌَ ٔ ٟب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز فٔی ث َ ََلثَ ٔة َ
بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ فٔی ث َ ََلثَ ٔة َ
ٖ َو َظ ِٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة َو َ َ

ا٪
ا ٪أَ َش َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَب ٔ َ
يک َوک َ َ
أ ُ َسا ََ ٣ة ًَل َ َّی ٓ ََواہللٔ َ٣ا َس َب َ٘ىٔی إلٔ َی َِ ٣ظ َض ٕؽ َٗا َْٔ ٢لَ ََّ ٪زیِ ّؽا ک َ َ
ک َٓآثَ ِز ُت ُش َّب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُشيِّی َٗا ََ ٢ص َذا
أ ُ َسا َُ ٣ة أَ َش َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ایفسؿ نب فعیک ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،زدی نب املس ،رضحت املس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ااسہم وک
تیبااملؽےساسڑےھنیتزہارافردبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعوکنیتزہاردیوتاوہنںےناےنپفادلےساہکہکآپےن
ااسہم وک ھجم رپ تلیضف ویکں دی ےہ۔ اہلل یک مسق اوہنں ےن یسک وزفہ ںیم ھجم ےس تقبس احلص ںیہن یک۔ رضحت رمع ریض اہلل
اعتیلہنعےنرفامایاس ےئلہک ااسہمریضاہللاعتیلہنعےکفادلزدیریضاہللاعتیلہنع یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس وکاہمترے
ابپےسزایدہزعسیافرااسہممتےسزایدہسوبحبآ ے۔ذہلاںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکسوبحبصخشوکاےنپسوبحب
رپدقمؾایکےہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،دمحمنبرکب،انبرججی،زدینباملس،رضحتاملسےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1746

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بؽاہلل ب٤ً ٩ز ،شرضت ًبؽاہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی
راوی ٗ :تيبہ ،يٌ٘وب بً ٩بؽاٟزشٰ ،٩٤
ً٨ہ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا
وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
يض
ِ َ ٧ؽًُو َزیِ َؽ بِ ََ ٩شارٔثَ َة إ ٔ ََّّل َزیِ َؽ ابِ ََ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َشًَّی َ٧زََِ ٟت ا ِؼًُوص ُِْ ٥لٔ بَائ ٔض ٔ ِ ٥ص َُو أَٗ َِش ُم ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ َٗا ََ ٢ص َذا َش ٔؽیثْ َػصٔ ْ
ہبیتق ،وقعیب نب دبعارلنمح ،ومٰیس نب ہبقع ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ل 

ُِ ئ
ِِ
ِ
ْ
ِ
َ
ق
ْ
ع
ھ أ َص ُط ْ َ د
زدی نب احرہث وک زدی نب دمحمیلص اہللہیلعفآہلفملس یہ اہک رکےت آ ے۔ اہیںکت ہک ہی آتی انزؽ وہیئ ا ْد ُع ْم ٓ ِل َي م ُ َ

ّللَّ(ینعیاںیہناؿاکالصابپیہیکرطػوسنمبایکرکف)ہیدحثیحیحصےہ۔
ا ِ

رافی  :ہبیتق،وقعیبنبدبعارلنمح،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1747

راوی  :جزاط ب٣ ٩ع٠ؽ٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩ز ب ٩رومیً ،لی ب٣ ٩شہز ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽ ،ابوً٤زو طيبانی ،شرضت جب٠ہ ب٩
شارث

اٟزوم ٔ ِّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟحزَّا ُط بِ ُِ ٣َ ٩ع َٕ ٠ؽ ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ُّٔ ٩
إ ٔ ِسٌٔ ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی َج َب َُ ٠ة بِ َُ ٩شارٔثَ َة أَ ُظو َزیِ ٕؽ َٗا َٔ َٗ ٢ؽ ُِ ٣ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
ک  ٥َِ ٟأَ ُِ ٌِ ٨َ ٣ط َٗا ََ ٢زیِ ْؽ َیا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ ٌَ ِث َ٣عٔی أَخٔی َزیِ ّؽا َٗا َ ٢ص َُو ذَا َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪اَ ِ ٧لَ ٌَ ٣َ ََٙ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ ََّل أَ ِظ َتا ُر ًََِ ٠ي َ َ
یب ََّل
ُفأَیِ ُت َرأ ِ َی أَخٔی أَٓ َِـ ََ ٩ِ ٣ٔ ١رأَِٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ک أ َش ّؽا َٗا ََ َ ٢
َّ
اٟزوم ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إَّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ُّٔ ٩
رجاحنبدلخم،دمحمنبرمعنبرفیم،یلعنبرہسم،اامسلیعنبایباخدل،اوبرمعفابیشین،رضحتہلبجنباحرثرفامےتںیہہکںیمیبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاسھتریمےاھبیئزدی
وک جیھب دےئجی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ہی ےہ ارگ اہمترے اسھت اجان اچےہ وت ںیم ںیہن رفاتک۔ زدی ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل یک مسق ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص وھچڑ رک یسک وک اایتخر ںیہن رک اتکس۔ ہکبج
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک ریمے اھبیئ یک راےئ ےس ریمی راےئ الضف یھت۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس وک رصػ

انبرفیمیکرفاتیےساجےتنںیہ۔فہیلعنبرہسمےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :رجاحنبدلخم،دمحمنبرمعنبرفیم،یلعنبرہسم،اامسلیعنبایباخدل،اوبرمعفابیشین،رضحتہلبجنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1748

راوی  :اش٤ؽ ب ٩ششً ،٩بؽاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧صً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪

اض فٔی إ ٔ َِ ٣زتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َب ٌِ ّثا َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕؽ ٓ ََل ٌَ َ ٩اُ ٨َّ ٟ

ا٩ِ ٣ٔ ٪
و ٪فٔی إ ٔ َِ ٣زة ٔأَبٔيطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ
اَ َٟ ٪عٔ٠ي ّ٘ا ِْ ٔ ٟلٔ ََ ٣ارة ٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ ١وایِ ُ ٥اہللٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٪ت ِل ٌَُ٨وا فٔی إ ٔ َِ ٣زتٔطٔ َٓ َ٘ ِؽ ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِل ٌََ ُ٨
ض إلٔ َ َّی َب ٌِ َؽ ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ض إلٔ َ َّی َوإ ٔ ََّ ٪ص َذا ٔ ٩ِ ٣أَ َشبِّ ا٨َّ ٟا ٔ
أَ َشبِّ ا٨َّ ٟا ٔ
َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ٩
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
إَٔ َ ٧ص
ادمحنبنسح،دبعاہللنبہملسم ،امکلنباسن،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہلل اعتیلامہنع ےتہںیہہکاکیرمہبتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرکشل اجیھافراساکاریمااسہمسیدیریضاہللاعتیلہنعوکرقمررکدایولگایکناامرترپیھبنعط
رکےتآ ے۔اہللیکمسق فہاامرتاکقحتسمافرریمےزندکی بےسزعسیاھتافراےکسدعبہیریمےزندکی بےسزعسیےہ۔
ہی دحثی نسححیحص ےہ۔ یلع نب رجح اےس اامسلیع نبرفعج ےس فہ دبعاہلل نب دانیر ےس فہ انبرمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔

رافی  :ادمحنبنسح،دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1749

راوی  :ابوَکیب ،یو٧ص ب ٩بٜیر٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚسٌيؽ بً ٩بيؽ ب ٩سبا٣ ،ٚص٤ؽ ب ٩اسا٣ہ ب ٩زیؽ ،شرضت اسا٣ہ
ب ٩زیؽ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜیِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔي ٔؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ بِ َّٔ ٩
اٟشبَّا َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٚص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اض ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة ٓ ََؽ َظُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َث ُ٘ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َب ِل ُت َو َص َب َم اُ ٨َّ ٟ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ أَ ِػ ََ ٤ت ََٓ ٥َِ ٠ی َتک َ ََّ َٓ ٥ِ ٠ح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي َـ ٍُ َی َؽیِطٔ ًَل َ َّی َویَ ِز َٓ ٌُ ُض َ٤ا
رع ُٖ أَُ َّ ٧ط َی ِؽ ًُو لٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
َٓأ َ ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اوبرک ب ،ویسن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ ،دیعس نب دیبع نب ابسؼ ،دمحم نب ااسہم نب زدی ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےتںیہہکبجروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساک رمضڑباھوت ںیمافر ھچکولگدمہنیفاسپ آےئ۔ بج ںیمروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسدالخوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزابؿدنبوہیکچیھت۔ذہلاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئ
ابت ںیہن یک نکیل اےنپ اہھت ھجم رپ رےتھک افر اںیہن ااھٹےت۔ ںیم اجاتن اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےئل داع رفام رےہ
ںیہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،دیعسنبدیبعنبابسؼ،دمحمنبااسہمنبزدی،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1750

راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،ك٠صہ ب ٩یصٌیً ،ائظہ ب٨ت ك٠صہ ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ین شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہا

وسی ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ص َة بِ َٔ ٩ی ِصٌَی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ص َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ٦
رحیِ ٕث َش َّؽث َ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
و ٪أََ٧ا َّأ ٟذی
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َٗاَِ ٟت أَ َرا َؼ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َ٨ه ِّ َی َُ ٣ع َان أ ُ َسا ََ ٣ة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َؼ ًِىٔی َشًَّی أَ َُ ٛ
یب
أَٓ ٌَِ ُ
َٗ ١ا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة أَش ٔ ِّبيطٔ َٓإٔنِّی أُش ُّٔب ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،ہحلطنبییحی،اعہشئتنبہحلط،اؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسہم ریض اہلل اعتیل ہنع یک انک وپےنھچن اک ارادہ ایک وت ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
وھچڑوکںیمانکاصػرک دیتیوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاعہشئ(ریضاہللاعتیلاہنع) اسےس تبحمرکف ویکہکن
ںیماسےستبحمرکاتوہں۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،ہحلطنبییحی،اعہشئتنبہحلط،اؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1751

٣وسی ب ٩اس٤اًي ،١ابوًوا٧ہ٤ً ،زب ٩ابی س٤٠ہ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اٛ ٪ے واٟؽ ،شرضت اسا٣ہ زیؽ
راوی  :اش٤ؽ ب ٩ششٰ ،٩
رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وسی بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َٗا ََ ٢ش َّؽ َث ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
َّاض َي ِش َتأِذَٔ٧ا ٔ٪
أَبٔيطٔ َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َجا َئ ًَل ٔ ٌّی َوا ٌَِ ٟب ُ
ِ
َّاض َي ِش َتأِذَٔ٧ا َٔ٘ َٓ ٪ا َ٢
َٓ َ٘ َاَّل یَا أ ُ َسا َُ ٣ة ا ِس َتأذ ٔ ِ٨َ َٟ ٪ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل ٔ ٌّی َوا ٌَِ ٟب ُ
أَ َت ِؽرٔی َ٣ا َجا َئ بٔض ٔ َ٤ا ُُِٗ ٠ت َّلَ أَ ِؼرٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ل ٜٔىِّی أَ ِؼرٔی َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ض َ٤ا ٓ ََؽ َظ ََل َٓ َ٘ َاَّل یَا َر ُسو َ٢
ک َٗا َ ٢أَ َش ُّب أَصِلٔی
ک َٗا ََٓ ٢اك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َٓ َ٘ َاَّل َ٣ا ٔجئِ ََ ٨
ک ًَ ِ ٩أَصَِ ٔ ٠
اک َن ِشأََ ُٟ
ک أَ َش ُّب إَِٔ ٟي َ
ک أَ ُّی أَصَِ ٔ ٠
اہللٔ ٔجئِ َ٨ا َک َن ِشأََ ُٟ
َّاض یَا َر ُسو َ٢
إلٔ َ َّی َِ َٗ ٩ِ ٣ؽ أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ًََِ ٠يطٔ َوأَ ِن ٌَ ُِ ٤ت ًََِ ٠يطٔ أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َٗ َاَّل ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ ًََّ ٥ل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ

ک بٔا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٕ ًُ ََ ٤ز
آَخص َُِٗ ٥ا َْٔ ٢لَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪يا َٗ ِؽ َس َب َ٘ َ
اہللٔ َج ٌََِ ٠ت ًَ ََّ ٤
ٔیث َش َش َْ ٩وک َ َ
اُ ٪ط ٌِ َب ُة ي َُـ ٌِّ ُ
ک َٔ
بِ َ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
ادمح نب نسح ،ومٰیس نب اامسلیع ،اوبوعاہن ،رمعنب ایب ہملس نب دبعارلنمح ،اؿ ےک فادل ،رضحت ااسہم زدی ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت اھٹیب وہا اھت ہک یلع ریض اہلل اعتیل ہنع آےئ ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع آےئ افر ھجم ےس اہک ہک اے
ااسہمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسامہرے ےئلااجزتاموگن۔ںیمےنیبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسوپاھچوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتاجےتنوہہکہیدفونںویکںآےئںیہ؟ںیمےنرعضایکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفیملسرفامای
نکیلںیماجاتنوہں،اںیہنااجزتدےدففہادنرآےئافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسل آپےسہیوپےنھچآےئ
ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک زندکیآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک الہ ںیم ےسآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک ےس
زدیہ تبحم رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع تنب دمحم ےس۔ رعض ایک ل  آیکپ افالد ےک
قلعتمںیہنوپھچرےہہکلبرھگفاولںےکقلعتموپھچرےہںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿںیمےسریمےزندکیفہ
 بےسزایدہسوبحبےہسجرپ اہللےنافرںیمےنااعنؾایکافرفہااسہمنبزدیریضاہللاعتیلہنعےہ۔اوہنںےنوپاھچاؿےک

دعب؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاماییلعنبایباطبلریضاہللاعتیلہنع۔رضحتابعسریضاہللاعتیلہنعےنہکےگلایروسؽ
اہلل(یلصاہللہیلعفآہلفملس)آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاچچوکآرخںیمرک دای۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفاماییلعریض
اہلل اعتیل ہنع ےن آپ (ینعی ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع) ےس ےلہپ رجہت یک ےہ۔ ہی دحثی نسح ےہ۔ ہبعش ےن رمع نب ایب ہملس وک
فیعضاہکےہ۔
رافی  :ادمح نبنسح ،ومٰیس نب اامسلیع ،اوبوعاہن،رمعنب ایبہملس نب دبعارلنمح ،اؿ ےکفادل ،رضحت ااسہم زدی ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحترجرینبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1752

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٌٍ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ازؼی ،زائؽہ ،بياٗ ،٪يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت جزیز بً ٩بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِزؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َزائ َٔؽةُ ًَ ِ ٩بَ َيا ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦جزٔیز ٔبِ ٔ٩
ک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا َش َح َبىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ذ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ََّل َرآنٔی إ ٔ ََّّل َؿ ٔص َ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ادمحنبعینم،اعمفہینبرمعفازدی،زادئہ،ایبؿ،سیقنبایباحزؾ،رضحترجرینبدبعاہللےسرفاتیےہہکبجےسںیماملسمؿ
وہایبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنےھجماےنپاپسآےن ےسیھبکںیہنرفاک افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس بج یھبےھجمدےتھکی
رکسماےتوہےئدےتھکی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :ادمحنبعینم،اعمفہینبرمعفازدی،زادئہ،ایبؿ،سیقنبایباحزؾ،رضحترجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1753

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٌٍ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ،زائؽہ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ،شرضت جزیز بً ٩بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َش َّؽثَ َ٨ا َزائ َٔؽةُ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ٣َ ٢ا
َش َح َبىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ذ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ََّل َرآنٔی إ ٔ ََّّل َت َب َّش ََٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمح نب عینم ،اعمفہی نب رمعف ،زادئہ ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق ،رضحت رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک بج ےس ںیم املسمؿ
وہاوہںیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماےنپاپساحرضوہےنےسیسکفتقںیہنرفاکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبج
یھبےھجمدےتھکیےتسنہوہےئدےتھکی۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اعمفہینبرمعف،زادئہ،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رضحترجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1754

راوی  :ب٨ؽار٣ ،ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔياٟ ،٪يث ،ابوجہـ ،٥شرضت ًبؽاہلل ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض
اَِ ٟ ٩ِ ًَ ٪ي ٕث ًَ ِ ٩أَبٔی َج ِض َـ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ َٗ ٪اَّل َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
أَُ َّ ٧ط َرأَی ٔجبِرٔی ََِ ٠ًَ ١يطٔ َّ
اٟش ََلَّ ٣َ ٦ز َتی ِ ٔن َو َؼ ًَا َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز َتی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ُِ ٣ز َس ْ١
ض َوأَبُو
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ْٔلَبٔی َج ِض َـ َٕ ٥س َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

وسی بِ َُ ٩سا٥ٕ ٔ ٟ
اس ُُ ٤ط َُ ٣
َج ِض َـ ِٕ ٥
ہنص
دنبار،ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ ،ثیل،اوب م،رضحتدبعاہللانبابعسریض اہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہ ہکاوہنں ےن
دف رمہبت ربجالیئ وک داھکی افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رمہبت اؿ ےک ےئل داع رفامیئ۔ ہی دحثی رملس ےہ۔ ویکہکن
ہن ص
اوب مےنانبابعسریضاہللاعتیلہنعوکںیہناپای۔اؿاکانؾومٰیسنباسملےہ۔
ہنص
رافی  :دنبار،ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،ثیل،اوب م،رضحتدبعاہللانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1755

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩شات٣ ٥وئؽبٗ ،اس ٥ب٣ ٩اٟک ٣زنیً ،بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امیً ،٪لاء ،شرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

ئ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩شات ٕٔ ٥ا ِِٜ٤ُ ٟت ُٔب ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّؼ ُب َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕ

ض َٗا ََ ٢ؼ ًَا لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِؤت َٔيىٔی اہللُ ا ِٔ ٟصَ ٤َ ِٜة ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ َلا ٕ
ٔرک َُ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ً ِ ٔ
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنباحمتومدئب،اقمسنبامکلزمین،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمے ےئلدفرمہبت اہلل(زعفلج)ےسداعیکہک ےھجمتمکحاطعرفامےئ۔ہیدحثیاس دنس
ےساطعءیکرفاتیےسنسحرغ بےہ۔مرکہمےنیھباےسانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنباحمتومدئب،اقمسنبامکلزمین،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1756

راوی ٣ :ص٤ؽ بظارً ،بؽاٟوہاب ث٘فی ،ظاٟؽ شذاءً ،رک٣ہ ،ابً ٩باض

اب َّ
ض َٗا ََ ٢ؿ َّ٤ىٔی
اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ َِ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ٔ
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َُّ ٤ِ ٠ِّ ًَ ٥ط ا ِٔ ٟصَ ٤َ ِٜة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم اشبر ،دبعاولاہب یفقث ،اخدل ذحاء ،مرکہم ،انب ابعس ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اشبر ےن اوہنں ےن دبع اولاہب یفقث اوہنں ےن
اخدل ذحاء اوہنں ےن مرکہم ےس افر اوہنں ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس لقن ایک ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناےنپےنیسےساگلایافرداعیکہکایاہللاےستمکحاطعرفام۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحماشبر،دبعاولاہبیفقث،اخدلذحاء،مرکہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1757

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ایوب٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أَ٤َ َّ ٧ا فٔی َیؽٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
ٗ ٔ ِل ٌَ ُة إ ٔ ِس َتب ِ َر َٕ ٚو ََّل أ ُ ٔطیرُ ب ٔ َضا إلٔ َی َِ ٣و ٔؿ ٍٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّ٨ةٔ إ ٔ ََّّل كَ َار ِت بٔی إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی َشٔ َِؼ َة َٓ َ٘ؼَّ ِت َضا َشٔ َِؼ ُة ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی
يض
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َظا ٔک َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟض أَ ِو إ ٔ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ادمح نب عینم ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک
ریمےاہھتںیمریمشیلمخماکاکیڑکٹاےہ۔ںیماسےستنجیکسجاجبنیھبااشرہرکاتوہںفہےھجماڑارکفاہںےلاجاتےہ۔
ںیم ےن ہی وخاب رضحت ہصفح ریض اہلل اعتیل اہنع وک انسای وت اوہنں ےن یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایبؿ رک دای۔ یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترااھبیئکینصخشےہایرفامایدبعاہللکینآدیمےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اامسلیعنباربامیہ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1758

راوی ً :بؽاہلل ب ٩اسصا ٚجوہزی ،ابوًاػً ،٥بؽاہلل ب٣ ٩ؤ ،١٣اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،شرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟؤ َّ ٩ِ ًَ ١ٔ ٣ابِ ٔ ٩أَب ٔی َُِ ٠٣يَ َٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ

أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی فٔی بَ ِيتٔ اٟزُّبَی ِر ٔ ِٔ ٣ؼ َبا ّشا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة َ٣ا أ ُ َری أَ ِس َ٤ا َئ إ ٔ ََّّل َٗ ِؽ نُٔ َٔش ِت ٓ َََل ُت َش ُّ٤و ُظ َشًَّی

أ ُ َس َِّ ٤يطُ ٓ ََش َّ٤ا ُظ ًَ ِب َؽ اہللٔ َو َش َُّ َٜ ٨ط ب ٔ َت َِ ٤زة ٕب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبع اہلل نب ااحسؼ وجرہی ،اوباعمص ،دبعاہلل نب ؤملم ،انب ایب ةلنکہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رھگ ںیم رچاغ (یک رفینش) دیھکی وت رفامای اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےھجم نیقی
ےہہکاامسءےکاہںفالدتوہیئےہ۔متولگااکسانؾہنرانھکںیموخداساکانؾروھکںاگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساک
انؾدبعاہللراھکافروجھکرابچرکاےکسہنمںیمدی۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبااحسؼوجرہی،اوباعمص،دبعاہللنبؤملم،انبایبةلنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1759

راوی ٗ :تيبہ ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪جٌؽ ابی ًث٤ا ،٪شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َف بِ ُُ ٩س ََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح ٌِ ٔؽ أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شِ ٌَ ٔ٤ت أُم ِّی أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ي َٕ ٥ػ ِو َت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت بٔأبَٔی َوأُم ِّی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُِ َ ٧ي ْص َٗا َََ ٓ ٢ؽ ًَا لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
ثَ ََل َث َؼ ًَ َوا ٕ
َخة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ت َٗ ِؽ َرأَیِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩اث ِ ََ ٨تی ِ ٔن فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َوأََ٧ا أَ ِر ُجو اٟثاَ ٔ ٟث َة فٔی ِاْل ٔ َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٔ
َغ ْ

ہبیتق ،رفعج نب نامیلؿ ،دعج ایب امثعؿ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسسگرےوتریمیفادلہاؾمیلسےنآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکآفازنسرکرعضایکریمےامںابپآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اسین ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ےئل نیت
داعںیئ ںیہک اؿ ںیم ےس دف وت ںیم ےن داین ںیم دھکی ںیل افر رسیتی (داع) یک آرخت ںیم ادیم راھکات وہں۔ ہی دحثی اس دنس ےس
نسح حیحص رغ ب ےہ۔ افر یئک دنسفں ےس رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیلہنع ےک فاےطس ےس یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ہبیتق،رفعجنبنامیلؿ،دعجایبامثعؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1760

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تاؼة ،شرضت ا ٦س٠ي ٥رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َؼ َة یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ک ا ِؼ َُ اہللَ َٟطُ َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛثٔرِ َ٣ا َٟطُ َو َوََ ٟؽ ُظ َوبَارٔ ِک َٟطُ ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِي َت ُط َٗا َ ٢أَبُو
ُسَِ ٠ي ٕ ٥أََ َّ ٧ضا َٗا َِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَْ َ ٧ص َظاؼ ٔ َُ ٣
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،رضحتاؾمیلسریضاہللاعتیل ہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساسننب امکلریضاہللاعتیلہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکاخدؾ ےہاسےکےئلداعےئجیک۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاےاہللاساکامؽفافالدزایدہرکافروجھچکاےساطعرفامایےہاسںیمربتکدیپارفام۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،رضحتاؾمیلسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1761

راوی  :زیؽ ب ٩اظز ٦كاِی ،ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،جابز ،ابونْص ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِظزَ ََّ ٦
اٟلاِ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِْصٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ َٛ ٢انٔی َر ُسو ُ٢
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َجابٔز ٕا ُِ ٟح ٌِف ٔ ِّی
يضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َب ِ٘ َٕ ٠ة ُُ ٨ِ ٛت أَ ِجتََ ٔ ٨
َغ ْ

ْص ُّی َر َوی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َشاؼ ٔ َ
یث
ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِْصٕ َوأَبُو َن ِْصٕ ص َُو َظ ِي َث َُ ٤ة بِ ُ ٩أَبٔی َظ ِي َث ََ ٤ة ا َِ ٟب ِ ٔ

زدینبازخؾاطیئ،اوبداؤد،ہبعش،اجرب،اوبرصن،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنےھجماکیزبسی(اسگفہریہ)وتڑےتوہےئداھکیوتایسےکانؾرپریمیتینکرھکدی۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثی
وک رصػ ایس دنس ےس اجرب یفعج یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔ اجرب یفعج اوبرصن ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اوبرصن فہ ہمیثخ نب ایب ہمیثخ
رصبیںیہ۔ہیاسنریضاہللاعتیلہنعےسااحدثیرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :زدینبازخؾاطیئ،اوبداؤد،ہبعش،اجرب،اوبرصن،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1762

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب ،زیؽ ب ٩شباب٣ ،ي٤و ٪ابوًبؽاہلل ،شرضت ثابت ب٨انی ٛہتے ہيں ٛہ ٣ح٭ سے ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

و ٪أَبُو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ َش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أَُ َ ٧ص
وب َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َب ٔ
اب َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ي ُْ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ک َ ٩َِ ٟتأ ِ ُظ َذ ًَ ِ ٩أَ َش ٕؽ أَ ِوثَ َ٣ٔ ٙىِّی إنِّٔی أَ َظ ِذتُ ُط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َیا ثَاب ٔ ُت ُظ ِذ ًَىِّی َٓإَٔ َّ ٧
 ٩ِ ًَ ١اہللٔ َت ٌَال َی
ٔجبِرٔی ََ ١وأَ َظ َذ ُظ ٔجبِرٔی ُ

اربامیہ نب وقعیب ،زدی نب ابحب ،ومیمؿ اوبدبع اہلل ،رضحت اثتب انبین  ےتہ ںیہ ہک ھجم ےس اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
رفاماییکاےاثتبھجمےسملعاحلصرکولویکہکنںیہمتھجمےسزایدہربتعمآدیمںیہنےلماگ۔اسےئلہکںیمےناےسروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اھکیس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےس افر ربجالیئ ےن اہلل اعتیل ےس ایل
(اھکیس)ےہ۔
رافی  :اربامیہ نبوقعیب ،زدی نب ابحب ،ومیمؿ اوبدبعاہلل ،رضحت اثتب انبین  ےتہ ںیہہک ھجم ےس اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1763

راوی  :ابوَکیب ،زیؽب ٩شباب٣ ،ي٤و ٪ابوًبؽاہلل ،ثابت ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،ابزہي ٥ب ٩يٌ٘وب

وب
َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َب ٔ
اب ًَ ِِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ ٪أَبٔی ًَ ِب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َک ٓ ٔيطٔ َوأَ َظ َذ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّا اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠جبِرٔی ََٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اب
َشؽٔیثٔ َزیِؽٔ بِ ٔ ٩ا ُِ ٟص َب ٔ

اوبرک ب،زدینبابحب،ومیمؿاوبدبعاہلل،اثتب،اسننبامکل،اربمیہنبوقعیبل ےسرفاتییکاوبرک بےناوہنںےنزدی
نبابحباوہنںےنومیمؿےساوہنںےناوبدبعاہللاوہنںےناثتباوہنںےناسننبامکلریضاہللاعتیلہنع ےساربامیہنب
وقعیب یک دحثی یک امدنن دحثی لقن یک نکیل اس ںیم ہی ذموکر ںیہن ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ولعؾ ربجالیئ ہیلع
االسلؾےساحلص ےئںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػزدینبابحبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،زدینبابحب،ومیمؿاوبدبعاہلل،اثتب،اسننبامکل،اربمیہنبوقعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1764

راوی ٣ :ص٤ؽ بُ ٩يَل ،٪ابواسا٣ہَ ،شیکً ،اػ ،٥اشو ،٢شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش ٕ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٢ربَّ َ٤ا َٗا َ ٢ل ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
یک ًَ ِٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِٔ َ ٩

يض
یب َػ ٔص ْ
َو َس ََّ ٥َ ٠یا ذَا اْلِ ُذَُ٧ی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َي ٌِىٔی یُ َ٤ازٔ ُشطُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنبالیغؿ،اوبااسہم،رشکی،اعمص،اوحؽ،رضحت اسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ارثکےھجماےدفاکؿفاےلاہکرکےتآ ے۔اوبااسہمریضاہللاعتیلہنع ےتہںیہہکہیرفامانآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکذماؼےک
وطررپاھت۔ہیدحثینسحرغ بحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبالیغؿ،اوبااسہم،رشکی،اعمص،اوحؽ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1765

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،شرضت ابوظ٠ؽہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ ًَ ِ ٩أَبٔی َظَِ ٠ؽ َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة َس ٍَ ٔ٤أَْ َ ٧ص ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

 ١فٔی َّ
اٟش َ٨ةٔ ا َِٟٔاَ ٔ ٛض َة ََّ ٣ز َتی ِ ٔن
ا ٪یَ ِصُ ٔ٤
َش ٔسٔ٨ی َن َو َؼ ًَا َٟطُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
اَٟ ٪طُ بُ ِش َت ْ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ظ َؽ َ٣طُ ًَ ِ َ
یب َوأَبُو َظَِ ٠ؽ َة ا ِس ُُ ٤ط َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ٩
اَ ٪یحٔي ُئ ُٔ ٨ِ ٣ط رٔیضُ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ا ٪ک َ َ
َوک َ َ
أَ ٓ ٪يضا َریِ َص ْ
َغ ْ
ؼٔی َ٨ا ٕر َوص َُو ٔث َ٘ ْة ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َٗ ِؽ أَ ِؼ َر َک أَبُو َظَِ ٠ؽ َة أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َر َوی ًَ ُِ ٨ط
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد ،رضحتاوبدلخہ ےتہںیہہکںیم ےناوباعہیلےسوپاھچہکایک اسنریضاہللاعتیلہنع ےنیبن ارکؾیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس یک دس اسؽ دختم یک ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےئل داع یھب
رفامیئ۔اؿاک(رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع)اکیابغ اھتوج اسؽ ںیمدفرمہبت لھپ دایرکات اھتافراسںیم اکی درتخاھت سج
ےس کشم یک وخوبش آیت یھت۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ اوبدلخہ اک انؾ اخدل نب دانیر ےہ ہی دحمنیث ےک زندکی ہقث ںیہ۔ اوہنں
ےناسننبامکلریضاہللاعتیلہنعوکاپایےہافراؿےسرفاتییکےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،رضحتاوبدلخہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1766

راوی  :ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٣ ٩ثىیً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابی ذئب ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وسی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
يت َط ِيئّا
ک ٓ ََب َش ِل ُت ُط َٓ َص َّؽ َث َشؽٔی ّثا َٛثٔی ّرا ٓ ََ٤ا َن ٔش ُ
ک أَ ِط َيا َئ ٓ َََل أَ ِش َٔو َُضا َٗا َ ٢ا ِب ُش ِم رٔ َؼائ َ َ
ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِس ََ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤
يض َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َش َّؽثَىٔی بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

اوبومیس دمحم نب ینثم ،امثعؿ نب رمع ،انب ایب ذبئ ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستہبیسااحدثیاتنسوہںنکیلایدںیہنرکاتکس۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاینتاچدرالیھپؤ۔ںیمےناچدرالیھپیئافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنتہبیسااحدثیایبؿ
رفامںیئاؿںیمےسںیمھچک ںیہنوھبال۔ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفں ےس رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتیلہنعےسوقنمؽ
ےہ۔
رافی  :اوبومیسدمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،انبایبذبئ،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1767

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩ز بً ٩لی ٘٣ؽمی ،اب ٩ابی ًؽی ،طٌبہ ،س٤اک ،ابوربيٍ ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟؽم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩أَبٔی اَّ ٟزبٔي ٍٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
يت َب ٌِ َؽ ُظ َشؽٔی ّثا َٗا َ ٢أَبُو
أَ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َش ِل ُت ثَ ِوبٔی ً ٔ َِ ٨ؽ ُظ ث ُ َّ ٥أَ َظ َذ ُظ َٓ َح َُ ٌَ ٤ط ًَل َی َٗ ِٔ ٠يی ٓ ََ٤ا َن ٔش ُ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحم نب رمع نب یلع دقمیم ،انب ایب دعی ،ہبعش ،امسک ،اوبرعیب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیماحرضوہرکاچدراھچبدی۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسااھٹکرکےک ریمےدؽ رپ
رھکدای۔افراسےکدعبںیمھچکںیہنوھبال۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعنبیلعدقمیم،انبایبدعی،ہبعش،امسک،اوبرعیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1768

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥يٌلی بً ٩لاء ،وٟيؽبً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

ئ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟيؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َٗا َْٔ ٢لَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا َي ٌِل َی بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
ص َُزیِ َز َة َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة أََ ِ ٧ت َُ ٨ِ ٛت أَ ِٟزَ َ٨َ ٣ا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِشَٔوَ َ٨ا َ ٔ ٟصؽٔیثٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ادمحنبعینم ،میش،یلعی نباطعء،فدیلنبدبعارلنمح ،رضحتانب رمعریضاہللاعتیل امہنع ےناکیرمہبترضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتیلہنعےسرفامایہکآپریضاہللاعتیلہنعل   بےسزایدہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضرےتہآ ے۔
افرل  بےسزایدہاؿیکدحوثیںوکایدرےنھکفاےلںیہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،یلعینباطعء،فدیلنبدبعارلنمح،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1769

راوی ً :بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ،٩٤اش٤ؽ ب ٩سٌيؽ رحانی٣ ،ص٤ؽ ب ٩س٤٠ہ٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا٣ ،ٚص٤ؽ ب ٩ابزاہي٣ ،٥اٟک ب٩
ًا٣ز

ُحان ٔ ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا َِّ َ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا َِّ َ ٟ
ُحان ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٩
إ ٔ ِس َص ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي٣َ ٩ِ ًَ ٥أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی كَ َِ ٠ص َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ
أَ َرأَیِ َت َص َذا ا َِ َ ٟامین ٔ َّی َي ٌِىٔی أَبَا ص َُزیِ َز َة أَص َُو أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َصؽٔیثٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ن ِش َُ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤ط َ٣ا ََّل َن ِش ٍَُ ٤

وَ ٪سَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِو َي ُ٘و ًَُ ٢ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟي ُ٘ َِٗ ١ا َ ٢أَ َّ٣ا أَ ِ ٪یََ ُٜ

اِ ٣ٔ ٪شٜٔي ّ٨ا ََّل
ک إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َسَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟن ِش ََ ٍِ ٤وذَا َک أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟن ِش ََََ ٓ ٍِ ٤ل أَ ُط ُّ
َط ِي َئ َٟطُ َؿ ِئّا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؽ ُظ ََ ٍَ ٣ی ٔؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧ص ُ ٩أَصِ َ ١ب ُ ُيو َتا ٕ
ت

ِ
َّ
َّ
ک إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ َسَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ُطف َ ِی اَ ٨َّ ٟضارٔ ٓ َََل أَ ُط ُّ
َؤُىّی َو ُ٨َّ ٛا َ٧أت ٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟن ِش ََ ٍِ ٤و ََّل َ٧ح ٔ ُؽ أَ َش ّؽا ٓ ٔيطٔ َظی ِ ْر َي ُ٘و ًَُ ٢ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟي ُ٘ َِٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙو َٗ ِؽ َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜیِر ٕ َوَُیِرُ ُظ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص َٙ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دبعاہللنبدبعارلنمح،ادمحنبدیعسرحاین،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہ،امکلنباعرم ےتہںیہہکاکیصخشہحلطنب
دیبع اہلل ےک اپس آای افر رعض ایک اایوبدمحم آپ ےن اس ینمی (اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع) وک داھکی ےہ ایک فہ مت ےس زایدہ ااحدثی
اجاتنےہ؟ویکہکنل اسےسفہااحدثیےتنسںیہوجمتولوگںےسںیہنےتنسایرھپفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػوھجٹ
وسنمبرکاتےہ؟اوہنںےن رفامایہیحیحصےہہکاسےن ل ےسزایدہااحدثیہ یںیہ۔ ایکسفہج ہیےہہکفہ ک نیکاھت اےکساپس
وکیئزیچںیہنیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکامہمؿراتہاھتافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیہاھکاتاتیپاھتہکبجل 
ولگ رھگ ابر فاےل افر امدلار ولگ آ ے۔ ل  حبص ف اشؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےت۔ ذہلا اس ںیم وکیئ
کشںیہن ہکاس ےنیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےسفہااحدثیہ ی ںیہ وجل  ےن ںیہنںینس افر مت یسک کین صخش وکیھبک یبن

ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػوھجٹوسنمب رکےتوہےئںیہندوھکیےگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثی وک
رصػدمحمنبااحسؼیکرفاتیےساجےتنںیہ۔ویسننبریکبفہریہہیدحثیدمحمنبااحسؼےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،ادمحنبدیعسرحاین،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہ،امکلنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1770

راوی  :بَش ب ٩آؼ ،٦ازہز س٤اً ،٪بؽاٟؼ٤ؽ بً ٩بؽاٟوارث ،ابوظ٠ؽہ ،ابواٌٟاٟيہ ،شرضت ابوہزیزہ

َش بِ ُ ٩آ َؼ َ ٦ابِ ٔ ٩ب ٔ ِ٨تٔ أَ ِز َص َز َّ
اٟش َّ٤ا َٔ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َ٤ؽٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َظَِ ٠ؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

ض
ض َٗا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت أَ َری أَ َّ ٪فٔی َؼ ِو ٕ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥َ ٠أََ ِ ٧ت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔ ٩ِ ٣ؼ ِو ٕ
أَ َش ّؽا ٓ ٔيطٔ َظی ِ ْر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اس ُُ ٤ط
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
اس ُُ ٤ط َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ َوأَبُو ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ِ
یب َوأَبُو َظَِ ٠ؽ َة ِ
َغ ْ
ُرٓ َِي ٍْ
رشبنبآدؾ،ازرہ امسؿ،دبعادمصلنبدبعاولارث،اوبدلخہ،اوبااعلہیل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکوضحریلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکمتسکےلیبقےس قلعرےتھکوہ؟ںیمےنرعضایکہلیبقدفسےس۔آپےنرفامایہکریماایخؽاھتہکاسےلیبقےس
وکیئصخشااسیںیہنوہاگسجںیمریخوہ۔ہیدحثیرغ بحیحصےہ۔اوبدلخہاکانؾاخدلنبدانیرےہافراوباعہیلاکانؾرعیفےہ۔
رافی  :رشبنبآدؾ،ازرہامسؿ،دبعادمصلنبدبعاولارث،اوبدلخہ،اوبااعلہیل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1771

٣وسی ٗزاز ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ٣ ،ہاجز ،ابواٌٟاٟيہ ریاوی ،شرضت ابوہزیزہ
راوی ٤ً :زا ٪بٰ ٩

وسی ا َِ٘ ٟزَّا ُز َش َّؽث َ َ٨ا َش َّ٤ا ُؼ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة اِّ ٟزیَاؤ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت
َش َّؽثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ََ ٤زا ٕ
ت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِؼ َُ اہللَ ٓ ٔيضٔ َّ٩بٔا ِٟب َ َر َٔ ٛة ٓ ََـ َُّ ٤ض َّ٩ث ُ ََّ ٥ؼ ًَا لٔی ٓ ٔيضٔ َّ٩بٔا ِٟب َ َر َٛةٔ

َٓ َ٘ا َُ ٢ظ ِذصَُ َّ٩وا ِج ٌَ ُِ ٠ض َّ٩فٔی ٔ٣زِ َوؼ ٔ َک َص َذا أَ ِو فٔی َص َذا ا ِٔ٤ٟز ِ َوؼ ٔک ُ َّ٤َ ٠ا أَ َر ِؼ َت أَ َِ ٪تأ ِ ُظ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِي ّئا َٓأ َ ِؼظٔ ِٔ ٓ ١يطٔ یَ َؽ َک َٓع ُِذ ُظ َو ََّل
اَّ ٪لَ ُئَار ُٔ ٚش ٔ ِ٘ؤی
َت ِ٨ث ُ ِر ُظ َ٧ث ِ ّرا َٓ َ٘ ِؽ َش َُِ ٠٤ت ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟت ِ٤ز ٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٔ ٩ِ ٣و ِس ٕ ٙفٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٓ٨َّ ُٜا َ٧أِک ُ ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َوُِ ٧ل ٌٔ َُ ٥وک َ َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی صَ َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث
آَ ٪إَّٔ٧طُ ا ِن َ٘ َل ٍَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
ا ٪یَ ِو ُِ َٗ ٦ت ِٔ ًُ ١ث ََ ٤
َشًَّی ک َ َ
َغ ْ

َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

رمعاؿ نب ومٰیس زقاز،امحد نب زدی ،اہمرج ،اوبااعلہیل راییح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک اکی رمہبت ںیم وضحر یلص اہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس وجھکرںی الای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل اؿ ںیم ربتک یک داع ےئجیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن عمج
رکےکریمےےئلداعیک افر رفامایولڑکپفافراےس اےنپ وتہشداؿںیمرھکدف۔بجمت انیلاچوہوتاہھتڈاؽرکےلانیلافراےساھچڑان
ںیہن۔ رضحت اوبرہ ریہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس ںیم ےس ےنتک یہ وٹرکے اہلل یک راہ ںیم رخچ  ےئ رھپ وخد یھب ل  اس ںیم ےس
اھکےتآ ے۔افردفرسفںوکیھبالھکےتآ ےفہ یلیھتیھبکریمیرمکےسدجاںیہنوہیئیھت۔نکیلسجرفزرضحتامثعؿوکلتقایک
اس رفز فہ رگ یئگ۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب ےہ۔ افر یئک دنسفں ےس رضحت اوبرہریہ ےس اس دنس ےک العفہ یھب وقنمؽ
ےہ۔
رافی  :رمعاؿنبومٰیسزقاز،امحدنبزدی،اہمرج،اوبااعلہیلراییح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1772

راوی  :اش٤ؽ ب ٩سٌيؽ ٣زابلی ،روط بً ٩باؼة ،اسا٣ہ ب ٩زیؽ ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩رآٍ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٤ُ ٟزاب ٔ ٔل ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َر ِو ُط بِ َُ ًُ ٩با َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَبٔی
ک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِرع َی َُ َ ٥َ ٨أَصِلٔی َوکَاِ َ ٧ت لٔی ص َُزیِ َز ْة
ص َُزیِ َز َة َ ٨ِّ ُٛ ٥َ ٔ ٟ
َف ُ٣ٔ ٚىِّی ُُِٗ ٠ت بَل َی َواہللٔ إنِّٔی َْلَ َصاب ُ َ
يت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َ٣ا َت ِ َ
َػِٔی َر ْة َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َؿ ٌُ َضا ب ٔ َّ
ار ذَ َص ِب ُت ب ٔ َضا َ٣عٔی َٓ َِٔ ٌ٠ب ُت ب ٔ َضا َٓ َِ ٨َّ ٜونٔی أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ا ٪اَ ٨َّ ٟض ُ
اِ ٠ٟي ٔ ١فٔی َط َح َزة ٕ َٓإٔذَا ک َ َ

َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ادمحنبدیعسرمایطب،رفحنبابعدة،ااسہمنبزدی،رضحتدبعاہللنبراعف ےتہںیہہکںیمےناوبرہریہےسوپاھچہکآپیکتینک
اوبرہریہویکںریھکیئگ؟رفامایایکمتھجمےسڈرےتوہَںیمےناہکاہںرفامایہکںیماےنپرھگفاولںیکرکبایںرچاایںرکاتاھتافراکی
ریمیوھچ ییسیلبیھت۔راتوکںیماےساکی درتخرپاھٹبداتیاھتافردؿوکاےساسھتےلاجاتافراسےس اتلیھراتہ۔ایسرطح
ولگےھجماوبرہریہےنہکےگل۔ہینسحرغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبدیعسرمایطب،رفحنبابعدة،ااسہمنبزدی،رضحتدبعاہللنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1773

راوی ٗ :تيبہ ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ٤ً ،زو ب ٩ؼی٨ار ،وہب ب٨٣ ٩بہ ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

ا ٪یَِٜت ُُب َو ُُ ٨ِ ٛت َّلَ
َٗا ََِ ٟ ٢ي َص أَ َش ْؽ أَ ِٛث َ َر َشؽٔی ّثا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ٔ ٥َ ٠ىِّی إ ٔ ََّّل ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓإُٔ َّ ٧ط ک َ َ
أَ ِٛت ُُب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق ،ایفسؿ نب ،ہنیی ،رمعف نب دانیر ،فبہ نب ہبنم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ےک العفہ ھجم
ےسزایدہیسکوکااحدثیایدںیہنفہیھباسےئلہکفہےتھکلآ ےافرںیمںیہناتھکلاھت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿنب،ہنیی،رمعفنبدانیر،فبہنبہبنم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاعمفہینبایبایفسؿےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعمفہینبایبایفسؿےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1774

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ،ابو٣شہز ،سٌيؽ بً ٩بؽاٌٟزیز ،ربيٌہ ب ٩یزیؽ ،شرضت ًبؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی ً٤یر

یؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ
يٌ َة بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ ًَ ِب ُؽ اْلِ َ ًِل َی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩رب ٔ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َص ٔ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ َ٤ی ِ َر َة َوک َ َ
ٌَ ٤ُ ٔ ٟاؤیَ َة َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠طُ َصاؼ ٔ ّیا َِ ٣ضؽٔیًّا َواصِ ٔؽ بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

دمحمنبییحی،اوبرہسم،دیعسنبدبعازعلسی،رہعیبنبسیدی،رضحتدبعارلنمحنبایبریمعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رضحت اعمفہی ےئلیک داع یک ہک اے اہلل اےس دہاتی فاال افر دہاتی ایہتف انب افر اس ےک ذرےعی ولوگں وک دہاتی دے۔ ہی
دحثینسحرغ بےہ۔

رافی  :دمحمنبییحی،اوبرہسم،دیعسنبدبعازعلسی،رہعیبنبسیدی،رضحتدبعارلنمحنبایبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعمفہینبایبایفسؿےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1775

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌیً ،بؽاہلل ب٣ ٩ص٤ؽ نٔيلی٤ً ،زو ب ٩واٗؽ ،یو٧ص ب ٩ج٠يص ،شرضت ابواؼریص ظوَّلنی

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اَِ ٔ٨ُّ ٟيل ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩شَِ ٠ب ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی
اض ًَزَ َ٤َ ًُ ٢ی ِ ّرا َو َول َّی
ٔیص ا َِ ٟع ِو ََّلن ٔ ِّی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ًَزَ َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟع َّل ٔ
اب ًُ َ٤ی ِ َر بِ ََ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩ش َِٔ ٤ؽ َولَّی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
إ ٔ ِؼر َ
َکوا ٌَُ ٣اؤیَ َة إ ٔ ََّّل ب ٔ َعیِر ٕ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِؽٔ بٔطٔ َٗا َ٢
ٌَُ ٣اؤیَ َة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢ی ِ ْر َّلَ َت ِذ ُ ُ
َّٕ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
یب َٗا ََ ٢و ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ ي َُـٌ ُ
َغ ْ

تف
دمحم نب ییحی ،دبعاہلل نب دمحم نلی ،رمعف نب فادق ،ویسن نب سیلج ،رضحت اوبادرسی وخالین  ےتہ ںیہ ہک بجرمع نب اطخب ےن ریمع
نبدعسوکصمحیکرمکحاینےسزعمفؽرکےکاعمفہیوکفاہںاکاحمکرقمرایکوتولگےنہکےگلہکریمعوکزعمفؽرکےکاعمفہیوکرقمر
رکدای۔ریمع ےنہکےگلہکاعمفہیےکقلعتمایھچابتوسوچویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿےکقحںیمہیداع
امےتگنوہےئانسہکاےاہللاؿےکذرےعیولوگںوکدہاتیدے۔
تف
رافی  :دمحمنبییحی،دبعاہللنبدمحم نلی،رمعفنبفادق،ویسننبسیلج،رضحتاوبادرسیوخالین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحترمعفنباعصےکانمبق

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترمعفنباعصےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1776

راوی ٗ :تيبہ ،ابٟ ٩ہيٌہَ٣ ،شط ب ٩ہاًا ،٪شرضت ً٘يی بً ٩ا٣ز

اَ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٪ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َش ٔط بِ َٔ ٩صا ًَ َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
يٌ َة ًَ َِ ِ ٣ٔ ٩
اؾ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
َش ٔط
اض َوآ َ٤ِ ًَ ٩َ ٣زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ٔیث َ ٔ
أَ ِس ٥ََ ٠اُ ٨َّ ٟ
َغ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ
يٌ َة ًَ َِ ِ ٣ٔ ٩
اَ ٪وَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
بِ َٔ ٩صا ًَ َ
ہبیتق ،انب ہعیہل ،رشمح نب اہاعؿ ،رضحت یبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ولگ
االسؾالےئافررمعفنباعصومنموہا(ینعیاںیہناامیؿیبلقاطعایکایگ)ہیدحثی رغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػانبہیہل
یکرفاتیےساجےتنںیہ۔فہرشمحےسرفاتیرکےتںیہافراسیکدنسوقیںیہن۔
رافی  :ہبیتق،انبہعیہل،رشمحنباہاعؿ،رضحتیبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترمعفنباعصےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1777

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابواسا٣ہ٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ج٤هی ،اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،شرضت ك٠صہ بً ٩بيؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢كَ َِ ٠ص ُة بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔؽ

ْقیِ ٕع َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ
اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َٔ ٩ِ ٣ػأٟهٔی ُ َ

إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ٧آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ِّی َوَ٧آ ٔ ٍْ ٔث َ٘ ْة َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ ب ٔ َُّ ٤ت ٔؼ َٕ ١وابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣يَ َٜة  ٥َِ ٟیُ ِؽرٔ ِک ك َ َِ ٠ص َة

ااحسؼنبوصنمر،اوبااسہم،انعفنبرمعیحمج،انبایبةلنکہ،رضحتہحلطنبدیبعاہللرفامےتہکںیمےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسوک
ہیرفامےتوہےئانسہکرمعفنباعصرقشیےککینولوگںںیمےسںیہ۔اسدحثیوکل رصػانعفنبرمعفایعمجلیکرفاتیےس
اجےتنںیہ۔انعفہقثںیہنکیلاسیکدنسلصتمںیہنویکہکنانبایبةلنکہےنہحلطوکںیہناپای۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبااسہم،انعفنبرمعیحمج،انبایبةلنکہ،رضحتہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاخدلنبفدیلےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاخدلنبفدیلےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1778

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ہظا ٦ب ٩سٌؽ ،زیؽ ب ٩اس ،٥٠شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ٧ ٢زَ ِ٨َ ٟا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وََ ٓ ٪ي ُ٘و َُ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص َذا یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َٓأَُٗو ََُ ُٓ ٢ل ْ٪
اض یَ ُُّ ٤ز َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨ِ ٣َ ٥َ ٠ز َّّٔل َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ٓ ََي ُ٘و ُ ٢ن ٌِٔ َِ ًَ ٥ب ُؽ اہللٔ َص َذا َو َي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٓأَُٗو ََُ ُٓ ٢ل ََْ ٓ ٪ي ُ٘و ُ ٢بٔئ َِص ًَ ِب ُؽ اہللٔ صَ َذا َشًَّی َ٣زَّ َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َٓ َ٘ا َ٩ِ ٣َ ٢
ٕ ُٔ ٩ِ ٣س ُي ٔ
وٖ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
َص َذا َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َذا َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َٓ َ٘ا َ ٢ن ٌِٔ َِ ًَ ٥ب ُؽ اہللٔ َظاُ ٔ ٟؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َس ِي ْ

َشؽ ْ
یب َو ََّل َن ٌِز ٔ ُٖ ٟٔزَیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠س َ٤ا ًّا ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی َش ٔؽیثْ ُِ ٣ز َس َْٗ ١ا ََ ٢وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ِّ
یٙ
اٟؼ ِّؽ ٔ

ہبیتق،ثیل،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےکہکل اکیرفسےکدفراؿیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اسھت یسک ہگج رہھٹے۔ وت ولگ امہ رے اسےنم ےس سگرےن ےگل۔ آپ ھجم ےس وپےتھچ ہک ہی وکؿ ںیہ؟ وت ںیم اتبات وت یسک ےک
قلعتمرفامےتہکہیانتکااھچدنبہےہافریسکےکابرےںیمرفامےتہکہیانتکربادنبہےہاہیںکتےکاخدلنبفدیلسگرےوتآپ
ےنوپاھچ ہکہیوکؿےہ؟ںیم ےنالتبایہک اخدل نبفدیلےہ آپےنرفامایہکاخدل نبفدیلانتکااھچآدیم ےہہیاہللیک ولتارفں ںیم
ےس اکی ولتار ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ںیمہ ملع ںیہن زدی نب املس ےن رضحت اوبرہریہ ےس ہی دحثی ہ ی ای ںیہن۔ ریمے
زندکیہیدحثیرملسےہافراساببںیمرضحتاوبرکبدصقیےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدعسنباعمذےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدعسنباعمذےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1779

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشرضت بزاء

ئ َٗا َ ٢أُصِؽ َٔی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

َ ١س ٌِؽٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ِو ُب َ ٔ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َذا ٨َ ٤ََ ٟاؼٔی ُ
ؤٟ ٩ِ ٣ٔ ٪ئ٨طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ٌِ َحبُ َ
رحیز ٕ َٓ َح ٌَُ٠وا َي ٌِ َحبُ َ
بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕفٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِش َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم
ںیمریمشیڑپکا  اجیھایگ۔ولگاسیکرنیم رپبجعت رکےنےگلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک متولگاسرپ بجعت
ںیمزپھےوہ۔تنجںیمدعسنباعمذےکرفامؽیھباسڑپکےےساےھچںیہ۔اساببںیمرضحتاسنےسیھبرفاتیےہ۔

ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدعسنباعمذےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1780

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلً ،٪بؽاٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َي ُ٘و ُ٢
َّ
َّ
رع ُغ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢وفٔی
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢و َج ََ ٨ازةُ َس ٌِ ٔؽ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ بَی ِ َن أَیِؽٔیض ٔ ِ ٥اصِ َتزَّ َُ ٟط َ ِ
ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أ ُ َس ِي ٔؽ بِ ٔ ٩شُ َـی ِر ٕ َوأَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو ُر َِ ٣ي َث َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک بج دعس نب اعمذ اک انجزہ امہرےاسےنم
راھکایگوتںیم ےنیبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکاؿیکفافترپرنمحاکرعش یھبلہ ایگ۔اسابب ںیم
اریسنبریضحاوبدیعسافررةینہےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدعسنباعمذےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1781

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا شَُِ ٠ٔ٤ت َج ََ ٨ازةُ َس ٌِ ٔؽ بِ ٔ٩
و٣َ ٪ا أَ َظ َّ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ْقیِوَ َة ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ٕ َج ََ ٨از َت ُط َوذََ ٔ ٟ
ٌَُ ٣اذ ٕ َٗا َ ٢ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔ ُ٘ َ
ک ُ ٔ ٟصٔ٤ِٜطٔ فٔی بَىٔی ُ َ
یب
ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة کَاِ َ ٧ت َت ِصُ ُ٠ٔ٤ط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

دبع نب دیمح ،دبعارل زاؼ ،رمعم ،اتقدة ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک بج دعس نب اعمذ اک انجزہ ااھٹ ایگ وت انمنیقف ےنہک ےگل اس اک
انجزہانتکاکلہےہویکہکناسےنونبرقہضیاکہلصیفایکاھت۔ہیربخبجیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیلموترفامایہکاسےکانجزےوک
رفےتشااھٹےئوہےئآ ے۔ہیدحثیحیحصرغ بےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتسیقنبدعسنبابعدہےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتسیقنبدعسنبابعدہےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1782

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٣ ٩ززو ٚبْصی٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل انؼاری ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ث٤ا٣ہ ،شرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا٪
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اَٟش ٔن ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ٔ٣یر ٔ َٗا َ ٢اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َي ٌِىٔی ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی ٔ٩ِ ٣
َٗ ِي ُص بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة َػاش ٔٔب ُّ َ

أ ُ ُ٣ورٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

َک ٓ ٔيطٔ َٗ ِو َ ٢اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دمحمنبرمزفؼرصبی،دمحمنبدبعاہللااصنری،اؿےکفادل،امثہم،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکسیقنبدعس
ریضاہللاعتیلہنعاکرمہبتوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہںاریمےکوکوتاؽاکاھت۔رافی ےتہہکرضحتسیقنبدعسوضحریلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک تہب ےس اکومں وک اجب الےت آ ے۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ااصنری یک رفاتی
ےساجےتنںیہ۔دمحمنبییحییھبااصنریےسایسیکامدننلقنرکےتںیہنکیلاسںیمااصنریاکوقؽذموکرںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبرمزفؼرصبی،دمحمنبدبعاہللااصنری،اؿےکفادل،امثہم،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاجربنبدبعاہللےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاجربنبدبعاہللےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1783

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا٣ ،٪ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ

َٗا ََ ٢جائَىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي َص ب ٔ َزأ ٔ ٛب َب ِِ َٕ ١و ََّل ب ٔ ِز َذ ِو َٕٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ریمےاپسفیرفیالےئوتہنرچخرپوسارآ ےافرہنیسکرتیکوھگڑےےپہکلبدیپؽیہفیرفیالےئ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاجربنبدبعاہللےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1784

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،بَش بَ ٩سی ،ش٤اؼ ب ٩س٤٠ہ ،ابوزبیر ،شرضت جابز

َف لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش بِ ُٔ َّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اَّٟس ِّی ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جاب ٔز ٕ َٗا َ ٢ا ِس َت ِِ َ َ

ی٣َ ٩زَّ ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ َِ ٟي ََ ٠ة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٔش َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي ََ ٠ة ا َِ ٟبٌٔیر ٔ َظ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
يض َ ٔ
َغ ْ

َف ٓ ََبا ََ َبٌٔی َر ُظ ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ا ٍَ ٣َ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
ا َِ ٟبٌٔیر ٔ َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ أَُ َّ ٧ط ک َ َ

َّ
َّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ
َف لٔی َظ ِّ ٤شا
اطت َ َر َن هَ ِض َز ُظ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َي ُ٘و َُ ٢جاب ٔ ْز َِ ٟي ََ ٠ة بٔ ٌِ ُت ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟبٌٔی َر ا ِس َت ِِ َ َ

رحا ٕ ٦یَ ِو َ ٦أ ُ ُش ٕؽ َو َت َز َک بَ َ٨ا ٕ
اَ ٪جاب ٔ ْز َي ٌُوُ ُٟضَ َّ٩ویُ ُِٙٔ ٔ٨
َٔش َ
َوً ِ ٔ
ت َٓک َ َ
یَّ ٣َ ٩ز ّة َوک َ َ
اَ ٪جاب ٔ ْز َٗ ِؽ ُٗتٔ َ ١أَبُو ُظ ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ َ ٩
ک صَ ََ ٜذا ُرو ٔ َی فٔی َشؽ ٕ
ٔیث ًَ َِ ٩جابٔز ِٕ َ ٧ص َو َص َذا
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَب َ ُّر َجاب ٔ ّزا َویَ ِز َش ُ٤طُ بٔ َش َب ٔب ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠يضَٔ َّ٩وک َ َ

انبایبرمع،رشبنبرسی،امحدنبہملس،اوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنافٹنیکرات
ریمےےئلسیچپرمہبت رفغمتیکداعرفامیئ۔ہیدحثینسححیحص رغ بےہ۔افر افٹنیکرات ےسرماد فہراتےہسجےک
ابرےںیمیئکدنسفںےسوقنمؽےہہکاجربےنرفامایہکںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکھتاکیرفسںیماھتافراانپافٹن
آپ وک اس رشط رپ رففتخ رک دای ہک دمہنی ونمرہ کت اس رپ وساری رکفں اگ۔ اجرب ہشیمہ ہی اہک رکےت آ ے۔ ہک اس رات آپ ےن
ریمےےئلسیچپرمہبترفغمتیکداعرفامیئرضحتاجربےکفادلدبعاہللنبرمعفنبزحاؾگنجادحںیمدیہشوہےآ ے۔افریئک
ایٹیبںوھچڑےآ ے۔رضحتاجرباؿیکرپفرشرکےتافراںیہنرخچدایرکےتآ ے۔ایسفہجےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
اؿاسیکھتااھچولسکرکےتآ ے۔افراؿرپرمحرفامےتآ ے۔رضحتاجربےساکیرفاتیںیمایسرطحوقنمؽےہ۔

رافی  :انبایبرمع،رشبنبرسی،امحدنبہملس،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضتتصعتنبریمعےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضتتصعتنبریمعےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1785

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔيا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١شرضت ظباب

َّاب َٗا ََ ٢صا َج ِزَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١ظب ٕ
ات َوَ ٥َِ ٟیأِک ُ ِ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِجزٔظ ٔ َط ِيئّا َو ٔ٨َّ ٣ا َ٩ِ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ِ َتغٔی َو ِج َط اہللٔ ٓ ََو َٗ ٍَ أَ ِجزَُ٧ا ًَل َی اہللٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا ََ ٣َ ٩ِ ٣

َّ
َخ َج ِت رٔ ِج ََل ُظ َوإٔذَا
أَیِ َِ ٌَ ٨ت َٟطُ ثَ ََ ٤زتُطُ َٓ ُض َو یَ ِض ٔؽب ُ َضا َوإ ٔ َِّ ٣ُ ٪ؼ ٌَ َب بِ َ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ََ ٣
ات َو ٥َِ ٟیَتِرُ ِک إَّٔل ثَ ِوبّا کَاُ ٧وا إ ٔ َذا ُ ََّل ِوا بٔطٔ َرأ ِ َس ُط َ َ

َِخ َٗا َ ٢أَبُو
َخ َد َرأِ ُس ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّّ ُ ٥َ ٠لوا َرأ ِ َس ُط َوا ِج ٌَُ٠وا ًَل َی رٔ ِجَِ ٠يطٔ ِاْلٔذ ٔ َ
ُ ََّل ِوا بٔطٔ رٔ ِجَِ ٠يطٔ َ َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ي ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔیص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ َٕ ١ط٘ ٔ ٔ
يض َش َّؽث َ َ٨ا َص َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِؼر َ

َّاب بِ ٔ ٩اْلِ َ َر ِّت ِ َ ٧ص َو ُظ
َظب ٔ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبادمح ،ایفسؿ ،ا،شم ،اوبفالئ ،رضحت  باب ےس رفاتی ےہ ہک ل  ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتاہللیکراضےکےئلرجہتیکذہلاامہراارجاہللیہرپےہ۔ل ےسیئکاساحتلںیموفتوہےہکداینفیارجںیمےسھچکیھب
احلصںیہنرکےکسافراےسییھبںیہنجیکادیمںیابرآفراثتبوہیئافراساکلھپاھکرےہںیہ۔بعصمنبریمعاساحتلںیم
وفتوہےئہکاکیڑپکےےکالعفہھچکیھبہنوھچڑافہیھبااسیارگاس ڑپکےےساؿاکرسڈاھےتپنوتاپؤںافرارگاپؤںڈاھےتپنوت
رساگننوہاجاتاھت۔سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاؿاکرسڈاھپندفافراپؤںرپاذرخاھگسڈاؽدفہیدحثینسححیحص
ےہ۔ ل  ےس ہی دحثی انھد ےن انب ادرسی ےک وحاےل ےس لقن یک ےہ۔ فہ اوبفالئ ےس افر فہ  باب نب ارت ےس ایس یک امدنن

لقنرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،ا،شم،اوبفالئ،رضحت باب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحترباہنبامکلےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحترباہنبامکلےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1786

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،سيار ،جٌَف ب ٩س٠امی ،٪ثابت ،ولی ب ٩زیؽ ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َسي ْ
َّار َش َّؽث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ َٛ ٥َ ٠أَ ِط ٌَ َث أَُِب َ َر ذٔی ك َِٔ ٤زیِ ََّٔ ٩ل یُ ِؤبَ ُط َُ ٟط َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ َْلَبَ َّز ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ا ِٟب َ َرا ُئ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دبعاہللنبایبزاید ،ایسر،رفعجنبنامیلؿ،اثتب،فیل نبزدی،رضحتاسننب امکل ےسرفاتیےہہک یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکتہبےسابغرآولدابولں،رپاشیؿافررپاےنڑپکےفاےلاےسیںیہنجیکرطػوکیئاافتلتیھبںیہرکاتنکیل
بی
هی
ارگ فہ یسک زیچ رپ اہلل یک مسق اھک ن وت اہلل اؿ یک مسق وک اچس رک دے ایہن ںیم ےس رضحت رباء نب امکل یھب ںیہ۔ ہی دحثی نسح
رغ بےہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،ایسر،رفعجنبنامیلؿ،اثتب،فیلنبزدی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبومٰیسارعشیےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاوبومٰیسارعشیےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1787

راوی ٣ :وسی بً ٩بؽاٟزش٨ٛ ٩٤ؽی ،ابویصٌی ش٤انی ،بزیؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی بزؼة ،ابوبزؼة ،شرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

وسی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤ا ِل ٔ٨ِ ٜؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َی ِصٌَی ا ِٟصٔ َّ٤ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
يت ٔ٣زِ َّ ٣ارا ٔ٣َ ٩ِ ٣زَا ٔ٣یر ٔآ َٔ ٢ؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
وسی َِ َ٘ ٟؽ أ ُ ًِ ٔل َ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا أَبَا َُ ٣
َُ ٣
َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوإَٔ َ ٧ص
یب َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ومیسنبدبعارلنمحدنکی،اوبییحیامحین،ربدینبدبعاہلل نبایبربدة،اوبربدة،رضحت اوبومیسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ
ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےاوبومیسںیہمتاہللاعتیلےنآؽداؤدیکرسیلیآفازفںںیمآفازاطعیکےہ۔
ہیدحثیرغ بنسححیحصےہ۔افراساببںیمرضحتربدیہاوبرہریہافراسنےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمحدنکی،اوبییحیامحین،ربدینبدبعاہللنبایبربدة،اوبربدة،رضحتاوبومیسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتلہسنبدعسےکانمبق
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتلہسنبدعسےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1788

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل ب ٩بزیٍٓ ،ـي ١ب ٩ی٤ا ،٪ابوشاز ،٦شرضت سہ ١ب ٩سٌؽ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
یٍ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِي ُ
َّ
اب ٓ ََي ُُّ ٤ز ب ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
َخ ِظ
َف ا َِ ٟع َِ ٨ؽ ََ ٚوِ َ ٧ص ُُ ُ٘ ٨ِ َ ٧ ٩
 ١اٟتُّ َر َ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل ًَ ِي َع إَّٔل ًَ ِي َع ِاْل ٔ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یَ ِص ٔ ُ
اس ُُ ٤ط َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ٩
َِف ََ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
یب ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َوأَبُو َشازِٔ ٕ ٦
َغ ْ
َٓاُ ٔ ِ
َ
رع ُد اٟزَّاصٔ ُؽ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ؼٔی َ٨ا ٕر اْلِ ِ َ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،لیضف نب امیؿ ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک بج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دنخؼدھکفارےہآ ےوتل یھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکھتآ ے۔ل یٹماکنؽ رےہآ ے۔بجآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
امہرےاپسےسسگرےتوت داعرفامےتہکایاہللآرختیک زدنیگےکالعفہوکیئزدنیگںیہنذہلاااصنرافر اہمرجنییکرفغمت رفام۔
ہیدحثیاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔اوباحزؾاکانؾملسنبدانیرارعجزادہےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،لیضفنبامیؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتلہسنبدعسےکانمبق

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1789

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تاؼة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
یب
َک ِ ٦اْلِ َ ِن َؼ َار َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َخ ِظ َٓأ َ ِ ٔ
يض َ ٔ
کَ َ
َغ ْ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل ًَ ِي َع إَّٔل ًَ ِي َع ِاْل ٔ َ

َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدة ،اسن نب امکل ،ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اشبر ےن اوہنں ےن دمحم نب رفعج اوہنں ےن ہبعش
اوہنںےناتقدہاوہنںےناسننب امکلےسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتآ ےاےاہللآرختیکزدنیگےکالعفہ
وکیئزدنیگںیہنذہلاااصنرافراہمرجنییکرکتمیرک۔ہیدحثینسححیحصےہافریئکدنسفںےساسنےسیھبوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،اسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباحصہبرکاؾیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباحصہبرکاؾیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1790

٣وسی ب ٩ابزاہي ٥بٛ ٩ثیر انؼاری ،ك٠صہ بَ ٩خاغ ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل
راوی  :یصٌی ب ٩شبيب ب ٩رعبی بْصیٰ ،

غ َي ُ٘و ُ٢
َخا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩شب ٔ ٔ
رعب ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت كَ َِ ٠ص َة بِ ََ ٔ ٩
يب بِ َٔ َ ٩
ار ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َرآنٔی أَ ِو َرأَی َ٩ِ ٣
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َت َُّ ٤ص اُ ٨َّ ٟ

وسی َو َٗ ِؽ َرأَیِ ُتىٔی
وسی َو َٗ ِؽ َرأَیِ ُت كَ َِ ٠ص َة َٗا ََ ٢ی ِصٌَی َو َٗا َ ٢ل ٔ ٓی َُ ٣
َرآنٔی َٗا َ ٢كَ َِ ٠ص ُة َٓ َ٘ ِؽ َرأَیِ ُت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ و َٗا ََ ٣ُ ٢
َوِ َ ٧ص ُِ َ ٧ ٩ز ُجو اہللَ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وسی بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َو َر َوی
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َُ ٣
َغ ْ
وسی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ َِ ٣ُ ٩

ییحی نب  بیب نب رعیب رصبی ،ومٰیس نب اربامیہ نب ریثک ااصنری ،ہحلط نب رخاش ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاےسیاملسمؿوکدفزخیکآگںیہنوھچےکسیگسجےنےھجمداھکیوہافر

اےسداھکیوہ،ہحلطےناہکہکںیمےناجربنبدبعاہللوکداھکیےہافرومٰیسےناہکہکںیمےنہحلطوکداھکیےہ۔ییحی ےتہںیہہکومٰیس
ےن ھجم ےس اہک مت ےن ےھجم داھکی ےہ افر ل   ب اجنت یک ادیم رےتھک ںیہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ
ومٰیسنباربامیہیکرفاتیےساجےتنںیہ۔یلعنبدمینیافریئکرضحاتہیدحثیومٰیسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینب بیبنبرعیبرصبی،ومٰیسنباربامیہنبریثکااصنری،ہحلطنبرخاش،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباحصہبرکاؾیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1791

راوی  :ہ٨اؼ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہيً ،٥بيؽة س٤٠انی ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ

يؽ َة ص َُو َّ
اٟش٤َِ ٠ان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْؼ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
ک َت ِشب ٔ ُٙ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ض َ ِْقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥یأتِ ٔی َٗ ِو َْ ٩ِ ٣ٔ ٦ب ٌِ ٔؽ ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظیِرُ ا٨َّ ٟا ٔ

ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن َوب ُ َزیِ َؽ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوصَ َذا َش ٔؽیثْ
أَیِ َ٤اُ ُ ٧ض َِ ٥ط َضا َؼات ٔض ٔ ِ ٥أَ ِو َط َضا َؼاتُ ُض ِ ٥أَیِ َ٤اُ َ ٧ض َِ ٥وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َوً َِٔ ٤ز َ
يض
َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

انہد ،اوباعمفہی ،ا،شم ،اربامیہ ،دیبعة املسین ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک رتہبنی ولگ
ریمےزامےنےکولگںیہ (احصہبرکاؾ)ںیہ۔اؿےکدعبفاےل(ینعیاتنیعب)افراؿےکدعباؿےکدعبفاےل(عبتاتنیعب)رھپ
اؿ ےک دعب اےسی ولگ آےئ ےگ وج ومسقں ےس ےلہپ وگایہ دںی ےگ افر وگایہ دےنی ےس ےلہپ ںیمسق اھکںیئ ےگ۔ اس ابب ںیم
رضحترمع،رمعاؿنبنیصحافرربدیہےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،ا،شم،اربامیہ،دیبعةاملسین،رضحتدبعاہللنبوعسمد

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

اببتعیبروضاؿفاولںیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببتعیبروضاؿفاولںیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1792

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ابوزبیر ،شرضت جابز

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
 ١اَ ٨َّ ٟار أَ َش ْؽ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی ِؽ ُظ ُ
ٔ ٩ِ ٤َّ ٣بَا َی ٍَ َت ِص َت َّ
يض
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ہبیتق  ،ثیل،اوبزریب،رضحت اجربےسرفاتیےہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہک نجولوگںےن درتخےک ےچین
تعیب(روضاؿ)یکاؿںیمےسوکیئمنہجںیمںیہناجےئاگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباسابرےںیموجاحصہبرکاؾوکرباالھبےہک
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباسابرےںیموجاحصہبرکاؾوکرباالھبےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1793

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہ ،اً٤ع ،ذٛوا ٪ابوػاٟض ،شرضت ابوسٌيؽ ظؽری

ا ٪أَبَا َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔيؽٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ذ ََِ ٛو َ

ا ِٟع ُِؽر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُش ُّبوا أَ ِػ َصابٔی ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ َِٔ ٟو أَ َّ ٪أَ َش َؽ ُ ٥ِ ٛأَ ِنٔ ََِ ٣ٔ ٙث َ١
ٕ
أُشُ ٕؽ ذَ َص ّبا َ٣ا أَ ِؼ َر َک َُّ ٣ؽ أَ َش ٔؽص َِٔ ٥و ََّل َن ٔؼي َٔطُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
يض َو ٌَِ ٣ى َی َٗ ِؤٟطٔ َن ٔؼي َٔ ُط َي ٌِىٔی ن ِٔؼ َ
اَ ٪شآٔوّ ا َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
ُِّ ٣ؽظ ٔ َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟع ََّل َُ ٢وک َ َ
ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش ،ا،شم ،ذوکاؿ اوباصحل ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکریمےاحصہبوکرباہنوہکاسےئلہکاسذاتیکمسقسجےکےضبقدقرتںیمریمیاجؿےہارگمتںیمےسوکیئ
ادحڑاہڑےکرب اربیھب وسانرخچرکےوت اؿےک(ینعیاحصہب)ےک اکیدمےکہکلبآدےھدمےکرباربیھبںیہنوہاگہیدحثینسح
حیحصےہافرتصیفہےسفصندمرمادےہنسحنبیلعیھباوباعمفہیےسفہا،شمےسفہاوباصحلےسفہاوبدیعسےسافرفہروسؽاہلل
ےسایسیکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،ا،شم،ذوکاؿاوباصحل،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباسابرےںیموجاحصہبرکاؾوکرباالھبےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1794

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌؽً ،بيؽة ب ٩ابی رائلہً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩زیاؼ ،شرضت ًبؽاہلل ب١ِٔ٣ ٩

يؽةُ بِ ُ ٩أَبٔی َرائ َٔل َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٕ ًَ ِ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اہللَ اہللَ فٔی أَ ِػ َصابٔی اہللَ اہللَ فٔی أَ ِػ َصابٔی ََّل َت َّتع ٔ ُذوص ُِ٥
َغ ّؿا َب ٌِؽٔی ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َش َّب ُض َِٓ ٥ب ٔ ُصيِّی أَ َش َّب ُض َِ ٥و َ ٩ِ ٣أَبِ َِ َـ ُض َِٓ ٥بٔبُ ِِ ٔضی أَبِ َِ َـ ُض َِ ٥و َ ٩ِ ٣آذَاص ُِِ َ٘ َٓ ٥ؽ آ َذانٔی َو َ ٩ِ ٣آ َذانٔی َٓ َ٘ ِؽ
ََ
ک أَ ِ ٪یَأ ِ ُظ َذ ُظ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
آذَی اہللَ َو َ ٩ِ ٣آذَی اہللَ یُو ٔط ُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنبییحی،وقعیبنباربامیہنبدعس،دیبعةنبایبراطئ،دبعارلنمحنبزاید،رضحتدبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللےنرفامایہکریمےدعبریمےاحصہبےکابرےںیماہللےسڈرانافراوکندحػالمتمہنانباناسےئلہکسجےناؿےستبحم
یک اس ےن ریمی تبحمیک فہج ےس اؿ ےس تبحم یک افر سج ےن اؿ ےس ضغبیک اس ےن ھجم ےس ضغب ایک افر سج ےن اںیہن اذیاء
(فیلکت)اچنہپیئوگایاسےنےھجماذیاءدیافرسجےنےھجماذتیدیوگایہکاسےناہللاعتیلوکاذتیدیافرسجےناہللاعتیلوک
اذتی دی اہلل اعتیل رقنع ب اےس اےنپ ذعاب ںیم رگاتفر رکے اگ۔ ہی دحثی نسح نسح رغ ب ےہ ل  اس دحثی وک رصػ ایس
دنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،وقعیبنباربامیہنبدعس،دیبعةنبایبراطئ،دبعارلنمحنبزاید،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباسابرےںیموجاحصہبرکاؾوکرباالھبےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1795

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ازہز س٤ا ،٪س٠امی ٪تيِم ،ظؽاغ ،ابوزبیر ،شرضت جابز

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ َّ
غ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اٟش َّ٤ا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩ظ َٔؽا ٕ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ي ِؽ ُظ َّ٩َ٠ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ ٩ِ ٣بَا َی ٍَ َت ِص َت َّ
اٟظ َح َزة ٔ إ ٔ ََّّل َػاش َٔب ا َِ ٟح َ ١ٔ ٤اْلِ َ ِش َ٤ز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ
یب
َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ومحمد نب الیغؿ ،ازرہ امسؿ ،نامیلؿ یمیت ،دخاش ،اوبزریب ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

سجےندرتخےکےچینتعیبیکفہ بتنجںیماجںیئےگوساےئرسخافٹنفاےلےکہیدحثیرغ بےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،ازرہامسؿ،نامیلؿیمیت،دخاش،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباسابرےںیموجاحصہبرکاؾوکرباالھبےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1796

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ابوزبیر ،شرضت جابز

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َِّ ًَ ٪ب ّؽا َ ٔ ٟصاك ٔٔب بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِ ٠ت ٌَ َة َجا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِظُٜو َشاكٔ ّبا َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٟي ِؽ ُظَ َّ٩َ٠شاك ْٔب اَ ٨َّ ٟار َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ذبِ َت ََّل
يض
َی ِؽ ُظَ ُ٠ضا َٓإَّٔ٧طُ َٗ ِؽ َطض ٔ َؽ بَ ِؽ ّرا َوا ُِ ٟص َؽیِب ٔ َي َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

ہبیتق ،ثیل ،اوبزریب ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اح،ب اک اکی الغؾ اؿ یک اکشتی ےل رک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللاح،بدفزخںیماجےئاگ۔رفامایںیہنمتوھجٹوبےتلوہاسےئلہکفہوزفہدبرافر
حلصدحہیبیںیموموجداھت۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباسابرےںیموجاحصہبرکاؾوکرباالھبےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1797

راوی  :ابوَکیبً ،ث٤ا ٪ب٧ ٩اجيہً ،بؽاہلل ب٣ ٩ش ٥٠ابی كيبہً ،بؽاہلل ب ٩بزیؽة ،شرضت بزیؽہ

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ٧ ٩ا ٔج َي َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی كَ ِي َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
وت بٔأ َ ِرقٕ إ ٔ ََّّل بٌُ َٔث َٗائ ّٔؽا َوُّ ٧ورا َُ ٟض ِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَ َش ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔی یَ ُُ ٤

یب َو ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی كَ ِي َب َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل َوص َُو أَ َػ ُّض

اوبرک ب،امثعؿ نبانہیج ،دبعاہللنبملسمایبہبیط،دبعاہلل نبربدیة،رضحتربدیہ ےتہ ںیہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکریمےاحصہبںیمےسوجسجزنیمرپوفتوہاگفاہںےسایقتمےکدؿفاہںےکولوگںاکاقدئافراؿےئلیکونرنبرک
اےھٹ اگ ایق تم ےک دؿ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ دبعاہلل نب ملسم اس دحثی وک اوبہبیط ےس فہ ربدی ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسرمالسًلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرک ب،امثعؿنبانہیج،دبعاہللنبملسمایبہبیط،دبعاہللنبربدیة،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباسابرےںیموجاحصہبرکاؾوکرباالھبےہک

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1798

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ،نرض ب ٩ش٤اؼ ،سيٕ ب٤ً ٩زً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز

ٕ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رض بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا َس ِي ُ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
و ٪أَ ِػ َصابٔی َٓ ُ٘وُٟوا ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ ًَل َی َ ِّ
َش َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢أَبُو
ًُ ََ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت َُِّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩ي ُش ُّب َ

َّ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
و٢
وَ ٢و َس ِي ْ
ٕ َِ ٣ح ُض ْ
رض َِ ٣ح ُض ْ
رک َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز إَّٔل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َواُ ِ ٨َّ ٟ
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣
اوبرکب نب انعف ،رضن نب امحد ،فیس نب رمع ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای بج مت اےسی ولوگں وک دوھکی وج ریمے احصہب وک ربا الھب  ےتہ وہں وت اؿ ےس ہہک دف اہمترے رس رپ اہلل یک تنعل۔ ہی
دحثیرکنمےہ۔ل اسدحثیوکدیبعاہللنبرمعیکرفاتیےسرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،رضننبامحد،فیسنبرمع،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1799

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ،ابو٠٣يٜہ ،شرضت ٣شور ب٣ ٩رخ٣ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
رخ ََ ٣ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َي ُ٘و َُ ٢وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔإ ٔ َّ ٪بَىٔی صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ا ِس َتأ ِ َذُ٧ونٔی فٔی أَ ِ ٪یُ ُِ ٜٔ ٨صوا ابِ ََ ٨ت ُض ًَِ ٥ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ٓ َََل آ َذ ُ ٪ث ُ َََّّ ٥ل آ َذ ُ٪

یؽ ابِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِ ٪یُ َل ِّ َٙ ٠ابِ ًَٔ٨ی َو َی ِٜٔ٨ضَ ابِ ََ ٨ت ُض َِٓ ٥إَٔ َّ ٧ضا َب ِـ ٌَ ْة ٔ٣ىِّی َیزٔیبُىٔی َ٣ا َرابَ َضا َویُ ِؤذٔیىٔی َ٣ا
ث ُ َََّّ ٥ل آ َذ ُ ٪إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُز ٔ َ

آ َذا َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رخ ََ ٣ة
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
ِ َ ٧ص َو َص َذا
ہبیتق،ثیل،اوبةلنکہ،رضحتوسمرنبرخمہمےسرفاتیےہہکںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربنمرپہیرفامےتوہےئانس
ہک ونب اشہؾ نب ریغمہ ےن ھجم ےس ااجزت اچیہ ہک ل  اینپ زلیک اک اکنح یلع ےس رک دںی۔ ںیم اس ابت یک ااجزت ںیہن داتی آپ ےس

نیترمہبتایسرطحےنہکےکدعبرفامایاہںہیوہاتکسےہہکیلعنبایباطبلارگریمییٹیبوکالطؼدانیاچےہوتدےدےافراؿیک
یٹیبےساکنحرکےل۔ریمییٹیبافہمطریمےدؽاکڑکٹا ےہوجاےسربااتگلےہفہےھجم ربااتگلےہسجزیچےساےسفیلکتوہیتےہ
ےھجماسزیچےسفیلکتوہیتےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبةلنکہ،رضحتوسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1800

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،اسوؼ بً ٩ا٣ز ،جٌَف اش٤زً ،بؽاہلل بً ٩لاء ،اب ٩بزیؽة ،شرضت بزیؽہ

ئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َؽ َة
َف اْلِ َ ِش َ٤ز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوؼُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ

ئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اك َُٔ ٤ة َو ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا ًَٔ ٢ل ٔ ٌّی َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ
ا ٪أَ َش َّب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َي ٌِىٔی ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِيتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
اربامیہ نب دیعس وجرہی ،اوسد نب اعرم ،رفعج ارمح ،دبعاہلل نب اطعء ،انب ربدیة ،رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکوعروتںںیم بےسزایدہتبحمرضحتافہمطےسافررمدفںںیم بےسزایدہتبحمرضحتیلعےسیھت۔اربامیہ
 ےتہںیہینعیآپےکالہتعیبںیمےس۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،اوسدنباعرم،رفعجارمح،دبعاہللنباطعء،انبربدیة،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1801

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہ ،ایوب ،اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زبیر

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ََک
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣يَ َٜة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪يا ذ َ َ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َٓاك َُٔ ٤ة َب ِـ ٌَ ْة ٔ٣ىِّی یُ ِؤذٔیىٔی َ٣ا آذَا َصا َویُ ِٔ ٨ؼبُىٔی َ٣ا
ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َج ِض ََٕ ٓ ١ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
أَ ِن َؼ َب َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َو َٗا ََُ ٢یِرُ َواش ٔ ٕؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض صََ َٜذا َٗا َ ٢أَ ُّی ُ

و ٪ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة َر َوی ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا
رخ ََ ٣ة َویُ ِص َت َُ ٤
 ١أَ َِ ٪یَ ُٜ
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩

ادمحنبعینم،اامسلیع نب ہیلع ،اویب،انب ایبةلنکہ،رضحت دبعاہللنبزریب ےسرفاتی ےہہک رضحت یلع ےناوبلہج یکیٹیباک ذرک
ایکوتہیابتیبن ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسکتیچنہپوتآپےنرفامایافہمطریمےدؽاکڑکٹاےہوجزیچاےسفیلکت دیتیےہفہےھجم
فیلکت دیتی ےہ افر وج زیچ اےس بعت دیتی ےہ فہ ےھجم یھب بعت دیتی ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔ اویب یھب انب ایب ةلنکہ ےس فہ
اوبزریب افر یئکدفرسے رضحات ےس رفاتی رکےت ںیہ ہکبج ضعب رضحات انب ایب ةلنکہ ےس رفاتی وسمر ےک وحاےل ےس رفاتی
رکےتںیہ۔اامتحؽہیےہہکاوہنںےندفونںےسرفاتییکوہ۔انچہچنرمعفنبدانیریھبانبایبةلنکہےسافروسمرےسایسیکامدنن
دحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اامسلیعنبہیلع،اویب،انبایبةلنکہ،رضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1802

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بؽاٟحبار بِؽاؼیً ،لی بٗ ٩اؼ ،٦اسبان ب ٩نْص ہ٤ؽانی ،سؽی ،ػبيض ٣ولی ا ٦س٤٠ہ ،شرضت زیؽ
ب ٩ارٗ٥

اٟش ِّؽ ِّی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟحبَّارٔ ا َِ ٟب ِِ َؽاؼ ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُٗ ٩اؼَٔ ٕ ٦ش َّؽثَ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٩ن ِْصٕ ا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی ًَ ُِّ ٩
ُػب َ ِي ٕض َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٕٓی َوَٓاك ََٔ ٤ة َوا َِ ٟص َش َٔ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ ٔن أََ٧ا

یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ُػب َ ِي ْض َِ ٣ول َی أ ُ ِّ٦
رح ْب َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟش َاربِت َُِ ٥و ٔسَ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٥ِْ ٠سا٤َِ ٟت َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
َِ
َسَ ٤ََ ٠ة َِ ٟي َص ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
وٖ
نامیلؿنبدبعاابجلردغبادی،یلعنباقدؾ،اابسطنبرصنہداین،دسی،حیبصومیلاؾہملس،رضحتزدینبارمقےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعافہمطافرنسحنیسحےسرفامایہکںیمیھباؿےسزلفںاگسجےسمتزلفںےگ
افرسجےس متحلصرکف ےگاسےس ںیمیھب حلصرکفں اگ۔ہیدحثیرغ بےہل  اسدحثیوکرصػایسدنس ےساجےتنںیہ۔
رضحتاؾہملسےکومیلرعمفػ(وہشمر)ںیہنںیہ۔
رافی  :نامیلؿنبدبعاابجلردغبادی،یلعنباقدؾ،اابسطنبرصنہداین،دسی،حیبصومیلاؾہملس،رضحتزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1803

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ زبیری ،سٔيا ،٪زبيؽ ،طہز ب ٩شوطب ،شرضت ا ٦س٤٠ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أَ ِش ََ ٤ؽ اٟزُّبَی ِر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِي ٕؽ ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ش ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ٪

ائ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ًََّ ١َ ٠ل َی ا َِ ٟص َش َٔ ٩وا ُِ ٟص َشی ِ ٔن َو ًَل ٔ ٕٓی َوَٓاك ََٔ ٤ة َ ٔ ٛش ّ
 ١بَ ِئًی
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ُؤ ََّل ٔ
ئ أَصِ ُ

َو َظ َّ
اػًٔی أَذِص ِٔب ًَ ُِ ٨ض ِ ٥اِّ ٟز ِج َص َوك َ ِّض ِزص َُِ ٥ت ِلضٔی ّرا َٓ َ٘اَِ ٟت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ض َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إٔٔ َّ ٧ک إلٔ َی َظیِر ٕ َٗا َ ٢أَبُو
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َوص َُو أَ ِش َش َُ ٩ط ِي ٕئ ُرو ٔ َی فٔی َص َذا ا َِ ٟب ٔ

ئ َو َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َو ًَائٔظَ َة
َوأَبٔی ا َِ ٟص َِ ٤زا ٔ

ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،ایفس ؿ،زدیب،رہشنبوحبش،رضحتاؾہملسرفامںیتںیہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےننسح
افر نیسح یلع افر افہمط وک اکی اچدر ںیم افڑاھیئ افر داع یک ہک اے اہلل ہی ریمے الہ تیب ںیہ افر اخصولگ ںیہ اؿ ےس اناپیک وک
دفررکےکاںیہنایھچرطحاپکرکدے۔رضحتاؾہملس ےنرعضایکںیمیھباؿےکاسھتوہںوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای متریخ رپ یہ وہ ہیدحثینسححیحص ےہ۔ افر ہیاس اببیک  ب ےسرتہب رفاتی ےہ۔اس ابب ںیم رضحت اسنرمعف نب
انبایبہملسافراوبرمحاءےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،زدیب،رہشنبوحبش،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1804

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،اَسائي٣ ،١يَّسة ب ٩شبيب٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ین شرضت ًائظہ

َّ
َّس َة بِ َٔ ٩شبٔيبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٩
َسائ ٔي ُ
ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ي َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩بظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِظب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
ًَائ ٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ص َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت أَ َش ّؽا أَ ِط َب َط َس ِّ ٤تا َو َؼَّلًّ َو َص ِؽ ّیا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ فٔی ٗ ٔ َيا َٔ ٣ضا
َو ُٗ ٌُوؼ ٔ َصا َٔٓ ٩ِ ٣اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َوکَاِ َ ٧ت إٔذَا َؼ َظَِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َؼ َظ ََِ ٠ًَ ١ي َضا َٗا َِ ٣ت ِٔ ٣َ ٩ِ ٣حٔ ٔ ٠ش َضا َٓ َ٘ َّب َِ ٠ت ُط
َٗ َا ٦إَِٔ ٟي َضا َٓ َ٘ َّبََ ٠ضا َوأَ ِجََ ٠ش َضا فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ َوک َ َ
َوأَ ِجََ ٠ش ِت ُط فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠ش َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ٣ز ٔ َق أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؼ َظَِ ٠ت َٓاك َُٔ ٤ة َٓأ َ َٛب َِّت ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ َّب َِ ٠ت ُط ث ُ ََّ ٥رٓ ٌََ ِت َرأ ِ َس َضا

ٓ ََب َِ ٜت ث ُ َّ ٥أَ َٛب َِّت ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّ ٥رٓ ٌََ ِت َرأِ َس َضا ٓ ََـصٔ َِ ٜت َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْلَ ُه ُّ ٩أَ َّ ٪صَ ٔذظ ٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ َ٘ ٔ ١ن َٔشائ ٔ َ٨ا َٓإٔذَا ه ٔ َی ٔ٩ِ ٣
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ َ
ُفٓ ٌَِتٔ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوف ِّ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُِ ٠ُٗ ٥َ ٠ت ََ ٟضا أ َرأیِتٔ ش ٔی َن أ ِٛب َ ِبتٔ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ِ
ُ َ
ک َٗاَِ ٟت إنِّٔی إٔذّا ََ ٟب ٔذ َر ْة أَ ِظبَرَن ٔی أََّ٧طُ َ٣ي ِّْت ٔ٩ِ ٣
ُفٓ ٌَِتٔ َرأ ِ َس ٔک ٓ ََـ ٔصِٜتٔ َ٣ا َش ََٔ ٠٤ک ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َرأ َس ٔک ٓ ََب َِ ٜيتٔ ث َّ ٥أ ِٛب َ ِبتٔ ًََِ ٠يطٔ َ َ
یب ٔ٩ِ ٣
َس َُ أَصِٔ٠طٔ ُُ ٟصوّٗا بٔطٔ ٓ ََذ َ
اک ش ٔی َن َؿصٔ ُِ ٜت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َو َج ٌٔطٔ َص َذا ٓ ََب َِ ٜي ُت ث ُ َّ ٥أَ ِظب َ َرنٔی أَنِّی أَ ِ َ
َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة

دمحم نب اشبر ،امثعؿ نب رمع ،ارسالیئ ،رسیمة نب  بیب ،اہنمؽ نب رمعف ،اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ںیم
ےناعدا تاچؽنلچوتلصخںافراےنھٹےنھٹیبںیمافہمطتنبدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےسآپےساشمہبیسکوکںیہنداھکی۔ بج
رضحت افہمط آںیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ اجےت اؿ اک وبہس ےتیل افر اینپ ہگج رپ اھٹیبےت۔ ایس رطح بج وضحر
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اؿ ےک اہں فیرفی ےل اجےت وت فہ یھب اینپ  یگ ڑھکی وہ اجیت آپ اک وبہس ںیتیل افر آ وک اینپ ہگج
اھٹبںیت۔انچہچنبجیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسامیبروہےئوتافہمطآںیئافرآپرپرگزپںیآپاکوبہسایلرھپرسااھٹرکرفےن
وج ں۔رضحتاعہشئرفامںیت ںیہہک ےلہپ وت ںیم ھت یتھیھتہکفہوعروتں ںیم  بےس زایدہ دنملقعںیہ نکیلارہاحؽ وعرتںیھت۔
رھپبجآپوفتوہے۔رھپںیمےناؿےسوپاھچہکآپویکںرگرکرسااھٹرکرفےنوج ںافردفرسیرمہبتںیسنہ۔فہرفامےن
یگلہکآپیکایحتہبیطںیم،ںیمےنہیرازاپھچای۔ابتہی ےہہکےھجماتبایآپاسرمضںیمفافتاپاجںیئےگاسرپںیمرفےن
یگلافردفرسیرمہبترفامایہکمتالہتیبںیمےس بےسےلہپےھجمولمیگ۔(ینعیتنجںیم)اسرپںیم ےنسنیگل۔ہیدحثیاسدنس
ےسنسحرغ بےہافریئکدنسفںےسرضحتاعہشئےسوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،امثعؿنبرمع،ارسالیئ،رسیمةنب بیب،اہنمؽنبرمعف،اؾاوملنینمرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرضحتافہمطیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1805

راوی  :ششین ب ٩یزیؽ ٛوفیً ،بؽاٟشَل ٦ب ٩رحب ،ابواٟحصاٖ ،ج٤يٍ ب٤ً ٩یر تيِم

یؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ َّ
رح ٕب ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟحص ٔ
ِم َٗا ََ ٢ؼ َظُِ ٠ت
َّاٖ ًَ ُِ ٩ج َِ ٤ي ٍٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕاٟت َّ ِي ٔ ِّ
َش َّؽثَ َ٨ا شُ َشی ِ ُن بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُِ َ ٩
ا ٪أَ َش َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٓاك َُٔ ٤ة َٓ٘ٔي َ٩ِ ٣ٔ ١
ض کَ َ
ًَٔ٤َّ ًَ ٍَ ٣ی ًَل َی ًَائٔظَ َة ٓ َُشئَِٔ ٠ت أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ

یب َٗا ََ ٢وأَبُو ا َِ ٟحص ٔ
َّاٖ ا ِس ُ٤طُ
ا٣َ ٪ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َػ َّوا ّ٣ا َٗ َّوا ّ٣ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢اَِ ٟت َز ِو ُج َضا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َغ ْ
اَّ ٪
َؼا ُوؼُ بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِو ٕ
اٟث ِور ِّٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟحص ٔ
اِ ٣َ ٪زؿ ًّٔيا
َّاٖ َوک َ َ
ٖ َویُ ِز َوی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ل
نیسح نب سیدی وکیف ،دبعاالسلؾ نب رحب ،اوبا حجاػ ،عیمج نب ریمعیمیت  ےتہ ںیہ ہک ںیم اینپوھپیپاسیکھت رضحت اعہشئیک دختم
ںیماحرضوہاافروپاھچہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسوکسکےس بےسزایدہتبحمیھت۔اؾاوملنینمےنرفامایہکاعہشئےسرھپ
وپاھچہکرمدفںںیمسکےس بےسزایدہتبحمیھتاوہنںےنرفامایہکاؿےکوشرہےس افریھبڑبیایھچرطحاجیتنوہںہک
فہرثکبترفےضرےتھکافرامنزںیزپاھرکےتآ ے۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
ل
رافی  :نیسحنبسیدیوکیف،دبعاالسلؾنبرحب،اوبا حجاػ،عیمجنبریمعیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1806

راوی  :یصٌی ب ٩ؼرست ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ

اض
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩ؼُ ُر ِس َت ا َِ ٟب ِ ٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اض یَ َت َ َّ
َی َت َ َّ
ُح ِو َ ٪ب ٔ َض َؽا َیاص ُِ٥
ُح ِو َ ٪ب ٔ َض َؽا َیاص ُِ ٥یَ ِو ًََ ٦ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓا ِج َت ََ ٍَ ٤ػ َواش َٔبات ٔی إلٔ َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َُ٘ ٩َِ ٠یا أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ

ِ
ا٪
و ٪إَِٔ ٟيطٔ أَیِ َ٤َ ٨ا ک َ َ
اض یُ ِض ُؽ َ
َی ِو ًََ ٦ائٔظَ َة َوإَّٔ٧ا ُ ٧زٔی ُؽ ا َِ ٟعی ِ َر َ٤َ ٛا تُزٔی ُؽ ًَائٔظَ ُة َٓ ُ٘ولٔی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ُِ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
َ
َ
ََک َ ٪أَ َّ٪
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ک أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓأ َِ
رع َق ًَ َِ ٨ضا ث ُ ًََّ ٥ا َؼ إَِٔ ٟي َضا َٓأ ًَا َؼ ِت ا ِٟک َ ََل ََ٘ َٓ ٦اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ػ َواش َٔبات ٔی َٗ ِؽ ذ َ ِ
ٓ ََذ َ َ
ِ
و ٪أَیِ َ٤٨ا َُ ٨ِ ٛت َٓ َ٤َّ ٠ا کَاِ َ ٧ت َّ
اض یَ َت َ َّ
ک َٗا َ ٢یَا أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة
اٟثاَ ٔ ٟث ُة َٗاَِ ٟت ذََ ٔ ٟ
ُح ِو َ ٪ب ٔ َض َؽایَاص ُِ ٥یَ ِو ًََ ٦ائٔظَ َة َٓأ ُِ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
اَ ٨َّ ٟ
اض یُ ِض ُؽ َ َ

ََّل تُ ِؤذٔیىٔی فٔی ًَائٔظَ َة َٓإُٔ َّ ٧ط َ٣ا أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َ َّی ا َِ ٟوو ُِی َوأََ٧ا فٔی َ ٔ ٟص ٔ
یب
اٖ ا َِ ٣زأَة ٕ َُٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣ی ِرٔصَا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َو َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث ًَ َِ ٩ش َّ٤اؼ ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

رع َو َة َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ُِ ٩ر َِ ٣ي َث َة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ُِ ٣ز َس َّل َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رع َو َة ًَل َی رٔ َوا َیا ٕ
رع َو َة ًَ ِ٩
ت ُِ ٣ع َتٕ َٔ ٔ ٠ة َو َٗ ِؽ َر َوی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َو َص َذا َش ٔؽیثْ َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕؽ
ییحی نب درتس ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ولگ ریمی ابری اک ااظتنر ایک رکےت آ ے ہک
سج دؿ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس وہےت وت ایس دؿ دہہی الےت۔ رضحت اعہشئ رفامںیت ںیہ ہک ریمی وسںینک  ب
رضحتاؾہملسےکاہںعمجوہیئافرےنہکوج ںاےاؾہملسولگدہاایےنجیھبےئلیکاعہشئیکابریاکااظتنررکےتںیہاحالہکنل یھباس
رطحریخ وخایہ اچیتہ ںیہ سجرطح اعہشئ۔ ذہلا روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک وہکہکولوگں وک مکح دںی ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساہجںیھبوہںفںیہدہاای اجیھرکںی۔اؾہملسےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذرکایکوت آپ ےنہنمریھپایل۔
نکیلبجرسیتیرمیبتیھبیہیابتیکوتآپےنرفامایاؾہملسمتےھجماعہشئےکقلعتمگنتہنایکرکف۔اسےیلہکاسےکالعفہمت
ےس یسک ےک احلػ ںیم ھجم رپفیح انزؽ ںیہن وہیئ۔ ضعبرضحات ہی دحثیامحد نبزدی ےس فہ اشہؾ نب رعفہ ےس فہ اےنپ فادل ےس
افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمالسً لقن رکےت ںیہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ افر اشہؾ نب رعفہ ےس وعػ ےک وحاےل
ےس یھب وقنمؽ ےہ۔ فہ رةینہ ےس افر فہ اؾ ہملس ےس ایس مسق یک دحثی لقن رکےت ںیہ۔ اس ںیم رفاایت فلتخم ںیہ۔ نامیلؿ نب
اشہؾنبرعفہےسامحدنبزدییہیکدحثییکامدننلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینبدرتس،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1807

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززاً ،ٚبؽاہلل ب٤ً ٩زو ب٤٘٠ً ٩ہ ٣کی ،اب ٩ابی ششین ،اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،شرضت ًائظہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚبؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی شُ َشی ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة
ک فٔی
رضا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َز ِو َج ُت َ
َخ َٗةٔ َ ٔ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّٔ ٪جبِرٔی ََ ١جا َئ بٔ ُؼ َورت َٔضا فٔی ٔ ِ
رحیز ٕ َظ ِ َ
َخة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َو َٗ ِؽ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
ُّ
َغ ْ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ

ٔی َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َر َوی ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
َک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ٩
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ُِ ٣ز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ًَائٔظَ َة َو َٗ ِؽ َر َوی أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،دبعاہللنبرمعفنبہمقلعیکم،انبایبنیسح،انبایبةلنکہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکربجالیئاکی
رمہبت اکی ریمشی ڑپکے ںیم ریمی وصرت ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر رفامای ہک ینعی اعہشئ آیکپ داین
آرخت ںیم ویبی ںیہ۔ ہی دحثی نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ دبعاہلل نب رمعف نب ہمقلع یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ۔
دبعارلنمح نب دہمی اس دحثی وک دبعاہلل نب دانیر ےس ایس دنس ےس رمالسً لقن رکےت وہےئ اس ںیم رضحت اعہشئ اک ذرک ںیہن
رکےت۔اوبااسہمیھباشہؾنبرعفہےسفہاےنپفادلےسفہرضحتاعہشئےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطح
لقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،دبعاہللنبرمعفنبہمقلعیکم،انبایبنیسح،انبایبةلنکہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1808

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ًائظہصؽیث ػصيض ےہ۔

َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا

اٟش ََل ََٗ ٦اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َو ًََِ ٠يطٔ َّ
ْقأ ُ ًََِ ٠ي ٔک َّ
اٟش ََل ُ٦
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة َص َذا ٔجبِرٔی ُ
َ ١وص َُو َي ِ َ
َو َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َت َزی َ٣ا ََّل َ َ ٧زی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اےاعہشئہیربجالیئںیہافرںیہمتالسؾ ےتہںیہرضحتاعہشئرفامںیتںیہہکںیمےنوجابدای"عَلَن ِہال َّس َل ُؾ َف َر ْہمَ ُةا َ
ّللِّ َفَب ََک ُی ُة"
آپفہدےتھکیںیہوجل ںیہندےتھکی۔ہیدحثیحیحصےہ۔
ت
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاع شمجددثیحیحصےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1809

راوی  :سویؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،زَکیا ،طٌيی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بؽاٟزش ،٩٤شرضت ًائظہ

َکیَّا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ْؽ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِظب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
َّ
َّ
اٟش ََل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت َو ًََِ ٠يطٔ َّ
ْقأ ُ ًََِ ٠ي ٔک َّ
اٟش ََل َُ ٦و َر ِش َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َٗا َ٢
َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی ََ ١ي ِ َ

يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َػ ٔص ْ
وسدی ،دبعاہلل نب ابمرک ،زرکای ،یبعش ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن ےھجم رفامای ہک
ّللَّ َفَب ََک ُی ُةہیدحثیحیحصےہ۔
ربجالیئںیہمتالسؾ ےتہںیہ۔ںیمےناہکال َّس َل ُؾ َف َر ْہمَ ُةا ِ
رافی  :وسدی،دبعاہللنبابمرک،زرکای،یبعش،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1810

راوی  :ش٤يؽ ب٣ ٩شٌؽة ،زیاؼ ب ٩ربيٍ ،ظاٟؽ ب ٩س٤٠ہ ٣عزومی ،ابوبزؼة ،شرضت ابو٣وسی

وسی َٗا َ٣َ ٢ا
َش َّؽثَ َ٨ا شُ َِ ٤ي ُؽ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا زٔیَا ُؼ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َش َّؽثَ َ٨ا َظاُ ٔ ٟؽ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شؽ ْ
ٔیث َٗ ُّم ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ًَائٔظَ َة إ ٔ ََّّل َو َج ِؽَ٧ا ً ٔ َِ ٨ؽصَا ُٔ ٨ِ ٣ط ًٔ٤ِّ ٠ا َٗا َ ٢أَبُو
أَ ِطک َ َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا أَ ِػ َص َ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دیمحنبدعسمة،زایدنب رعیب ،اخدلنبہملسزخمفیم،اوبربدة،رضحتاوبومیسےسرفاتی ےہہکبجل ولوگں ینعی(احصہبرکاؾ)
وکیسکدحثیےک ابرےںیمااکشؽوہاتافررضحتاعہشئاسےکابرےںیموپےتھچوتاؿےکاپساساکملعوہات۔ہیدحثینسح
حیحصرغ بےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،زایدنبرعیب،اخدلنبہملسزخمفیم،اوبربدة،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1811

٣وسی ب ٩ك٠صہ
راوی ٗ :اس ٥ب ٩ؼی٨ار ٛوفیٌ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ،زائؽہً ،بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،شرضت ٰ

وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زائ َٔؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
َ٣ا َرأَیِ ُت أَ َش ّؽا أَٓ َِؼضَ ًَٔ ٩ِ ٣ائٔظَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اقمسنبدانیروکیف،اعمفہینبرمعف،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،رضحتومٰیسنبہحلطےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئےس
زایدہحیصفیسکوکںیہنداھکی۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اقمسنبدانیروکیف،اعمفہینبرمعف،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،رضحتومٰیسنبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1812

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب و ب٨ؽار ،یصٌی ب ٩ش٤اؼً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩عتار ،ظاٟؽ شذاء ،ابوًث٤ا٧ ٪ہؽی ،شرضت ً٤زو ب٩
ًاؾ

وب َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
وب َٗ َاَّل َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩ش َّ٤اؼ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ا ِِ ٤ُ ٟع َتارٔ َش َّؽثَ َ٨ا َظاْ ٔ ٟؽ ا َِ ٟص َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

اس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط ًَل َی َج ِي ٔع ذَا ٔ
ک َٗا ًََ ٢ائٔظَ ُة ُُِٗ ٠ت ٔ٩ِ ٣
ض أَ َش ُّب إَِٔ ٟي َ
اٟش ََل ٔس َٔٗ ١ا ََٓ ٢أ َ َت ِي ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
ِ
ت ُّ
اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُوصَا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اربامیہ نب وقعیب ف دنبار ،ییحی نب امحد ،دبعازعلسی نب اتخمر ،اخدل ذحاء ،اوبامثعؿ دہنی ،رضحت رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنذاتالسلسےکرکشلاکاریمرقمرایک۔رضحترمعفنباعصرفامےتںیہبجںیمآایوت
آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ای روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسآپسک ےس  ب ےس زایدہ تبحم رکےت ںیہ؟ آپ ےن
رفامایاعہشئےسںیمےنوپاھچرمدفںںیمےس؟آپےنرفامایاسےکفادلاوبرکبےس۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیبفدنبار،ییحینبامحد،دبعازعلسینباتخمر،اخدلذحاء،اوبامثعؿدہنی،رضحترمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1813

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ا٣وی ،اس٤اًي ١ب ٩ابی ظاٟؽٗ ،يص ب ٩ابی شاز ،٦شرضت ً٤زو بً ٩اؾ

َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َظإ ٔ ٟؽ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َشازٕٔ ٦

ک َٗا ًََ ٢ائٔظَ ُة َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُوصَا َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ض إَِٔ ٟي َ
اؾ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ َش ُّب ا٨َّ ٟا ٔ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ي ٕص
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اربامیہ نب دیعس وجرہی ،ییحی نب دیعس اومی ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت رمعف نب اعص رفاتی رکےت ںیہ ہک
ںیم ےن آپ ےس وپاھچ آپ سک ےس  ب ےس زایدہ تبحم رکےت ںیہ آپ ےن رفامای اعہشئ ےس ںیم ےن وپاھچ رمدفں ںیم ےس سک
ےسآپےنرفامایا سےکفادلےس ینعیاوبرکبےسہی دحثیاسدنسےسنسح رغ ب ےہ۔اامسلیعاےسسیقےس رفاتیرکےت

ںیہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،ییحینبدیعساومی،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحترمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1814

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بؽاہلل بً ٩بؽاٟزش ٩٤ب٤ٌ٣ ٩ز انؼاری ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕ َش َّؽث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ئ ََِ ٔٛـ ٔ ١اٟثَّرٔی ٔؽ ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
اٟل ٌَاَ ٔ ٦وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوأَبٔی
ًَ ١ائٔظَ َة ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٓ ٢ـ ُ

وسی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕص َُو أَبُو ك ُ َوا ََ ٟة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َُ ٣
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص
ٔث َ٘ ْة َو َٗ ِؽ َر َوی ًَ ُِ ٨ط َ٣اُ ٔ ٟ
یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدبعارلنمحنبرمعمااصنری،رضحتاسننب امکلےسرفاتیےہہکوضحریلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاعہشئیکامتؾوعروتںرپاسرطحتلیضفےہسجرطحرثدییکامتؾاھکونںرپ۔اساببںیمرضحتاعہشئافر
اوبومیس ےس یھب رفاتی ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم یک تینک اوبوطاہل ااصنری دمینی ےہ۔ فہ
ہقثںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدبعارلنمحنبرمعمااصنری،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1815

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪ابواسص ،ٙشرضت ً٤زو بُ ٩اٟب

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َص َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ َُٔ ٩أٟبٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل

يب َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َ٧ا ًََ ٩ِ ٣ٔ ٢ائٔظَ َة ً ٔ َِ ٨ؽ ًَ َّ٤ارٔ بِ َٔ ٩ی ٔ ٕ
اَس َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِ ٔ
َغ ِب َِ٘ ٣بُو ّشا َ٨ِ ٣بُو ّشا أَتُ ِؤذٔی َشب ٔ َ
يض
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رمعف نب اغبل ےس رفاتی ےہ ہکامعر نب ایرس یک وموجدیگ ںیم یسک
صخش ےنرضحتاعہشئوک ھچک اہک وتاوہنں ےنرفامایہکرمدفد افر دبرتنیآدیمدعفوہ اج مت یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس یکالڈیل
رہقیفایحتوکاذتیاچنہپےتوہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترمعفنباغبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1816

راوی  :ب٨ؽارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،ابوبرک بً ٩ياغ ،ابوشؼینً ،بؽاہلل ب ٩زیاؼ اسؽی ،شرضت ًبؽاہلل ب ٩زیؽ

غ ًَ ِ ٩أَبٔی ُش َؼی ِ ٕن ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔ َیاؼ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َخة ٔ َي ٌِىٔی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی
اْلِ َ َسؽ ِّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ََّ ٤ار بِ َ ٩یَ ٔ ٕ
اَس َي ُ٘و ُ ٢ه ٔ َی َز ِو َج ُت ُط فٔی ُّ
اٟؽَ ِ ٧يا َو ِاْل ٔ َ
َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،دبعاہللنبزایدادسی،رضحتدبعاہللنبزدیادسیےسرفاتیےہہک
ںیم ےن امعر نب ایرس وک ہی  ےتہ وہےئ انس ہک اعہشئ داین آرخت ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیہ۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :دنبار،دبعارلنمحنبدہمی،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،دبعاہللنبزایدادسی،رضحتدبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1817

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ؿيیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪ش٤يؽ ،شرضت ا٧ص

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َّ
ض
اٟـي ُِّّی َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪شُ َِ ٤ي ٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َٔٗ ٢ي َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ َش ُّب ا٨َّ ٟا ٔ
ک َٗا ًََ ٢ائٔظَ ُة ٗٔي َ ٩ِ ٣ٔ ١اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو َصا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
إَِٔ ٟي َ
يض َ ٔ
َغ ْ
َشؽٔیثٔ إَٔ َ ٧ص

ادمح نب دبعة یبض  ،رمتع نب نامیلؿ ،دیمح ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ وضحر یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس اؿیک سوبحب رتنی صخش
ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای اعہشئ۔ رمدفں ںیم ےس وپاھچ ایگ وت رفامای اؿ ےک فادل (اوبرکب) ہی اس دنس ےس نسح حیحص
رغ بےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض ،رمتعنبنامیلؿ،دیمح،رضحتاسن

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

رضحتدخہجییکتلیضف
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدخہجییکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1818

راوی  :ابوہظا ٦رٓاعی ،شٔؽ بُ ٩ياث ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ ا ٕ ٦اِّ ٟزَٓاعٔی َش َّؽثَ َ٨ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
َغ ُت ًَل َی أَ َشؽٕ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا ٔ ِ
اث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ُّ
َّ
َّ
َک َر ُسو ٔ٢
و ٪أَ ِؼ َر ِٛت َُضا َو َ٣ا ذ َ
َاک إ ٔ ََّّل ل ٔ َٜث ِ َرة ٔذ ٔ ِ ٔ
َغ ُت ًَل َی َظؽٔی َح َة َو َ٣ا بٔی أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا ٔ ِ
اََ ٟ ٪ي ِذبَ ُض َّ
اٟظا َة َٓ َيتَت َ َّب ٍُ ب ٔ َضا َػ َؽائ ََٔ ٙظؽٔی َح َة َٓ ُي ِضؽ َٔیضا َُ ٟضَٗ َّ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٟ ٥َ ٠ضا َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ

َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوباشہؾرافیع،صفحنب ایغث،اشہؾنب رعفة،رعفة ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہفہ رفامیتںیہہکےھجمرضحتدخہجیےکالعفہ
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکیسکویبیرپرکشںیہنآایاحالہکنںیمےناؿوکںیہناپای۔اسرکشیکفہجرصػاینتیھتہک
یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہل فملساںیہنرثکبتایدرکےتافررضحتدخہجییک ہللیوںوک التشرکےک اؿوکوگتشاک دہہیےتجیھب۔ہی
دحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوباشہؾرافیع،صفحنبایغث،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

رضحتدخہجییکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1819

٣وسی ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ
راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١بٰ ٩

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َش َش ِؽ ُت أَ َش ّؽا
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ٣ا َش َش ِؽ ُت َظؽٔی َح َة َو َ٣ا َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َب ٌِ َؽ َ٣ا َ٣ا َت ِت َوذََ ٔ ٟ
َّ
يض ٔ٩ِ ٣
َش َصا بٔب َ ِي ٕت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ ََّل َػ َع َب ٓ ٔيطٔ َو ََّل َن َؼ َب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب َ
َٗ َؼبٕ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی بٔطٔ َٗ َؼ َب اِ ٠ُّ ٟؤ ُٟؤٔ
نیسحنبرحثی،لضفنبومٰیساشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدخہجیےکالعفہیسکرپاام 
رکش ںیہن ایک۔ احالہکن ریما اکنح یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ یک فافت ےک دعب وہا نکیل یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اںیہن تنج ںیم اےسیرھگ یک اشبرتدی وج ومیت ےس انب وہاےہ۔ ہناس ںیم وشرف لغ ےہ ہن اذیاءففیلکت ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص
ےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومٰیساشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدخہجییکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1820

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسصا ٚہ٤ؽانیً ،بؽة ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب

َف َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص َ ٙا َِ ٟض َِ ٤ؽان ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ظیِرُ ن َٔشائ َٔضا َظؽٔی َح ُة ب ٔ ُِ ٨ت ُظ َویِٕ ٔ ٠ؽ َو َظیِرُ ن َٔشائ َٔضا
ض َو ًَائٔظَ َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اَ ٪وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َِ ٣زیَ ُ ٥ابِ َُ ٨ة ً َِٔ ٤ز َ

اہرفؿ نب ااحسؼ ہداین ،دبعة ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت یلع نب ایب اطبل رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
رفامےتوہےئانسہکدخہجیاےنپزامےنیکوعروتںںیم بےسرتہبافررممیتنبرمعاؿاےنپزامےنیکوعروتںںیم بےسایھچ
ںیھت۔اساببںیمرضحتاسننبامکلافرانبابعسےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :اہرفؿنبااحسؼہداین،دبعة،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتدخہجییکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1821

راوی  :ابوبرک ب ٩ز٧حویہً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص

رک بِ َُ ٩زُ ِ ٧ح َویِطٔ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اَ ٪و َظؽٔی َح ُة ب ٔ ُِ ٨ت ُظ َویِٕ ٔ ٠ؽ َوَٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ َوآس َٔي ُة ا َِ ٣زأَ ُة
ک ٔ ٩ِ ٣ن َٔشا ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ش ِشبُ َ
ئ ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟی َن َِ ٣ز َی ُ ٥ابِ َُ ٨ة ً َِٔ ٤ز َ
ٔ ُِف ًَ ِو ََٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ

اوبرکب نب زوجنہی ،دبعارلزاؼ  ،رمعم ،اتقدة ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترے
(اابتعفادتقاءرکےن)ےکےئلاچروعرںیتیہاکیفںیہ۔رممیتنبرمعاؿ،دخہجیتنبوخدلی،افہمطتنبدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس،
افررفوعؿیکویبیآہیس۔ہیدحثیحیحصےہ۔

رافی  :اوبرکبنبزوجنہی،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1822

راوی ً :باض ً٨بری ،یصٌی بٛ ٩ثیر ً٨بری ابوُشا٣ ،٪ش ٥٠ب ٩جٌَف ،ش ٥ٜب ٩ابا ،٪شرضت اَک٣ہ

ا٪
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أ ٪ث َ٘ ّة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَبَ َ
َف َوک َ َ
َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی أَبُو ُ ََّش َ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَب ْ
اٟؼ ِبضٔ َ٣ا َت ِت ُٓ ََلُ َ ٧ة َ ٔ ٟب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َح َؽ
ٔرک ََ ٣ة َٗا َٔٗ ٢ي ََّٔ ١لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َب ٌِ َؽ َػ ََلة ٔ ُّ
َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط أَ َت ِش ُح ُؽ َص ٔذظ ٔ َّ
َاس ُح ُؽوا َٓأ َ ُّی
اٟشا ًَ َة َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟي َص َٗ ِؽ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥آیَ ّة ٓ ِ
اب أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا
آ َی ٕة أَ ًِوَ َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ذصَ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
ا َِ ٟو ِجطٔ
ابعس ربنعی ،ییحی نب ریثک ربنعی اوباسغؿ ،ملسم نب رفعج ،مکح نب اابؿ ،رضحت ارکہم ےس رفاتی ےہ ہک انب ابعس ےس رجف یک
امنز ےک دعب اہک ایگ یبن ارکؾ یک الفں ویبی وفت وہیئگ ںیہ۔ فہ وفراً  ےدے ںیم رگ ے۔ اؿ ےس اہک ایگ آپ اس فتق  ےدہ رک رےہ
ںیہ۔ آپ ےن رفامای ایک روسؽ اہلل ےن ںیہن رفامایہک بج مت وکیئ اشنیندوھکی وت  ےدہ ایکرکف سپ یبن ارکؾ یک ازفاج رہطمات ےک اھٹ
اجےنےسڑبھرکوکیسناشنینوہیگہیدحثینسحرغ بےہل اسدحثیوکرصػاسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :ابعسربنعی،ییحینبریثکربنعیاوباسغؿ،ملسمنبرفعج،مکحنباابؿ،رضحتارکہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1823

راوی  :ب٨ؽارً ،بؽاٟؼ٤ؽ ،ہاط ٥ب ٩سٌيؽ ٛوفی٨ٛ ،ا٧ہ ،شرضت ػٔيہ ب٨ت یصٌی

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟوار ٔٔث َش َّؽثَ َ٨ا َصا ٔط ْ ٥ص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ٨َ ٔ ٛاُ َ ٧ة َٗا َ٢
َش َّؽثَت ِ َ٨ا َػ ٔٔ َّي ُة ب ٔ ُِ ٨ت شٌُ َ ٕ ٓی َٗاَِ ٟت َؼ َظ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِؽ بَ ََِ ٠ىٔی ًَ َِ ٩شٔ َِؼ َة َو ًَائٔظَ َة َ َلَک ْ٦
اَّ ٪أ ٟذی بَ ََ َِ ٠ضا
ٕ َتُٜوَ٧ا َٔ ٪ظی ِ ّرا ٔ٣ىِّی َو َز ِوظٔی َُ ٣ص َّْ ٤ؽ َوأَبٔی صَ ُ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
وسی َوک َ َ
ارو َُ ٪و ًَ ِِّم َُ ٣
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل ُِٗ٠تٔ َٓ َِ ٜي َ
ٓ ََذ َ ِ

َک ًَُ ٦ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ضا َو َٗاُٟوا ِ َ ٧ص ُ ٩أَ ِز َوا ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا ِ َ ٧ص ُ ٩أَ ِ َ
ات ًَ ِّ٤طٔ َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َػ ٔٔ َّي َة إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ صَا ٔط ٕ٥
َوبَ َُ ٨
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ک ا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
ا ِلُٜوف ٔ ِّی َوَِ ٟي َص إ ٔ ِس َ٨اؼُ ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ

دنبار ،دبعادمصل ،اہمش نب دیعس وکیف ،انکہن ،رضحت ہیفص تنب ییحی ےس رفاتی ےہ اکی رمہبت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمےاپسفیرفیالےئ ےھجمرضحتہصفح افراعہشئ ےساکیابتیچنہپ یھتںیم ےنیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےساس وک
ذرکایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتےناؿ ےسویںںیہناہکہکمتھجم ےسرتہبسکرطح وہیتکسوہ۔ریمےوشرہ
دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ۔ ریمے فادل اہرفؿ ہیلع االسلؾ ںیہ افر ریمے اچچ ومٰیس ہیلع االسلؾ ںیہ۔ فہ ابت ہی یھت ہک رضحت
اعہشئ افر ہصفح ےن اہک اھت ہک ل  یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی مت ےس زایدہ زعمز ںیہ۔ اس ےئل ہک ل  آپ یک ویبایں
یھبںیہافراچچیکایٹیبںیھب۔اساببںیمرضحتاسنےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػاہمش
وکیفیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دنبار،دبعادمصل،اہمشنبدیعسوکیف،انکہن،رضحتہیفصتنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1824

راوی  :اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور وًبؽ ب ٩ش٤يؽً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ،شرضت ا٧ص

َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ًَ ِب ُؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ َٗاَّلَ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢بَ ََ َّ ٠ػ ٔٔ َّي َة أَ َّ٪
ی ٓ ََب َِ ٜت ٓ ََؽ َظ ََِ ٠ًَ ١ي َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی َت ِبکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِبٔ ٜ
َشٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت ب ٔ ُِ ٨ت یَ ُضوؼ ٔ ٓ ٕ
ٔيک َٓ َ٘اَِ ٟت َٗاَِ ٟت لٔی
َشٔ َِؼ ُة إنِّٔی ب ٔ ُِ ٨ت یَ ُضوؼ ٔ ٓ ٕ
ِرخ
ی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔٔ َّ ٧ک ََّلبِ َُ ٨ة ٔ َ ٧ي ٕ ٓی َوإ ٔ َّٔ ٤َّ ًَ ٪ک َٔ ٨َ ٟي ٌّی َوإٔٔ َّ ٧ک ََ ٟت ِص َت ٔ َ ٧ي ٕ ٓی َٓٔ َ
ٔيَ ٥تٔ َ ُ
ًََِ ٠ي ٔک ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢اتقٔی اہللَ یَا َشٔ َِؼ ُة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ااحسؼنبوصنمرفدبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،رضحتاسنےسرفاتیےہہکرضحتہیفصوکاتپالچہکرضحتہصفحےن
اؿ ےک اب رے ںیم اہک ہک فہ وہیدی یک یٹیب ںیہ۔ اس رپ ہیفص رفےن وج ں۔ اےنت ںیم اؿ ےک اہں یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
فیرفیےلآےئہکبجفہرفریہںیھت۔آپےنوپاھچویکںرفریہوہ؟رعضایکہکہصفحےنےھجموہیدییکیٹیباہکےہ۔یبنارکؾ
ےنرفامایہکمتیبنیکیٹیب وہاہمترےاچچیبنںیہافرمتیبنیکویبیوہ۔سپفہ(ینعیہصفح)مترپسکابتںیمرخفرکیتےہ۔رھپآپ
ےنرفامایہصفحاہللےسڈرف۔ہیدحثیدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمرفدبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1825

٣وسی ب ٩يٌ٘وب ز٣عی ،ہاط ٥ب ٩ہاطً ،٥بؽاہلل ب ٩وہب ،شرضت ا٦
راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩ظاٟؽ بً ٩ث٤ہٰ ،
س٤٠ہ

وب اٟزَّ ِ٣ع ٔ ُّی ًَ َِ ٩صا ٔط ٔ ٥بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ابِ ُِ ًَ ٩ث ََ ٤ة َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی َُ ٣
وسی بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َصا ٔط ٕ ٥أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ ََ ٩وص ِٔب بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة أَ ِظب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ِظب َ َر ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؼ ًَا َٓاك ََٔ ٤ة ًَ َا٦

ا ِِ َٔ ٟتضٔ َٓ َ٨ا َجا َصا ٓ ََب َِ ٜت ث ُ ََّ ٥ش َّؽثَ َضا ٓ ََـ ٔص َِ ٜت َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأ َ ِٟت َُضا ًَ ِ ٩بُکَائ َٔضا
ئ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة إ ٔ ََّّل
َو َؿ ٔصَٔ ٜضا َٗاَِ ٟت أَ ِظب َ َرنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َی ُُ ٤
وت ٓ ََب َِ ٜي ُت ث ُ َّ ٥أَ ِظب َ َرن ٔی أَنِّی َسي َِّؽةُ ن َٔشا ٔ

اََ ٓ ٪ـ ٔصُ ِٜت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َِ ٣ز َی َ ٥ب ٔ َِ ٨ت ً َِٔ ٤ز َ
َغ ْ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب اخدل نب عیمہ ،ومٰیس نب وقعیب زیعم ،اہمش نب اہمش ،دبعاہلل نب فبہ ،رضحت اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک یبن ارکؾ
ےنحتفہکمےکاسؽافہمطوکالبایافراؿےکاکؿںیمرسوگیشیک۔فہرفےنوج ںرھپدفابرہرسوگیشیکوتفہ ےنسنیگل۔رضحتاؾہملس
رفامںیتںیہہکںیمےنآپیکفافتےکرضحتافہمطےسےلہپافررفےنافردعبںیم ےنسنیکفہجوپیھچوتاوہنںرفامایہکےلہپآپ
یبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنےھجماینپفافتیک ربخدیےسجنس رک ںیمرفےنیگل رھپ رفامایہک تنج ںیمرممی تنبرمعاؿ ےک
العفہامتؾوعروتںیکرسادروہیگہینسرکںیم ےنسنیگل۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنباخدلنبعیمہ،ومٰیسنبوقعیبزیعم،اہمشنباہمش،دبعاہللنبفبہ،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1826

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،سٔيا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ات َػاشٔبََُ ٓ ٥ِ ُٜؽ ًُو ُظ َٗا َ ٢أَب ُو ً َٔيسی َص َذا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظیِرُ َُ ٥ِ ٛظیِرُ ُْٔ ٥ِ ٛلَصِٔ٠طٔ َوأََ٧ا َظیِرُ ُْٔ ٥ِ ٛلَصِلٔی َوإٔذَا ََ ٣
َّ
َّ
َشؽ ْ
رع َو َة ًَ ِ٩
یب َػ ٔص ْ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
يض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ اٟث ِور ِّٔی َ٣ا أَ َٗ ََّ ٩ِ ٣َ ١ر َوا ُظ ًَ ِ ٩اٟث ِور ِّٔی َو ُرو ٔ َی َص َذا ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ َس َّل
دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ایفسؿ،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
متںیمےسرتہبنیفہےہوج اےنپرھگ فاولںےئلیکرتہبےہ افرںیممتےس بےساےنپرھگفاولںےئلیکرتہبوہںافر بجمتںیمےس
وکیئ رماجےئوتاےسوھچڑدف ینعیاسیکربایئےسایدہن رکف۔ہیدحثینسح حیحصےہ۔افراشہؾ نبوعرہ ےس یھباؿ ےکفادل ےک
وحاےلےسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمالسًوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ایفسؿ،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1827

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی٣ ،ص٤ؽ ب ٩یوسٕ ،اَسائي ،١وٟيؽ ،زیؽ ب ٩زائؽہ ،شرضت ًبؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ

َسائ ٔي َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟؤٟيؽٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩زائ ٔ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َخ َد إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥وأََ٧ا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یُ َب ُِِّ ٠ىٔی أَ َش ْؽ ًَ ِ ٩أَ َش ٕؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َصابٔی َط ِيئّا َٓإٔنِّی أُش ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِ ُ
َسٔ٠ي ُ ٥اٟؼَّ ِؽرٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا َّٕ َ٘ َٓ ٢ش َُ ٤ط َٓاَ ِ ٧ت َض ِي ُت إلٔ َی َر ُج َ٠ی ِ ٔن َجاَ ٔ ٟشی ِ ٔن َوص َُ٤ا

َي ُ٘ َوَّل َٔ ٪واہللٔ َ٣ا أَ َرا َؼ َُ ٣ص َّْ ٤ؽ بٔ٘ ٔ ِش َ٤تٔطٔ َّأًٟی َٗ َش ََ ٤ضا َو ِج َط اہللٔ َو ََّل َّ
َخ َة َٓ َت َثب َُّّت ش ٔی َن َسُ ٌِ ٔ٤ت ُض َ٤ا َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َ٢
اٟؽ َار ِاْل ٔ َ
وسی بٔأ َ ِٛث َ َر َٔ ٩ِ ٣ص َذا ٓ ََؼب َ َر َٗا َ ٢أَبُو
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِظب َ ِرتُ ُط َٓا ِش َ٤زَّ َو ِج ُضطُ َو َٗا ََ ٢ؼ ًِىٔی ًَ َِ ٨
ک َٓ َ٘ ِؽ أُوذ ٔ َی َُ ٣
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیؽ فٔی صَ َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َر ُج ْ١
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ز َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ارسالیئ،فدیل،زدینبزادئہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوکیئصخشریمےاحصہبےکقلعتمریمےاسےنماؿیکربایئایبؿہنرکےویکہکنںیماچاتہوہںہکبجںیماؿیک
رطػاجؤںوتریمادؽاؿےکابرےںیماصػوہدبعاہلل ےتہںیہہکاکییبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسھچکامؽالایایگ
وتآپےناےسمیسقتایکاسےکدعبںیمدفآدویمںےکاپسایگ۔فہےھٹیبوہےئہہکرےہآ ےاہللیکمسقدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناسمیسقتےساہللیکراضافرآرختاکارادہںیہنایک۔بجںیمےنہیابتہ یوتےھجمتہبربییگل۔سپںیمےنوضحریلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہرکفاہعقایبؿایکوتآپاکرہچہاونررسخوہایگافررفامایےھجموھچڑدفرضحتومٰیسہیلعاالسلؾوک
اس ےس زایدہ اذتی اچنہپیئ یئگ۔ نکیل اوہنں ےن ربص ایک۔ ہی دحثی اس دنس ےس فیعض ےہ افر اس دنس ںیم اکی صخش (رفای) اک
ااضہفےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دمحمنبویفس،ارسالیئ،فدیل،زدینبزادئہ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببازفاجرہطماتیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1828

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًيً ،١بيؽاہلل ب٣ ٩وسی ،ششین ب٣ ٩ص٤ؽ ،اَسائي ،١سؽی ،وٟيؽ ب ٩ابی ہظا ،٦زیؽ ب ٩زائؽہ،
اب٣ ٩شٌوؼ رضی اہلل ً٨ہ٥

َسائ ٔي َ١
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َوا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

اٟش ِّؽ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِ ٔؽ بِ َٔ ٩زائ َٔؽ َة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًَ ُِّ ٩

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ یُ َب ُِِّ ٠ىٔی أَ َش ْؽ ًَ ِ ٩أَ َش ٕؽ َط ِيئّا َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ

دمحمنباامسلیع،دیبعاہللنب ومیس،نیسحنبدمحم،ارسالیئ،دسی،فدیل نبایباشہؾ،زدینبزادئہ،انبوعسمدریضاہللمہنعےس
رفاتییکدمحمنباامسلیعےناوہنںےندیبعاہللنبومٰیسےسافرنیسحنبدمحمےساوہنںےنارسالیئےساوہنںےندسیےس
اوہنںےنفدیلنبایباشہؾےساوہنںےنزدینبزادئہےساوہنںےنانبوعسمدےساوہنںےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسایسمسقیکدحثیلقنیکےہینعیاسدنسےکالعفہیسکافردنسےس۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع ،دیبعاہلل نب ومیس ،نیسح نب دمحم،ارسالیئ ،دسی ،فدیل نب ایب اشہؾ ،زدی نب زادئہ ،انب وعسمد ریض اہلل
مہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتایبنببعکیکتلیضف
ابب  :انمبقاکایبؿ
رضحتایبنببعکیکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1829

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابوؼاؤؼ ،طٌبہً ،اػ ،٥زر ب ٩شبيع ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب

اػ َٕٗ ٥اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت زٔ َّر بِ َُ ٩شب َ ِي ٕع یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أبُ َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ أَ ِظب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َّ
َّ
َفوا َو َْقأَ
آَ َ َ ٓ ٪
َ َ َ
َ
ُ َّ ی٩
ْقأَ ًََِ ٠ي َ
ْق َ
ک ا ِِ ُ ٟ
َْقأ ًََِ ٠يطٔ َ ٥َِ ٟی ٩ِ ٜأ ٟذ َ ََ ُ َ ٛ
أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط إ ٔ َّ ٪اہللَ أ ََ ٣زنٔی أ ِ ٪أ ِ َ

َات ِّ
َف ُظ
اٟؽ ٔ
ٓ َٔيضا إ ٔ َّ ٪ذ َ
ْصاَّ ٔ ٧ي ُة َو ََّل ا ُِ ٤َ ٟحو ٔس َّي ُة ََ ٩ِ ٣ي ٌِ ََ ١ِ ٤ظی ِ ّرا َٓ ٩َِ ٠یَُ َ ِٜ
یَ ٨ِ ٔ ً ٩ؽ اہللٔ ا َِ ٟصٔ٨ي ٔٔ َّي ُة ا ِِ ٤ُ ٟشُ ٤َ ٔ ٠ة ََّل ا َِ ٟي ُضوؼٔیَّ ُة َو ََّل اَ ِ ٨َّ ٟ

اُ َٟ ٪ط ثَاّ ٔ ٧يا ََّلبِ َتغَی إَِٔ ٟيطٔ ثَاّ ٔ ٟثا َو ََّل َی ََِ ٤لُ َج ِو َٖ ابِ ٔ ٩آ َؼ َ٦
ْقأَ ًََِ ٠يطٔ َِ ٟو أَ ََّّٔ ٪لبِ ٔ ٩آ َؼ ََ ٦واؼ ٔ ّیا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ََّٕ ٢لبِ َتغَی إَِٔ ٟيطٔ ثَاّ ٔ ٧يا َوَِ ٟو ک َ َ
َو َ َ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َر َوا ُظ ًَ ِب ُؽ
اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اب َو َیت ُ
ُوب اہللُ ًَل َی ََ ٩ِ ٣ت َ
إ ٔ ََّّل تُ َز ْ
اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط إ ٔ َّ ٪اہللَ

َ َ َ
آَ ٪و َٗ ِؽ َر َوا ُظ َٗ َتا َؼةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْٔ ٢لُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣زنٔی
ْقأَ ًََِ ٠ي َ
ْق َ
ک ا ِِ ُ ٟ
أ ََ ٣زنٔی أ ِ ٪أ ِ َ
َ َ
آ٪
ْقأَ ًََِ ٠ي َ
ْق َ
ک ا ِِ ُ ٟ
أ ِ ٪أ ِ َ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اعمص،زرنبشیبح،رضحتایبنببعکےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجم
ےسرفامایہکاہللاعتیل ےنےھجم مکحدایہکاہمترےاسےنمرقآؿزپوھں۔رھپآپےن وسرةاہنیبلزپیھ افراسںیم اسرطحزپاھ
لْ
لْ
لی
تَعْمَلْ َ َ
حافَل ْن ُی ْکف َ َرـُکت(ینعیاہللےکزندکیدنی
ّللَّالْج َ ِیی ِف َّن ُةا مُ ْسلِمَ ُة َلا ْ َ ُھو ِد َّی ُة َف َلال َّیص َْرا ِب َّن ُة َف َلا مَخ ُو ِش َّن ُةنَمْ
عا ِ
ِي ِ ْ َ د
ًْ
اتادلّ ِ
ِإ َّؿ َذ َ
اکی رطػ یک تلم ےہ ہن ہک وہیدتی ہن ہک رصنا تی ،ہن ہک وجمتیس افر وج صخش وج یکین رکے اگ اےس رضفر اس اک ارج ےلم اگ) رھپ
آپےنول اؿالنبآدؾ۔آرخکتزپاھ(ینعیارگیسکےکاپس امؽیکرھبیوہیئاکیفادییھبوہوترھپیھباےسوخاشہوہیگہک
اےس دفرسی یھب لم اجےئ افر ارگ دف وہں وت رسیتی یک وخاشہرکے اگ۔ افر ہی ہک انب آدؾ اک ٹیپ یٹم ےک العفہ افر وکیئ زیچ ںیہن
رھب یتکس افر اہلل اعتیل اس یک وتہب وبقؽ رکےت ںیہ وج وتہب رکات ےہ) ہی دحثی نسح حیحص ےہ افر دفرسی دنس ےس یھب وقنمؽ ےہ۔
دبعاہلل نب دبعارلنمح ازبی اےس اےنپ فادل ےس افر فہ ایب نب بعک ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکاہللاعتیل ےنےھجم مکح دایےہہک اہمترےاسےنمرقآؿزپوھں۔ رضحتاتقدہ ےنرضحت اسنےسرفاتی ایکہکیبنارکؾ
ےنرضحتایببعکےسرفاماییکاہللاعتیلےنےھجممکحدایےہہکاہمترےاسےنمرقآؿزپوھں۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اعمص،زرنبشیبح،رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرقشیفااصنریکتلیضف
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1830

راوی  :ب٨ؽار ،ابوًا٣ز ،زہیر ب٣ ٩ص٤ؽً ،بؽاہلل ب٣ ٩ص٤ؽ بً٘ ٩ي ،١كٔي ١ب ٩ابی بٌٛ ٩ب ،شرضت ابی بٌٛ ٩ب

اٟل َٔ ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أُب َ ِّی بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ٩زصَی ِر ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ًَٔٔ٘ ٩ي ُّٕ ٩ِ ًَ ١
ٌَِ ٛبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ََّل ا ِٟض ٔ ِح َزةُ َلُ ٨ِ ُٜت ا َِ ٣زأّ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ٩
ار َواؼ ٔ ّیا أَ ِو ٔط ٌِ ّبا َلُ ٨ِ ُٜت َ ٍَ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َک اْلِ َ ِن َؼ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َسَ ٠

دنبار ،اوباعرم ،زریہ نب دمحم ،دبع اہلل نب دمحم نب لیقع ،لیفط نب ایب نب بعک ،رضحت ایب نب بعک  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایارگ رجہتہنوہیتوت ںیمااصنر ںیمےسوہاتایسدنس ےسیبن ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرمفیےہ ہک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای ارگ ااصنر یسکفادی ای اھگ ی ںیمںیلچ بت یھب ںیم اؿ اک اسھت دفں اگ۔ ہی دحثینسح
ےہ۔
رافی  :دنبار،اوباعرم،زریہنبدمحم،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،لیفطنبایبنببعک،رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1831

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،ؽی ب ٩ثابت ،شرضت ًؽی ب ٩ثابت شرضت بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا ب ُ َِ ٨ؽ ْار َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ؽ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اْلِ َ ِن َؼارٔ َّلَ یُ ٔص ُّب ُض ِ ٥إ ٔ ََّّل ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََّل َی ِب َِ ُـ ُض ِ ٥إ ٔ ََّّل ُ٨َ ٣آ ْٔ٩ِ ٣َ ٙ
ای َش َّؽ َث َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا
أَ َش َّب ُض َِٓ ٥أ َ َش َّبطُ اہللُ َو َ ٩ِ ٣أَبِ َِ َـ ُض َِٓ ٥أَبِ َِ َـ ُط اہللُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّی َ

َشؽ ْ
يض
ٔیث َػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دعی نب اثتب ،رضحت دعی نب اثتب رضحت رباء نب اعزب ےس لقن رکےت ںیہ ہک وضحر یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ااصنر ےک قلعتم رفامایہک اؿ ےس فیہ تبحمرکات ےہ وج ومنم ےہ افر رصػانمقف یہ ضغب راتھک ےہ۔ رافہ
 ےتہ ںیہ ہک ل  ےس دعی نب اثتب ےس وپاھچ ہک ایک آپ ےن وخد ہی دحثی رباء ےس ہ ی۔ اوہنں ےن اہک اہں رباء ھجم یہ ےس وت ایبؿ
یک۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دعینباثتب،رضحتدعینباثتبرضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1832

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َؼ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اسا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِٔ ٓ ١ي ٥ِ ُٜأَ َش ْؽ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َُٗ ٥ِ ٛا ُٟوا ََّل إ ٔ ََّّل ابِ َ ٩أ ُ ِظ ٕت َ٨َ ٟا
َج ََ ٍَ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّّ َ ٧ ٥َ ٠

َّ
َّ
ُ
ُ
ْقي ِّظا َشؽ ْ
يب ٕة َوإنِّٔی أَ َر ِؼ ُت
ٔیث ًَ ِض ُؽص ُِ ٥ب ٔ َحاصَّٔ ٔ ٠ي ٕة َو ُٔ ٣ؼ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ابِ َ ٩أ ِظتٔ ا ِِ َ٘ ٟوُ ٨ِ ٣ٔ ٔ ٦ض ِ ٥ث ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ُ ٪
و ٪ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ب ُ ُيوتَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا
اٟؽَ ِ ٧يا َو َت ِز ٔج ٌُ َ
اض ب ٔ ُّ
أَ ِ ٪أَ ِجب ُ َرص َُِ ٥وأَ َتأ َ َُّ َٔ ٟض ِ ٥أَ َ٣ا َتزِ َؿ ِو َ ٪أَ ِ ٪یَ ِز ٔج ٍَ اُ ٨َّ ٟ
ار َواؼ ٔ ّیا أَ ِو ٔط ٌِ ّبا ََ ٟش َُ ِٜ٠ت
اض َواؼ ٔ ّیا أَ ِو ٔط ٌِ ّبا َو َس َِ َٜ ٠ت اْلِ َ ِن َؼ ُ
بَل َی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َسَ ٠
َک اُ ٨َّ ٟ
َواؼ ٔ َی اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِو ٔط ٌِ َب ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحمنباشبر،دمحم نبرفعج ،ہبعش،اتقدة،رضحت اسن ےس رفاتیےہہکروسؽاہللےن ااصنرںیمےس دنچولوگںوک عمجرکےکوپاھچ

ہکایکمتںیموکیئہریوتںیہن؟ولوگںےناہکامہرےاکیاھبےجنےکالعفہوکیئںیہن۔آپےنرفاماییسکاکاھباجناںیہنںیمےسوہات
ےہ۔ رھپ آپ ےن رفامای ہک رقشی یئن یئن اجتیلہ وھچڑ رک املسمؿ وہےئ ںیہ افر یئن یئن تبیصم ےس یھب دفاچر وہےئ ںیہ (لتق دیق
فہریہ)ںیماچاتہوہںیکیسکرطحاؿیکدؽینکشاکوکیئالعجرکفںافراؿےساتفلرکفں۔ایکمترایضںیہنہکولگداینےلرک
رھگفں وک ولںیٹ افر مت روسؽ اہلل یکاسھت اےنپرھگفں وک ولوٹ۔ اوہنں ےن اہک اہں ویکں ںیہن اس رپ آپ ےن رفامای ہک ارگ دفرسے
ولگاکی اھگ یایفادیںیمںیلچافرااصنردفرسیفادیایاھگ یںیمںیلچوتںیمااصنریکفادیایاھگ یںیمولچںاگ۔ہیدحثیحیحص
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1833

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظيً ٥لی ب ٩زیؽ ب ٩جؽًا ،٪نرض ب ٩ا٧ص ،شرضت زیؽ ب ٩ارٗ٥

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
رض بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِؽٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَُ َّ ٧ط
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِظبَرََ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩زیِ ٔؽ بِ ُٔ ٩ج ِؽ ًَ َ
اَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
يب ٔ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ َوبَىٔی ًَ ِّ٤طٔ َی ِو َ ٦ا َِّ َ ٟ
َشی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ إنِّٔی
ََ ٛت َب إلٔ َی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ي ٌَُزِّیطٔ ٓ َٔي ٩ِ ٤أ ُ ٔػ َ
ُحة ٔ ََٓ َٜت َب إَِٔ ٟيطٔ إنِّٔی أ ُ َب ِّ ُ
َش َک بٔبُ ِ َ

َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
َِف ََ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َوَ ٔ ٟذ َرار ِّٔی اْلِ َ ِن َؼارٔ َوَ ٔ ٟذ َرار ِّٔی ذ ََرارٔیض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ٥
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ َٗ َتا َؼةُ ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ادمحنبعینم ،میشیلع نبزدی نبدجاعؿ،رضن نباسن ،رضحتزدی نبارمقےسرفاتیےہہکاوہنں ےن رضحتاسننب امکل وک
وزفہرحہےکومعقرپدیہشوہےنفاےلاؿےکدنچارقابءافراؿےکاچچزاداھبویئںیکزعتتیںیماھکلہکںیمآپوکاہللیکرطػ
ےساشبرتداتیوہںہکوجںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہ یےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاہلل

ااصنروکاؿیکافالدافراؿیکافالدیکافالدوکششخبدے،۔ہیدحثینسححیحصےہافررفاتییکاتقدہےنرضننباسنےساوہنں
ےنزدینبارمقےس۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میشیلعنبزدینبدجاعؿ،رضننباسن،رضحتزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1834

راوی ً :بؽة بً ٩بؽاہلل ب ٩ظزاعی بْصی ،ابوؼاؤؼ و ًبؽاٟؼ٤ؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩ثابت ب٨انی ،ثابت ب٨انی ،شرضت ابوك٠صہ

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َو ًَ ِب ُؽ اٟؼَّ َٔ ٤ؽ َٗاَّلَ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب َؽةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ا ُِ ٟعزَاعٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
ک َّ
اٟش ََل ََٓ ٦إُٔ َّ ٧ض ِ٣َ ٥ا
ْق ِئ َٗ ِو ََ ٣
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ص َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٔ

ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أًَ َّٔٔ ْة ُػب ُ ْر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دبعةنبدبعاہللنبزخایعرصبی،اوبداؤدفدبعادمصل ،دمحمنباثتبانبین،اثتبانبین،رضحتاوبہحلطےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
ےنھجمےسرفامایہکاینپوقؾوکریماانہک۔ںیماںیہنرپزیہاگرافراصرباجاتنوہں۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دبعةنبدبعاہللنبزخایعرصبی،اوبداؤدفدبعادمصل،دمحمنباثتبانبین،اثتبانبین،رضحتاوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1835

راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،زَکیا ب ٩ابی زائؽةً ،ليہ ،شرضت ابوسٌيؽ

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّي َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِٟع ُِؽر ِّٔی ًَ ِ٩
وسی ًَ َِ ٩ز َ ٔ
رحیِ ٕث َش َّؽثَىٔی ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َکش َٔی اْلِ َ ِن َؼا ُر َٓا ًِ ُٔوا ًَ ِٔ ٣ُ ٩شيئٔض ٔ ِ٥
 ١بَ ِئًی َوإ ٔ َّٔ َ ٪
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََّل إ ٔ َِّ ًَ ٪ي َبًٔ َی َّأًٟی آؤی إَِٔ ٟي َضا أَصِ ُ

َواٗ َِبُ٠وا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ص ٔشٔ٨ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩وفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص

نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،زرکای نب ایب زادئة ،ہیطع ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفاماینسولریمےاخصافررازدارولگنجےکاپسںیمولٹرکاجاتوہںریمےالہتیبںیہ۔افرںیمنجولوگںرپاامتعد
رکات وہں فہ ااصنر ںیہ۔ ذہلا اؿ ںیم ےس ربفں وک اعمػ رک دف افر کین اکرفں وک وبقؽ رک دف۔ ہی دحثی نسح ےہ افر اس ابب ںیم
رضحتاسنےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،زرکاینبایبزادئة،ہیطع،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1836

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تاؼة ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َؼ َة یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وَٓ ٪اٗ َِبُ٠وا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ص ٔشٔ٨ض ٔ ِ٥
ار َ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِن َؼ ُ
وَ ٪و َي٘ ٔ َُّ ٠
اض َس َيِٜثُرُ َ
َکشٔی َو ًَ ِي َبًٔی َوإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ

يض
َو َت َحا َوزُوا ًَ ِٔ ٣ُ ٩شيئٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدة ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ااصنر ریمے اامتعد فاےل افر
رازدارولگںیہ۔ولگڑبےتھاجںیئےگافرہیمکوہےتاجںیئےگذہلااؿےکوکینںوکوبقؽرکولافراؿےکربفںوکاعمػرکدف۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1837

راوی  :اش٤ؽ ب ٩شش ،٩س٠امی ٪ب ٩ؼاؤؼ ہاطِم ،ابزاہي ٥ب ٩سٌؽ ،ػاٟض بٛ ٩يشا ،٪زہزی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ابی سٔيا ،٪یوسٕ
ب ٩ش٣ ،٥ٜص٤ؽ ب ٩سٌؽ ،شرضت سٌؽ

َّ َ َ
َّ َ
ا٩ِ ًَ ٪
ِم َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ َش َّؽثَىٔی َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
َشؽث َ٨ا أ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩شؽث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ؼا ُو َؼ ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ
ٕ بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜص َّٔ ٤ؽ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪یُو ُس َ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ
ْقیِ ٕع أَ َصاَ٧طُ اہللُ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُز ٔ ِؼ صَ َو َ
َغ ْ
اَ ُ ٪

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َضا ٕب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو ُظ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی َي ٌِ ُ٘ ُ

ادمح نب نسح ،نامیلؿ نب داؤد اہیمش ،اربامیہ نب دعس ،اصحل نب اسیکؿ ،زرہی ،دمحم نب ایب ایفسؿ ،ویفس نب مکح ،دمحم نب دعس،
رضحت دعس رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل ےن رفامای وج رقشییک ذتل اچاتہ ےہ اہلل اعتیل اےس ذلیل رکدےتی ںیہ ہی دحثی رغ ب ےہ
دبعنبدیمح یھبوقعیب نباربامیہےسفہاےنپفادلےس فہ اصحلنباسیکؿےسافرف ہ انباہشب ےسایسدنسےس ایسیکامدننلقن
رکےتںیہ۔
رافی  :ادمح نب نسح ،نامیلؿ نب داؤد اہیمش ،اربامیہ نب دعس ،اصحل نب اسیکؿ ،زرہی ،دمحم نب ایب ایفسؿ ،ویفس نب مکح ،دمحم نب

دعس،رضحتدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1838

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪بَش بَ ٩سی و٣و ،١٣سٔيا ،٪شبيب ب ٩ابی ثابت ،شرضت ابً ٩باض

يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
َش بِ ُٔ َّ ٩
َ َٗ ١اَّل َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪شب ٔ ٔ
اَّٟس ِّی َوا َِ ٤ُ ٟؤ َُّ ٣
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َخ َٗا َ ٢أَبُو
ُج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یَ ِب َِ ُف اْلِ َ ِن َؼ َار َر ُج ْ ١یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسیفوملم،ایفسؿ ،بیبنبایباثتب،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک وج صخش اہلل اعتیل افرایقتم ےکدؿ رپ اامیؿ رےنھک فاال ےہ فہ ااصنر ےس ضغب ںیہن رےھک اگ۔ ہی دحثی
نسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسیفوملم،ایفسؿ ،بیبنبایباثتب،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1839

راوی  :ابوَکیب ،ابویصٌی ش٤انی ،اً٤ع ،كار ٚبً ٩بؽاٟزش ،٩٤سٌؽ ب ٩جبیر ،شرضت ابً ٩باض

َکیِبٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو یَ ِصٌَی ا ِٔ ٟص َّ٤ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َ
َّ
َّ َّ َ َ
آَخص َُِ َ ٧ ٥و ّاَّل َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
ًَبَّا ٕ
ْقیِ ٕع َ٧ک َ ّاَّل َٓأذ ٔ َِ ٔ ٚ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠اُ ٠ٟض َّ ٥أ َذٗ َِت أ َّو ََ ُ ٢

َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ

اوبرک ب،اوبییحیامحین،ا،شم،اطرؼنبدبعارلنمح،دعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوتےنرقشیوکےلہپ(لتقفدیق)ےکذعاباکزمہاھکچدایابآرخںیماںیہنانعتیافرروتمحںاکزمہاھکچ۔ہیدحثی
نسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوبرک ب،اوبییحیامحین،ا،شم،اطرؼنبدبعارلنمح،دعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1840

راوی ً :بؽاٟوہاب ورا ،ٚیصٌی ،اً٤ع

اب ا َِ ٟو َّر ُاَ ٚش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ص َو ُظ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
دبعاولاہب فراؼ ،ییحی ،ا،شم ل  ےس رفاتی یک دبعاولاھب فراؼ ےن اوہنں ےن ییحی ےس افر فہ ا،شم ےس ایس رطح لقن رکےت
ںیہ۔
رافی  :دبعاولاہبفراؼ،ییحی،ا،شم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرقشیفااصنریکتلیضف

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1841

راوی ٗ :اس ٥ب ٩ؼی٨ار ٛوفی ،اسصا ٚب٨٣ ٩ؼور ،جٌَف اش٤زً ،لاء ب ٩سائب ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف اْلِ َ ِش َ٤ز ٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َ ٢أَبُو
ئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َوَ ٔ ٨ٟٔشا ٔ
ئ أَبِ َ٨ا ٔ
ئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َو ْٔلَبِ َ٨ا ٔ
َِف ََ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َو ْٔلَبِ َ٨ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اقمس نب دانی ر وکیف ،ااحسؼ نب وصنمر ،رفعج ارمح ،اطعء نب اسبئ ،رضحت اسن نب امکل  ےتہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن داع یک ای اہلل ااصنر وک افر اؿ یک افالد افر اؿ یک افالد افر اؿ یک وعروتں وک شخب دے۔ ہی دحثی اس دنس ےس نسح رغ ب
ےہ۔
رافی  :اقمسنبدانیروکیف،ااحسؼنبوصنمر،رفعجارمح،اطعءنباسبئ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببااصنرےکرھگفںیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببااصنرےکرھگفںیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1842

راوی ٗ :تيبہٟ ،يث ب ٩سٌؽ ،یصٌی ب ٩سٌيؽ انؼاری ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

ی٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ ِظبٔرُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َعی ِر ٔ ُؼورٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِو ب ٔ َعی ِر ٔاْلِ َ ِن َؼارٔ َٗاُٟوا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢بَُ٨و ا٨َّ ٟحَّارٔ ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥بَُ٨و َساً َٔؽ َة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َٓ َ٘ َب َف
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥بَُ٨و ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟعزِ َر ٔد ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
َیُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥بَُ٨و ًَ ِب ٔؽ اْلِ َ ِط َض ٔ ١ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ

يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی
أَ َػابٔ ٌَ ُط ث ُ ََّ ٥ب َش َل ُض َّ٩کَاٟزَّامٔی ب ٔ َي َؽیِطٔ َٗا ََ ٢وفٔی ؼُورٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ ک ُ َِّ ٠ضا َظی ِ ْر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َص َذا أَي ِّـا ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َس ِي ٕؽ َّ
اٟشأًؽ ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ہبیتق ،ثیل نب دعس ،ییحی نب دیعس ااصنری ،رضحت اسن نب امکل ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت
ااصنر ںیم رتہب ولوگں ای رفامای رتہب ااصنر ےک قلعتم ہن اتبؤں۔ احصہب ارکاؾ ےن رعض ایک ویکں ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہلیبق ونب اجنر افر
ہ
رھپوجاؿےکرق بںیہ۔ ینعیونبدبع اال هلرھپ اؿ ےکرق بفاےل ونباسدعہ۔ رھپآپےنرفامایاےنپ دفونںاہوھتںےسااشرہ
ایک افر اینپ اویلگنں وک دنب رک ےک وھکال ےسیج وکیئ ھچک اتکنیھپ ےہ افر رفامای ہک ااصنر ےک امتؾ رھگفں ںیم ےہ۔ ہی دحثی نسح حیحص ےہ۔
اسناسدحثیوکاوبدیعساسدعیافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیلنبدعس،ییحینبدیعسااصنری،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببااصنرےکرھگفںیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1843

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ص٤ؽ ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تاؼة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،شرضت ابواسيؽ ساًؽی

َف َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َؼ َة یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

أ ُ َس ِي ٕؽ َّ
ور بَىٔی ًَ ِبؽٔ
اٟشأًؽ ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظیِرُ ُؼورٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ ُؼو ُر بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ ث ُ َُّ ٥ؼ ُ
اْلِ َ ِط َض ٔ ١ث ُ َّ ٥بَىٔی ا َِ ٟصار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟعزِ َر ٔد ث ُ َّ ٥بَىٔی َساً َٔؽ َة َوفٔی کُُ ِّ١ؼورٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َظی ِ ْر َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ْؽ َ٣ا أَ َری َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َٗ ِؽ ٓ ََّـ َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا َٓ٘ٔي َِ َٗ ١ؽ ٓ ََّـ ًََ ٥ِ ُٜ٠ل َی َٛثٔیر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
يض َوأَبُو أ ُ َس ِي ٕؽ
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

َّ
يٌ َة َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ِ َ ٧ص َو صَ َذا ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
اس ُُ ٤ط َ٣اُ ٔ ٟ
اٟشأًؽ ُّٔی ِ
ک بِ َُ ٩رب ٔ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔی َسَ ٤ََ ٠ة َوًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اتقدة،اسن نب امکل ،رضحتاوبادیساسدعی ےسرفاتیہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن
ہ
رفامای ااصنر ےک رھگفں ںیم  ب ےس رتہب رھگ ونب اجنر ےک ںیہ رھپ ونب دبع اال هل ےک رھپ ونب احرث نب زخرج اک رھپ ونب اسدعی اک افر
ااصنرےکامتؾرھگفںںیمریخےہ۔رضحتدعسےنرفامایہکںیمدھکیراہوہںہکروسؽاہللےنل وکدفرسفںرپتلیضفدیےہ۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔افراوبادیساسدعیاکانؾامکلنبرہعیبےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،اسننبامکل،رضحتاوبادیساسدعی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببااصنرےکرھگفںیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1844

راوی  :ابواٟشائب س ٥٠ب ٩ج٨اؼة ب ٩س ،٥٠اش٤ؽ ب ٩بظیر٣ ،حاٟؽ ،طٌيی ،شرضت جابز بً ٩بؽاہلل

اٟشائ ٔٔب َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُ ٩ج َ٨ا َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِشُ ٤ؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ ًَ َِّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جاب ٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظیِرُ ؼ ٔ َیارٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ بَُ٨و ا٨َّ ٟحَّارٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اوباضلبئ ملس نب انجدة نب ملس ،ادمح نب ریشب ،اجمدل ،یبعش ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل

فملسےنرفامایہکااصنرےکرھگفںںیمےس بےسرتہبرھگونباجنرےکںیہ۔ہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔
رافی  :اوباضلبئملسنبانجدةنبملس،ادمحنبریشب،اجمدل،یبعش،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببااصنرےکرھگفںیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1845

راوی  :ابوسائب ،اش٤ؽ٣ ،حاہؽ ،طٌيی ،شرضت جابز

اٟشائ ٔٔب َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُ ٩ج َ٨ا َؼ َة َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِشُ ٤ؽ بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟؽ ًَ َِّ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جاب ٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ظیِرُ اْلِ َ ِن َؼارٔ بَُ٨و ًَ ِب ٔؽ اْلِ َ ِط َض َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
اوباسبئ ،ادمح ،اجمدہ ،یبعش ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااصنر ںیم ےس رتہبنی
ہ
ولگہلیبقونبدبعاال هلےکولگںیہہیدحثیاسدنسےسرغ بےہ۔
رافی  :اوباسبئ،ادمح،اجمدہ،یبعش،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1846

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌيؽٟ ،يز ،سٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ٘٣بری٤ً ،زو ب ٩س٠يً ،٥اػ ٥ب٤ً ٩زو ،شرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا َّ
اػ ٔ ٥بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ي ٕ ٥اٟزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ِٔ ًَ ٩
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َ َّ
اٟش ِ٘ َيا َّأًٟی کَاِ َ ٧ت َ ٔ ٟش ٌِ ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی
ُحة ٔ ُّ
بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ َ ٢

َ
َاس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاصٔي َ٥
َو َّٗاؾٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائ ِ ُتونٔی ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َت َو َّؿأ ث ُ ََّ َٗ ٥اِ ٓ ٦
وک ْٔلَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة أَ ِ ٪تُ َبارٔ َک َُ ٟض ِ ٥فٔی ُِّ ٣ؽص ِٔ٥
ک أَ ِؼًُ َ
ک َو َؼ ًَا ْٔلَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة بٔا ِٟب َ َر َٔ ٛة َوأََ٧ا ًَ ِب ُؽ َک َو َر ُسو َُ ٟ
اِ ًَ ٪ب َؽ َک َو َظٔ٠ي ََ ٠
کَ َ
َو َػاً ٔض ٔ ِِ ٣ٔ ٥ثل َِی َ٣ا بَ َار َِ ٛت ْٔلَصِ َٔ َّٜ٣َ ١ة َ ٍَ ٣ا ِٟب َ َر َٛةٔ بَ َز ََ ٛتی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَائٔظَ َة َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة
ہبیتق نب دیعس ،چیل ،دیعس نب ایب دیعس یربقی ،رمعف نب میلس ،اعمص نب رمعف ،رضحت یلع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک ل  اکی
رمہبتوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےلکنافربجدعسنبایبفاقصےک ےلحںیم"رحفہایقس"ےکاقمؾرپےچنہپوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنفوضاکاپینوگنمارکفوضایکافرہلبقرخوہرکڑھکےوہرکداعیکہکاےاہللاربامیہہیلعاالسلؾریتےدنبے
افردفتسآ ے۔اوہنںےنالہہکمےئلیکربتکیکداعیکیھت۔ںیمیھبریتادنبہافرروسؽوہںںیمھجتےسالہدمہنیےئلیکداعرکات
وہں ہک اؿ (الہ دمہنی) ےک دم افر اصع ںیم اس ےس دفینگ ربتک اطع رفام وج وت ےن الہ ہکم وک اطع رفامیئ افر رہ ربتک اسیکھت دف
ربںیتک۔ہیدحثینسححیحصےہافراساببںیمرضحتاعہشئ،دبعاہللنبزدیافراوبرہریہےسیھبرفاتیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،چیل،دیعسنبایبدیعسیربقی،رمعفنبمیلس،اعمصنبرمعف،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1847

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،ابو٧باتہ یو٧ص ب ٩یصٌی ب٧ ٩باتہ ،س٤٠ہ ب ٩ورؼا ،٪ابوسٌيؽ ب ٩ابی اٌ٤ٟلی ،شرضت ًلی ب ٩ابی
كاٟب

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسٌٔي ٔؽ بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاؼ ٕ َش َّؽث َ َ٨ا أَبُو َُ ٧با َت َة یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩ی ِصٌَی بِ َُٔ ٧ ٩با َت َة َش َّؽث َ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩و ِر َؼ َ
ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗ َاَّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَی ِ َن بَ ِئًی

اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَل ٔ ٕٓی َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی
َو ٔ٨ِ ٣بَر ٔی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔیَ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبعاہللنبایبزاید،اوبابنہتویسننبییحینبابنہت،ہملسنبفرداؿ،اوبدیعسنبایبایلعمل ،رضحتیلعنبایباطبلافراوبرہریہ  ےتہ
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایہکریمےرھگافرربنمےکدرایمؿوکہصحتنجےکاب ںںںیمےساکیابغےہ۔ہی
دحثیاسدنسےسنسحفیعضےہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،اوبابنہتویسننبییحینبابنہت،ہملسنبفرداؿ،اوبدیعسنبایبایلعمل،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1848

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩کا٣ ١٣زوزیً ،بؽاٌٟزیز ب ٩ابی شاز ٦زاہؽٛ ،ثیر ب ٩زیؽ ،وٟيؽ ب ٩رباط ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩کَا ٔ ١ٕ ٣ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َشازٔ ٕ ٦اٟزَّاصٔ ُؽ ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕؽ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ بِ َٔ ٩ربَا ٕط ًَ ِ٩
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ٩
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَی ِ َن بَ ِئًی َو ٔ٨ِ ٣بَر ٔی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔ َی ٔ

أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََل ْة فٔی َِ ٣شحٔؽٔی َص َذا َظی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕ ٓ ٔ َامی س َٔوا ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟشا ٔجؽٔ إ ٔ ََّّل ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َؽ
ُح َاَٗ ٦ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ا َِ َ ٟ
َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ
دمحمنباکلمرمفزی،دبعازعلسینبایباحزؾزادہ،ریثکنبزدی،فدیلنبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمےرھگافرربنمےکدرایمؿتنجےکاب ںںںیمےساکیابغےہ۔اسدنسےسہی
یھب وقنمؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رفامای ہک ریمی دجسم ںیم اکی امنز دجسم رحاؾ ےک العفہ دفرسی یسک دجسم ںیم
اکی زہار امنزںی زپےنھ ےس رتہب ےہ۔ افر دجسم رحاؾ ںیم اکی امنز دجسم وبنییک اکی زہار امنزفں ےک ربارب ےہ۔ ہی دحثینسح
حیحصےہافررضحتاوبرہریہےسدعتمدرطؼےسرموعًافوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباکلمرمفزی،دبعازعلسینبایباحزؾزادہ،ریثکنبزدی،فدیلنبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1849

راوی  :ب٨ؽارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦ہظا ،٦ایوب٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

وت ب ٔ َضا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ُِ ٩سب َ ِي ٌَ َة ب ٔ ِ٨تٔ
وت بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة ََِٓ ٠ي ُِ ٤ت ب ٔ َضا َٓإٔنِّی أَ ِط َٔ ٍُ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟیَ ُُ ٤
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِس َت َلا ََ أَ َِ ٪ی َُ ٤
وب َّ
ا َِ ٟصار ٔٔث اْلِ َ ِس ََّ ٔ٤٠يةٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
اٟش ِعت َٔيان ٔ ِّی
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ أَ ُّی َ

دنبار،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک سج ےس وہ ےکس ہک دمہنی ونمرہ ںیم رمے وت فیہ رمےن یک وک ش رکے ویکہکن وج اہیں رمے اگ ںیم اس یک افشتع

رکفںاگ۔اسابب ںیم سییعہ تنباحرثاسلمنہےس یھب وقنمؽےہ۔ہیدحثیاس دنس ینعیاویبایتخسین یکرفاتی ےس نسححیحص
رغ بےہ۔
رافی  :دنبار،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1850

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩بؽاَّلًلیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امیً ،٪بيؽاہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اْلِ َ ًِل َی َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُب َ ِي َؽ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
َخ َد إلٔ َی ا َِٔ ٌٟزا َٔٗ ٚا َََ ٓ ٢ض ََّل إلٔ َی َّ
َش
ق ا ِٔ َ ٨ِ ٤َ ٟ
اٟظأ ٦أَ ِر ٔ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َِّ ٣َ ٪و ََّل ّة َُ ٟط أَ َت ِت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت ا ِط َت َّؽ ًَل َ َّی اٟزَّ َ٣ا َُ ٪وإنِّٔی أُرٔی ُؽ أَ ِ ٪أَ ِ ُ
يؽا أَ ِو
ِاػبٔر ٔی َٟکَا َٔ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػب َ َر ًَل َی ٔط َّؽت َٔضا َو َْلِ َوائ َٔضا ُُ ٨ِ ٛت َُ ٟط َطض ٔ ّ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُز َصیِر ٕ َو ُسب َ ِي ٌَ َة اْلِ َ ِس ََّ ٔ٤٠ي ٔة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َطٔٔي ٌّا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ َو ُسٔ َِي َ

یب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًُب َ ِي ٔؽ اہللٔ
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحمنبدبعاالیلع ،رمتعنبنامیلؿ،دیبعاہلل نبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسوقنمؽےہہکاؿیکولڈنیاؿےک
اپس احرض وہیئ افر رعض ایک ہک ھجم رپ زامےن یک رگدش ےہ ذہلا ںیم اچیتہ وہں ہک رعاؼ یلچ اجفں۔ رضحت انب رمع ےن رفامای ہک
اشؾ ویکں ںیہن یلچ اجیت وہ فہ رشحفرشن یک زنیم ےہ۔ رھپ اے اندا ؿ ربص ویکں ںیہن رک یتیل اس ےئل ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسانسےہہکسجےندمہنیونمرہیکیتخسافروھبکرپربصایکںیمایقتمےکدؿاساکوگاہای(رفامای)عیفشوہںاگ۔اس
اببںیمرضحتاوبدیعس،ایفسؿایبزریہافرسییعہاسلمنہےسااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاالیلع ،رمتعنبنامیلؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1851

راوی  :ابوسائب ،ابوج٨اؼة ب ٩س ،٥٠ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟشائ ٔٔب َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُ ٩ج َ٨ا َؼ َة أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبٔی ُج َ٨ا َؼةُ بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٥ِٕ ٠صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
يسی َص َذا َشؽ ْ
یب
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َخابّا ا ِ٤َ ٟؽٔی َُ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٔ ٥َ ٠
ْقی ِاْل ٔ ِس ََلَ َ ٔ ٦
آَخ َ ِْقیَ ٕة َٔ ُ ٩ِ ٣

َّ
رع َو َة َٗا ََ ٢ت ٌَح ََّب َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٩ِ ٣ٔ ١شؽٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َص َذا
ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ َّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُج َ٨ا َؼ َة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اوباسبئ ،اوبانجدة نب ملس ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملسےنرفامایہکدمہنیونمرہاملسمونںےکرہشفںںیمےسنسےسآرخںیمفریاؿوہاگ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اس
دحثیوکرصػانجدہیکرفاتیےساجےتنںیہافرفہاشہؾےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوباسبئ،اوبانجدةنبملس،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1852

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ب ٩ا٧صٗ ،تيبہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٣ ،ص٤ؽ بٜ٨٣ ٩ؽر ،شرضت جابز

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ط و َش َّؽث َ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟؽرٔ
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َ
َّ
َّ
َ َ
َ
رعاب ٔ ُّی إلٔ َی
رعاب ٔ ًّيا بَایَ ٍَ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی ِاْل ٔ ِس ََلَٓ ٔ ٦أ َػابَ ُط َو ًَ ْک بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َٓ َحا َئ اْلِ ِ َ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕأ َّ ٪أ ِ َ
َ
رعاب ٔ ُّی ث ُ ََّ ٥جائَطُ
َرخ َد اْلِ َ َِ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِي ًٌَٔی َٓأبَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِي ًٌَٔی َٓأبََی ٓ َ َ َ
رعاب ٔ ُّی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِ٤َ ٟؽٔی َُ ٨ة کَا ِلٜٔیر ٔ َت ِ٨ف ٔی َظ َب َث َضا
َرخ َد اْلِ ِ َ
يض
َوتُ َِّ ٨ؼ ٍُ كَ ِّي َب َضا َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااصنری،نعم،امکلنباسن،ہبیتق،امکلنباسن،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربےسرفاتیےہاکیارعایبےنیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےکاہھت رپ االسؾ یکتعیب یک رھپ دمہنی ونمرہ ںیم یہ اےس اخبر وہایگ۔ انچہچن فہ آای افر رعض ایک ہک اینپ تعیبفاسپ ےل
ںیل۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ااکنر رک دای۔ فہ دفابرہ احرض وہا افر رھپ ایسرطح رعض ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رھپااکنررکدای۔فہرسیتیابررھپاحرضوہانکیلآپےن اسابریھبااکنررکدای۔رھپفہالچایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
دمہنیہبیطاکی یٹھیکلثمےہوجلیملیچکوکدفررکدیتیےہ۔افربیط(اپزیکہزیچ)وکاخصلرکدیتیےہ۔اساببںیمرضحت
اوبرہریہےسیھبرفاتیےہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکلنباسن،ہبیتق،امکلنباسن،دمحمنبدکنمر،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1853

راوی  :انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟکٗ ،تيبہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،سٌيؽ ب٣ ٩شيب ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی

اب ًَ َِ ٩سٌٔيؽٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي ِّٔب
ک ط و َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

اَ ٪ي ُ٘و َُِ ٟ ٢و َرأَیِ ُت ِّ
َرعتُ َضا إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اٟو َبا َئ َت ِز َت ٍُ بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َ٣ا ذ َ ِ

وب َو َزیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩ظؽٔی ٕخ َو َس ِض ٔ١
رح ْاَ ٦وفٔی ا َِ ٟباب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕؽ َو ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕؽ َوإَٔ َ ٧ص َوأَبٔی أَ ُّی َ
بَی ِ َن ََّلبَت َِي َضا َ َ
بِ ٔ ٩شُ َِ ٨ي ٕٕ َو َجاب ٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َشؽ ُ
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ااصنری،نعم،امکل،ہبیتق،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلرفامایرکےتآ ےہکارگںیمیسکرہؿ
وکیھبدمہنیونمرہںیمرچےتوہےئدھکیولںوتوخػزدہہنرکفںویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاؿدفرھتپیلی
زونیمں ےک درایمؿ رحؾ ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت دعس ،دبعاہلل نب زدی ،افر لہس نب فینح ےس یھب ااحدثی وقنمؽ ںیہ۔ ہی
دحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ااصنری،نعم،امکل،ہبیتق،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1854

راوی ٗ :تيبہ٣ ،اٟک ،انؼاری٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک٤ً ،زو ب ٩ابی ً٤زو ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ط و َش َّؽثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽث َ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ش َّؽثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَب ٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ََٟ ٍَ ٠طُ أُشُ ْؽ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َج َب ْ ١یُ ٔصب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧صبطُ َّ
رح ُ٦
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔيَ ٥رح َََّ َّٜ٣َ ٦ة َوإنِّٔی أ ُ َ ِّ
ُّ
َ٣ا بَی ِ َن ََّلبَت َِي َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
ہبیتق ،امکل ،ااصنری ،نعم ،امکل ،رمعف نب ایب رمعف ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ادحڑاہڑوکداھکیوترفامایہکہیااسیڑاہڑےہوجل ےستبحمرکاتےہافرل یھباےسسوبحبرےتھکںیہ۔اےاہللاربامیہےنہکموکرحؾ

انبایافرںیمدفرھتپیلیزونیمںےکدرایمؿینعیدمہنیونمرہوکرحؾرہھٹااتوہں۔ہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،ااصنری،نعم،امکل،رمعفنبایبرمعف،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1855

ًيسی بً ٩بيؽُ ،يَل ٪بً ٩بؽاہلل ًا٣زی ،ابوزرًہ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،شرضت
راوی  :ششین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیٰ ،
جزیز بً ٩بؽاہلل

وسی ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕؽ ًَ َِِ ُ ٩ي ََل َ ٪بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
رحیِ ٕث َش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ئ َّ
اٟث ََلثَةٔ
ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ِووَی إلٔ َ َّی أَ َّی َص ُؤ ََّل ٔ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
َّس َ
ُحیِ ٔ ٩أَ ِو ٗ ٔ َّٔ ِ ٨
َ٧زَ َِ ٟت َٓه ٔ َی َؼا ُر صٔ ِح َزت ٔ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
ک ا ِ٤َ ٟؽٔی ََ ٨ة أَ ِو ا َِ ٟب ِ َ
َف َؼ بٔطٔ أَبُو ًَ َّ٤ارٕ
وسی َت َ َّ
ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ َٔ ٣ُ ٩

نیسحنبرحثی،لضف نبومیسٰ،یسیعنبدیبع،الیغؿ نب دبعاہللاعرمی،اوبزرہعنبرمعفنب رجری،رضحترجری نبدبعاہللےس
رفاتیےہہکیبنارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک اہللاعتیلےنھجمرپفیحانزؽیکہکاؿنیتوہگجںںیمےساہجںیھب اج
رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹںی ےگ فیہ دارارجہلہ وہاگ۔ دمہنی ارہنی افر قنی۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک
رصػلضفنبومٰیسیکرفاتیےساجےتنںیہ۔اسرفاتیےکاسھتاوباعرمرفنمدںیہ۔
رافی  :نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیسٰ ،یسیع نب دیبع ،الیغؿ نب دبعاہلل اعرمی ،اوبزرہع نب رمعف نب رجری ،رضحت رجری نب
دبعاہلل

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببدمہنیونمرہیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1856

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَلٓ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسی ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،ػاٟض ب ٩ابی ػاٟض ،ابوػاٟض ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہ

رع َو َة ًَ َِ ٩ػأ ٟضٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤و ُؼ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
يؽا أَ ِو َطٔٔي ٌّا
ئ ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َو ٔط َّؽت َٔضا أَ َش ْؽ إ ٔ ََّّل ُُ ٨ِ ٛت َٟطُ َطض ٔ ّ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ِؼبٔرُ ًَل َی َْلِ َوا ٔ

َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٗا ََ ٢و َػاُ ٔ ٟض بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض أَ ُظو ُس َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َػإ ٔ ٟض
ومحمد نب الیغؿ،لضف نب ومیس ،اشہؾ نب رعفة ،اصحل نب ایب اصحل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وجصخش دمہنییک وھبک افر یتخسربداتشرکے اگ ایقتم ےک دؿ ںیم اس اک عیفش ای
(رفامای)وگاہوہںاگ۔ہیدحثیاسدنسےسنسحرغ بےہافراصحلنبایباصحل،لیہسنبایباصحلےکاھبیئںیہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،لضفنبومیس،اشہؾنبرعفة،اصحلنبایباصحل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببہکمرکمہمیکتلیضفےکابرےںیم۔
ابب  :انمبقاکایبؿ

اببہکمرکمہمیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1857

راوی ٗ :تيبہٟ ،يثً٘ ،ي ،١زہزی ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ًبؽاہلل بً ٩ؽی ب ٩ش٤زا

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ؽ ِّٔی ابِ َٔ ٩ش َِ ٤زا َئ اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
ق اہللٔ إلٔ َی اہللٔ َوَِ ٟوَّلَ أَنِّی
ق اہللٔ َوأَ َش ُّب أَ ِر ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واّٗٔٔا ًَل َی ا َِ ٟصزِ َو َرة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ إٔٔ َّ ٧ک ََ ٟعیِرُ أَ ِر ٔ

َخ ِج ُت َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض َو َٗ ِؽ َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ِ َ ٧ص َو ُظ َو َر َوا ُظ
یب َػ ٔص ْ
أُ ِ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
َخ ِج ُت ٔٔ ٨ِ ٣ک َ٣ا َ َ
َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َشؽ ُ
ٔیث اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ
بِ ًَٔ ٩ؽ ِّٔی ابِ َٔ ٩ش َِ ٤زا َئ ً ٔ ِ٨ؽٔی أَ َػ ُّض

ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،اوبہملس،رضحتدبع اہللنبدعینبرمحاےسرفاتیےہفہ ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وک رحفرہ ےک اقمؾ رپ ڑھکے وہ رک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل یک مسق اے ہکم وت اہلل یک اسری زنیم ےس رتہب افر اہلل ےک زندکی وپری
زنیم ےس زایدہسوبحب ےہ۔ ارگ ےھجم ھجت رپ ےس اجےن رپ وبجمر ہن ایک اجات وت رہسگ ہناجات۔ ہی دحثینسح رغ بحیحص ےہ۔ ویسنےن
زرہیےسایسیکامدنندحثیلقنیکےہ۔دمحمنبرمعفاےساوبہملسےسفہاوبرہریہےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
لقنرکےتںیہ۔زرہییکاوبہملسےسدبعاہللنبدعینبرمحاےکفاےطسوقنمؽدحثیریمے(ینعیاامؾرتذمی)ےکزندکیزایدہ
حیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،اوبہملس،رضحتدبعاہللنبدعینبرمحا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببہکمرکمہمیکتلیضفےکابرےںیم۔

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1858

٣وسی بْصیٓ ،ـ ١ب ٩س٠امیً ،٪بؽاہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ظثي ،٥سٌيؽ ب ٩جبیرو ابواٟلٔي ،١شرضت اب٩
راوی ٣ :ص٤ؽ بٰ ٩
ًباض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٪بِ ُٔ ٩ظ َث ِي َٕ ٥ش َّؽث َ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُ٩
وسی ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِي ُ
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َّٜ ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠ة َ٣ا أَك ِ َي َب ٔک ٔ ٩ِ ٣بَ َٕ ٠ؽ َوأَ َشب َّٔک إلٔ َ َّی َوَِ ٟوَّلَ
اٟلٔ َِي ٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُج َبیِر ٕ َوأَبُو ُّ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
َخ ُجونٔی ٔٔ ٨ِ ٣ک َ٣ا َس َُ ٨ِ ٜت َُی ِ َر ٔک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
أَ َِّ َٗ ٪ومٔی أَ ِ َ

دمحم نب ومٰیس رصبی ،لضف نب نامیلؿ ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،دیعس نب ریبجف اوبالیفطل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم ےس رفامای وت انتک ااھچ رہش ےہ افر ےھجم انتک زعسی ےہ ارگ ےھجم ریمی
وقؾاہیںےسہناکنیتلوتںیمریتےالعفہںیہکہنرہھٹات۔ہیدحثیابمرہکاسدنسےسنسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحم نب ومٰیس رصبی ،لضف نب نامیلؿ ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،دیعس نب ریبجف اوبالیفطل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرعبیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرعبیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1859

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ازؼی و اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ابوبؽر طحاَ ب ٩وٟيؽٗ ،ابوض ب ٩ابی هبيا ،٪ابوهبيا ،٪شرضت سي٤٠ا٪

وض بِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی اْلِ َ ِزؼ ٔ ُّی َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِؽ ٕر ُط َحا َُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَ َِٗ ٩اب ُ َ

ک
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َس٤َِ ٠ا َُّ ٪لَ َت ِب َِ ِـىٔی َٓ ُتَٔار َٔ ٚؼٔی ََ ٨
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
أَبٔی هَ ب ِ َي َ
ک َص َؽاَ٧ا اہللُ َٗا ََ ٢ت ِب َِ ُف ا َِ ٌَ ٟز َب َٓت َِب َِ ُـىٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
ک َوب ٔ َ
ٕ أَبِ َِ ُـ َ
ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
ا ٥َِ ٟ ٪یُ ِؽرٔ ِک
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی بَ ِؽ ٕر ُط َحا َٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و ُ ٢أَبُو هَ ب ِ َي َ
َٔ
َغ ْ
ات َس٤َِ ٠ا ُِ َٗ ٪ب ًََ ١ل ٔ ٕٓی
اَ ٣َ ٪
َسَ ٤َِ ٠
دمحمنب ییحیازدیفادمحنبعینم،اوبدبراجشعنبفدیل،اقوبسنبایبایبظؿ،اوبایبظؿ،رضحتشنلماؿےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاےاملسمؿھجمےس ضغبہنرانھک ںیہکااسیہن وہہک اہمترادنی اہمترےاہھت ےس اجات رےہ ںیم
ےنرعضایکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمآپےسےسیکضغبرکاتکسوہںہکبجاہللاعتیلےنےھجمآپ
ےک ذرےعی دہاتیدی۔آپ ےن رفامای ارگ مترعب ےس ضغب روھک ےگ وت وگای ھجم ےس ضغب روھک ےگ۔ ہی دحثینسح رغ ب ےہ۔
ل اسدحثیوکرصػاوبدبرنباجشعنبفدیلیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنبییحیازدیفادمحنبعینم،اوبدبراجشعنبفدیل،اقوبسنبایبایبظؿ،اوبایبظؿ،رضحتشنلماؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرعبیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1860

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ٣ ،ص٤ؽ ب ٩بَش ًبؽیً ،بؽاہلل بً ٩بؽاہلل ب ٩اسوؼ ،شؼین ب٤ً ٩ز٣ ،عار ٚبً ٩بؽاہلل ،كار ٚب٩
طہاب ،شرضت ًث٤ا ٪بًٔ ٩ا ٪رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩بٔ َِشٕ ا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ ًَ ِ ٩شُ َؼی ِ ٔن بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اْلِ َ ِش َٔ ٤س ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩عارٔ ٔ ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
اب ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤

َو َس َََّّ ُ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ع ا َِ ٌَ ٟز َب  ٥َِ ٟیَ ِؽ ُظ ِ ١ف ٔی َطَٔا ًًَٔی َوَ ٥َِ ٟت َُ ٠ِ ٨ط ََ ٣و َّؼت ٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

ُش َؼی ِ ٔن بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز اْلِ َ ِش َٔ ٤س ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩عارٔ َٕ ٚوَِ ٟي َص ُش َؼی ِْن ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ب ٔ َذا َک ا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
دبع نب دیمح ،دمحم نب رشب دبع ی ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب اوسد ،نیصح نب رمع ،اخمرؼ نب دبع اہلل ،اطرؼ نباہشب ،رضحت امثعؿ نب
افعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج رعب ےس ایختن رکے اگ فہ ریمی
افشتعںیمدالخںیہنوہاگافراےسریمیتبحمبیصن ںیہنوہیگ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػنیصحنبرمعا
ہ
مشییکرفاتیاجےتنںیہ۔فہاخمرؼےسرفاتیرکےتںیہنیصحنبرمعدحمنیث(رمہمحاہلل)ےکزندکیزایدہوقیںیہن۔
رافی  :دبع نب دیمح ،دمحم نب رشب دبعی ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب اوسد ،نیصح نب رمع ،اخمرؼ نب دبعاہلل ،اطرؼ نب اہشب ،رضحت
امثعؿنبافعؿریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرعبیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1861

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسی ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،شرضت ٣ص٤ؽ ب ٩ابی رزی٩

رح ٕب َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
ُحیِز ٔإٔذَا
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َٗا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ی ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت أ ُ ُّ ٦ا َِ ُ ٟ

ات َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٌَ ٟز ٔب ِ
ات أَ َش ْؽ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب ِ
اط َت َّؽ ًََِ ٠ي ٔک َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َِ ٣و ََّل َی
اط َت َّؽ ًََِ ٠ي َضا َٓ٘ٔي َََ ٟ ١ضا إَّٔ٧ا َ َ ٧زا ٔک إٔذَا ََ ٣
ََ ٣
ٔ
اب َّ
اٟشا ًَةٔ َص ََل ُک ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
یَ ٩و َِ ٣و ََّل َصا
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اِٗت َر ٔ

يسی َص َذا َشؽ ْ
رح ٕب
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
كَ َِ ٠ص ُة بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔ َ ٩

ییحی نب ومیس ،نامیلؿ نب رحب ،رضحت دمحم نب ایب رزنی اینپ فادلہ ےس لقن رکےت ںیہ ہک اؾ رحری اک ہی احؽ اھت ہک ارگ وکیئ رعیب
وفتوہاجاتوتفہنیگمغوہاجںیت۔ولوگںےناہکہکل  دےتھکیہکیسکرعیبیکفافترپآپوکتخسدصہموہاتےہاوہنںےنرفامای
ںیمےناےنپآزادرکدہالغؾےسانسےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرعبیکالہتکایقتمےکرقبیکاشنوینں

ںیمےسےہ۔دمحمنبایبرزنی ےتہںیہہکاؿےکالغؾہحلطنب امکل آ ے۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوک رصػنامیلؿ
نبرحبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :ییحینبومیس،نامیلؿنبرحب،رضحتدمحمنبایبرزنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببرعبیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1862

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ازؼی ،شحاد ب٣ ٩ص٤ؽ ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز بً ٩بؽاہلل ،شرضت اَ ٦شیک

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی اْلِ َ ِزؼ ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َشحَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِظب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
اض ٔ ٩ِ ٣ا َّ
َش ٕ
ٟؽ َّجا َٔ ٢شًَّی َی َِ ٠ص ُ٘وا ب ٔا ِٟح ٔ َبا ٔ٢
یک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ي ٔ َّ
َي ُ٘و َُ ٢ش َّؽثَ ِتىٔی أ ُ ُّٔ َ ٦
َف َّ ٪اُ ٨َّ ٟ
َش ٕ
یب
یک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأَیِ َ ٩ا َِ ٌَ ٟز ُب یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢ص ُِٔ٠َٗ ٥ي َْٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َٗاَِ ٟت أ ُ ُّٔ َ ٦
يض َ ٔ
َغ ْ
دمحمنبییحیازدی،اجحجنبدمحم،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاؾرشکییتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکولگ داجؽےس اھبںیگےگاہیںکتےک ڑاہڑفں ںیم اجرکرےنہ وج ںےگ۔اؾرشکی رفامیتںیہ ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دؿ رعب اہکں وہں ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ وھتڑے وہں ےگ۔ ہی
دحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنبییحیازدی،اجحجنبدمحم،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاؾرشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

اببرعبیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1863

راوی  :بَش بٌ٣ ٩اذ ً٘ؽی ،یزیؽ ب ٩زیٍ ،سٌيؽ ب ٩ابی رعوبہٗ ،تاؼة ،شش ،٩شرضت س٤زہ ب ٩ج٨ؽب رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َؼ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ٩ِ ًَ ٩
َش بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْص ٌّی َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
َس َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨ؽ ٕب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ْا ٦أَبُو ا َِ ٌَ ٟز ٔب َویَآ ُٔث أَبُو اُّ ٟزوَ ٔ ٦و َش ْا ٦أَبُو ا َِ ٟص َب ٔع َٗا َ ٢أَبُو

ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽ ْ
یث َش َش َْ ٩ويُ َ٘ا ُ ٢یَآ ُٔث َویَآ ُٔت َو َئ َُت

رشب نب اعمذ دقعی ،سیدی نب زعی ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدة ،نسح ،رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایاسؾ رعب ےک ابپ ،ایثف رفویمں ےک ابپ افر احؾ ویشبحں ےک ابپ ںیہ۔ ہی دحثی
نسحےہافرایثفوکایتفینعیییھب ےتہںیہ۔
رافی  :رشبنباعمذدقعی،سیدینبزعی،دیعسنبایبرعفہب،اتقدة،نسح،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببمجعیکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببمجعیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1864

راوی  :سٔيا ٪ب ٩وٛيٍ ،یصٌی ب ٩آؼ ،٦ابوبرک بً ٩ياغ ،ػاٟض ب ٩ابی ػاٟض ٣ولی ً٤زو ب ٩رحیث ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
رحیِ ٕث
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َ ٩ِ ًَ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
غ َش َّؽث َ َ٨ا َػأ ٟضُ بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض َِ ٣ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ُ ٩

َک ِت اْلِ َ ًَا ٔج َُ ٨ِ ٔ ً ٥ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لََ٧ا
َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ ٢ذُ ٔ َ
غ
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی بَ ِ ٔ
بٔض ٔ ِ ٥أَ ِو ب ٔ َب ٌِـٔض ٔ ِ ٥أَ ِوثَ ُ٣ٔ ٙىِّی بٔ ٥ِ ُٜأَ ِو ب ٔ َب ٌِ ٔـَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

رحیِ ٕث
َو َػاُ ٔ ٟض بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض َص َذا يُ َ٘ا َُٟ ٢طُ َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
اِ ٣َ ٪ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ُ ٩

ایفسؿنبفعیک،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،اصحلنبایباصحلومیلرمعفنبرحثی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاپسمجع اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم اؿ ںیم ےس ضعب رپ متولوگں ںیم
ےس ضعب ےس زایدہ اامتعد ےہ۔ ای رفامای مت ںیم ےس ضعب یک ةسن زایدہ اامتعد ےہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ
اوبرکبنبایعشیکرفاتیےساجےتنںیہاصحلفہرہماؿےکےٹیبافررمعفنبرحثیےکومیلںیہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،اصحلنبایباصحلومیلرمعفنبرحثی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببمجعیکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1865

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاہلل ب ٩جٌَف ،ثور ب ٩زیؽ ؼیلی ،ابواِٟيث ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َش َّؽثَىٔی ثَ ِو ُر بِ َُ ٩زیِ ٕؽ ِّ
اٟؽیِل ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟيثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨ؽ
آَخ َ
یُ ٨ِ ٣ٔ ٩ض ِ٤َّ َٟ ٥ا یَ َِ ٠ص ُ٘وا بٔض ٔ َِٗ ٥ا ََٟ ٢طُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔی َن أُِ٧زَِٔ ٟت ُس َورةُ ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٓ َت ََل َصا َٓ َ٤َّ ٠ا بَ ََ َّ ٠و َ ٔ
یَ ٥َِ ٟ ٩ی َِ ٠ص ُ٘وا ب ٔ َ٨ا َٓ ٥َِ ٠یُک َ ُِّ ٤ِ ٠ط َٗا ََ ٢و َس٤َِ ٠ا ُ ٪ا َِٟٔارٔس ُّٔی ٓ ٔي َ٨ا َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ئ َّأ ٟذ َ
َر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣صَ ُؤ ََّل ٔ

ئ
اَ ٩ِ ٣ٔ ٢ص ُؤ ََّل ٔ
اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َِ ٟو ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َؽ ُظ ًَل َی َسَ ٤َِ ٠
اِ ٪اْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاٟث ُّ َریَّا َٟت َ َ٨ا َو َٟطُ رٔ َج ْ
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو ا ِِ َِ ٟيثٔ

اس ُُ ٤ط َساِ ٣َ ٥ْ ٔ ٟول َی ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔٔ ٣ُ ٩ل ٕ
يٍ ََ ٣ؽن ٔ ٌّی
ِ
یلع نب رجح ،دبعاہلل نب رفعج ،وثر نب زدی دیلی ،اوباثیغل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک بج وسرة ہعمج انزؽ وہیئ وت ل  یبن
م ِْی ُِ
ْ
ِي م۔)رپےچنہپوتاکیآدیم
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآ ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیوسرةزپیھبج َفآرَخ َ
ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکفہوکؿںیہوجل ےس ایھبںیہنےلم؟آپاخومشرےہ۔رافیرفامےتںیہہکاملسؿ
افریسیھبل ںیموموجدآ ے۔وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاہھترضحتنامیلؿافریسرپراھکافررفامایاسذاتیکمسقسج
ےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہارگاامیؿرثایرپیھبوہاتوتیھباسوقؾںیمےسھچک ولگاےساحلصرکےتیل۔ہیدحثینسح
ےہافریئکدنسفںےسرضحتاوبرہریہےسرموفب ًوقنمؽےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعاہللنبرفعج،وثرنبزدیدیلی،اوباثیغل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1866

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،ابوؼاؤؼ كياٟسی٤ً ،زاٗ ٪لاٗ ،٪تاؼة ،ا٧ص ،شرضت زیؽ ثابت رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕا َِ َ٘ ٟل َوان ٔ ُّی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َؼ َة ًَ ِ٩
إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠وَ َز ٗ ٔ َب َ ١ا َِ ٟي ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَِٗب ٔ ِ ١بٔ ُ٘ ُ٠وبٔض ٔ ِ٥

َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً ٔ َ٨ا َو ُِّ ٣ؽَ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َزیِؽٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ا ٪ا َِّ َ٘ ٟلا ٔ٪
َشؽٔیثٔ ً َِٔ ٤ز َ

دبعاہللنبایبزاید،اوبداؤدایطیسل،رمعاؿاطقؿ،اتقدة،اسن،رضحتزدیاثتبریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نمی یک رطػ دھکی داع رفامیئ ای اہلل اؿ ےک دؽ امہری رطػ رھپ دے افر امہرے اصع افر دم (فزؿ ےک
امیپےن) ںیم ربتک اطع رفام۔ ہی دحثی رضحت زدی نب اثتب یک رفاتی ےس نسح رغ ب ےہ۔ ل  اس وک رصػ رمعاؿ اطقؿ یک
رفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،اوبداؤدایطیسل،رمعاؿاطقؿ،اتقدة،اسن،رضحتزدیاثتبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1867

راوی ٗ :تيبہً ،بؽاٌٟزیز ب٣ ٩ص٤ؽ٣ ،ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽث َ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

ٕ ُُٗ٠و ّبا َوأَ َر ُّ ٚأَ ِٓئ ٔ َؽ ّة ِاْل ٔ َی٤ا َُ ٪ی َ٤ا َٕ ٪وا ِٟصُٔ ٤َ ِٜة یَ َ٤اَ ٔ ٧ي ْة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتا ُ ٥ِ ٛأَصِ ُ
 ١ا َِ ٟي َ ٩ٔ ٤ص ُِ ٥أَ ِؿ ٌَ ُ
يض
ض َوابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ًَبَّا ٕ
ہبیتق ،دبعازعلسی نب دمحم ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
اہمترےاپسالہنمیآےئںیہوجتہب روفردؽافررنؾتعیبطفاےلںیہ۔اامیؿیھبنمیےسالکنےہافرتمکحیھبنمییہےس
یلکنےہ۔اساببںیمرضحتانبابعسافرانبوعسمدےسیھبااحدثیوقنمؽںیہہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبدمحم،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1868

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،زیؽ ب ٩شبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض ،ابو٣زی ٥انؼاری ،شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اب َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣زیَ َ ٥اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُُ ٩ش َب ٕ
ْقیِ ٕع َوا َِ َ٘ ٟـا ُئ فٔی اْلِ َ ِن َؼارٔ َواْلِ َذَا ُ ٪فٔی ا َِ ٟص َبظَ ٔة َواْلِ َ َ٣اُ َ ٧ة فٔی اْلِ َ ِزؼ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک فٔی ُ َ

َي ٌِىٔی ا َِ ٟي َ٩َ ٤

ادمح نب عینم ،زدی نب ابحب ،اعمفہی نب اصحل ،اوبرممی ااصنری ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابداشتہرقشیںیم،ءاضء(ہلصیف)ااصنرںیم،اذاؿہشبحںیم،افراامتنازدینعینمیںیمےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،زدینبابحب،اعمفہینباصحل،اوبرممیااصنری،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1869

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟض ،ابو٣زی ٥انؼاری ،ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ َ ٥اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اب
ِ َ ٧ص َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َو َص َذا أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َزیِؽٔ بِ ٔ ٩شُ َب ٕ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،اعمفہی نب اصحل ،اوبرممی ااصنری ،اوبرہریہ ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اشبر ےن اوہنں ےن
دبعارلنمح نب دہمی اوہنں ےن اعمفہی نب اصحل اوہنں ےن اوبرممی ااصنری افر فہ اوبرہریہ ےس ایس یک امدنن دحثی لقن رکےت
وہےئاےسرموفعںیہنرکےتہیدحثیزدینبابحبیکرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،اوبرممیااصنری،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1870

راوی ً :بؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽ ًلار ،ػاٟض بً ٩بؽالٜبیر ،ب ٩طٌيبً ،بؽاٟشَل ٦ب ٩طٌيب ،طٌيب ،شرضت ا٧ص

اب َش َّؽثَىٔی ًَ ِِّم ًَ ِب ُؽ
ض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ار َش َّؽثَىٔی ًَ ِِّم َػاُ ٔ ٟض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِلَٜبٔیر ٔبِ ُٔ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟص ِب َص ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
َّ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُُ ٩ط ٌَ ِيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِز ُؼ أ ُ ِس ُؽ اہللٔ فٔی

ا ٪أَ ِزؼ ٔ ًّیا
اْلِ َ ِر ٔ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ ١یا َِ ٟي َت أَبٔی ک َ َ
اض أَ َِ ٪ي َـ ٌُوص َُِ ٥و َیأبَِی اہللُ إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ی ِزٓ ٌََ ُض َِ ٥وََ ٟيأِتٔی َ َّن ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
ق یُزٔی ُؽ اُ ٨َّ ٟ
یب َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓطُ إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث ب ٔ َض َذا
َیا َِ ٟي َت أُم ِّی کَاِ َ ٧ت أَ ِزؼٔیَّ ّة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َِ ٣وُٗوّٓا َوص َُو ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا أَ َػ ُّض

دبعادقلفسنبدمحماطعر،اصحلنبدبعاریبکل،نببیعش،دبعاالسلؾنببیعش،بیعش،رضحتاسنےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایازد(ینعی)نمیےکرےنہفاےلاہللیکزنیمرپاسےک دنیےکدمداگرںیہ۔ولگاؿوکتسپرکان
اچںیہےگنکیلاہللاعتیلاؿیکاکیہنامںیناگہکلباںیہنافردنلبرکے اگولوگںرپرضفراکیااسیزامہنآےئاگہکآدیمےہکاگاکش
ریماابپینمیوہاتاکشریمیامںینمیوہیت۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسوکرصػایسدنسےساجےتنںیہافرہیاسنےسرموفب ً
یھبرمفیےہافرفہامہرےزندکیزایدہحیحصےہ۔

رافی  :دبعادقلفسنبدمحماطعر،اصحلنبدبعاریبکل،نببیعش،دبعاالسلؾنببیعش،بیعش،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1871

راوی ً :بؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽ ًلار بْصی٣ ،ص٤ؽ بٛ ٩ریر٣ ،ہؽی ب٣ ٩ي٤وُ ،٪يَل ٪ب ٩جزیز ،شرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ْص ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َِ ٣ضؽ ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ش َّؽث َىٔی ُ َِي ََل ُ٪
ض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕا ِِ ٌَ ٟبؽ ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
يسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ َُٜ٧ ٥َِ ٟ ٪اْلِ َ ِزؼ ٔ ََِٓ ٠ش َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
یب
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
ک
دبعادقلفس نب دمحم اطعر رصبی ،دمحم نب جير،دہمی نب ومیمؿ ،الیغؿ نب رجری ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ارگ ل  ازدی
(نمیفاولںےس)ہنوہےتوتاکلمولوگںںیمےسہنوہےت۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔
ک
رافی  :دبعادقلفسنبدمحماطعررصبی،دمحمنب جير،دہمینبومیمؿ،الیغؿنبرجری،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببالینمییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1872

راوی  :ابوبرک ب ٩ز٧حویہً ،بؽاٟززا ،ٚاٛ ٪ے واٟؽ٣ ،ي٨اء ٣ولی ًبؽاٟزش ٩٤بً ٩وٖ ،شرضت ابوہزیزہ

رک بِ َُ ٩زُ ِ ٧ح َویِطٔ َب ِِ َؽاؼ ٔ ٌّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِ٣ٔ ٩ي َ٨ا َئ َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا٢
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُج ْ ١أَ ِش ٔشبُ ُط ِٔ َٗ ٩ِ ٣ي ٕص َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِ٩ِ ٌَ ٟ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ َ
َخ َٓأ َ ِرع َق ًَ ِ٨طُ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط ِّٔ ٩ِ ٣
ش ِٔ٤ی َ ّرا َٓأ َ ِرع َق ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط ِّٔ ٩ِ ٣
ِّ
رع َق ًَ ِ٨طُ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط ٔ٩ِ ٣
اْل
ٙ
اٟظ
ِ
َ
ٔ
َخ َٓأ َِ
َ
َ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ َ
ِّ
رع َق ًَ ِ٨طُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رش َٔ ٥اہللُ ش ِٔ٤ی َ ّرا أَٓ َِواصُ ُض َِ ٥س ََل َْ ٦وأَیِؽٔیض ٔ ِ ٥ك َ ٌَ ْاَ ٦وص ُِ ٥أَصِ ُ١
َخ َٓأ ِ َ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣ش ٔؽیثٔ ًَ ِب ٔؽ اٟز ََّّزا َٔ ٚویُ ِز َوی ًَ ِ٣ٔ ٩ي َ٨ا َئ
أَ َِ ٩ٕ ٣وإ ٔ َی٤ا َٕٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َ ٔ
َغ ْ

َص َذا أَ َشاؼ ٔ ُ
یث َ٨َ ٣أٛیرُ

اوبرکبنبزوجنہی،دبعارلزاؼ،اؿےکفادل،انیمءومیلدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکل یبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےک اپسآ ے اکیآدیم آایریماایخؽ ےہہک فہ سیق ںیمےساھت۔اس ےن رعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
ہلیبقریمحرپتنعلےئجیھب۔آپےناسےسہنمریھپایل۔فہدفرسیاجبنےسآایوتآپےنادرھےسہنمریھپایل۔فہرسیتیاجبن
ےسآایاسرمہبتیھبآپ ےناسےسہنمریھپایل۔افر رفامایاہللاعتیلہلیبق ریمحرپرمحرفامےئ۔اؿےکہنمںیماالسؾافراہوھتں
ںیماعطؾےہرھپفہانمفاامیؿفاےلںیہ۔ہیدحثیرغ بےہ۔ل اسدحثیوکرصػایسدنسےسدبعارلزاؼیکرفاتیےس
اجےتنںیہ۔انیمءےسارثکرکنمااحدثیرمفیںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبزوجنہی،دبعارلزاؼ،اؿےکفادل،انیمءومیلدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببہلیبقافغر،املس،ہنیہجافرزمہنییکتلیضفےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببہلیبقافغر،املس،ہنیہجافرزمہنییکتلیضفےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1873

٣وسی ب ٩ك٠صہ ،شرضت ابوایوب انؼاری
راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ابو٣اٟک اطحعیٰ ،

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
وب
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
وَ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ص َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪بَىٔی
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِن َؼ ُ
َار َوأَ ِط َح ٍُ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ار َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو ُج َض ِي َُ ٨ة َؤُٔ ْ
ًَ ِب ٔؽ َّ
يض
و ٪اہللٔ َواہللُ َو َر ُسوُ ُٟط َِ ٣و ََّلص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی صَ َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
اٟؽارٔ ََ ٣وال ٔ َّی َِ ٟي َص َُ ٟض ِِ ٣َ ٥ولّی ُؼ َ

ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،اوبامکلایعجش،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوباویبااصنریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ااصنر رمہنی ہنیہج اعجش افغر افر ہلیبق دبعادلار ےک ولگ ریمے رقیف ںیہ۔ افر اہلل ےک العفہ اؿ اک وکیئ رقیف ںیہن۔
ذہلااہللافراساکروسؽاؿےکرقیفںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،اوبامکلایعجش،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم
ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1874

راوی  :ابوس٤٠ہ یصٌی ب ٩ظً ،ٕ٠بؽاٟوہاب ث٘فیً ،بؽاہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ظثي ،٥ابوزبیر ،شرضت جابز

اب َّ
ا ٪بِ ُٔ ٩ظ َث ِي ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َی ِصٌَی بِ َُ ٩ظَ َٕٕ ٠ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟو َّص ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
يٕ َٓا ِؼ َُ اہللَ ًََِ ٠يض ٔ َِٗ ٥ا ََّ ٢
َخ َٗت ِ َ٨ا َ ٔ ٧با َُ ٢ث٘ ٔ ٕ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِص ٔؽ َث٘ٔئّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َش َش ْ٩
َٗا ََٗ ٢اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ َ

یب
َػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
اوبہملسییحینبفلخ،دبعاولاہبیفقث ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،اوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہفہرفامےتںیہہکولوگںےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیمہ ونب فیقث ےک ریتفں ےن الج دای ےہ۔ ذہلا اؿ ےک ےئل دب داع ےئجیک۔ آپ ےن رفامای۔ اہلل فیقث فاولں وک
دھاتیدے۔ہیدحثینسححیحصرغ بےہ۔
رافی  :اوبہملسییحینبفلخ،دبعاولاہبیفقث،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1875

راوی  :زیؽ ب ٩اظز ٦كاِیً ،بؽاٟ٘اہز ب ٩طٌيب ،ہظا ،٦شش ،٩شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩أَ ِظزَ ََّ ٦
ات
ا ٪بِ ٔ ٩شُ َؼی ِ ٕن َٗا ََ ٣َ ٢
اٟلاِ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ٘ ٟاصٔز ٔبِ ُُ ٩ط ٌَ ِيبٕ َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟص َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َّ
َّ
رک ُظ ثَ ََلثَ َة أَ ِش َيا ٕئ َث٘ٔئّا َوبَىٔی َشٔ٨ي َٔ َة َوبَىٔی أ ُ ََّ ٣ي َة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو یَ ِ َ
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ
زدینبازخؾاطیئ،دبعااقلرہنببیعش،اشہؾ،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوفت وہ ےئوت نیتولیبقں وکدنسپ ںیہن رکےتآ ے،فیقث،ونب ہفینح۔ افرونباہیم۔ہیدحثیرغ ب ےہ۔ل اس
دحثیوکرصػایسدنسےساجےتنںیہ۔
رافی  :زدینبازخؾاطیئ،دبعااقلرہنببیعش،اشہؾ،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1876

راوی ً :لی ب ٩شحزٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیَ ،شیکً ،بؽاہلل بً ٩ؼ ،٥شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی

َش ٕ
یک ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ؼ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
وسی ًَ ِٔ َ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َث٘ ٔ ٕ َّ
یک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ِ َ ٧ص َو ُظ
اب َو ُ٣بٔی ْر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕؽ أَبُو ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ش َّؽثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
يٕ َٛذ ْ
َش ٕ
اَ ٪وص َُو ُٛوف ٔ ٌّی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یک
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َ ٔ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ؼ ٕ ٥یُِٜى َی أَبَا ًَُِ ٠و َ
َغ ْ
َ ١ی ِزؤی ًَ َِ ٩ص َذا َّ
اٟظ ِيغٔ َو َي ُ٘و ُِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِٔ ً ٩ؼ ََ ٤ة َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ
َو َ ٔ
َسائ ٔي ُ
َش ْ
یک َي ُ٘و ُِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ؼ َٕ ٥وإ ٔ ِ َ
ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ
عص
یلعنبرجح،لضفنبومیس،رشکی،دبعاہللنب م،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک ہلیبق ونب فیقث ںیم اکی ذکاب افر اکی الہک رکےن فاال ےہ۔ دبعارلنمح نب فادق ےن رشکی ےس ایس دنس ےس
عص
ایس یک امدنن دحثی لقن یک ےہ۔ دبعاہلل نب م یک تینک اوبولعاؿ ےہ افر فہ وکیف ںیہ۔ ہی دحثی رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک
عص
رصػرشکی یکرفاتیےس اجےتنںیہ۔ فہدبعاہلل نب مےسرفاتیرکےتںیہ۔ارسالیئاؿےسرفاتیرکےت وہےئاںیہن
دبعاہللنبہمصع ےتہںیہاسںیمرضحتاامسءتنباوبرکبےسیھبرفاتیےہ۔
عص
رافی  :یلعنبرجح،لضفنبومیس،رشکی،دبعاہللنب م،رضحتانبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ

اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1877

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،یزیؽ ب ٩ہارو ،٪ایوب ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ

َ َ
َ
رعاب ٔ ًّيا أَص َِؽی
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا یَزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
و ٪أَ ِظب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
وب ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة أ َّ ٪أ ِ َ

َّ
َّ
رکا ٕ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ت َٓ َت َش َّع َل ُط ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
رک ّة ٓ ٌََ َّو َؿ ُط َٔ ٨ِ ٣ضا س َّٔت بَ َ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بَ ِ َ
ُ
َ
َِ
رکا ٕ
ت َٓوَ ََّ ١ساظ ّٔلا َو َِ َ٘ ٟؽ َص َُ ٤ِ ٤ت أَ َِّ ٪لَ
َٓ َصَ ٔ٤ؽ اہللَ َوأثى َی ًََِ ٠يطٔ ث ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا أص َِؽی إلٔ َ َّی َ٧ا َٗ ّة ٓ ٌََ َّو ِؿ ُت ُط َٔ ٨ِ ٣ضا س َّٔت بَ َ َ

َّ
َ
ْقش ٕ ٓٔی أَ ِو أَ ِن َؼار ٓ ٕ
ٔی أَ ِو َث َ٘ف ٕٓٔی أَ ِو َؼ ِوس ٕ ٓٔی َوفٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َ َلَک ْ ٦أَ ِٛثَرُ َٔ ٩ِ ٣ص َذا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َٗ ِؽ
أٗ َِب ََ ١ص ٔؽیَّ ّة إَّٔل َٔ ُ ٩ِ ٣
وب بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن َويُ َ٘ا ُ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی
وب أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َیزٔی ُؽ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ئ َوص َُو أَ ُّی ُ
وَ ٪ی ِزؤی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ِٔ ٣شٜٔی ٕن َوَ ١َّ ٌََ ٟص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ئ
وب أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ص َُو أَ ُّی ُ
ٔیث َّأ ٟذی َر َوا ُظ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ادمح نب عینم ،سیدی نب اہرفؿ ،اویب ،دیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس وک اکی وجاؿ افینٹن دہہی ںیم دی۔ آپ ےن اےس اس ےک دبےل ھچ وجاؿ افاینٹنں انعتی رفامںیئ۔ اس رپ یھب فہ افخ راہ۔ سپ
بجہیابتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیچنہپوتآپےن اہللاعتیلیکدمحانثءایبؿرکےن ےکدعبرفامایہکالفںصخشےنےھجموطبر
دہہیاکی اینٹندیںیماس ےکدبےلھچ افاینٹنںدی نکیلفہاسےک ابفوجد انراض ےہذہلاںیم ےنہلصیف ایکےہ ہکرقیشیااصنری
افریفقثافردفیسےکالعفہیسکصخشےسدہہیوبقؽںیہنرکفںاگ۔اسدحثیںیمافرزیچفںاکیھبذترکہےہ۔ہیدحثیرضحت
اوبرہریہ ےس یئک دنسفں ےس وقنمؽ ےہ۔ سیدی نب اہرفؿ ،اویب ایب االعلء ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ افر ہی اویب نب ک نیک ںیہ۔
اںیہن انب ک نیک یھب  ےتہ ںیہ۔ اشدی ہی فیہ دحثی ےہ وج اویب ےس دیعس رقمی ےہ وحاےل ےس وقنمؽ ےہ۔ اویب ،اوبالعء افر
اویبنبک نیکاکیصخشںیہ۔انبایبک نیکیھبایہنوک ےتہںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،سیدینباہرفؿ،اویب،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1878

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١اش٤ؽ ب ٩ظاٟؽ ش٤صی٣ ،ص٤ؽ ب ٩اسصا ،ٚسٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ٘٣بری ،ابوسٌيؽ ٘٣بری،
شرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ ا ِٔ ٟص ِٔ ٤ص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ
ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَص َِؽی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َٓزَ َار َة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ا َٗ ّة ٔ ٩ِ ٣إٔبٔٔ٠طٔ َّأًٟی

ق َٓ َت َش َّع َل ُط ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َص َذا ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
کَاُ ٧وا أَ َػابُوا بٔا َِِ ٟابَ ٔة ٓ ٌََ َّو َؿ ُط َٔ ٨ِ ٣ضا َب ٌِ َف ا َِٔ ٌٟو ٔ
َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪رٔ َج ّاَّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب یُ ِضؽٔی أَ َش ُؽص ُِ ٥ا َِ ٟض ٔؽیَّ َة َٓأ ُ ًَو ُِّؿ ُط َٔ ٨ِ ٣ضا بٔ َ٘ ِؽرٔ َ٣ا ً ٔ ِ٨ؽٔی ث ُ َّ ٥یَ َت َش َّع ُل ُط ٓ ََيوَ ُّ ١یَ َت َش َّع ُم ًَل َ َّی
َّ
ْقش ٕ ٓٔی أَ ِو أَ ِن َؼار ٓ ٕٔی أَ ِو َث َ٘ف ٕٓٔی أَ ِو َؼ ِوس ٕ ٓٔی َٗا َ ٢أَبُو
َوایِ ُ ٥اہللٔ ََّل أَٗ َِب ُ
َ ١ب ٌِ َؽ ََ٘ ٣امٔی َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٌَ ٟز ٔب َص ٔؽیَّ ّة إَّٔل َٔ ُ ٩ِ ٣
ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
وب
ٔیث َش َش َْ ٩وص َُو أَ َػ ُّض َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َیز ٔ َ
یؽ بِ َٔ ٩ص ُ
ار َ
و ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
دمحم نب اامسلیع ،ادمح نب اخدل یصمح ،دمحم نب ااحسؼ ،دیعس نب ایب دیعس یربقی ،اوبدیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
ےسرفاتیےہہکہلیبقونبزفارہےکاکیصخشےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپاؿافںوٹںںیمےساکیافیٹندیوجاےس
اغہباقمؾےسےلمآ ے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساسدبےلںیمھچکدایوتفہافخوہایگ۔انچہچنںیمےنیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس وک ربنم رپ ہی رفامےت وہےئ انس ہک رعب ےک ولگ ےھجم دہیئدےتی ںیہ افر ںیم وج ھچک ریمے اپس وہات ےہ اںیہندے
داتی وہں نکیل رھپ یھب فہ اےس اندنسپ رکےت ںیہ افر اس یک فہج ےس ھجم رپ انراض وہےت ںیہ۔ اہلل یک مسق ںیم آج ےک دعب رقیشی،
ااصنری افر یفقث افر دفیس ےک العفہ یسک رعب ےس دہہی وبقؽ ںیہن رکفں اگ۔ ہی دحثی سیدی نب اہرفؿ یک رفاتی ےس زایدہ حیحص
ےہ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع ،ادمح نب اخدل یصمح ،دمحم نب ااحسؼ ،دیعس نب ایب دیعس یربقی ،اوبدیعس یربقی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیلہنع

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

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1879

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩يٌ٘وب ،وہب ب ٩جزیز ،جزیزً ،بؽاہلل بَ٣ ٩لذ٤٧ ،یر ب ٩اوض٣ ،اٟک بَّ٣ ٩سوط ،شرضت ًا٣ز ب ٩ابی
ًا٣ز اطٌزی

وب َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽث َ َ٨ا أَبٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َََ ٣َ ٩لذ ٕیُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َّسو ٕط ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
٤َُ ٧ی ِر ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ُٔ ِ ٣َ ٩

ک ٌَُ ٣او ٔ َی َة
و ٪ص ُِ٣ٔ ٥ىِّی َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََ َٓ ٢ص َّؽث ِ ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
و ٪فٔی ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ ٢و ََّل َي ُِ َُّ ٠
َف َ
َو َس َّ ٥َ ٠ن ٌِٔ َ ٥ا َِ ٟه ُّی اْلِ َ ِس ُؽ َواْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َ
وََّ ٪ل َي ٔ ُّ
َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ي َص َص ََ ٜذا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ص ُِ٣ٔ ٥ىِّی َوإلٔ َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٟي َص صَ ََ ٜذا َش َّؽثَىٔی أَبٔی َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َش َّؽثَىٔی
يک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ص ُِ٣ٔ ٥ىِّی َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََٓ ٢أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َصؽٔیثٔ أَب ٔ َ
َص َذا َشؽ ْ
یب ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َوص ِٔب بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ َويُ َ٘ا ُ ٢اْلِ َ ِس ُؽ ص ُِ ٥اْلِ َ ِزؼُ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ

اربامیہ نب وقعیب ،فبہ نب رجری ،رجری ،دبعاہلل نب المذ ،ریمن نب افس ،امکل نب رسمفح ،رضحت اعرم نب ایب اعرم ارعشی اےنپ
فادلےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکونبارعشافرونبادسیھبےنتکاےھچےلیبقںیہ۔ہیولگگنج
ںیم رفار ںیہن وہےت افر امؽ ذ تمی ےس رچاےت ںیہن۔ فہ ھجم ےس ںیہ افر ںیم اؿ ےس وہں۔ رفای  ےتہ ںیہ ںیم ےن ہی دحثی
اعمفہیوک انسیئوتاوہنںےن رفامایہکوضحر یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسرطحںیہن ہکلب اسرطحرفامایفہھجم ےس ںیہ افرریمے
یہںیہ۔اوباعرم ےتہںیہںیمےناہکریمےفادلےنھجمےساسرطحایبؿایکہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپ
ےنرفامایفہھجمےسںیہافرںیماؿےسوہں۔رضحتاعمفہیےنرفامایمتاےنپابپیکرفاتیوکزایدہرتہباجےتنوہےگ۔ہیدحثی
رغ بےہ۔ل اسرفاتیوکرصػفبہنبرجرییکرفاتیےساجےتنںیہ۔اہکاجاتےہہکادسافرازددفونںاکییہہلیبقںیہ۔

رافی  :اربامیہنبوقعیب،فبہنبرجری،رجری،دبعاہللنبالمذ،ریمننبافس،امکلنبرسمفح،رضحتاعرمنبایباعرمارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1880

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،طٌبہً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
يض َوفٔی ا َِ ٟباب
ََف اہللُ ََ ٟضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ َؤُٔ ْ
َار ُ َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َوأَبٔی بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َِم َوب ُ َزیِ َؽ َة َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنب دہمی،ہبعش،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہلل اعتیلہنعیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےس
لقنرکےتںیہہکآپےنرفامایہلیبقاملسوکاہللحیحصفاسملرےھکافرہلیبقافغریکاہللاعتیلرفغمترفامےئ۔اساببںیمرضحت
اوبذر،اوبربدیہافراوبرہریہےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1881

راوی ً :لی ب ٩شحز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بؽاہلل ب ٩ؼی٨ار ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩شُ ِحز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ََف اہللُ ََ ٟضا َو ًُ َؼ َّي ُة ًَ َؼ ِت اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػصٔ ْ
َٗا َ ٢أَ ِس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ َؤُٔ ْ
َار ُ َ َ
یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنرفامایہلیبقاملس
وکاہللاعتیلوفحمظرےھک۔ہلیبقافغروکاہللاعتیلشخبدےافرعیضہےناہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفامینیک۔
ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1882

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار٣ ،ؤ ،١٣سٔياً ،٪بؽاہلل ،طٌبہ ہ ٥سے روایت كی ٣ص٤ؽ ب ٩بظار

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣ش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ِ َ ٧ص َو َشؽٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ َوًُ َؼ َّي ُة
ًَ َؼ ِت اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ

دمحم نب اشبر ،ؤملم ،ایفسؿ ،دبع اہلل ،ہبعش ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اشبر ےن اوہنں ےن ؤملم ےس اوہنں ےن ایفسؿ ےس افر فہ
دبعاہللےسہبعشیکامدننلقنرکےتںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ؤملم،ایفسؿ،دبعاہلل،ہبعشل ےسرفاتییکدمحمنباشبر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1883

راوی ٗ :تيبہِ٣ ،یرة بً ٩بؽاٟزش ،٩٤ابوز٧اؼ ،ارعد ،شرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َش َّؽثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی اٟزَِّ٧اؼ ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ا٩ِ ٣ٔ ٪
اُ ٩ِ ٣ٔ ٪ج َض ِي ََ ٨ة أَ ِو َٗا َُ ٢ج َض ِي َُ ٨ة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َْ َٔ ِٟٔار َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠و ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َاَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
ُ٣زَیِ ََ ٨ة َظی ِ ْر ً ٔ َِ ٨ؽ اہللٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ٔ ٩ِ ٣أَ َس ٕؽ َوكَ ِّي ٕئ َوُ ََلٔ َ

ہبیتق ،ریغمة نب دبعارلنمح  ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس
ذاتیکمسقسجےکہضبق دقرتںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساجؿےہ۔افغر،املس،زمہنی ،افرہنیہجےکولگایقتمےکدؿ
اہللےکزندکیادس،یطافرافطغؿےکولوگںےسرتہبوہںےگ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ہبیتق،ریغمةنبدبعارلنمح،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1884

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽی ،سٔيا ،٪جا ٍ٣ب ٩طؽاؼ ،ػٔوا ٪بُ٣ ٩حز ،شرضت ً٤زا ٪ب ٩شؼین

ُحزٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا ٪بِ ٔٔ ِ ٣ُ ٩
ٔی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪جا ٔ ٍٔ ٣بِ َٔ ٩ط َّؽاؼ ٕ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

َشوا یَا بَىٔی َتٕ ٔ٤يَٗ ٥اُٟوا
ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َف ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َتٕ ٔ٤ي ٥إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَبِ ٔ ُ
ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؼی ِ ٕن َٗا ََ ٢جا َئ َن َ ْ
َ
َّ
َشی
َب ِ
َف ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟي ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢اٗ َِبُ٠وا ا ِٟبُ ِ َ
َش َت َ٨ا َٓأ ًِ ٔل َ٨ا َٗا ََ َٓ ٢ت َِی َّ َر َو ِجطُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َجا َئ َن َ ْ
ََٓ ٥َِ ٠ي ِ٘ َبَِ ٠ضا بَُ٨و َتٕ ٔ٤يَٗ ٥اُٟوا َٗ ِؽ َٗب ٔ ِ٨َ ٠ا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اجعم نب دشاد ،وفصاؿ نب رحمز ،رضحت رمعاؿ نبنیصح ےس رفاتی ےہ ہک ونب میمتاک
اکیفدفیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےونبمیمتںیہمتاشبرت
وہ۔فہےنہکےگل۔آپںیمہاشبرتدیرںیہ ںیہوتھچکانعتییھبرکںی۔رافی ےتہںیہہکاسرپآپاکرہچہریغتموہایگ۔رھپنمی
فاولںیکاکیامجتعآیئوتآپےناؿےسرفامایمتولگوخربخشیوبقؽرکول۔اسےئلہکونبمیمتےنوبقؽںیہنیک۔اوہنں ےن
رعضایکل ےناےسوبقؽایک۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اجعمنبدشاد،وفصاؿنبرحمز،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
اببونبفیقثافرونبہفینحےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1885

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪ابواش٤ؽ ،سٔياً ،٪بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ابی برکة ،شرضت ابوبرک

َ
َ َ
رک َة ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أبُو أ ِش ََ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َاَ ٪وبَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔ بِ ٔ٩
َار َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َظی ِ ْر َٔ ٩ِ ٣تٕ ٔ٤يَ ٥وأَ َس ٕؽ َوُ ََلٔ َ
أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤُٔ ْ
َّسوا َٗا َُ َٓ ٢ض َِ ٥ظی ِ ْر ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
يض
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
َػ ٌِ َؼ ٌَ َة یَ ُُّ ٤ؽ ب ٔ َضا َػ ِو َت ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُِ َٗ ٦ؽ َظابُوا َو َظ ٔ ُ

ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنبایبرکبة،رضحتاوبرکب ےتہںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاملس،افغر،افرزمہنیےکولگمیمتادسافرافطغؿافرونباعرمنبطعصعہےکولوگںےسرتہبںیہافراؿاکذرکرکےت

وہےئ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسدنلبآفازرکےتآ ے۔انچہچنولگےنہکےگلہیولگرحمفؾوہےافراسخرےںیمرہے۔آپ
ےنرفامایفہولگاؿےسرتہبںیہ۔ہیدحثینسححیحصےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنبایبرکبة،رضحتاوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباشؾافرنمییکتلیضفےکقلعتم
ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباشؾافرنمییکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1886

راوی  :بَش ب ٩آؼ ٦ب ٩اب٨ہ ازہز س٤ا ،٪ازہز س٤ا ،٪ابوً ٪و٧ ،٪آٍ ،شرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

اٟش َّ٤ا َٔ ٪ش َّؽثَىٔی َج ِّؽی أَ ِز َصزُ َّ
َش بِ ُ ٩آ َؼ َ ٦ابِ ُ ٩ابِ َٔ ٨ة أَ ِز َص َز َّ
اٟش َّ٤ا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َی َ٨َ ٔ ٨٤ا َٗاُٟوا َوفٔی ِ َ ٧حؽَٔ٧ا َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َطا ٔ٨َ ٣ا َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا

رخ ُد َْق َُّ ٪
اٟظ ِي َلا َٔٗ ٪ا َ٢
فٔی َطا ٔ٨َ ٣ا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی یَ َ٨َ ٔ ٨٤ا َٗاُٟوا َوفٔی ِ َ ٧ح ٔؽَ٧ا َٗا َ ٢صُ ََ ٨
اک اٟزَّ ََّلزٔ َُ ٢وا ِٔٔ ٟت َ ُن َوب ٔ َضا أَ ِو َٗا ََ ٨ِ ٣ٔ ٢ضا یَ ِ ُ ِ
أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٪و َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟصؽٔی ُث أَي ِّـا ًَ ِ٩
ٔیث َش َش َْ ٩ػ ٔص ْ
يض َ ٔ
َغ ْ
َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رشبنبآدؾنباہنبازرہامسؿ،ازرہامسؿ،اوبؿوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن داع رفامیئ ہک ای اہلل امہرے اشؾ افر امہرے نمی ںیم ربتک اطع رفام۔ ولوگں ےن رعض ایک افر امہرے دجن ںیم
نکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرمہبتیھباشؾافرنمییہےکےئلربتکیکداعیکولوگںےندفابرہرعضایکوتآپےن
رفامای فاہں زسلےل افر ےنتف ںیہ افر فاہں ےس اطیشؿ اک گنیس (ینعی اس ےک دمداگر) ےلکن اگ۔ ہی دحثی اس دنس ینعی انب وعؿ یک
رفاتی ےس نسح حیحص رغ ب ےہ۔ افر اسمل نب دبعاہلل یک رفاتی ےس یھب وقنمؽ ےہ فہ اےنپ فادل ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :رشبنبآدؾنباہنبازرہامسؿ،ازرہامسؿ،اوبؿوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباشؾافرنمییکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1887

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،وہب ب ٩جزیز ،جزیز ،یصٌی ب ٩ایوب ،یزیؽ ب ٩ابی شبيبً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩ط٤اسہ ،شرضت زیؽ ب٩
ثابت

یؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َشبٔيبٕ
وب یُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِصٌَی بِ َ ٩أَ ُّی َ
آ٩ِ ٣ٔ ٪
ْق َ
اس َة ًَ َِ ٩زیِ ٔؽ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨ؽ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ُ ٧ ٥َ ٠ؤ ُِّ ٟ
ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤
ٕ ا ِِ ُ ٟ

اِّ ٟز َٗا َٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كُوبَی َّ ٔ ٟ
٠ظا٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٔ ٦ا ْٔل َ ٓ ٕ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َْٔ ٢لَ َََّ ٣َ ٪لئَٔ َٜة اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
ی ذََ ٔ ٟ
وب
بَاس َٔل ْة أَ ِجَ ٔ ٨ص َت َضا ًََِ ٠ي َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
یب إٔ٤َ َّ ٧ا َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
دمحمنباشبر،فبہنبرجری،رجری،ییحینباویب،سیدینبایب بیب،دبعارلنمحنبامشہس،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہک
ل روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیبوہےئڑمچےےک ڑکٹفں ےسرقاؿعمجرک رےہآ ےہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای اشؾ ےئلیک الھبیئ ےہ ل  ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک فہج ےس۔ اس ےئل ہک رنمح ےک
رفےتشاؿرپاےنپرپالیھپےئوہےئںیہ۔ہیدحثینسحرغ بےہ۔ل اسدحثیوکییحینباویبیکرفاتیےساجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،فبہنبرجری،رجری،ییحینباویب،سیدینبایب بیب،دبعارلنمحنبامشہس،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمبقاکایبؿ
ابباشؾافرنمییکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1888

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ً٘ؽی ،ہظا ٦ب ٩سٌؽ ،سٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟؽ ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَب ٔی َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
ی٣َ ٩اتُوا إٔ٤َ َّ ٧ا ص ُِِ َٓ ٥ص َُ ٥ج َض َّ ٥َ ٨أَ ِو
و ٪بٔآبَائ ٔض ٔ َِّ ٥أ ٟذ َ
رخ َ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٟ ٢ي َِ ٨تضٔی َ َّن أَٗ َِو ْاَ ٦ي ِٔ َت ٔ ُ
َ
َرخ َصا
رخا َئ بٔأ ِن ٔٔطٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِؽ أَذِ َص َب ًَ ِِّ ًُ ٥ِ ُٜ٨ب َّي َة ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َوٓ ِ َ
ََ ٟيُٜو َّ٩ُ ٧أَص َِو ًََ ٪ل َی اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح ٌَ َّٔ ١أ ٟذی یُ َؽصِؽٔ ُظ ا َِ ٔ ٟ
اب َوفٔی ا َِ ٟباب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ٔ٩
اض ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥بَُ٨و آ َؼ ََ ٦وآ َؼ ُُ ٦ظ ٩ِ ٣ٔ َٙ ٔ ٠تُ َز ٕ
ب ٔ ِاْلبَا ٔ
ئ إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣تق ٔ ٌّی َوَٓا ٔج ْز َطق ٔ ٌّی اُ ٨َّ ٟ
ض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب
ًَبَّا ٕ
ٔیث َش َش ْٔ َ ٩
َغ ْ
دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی،اشہؾنبدعس،دیعس نبایبدیعس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامای
ہکولگ اےنپ اؿآابؤادجاد رپ رخفرکےنےسابزرںیہ(وج زامہناجتیلہںیمرمے)فہمنہجاکوکہلئںیہ۔افروجااسیرکے اگفہاہلل
اعتیلےکزندکیوگربےک ڑیکےےسیھبزایدہذلیل وہ اجےئاگ۔وجاےنپانک ےسوگربیکوگایلں انباتےہ۔اسےئل ہکاہللاعتیل
ےنمتےساجتیلہےکةکتافرآابؤادجادےکرخفوکدفررکدایےہ۔ابوتولگایومنمیقتمںیہایافرجدبتخبافربسنیکتقیقح
ہی ےہ ہک  بولگ آدؾ ہیلع السؾ یک افالد ںیہ افر آدؾ وک یٹم ےس دیپا ایک ایگ ےہ۔ اس ابب ںیم رضحت انب رمع انب ابعس اریض
اہللےسیھبااحدثیوقنمؽںیہ۔ہیدحثینسحےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرمدقعی،اشہؾنبدعس،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
ابباشؾافرنمییکتلیضفےکقلعتم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1889

٣وسی ب ٩ابی ً٤٘٠ہ ُفوی ٣ؽیىی ،اٛ ٪ے واٟؽ ،ہظا ٦ب ٩سٌؽ ،سٌؽ ،سٌيؽ ب ٩ابی سٌيؽ ،ابوسٌيؽ،
راوی  :ہارو ٪بٰ ٩
شرضت ابوہزیزہ

َفو ٔ ُّی ا َِ ٤َ ٟؽن ٔ ُّی َش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕؽ ًَ ِ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ا ِِ َ ٟ
َرخ َصا
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢ؽ أَذِصَ َب اہللُ ًَ ِِّ ًُ ٥ِ ُٜ٨ب َّي َة ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َوٓ ِ َ

اب َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َش ٔؽیثْ َش َش َْ ٩و َص َذا أَ َػ ُّض ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا
اض بَُ٨و آ َؼ ََ ٦وآ َؼ ُ ٩ِ ٣ٔ ٦تُ َز ٕ
ب ٔ ِاْلبَا ٔ
ئ ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣تق ٔ ٌّی َوَٓا ٔج ْز َطق ٔ ٌّی َواُ ٨َّ ٟ
ٔيؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی َٗ ِؽ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َویَ ِزؤی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ِط َيا َئ َٛثٔی َر ّة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َو َٗ ِؽ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصؽٔیثٔ اْلِ َ َّو َٔ ٢و َسٌ ْ
َر َوی ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو َشؽٔیثٔ أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕؽ
اہرفؿنبومٰیسنبایبہمقلعرففیدمینی،اؿےکفادل،اشہؾنبدعس،دعس،دیعسنبایبدیعس،اوبدیعس،رضحتاوبرہریہےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللےنرفامایاہللاعتیلےنمتےسزامہناجتیلہاکةکتافرابپدادارپرخفرکاندفررکدایےہابدفمسقےکولگںیہیقتم
ومنمایدباکرافردبتخب۔رھپامتؾولگآدؾیکافالدںیہافرآدؾیٹمےسدیپا ےئےآ ے۔ہیدحثینسحےہ۔دیعسیربقیےن
اوبرہریہےسااحدثیہ یںیہافروباہطسفادلرضحتاوبرہریہےسیھبتہبیسااحدثیلقنیکںیہایفسؿوثریافریئکرضحاتہی
دحثیاشہؾنبدعسفہ دیعسیربقیےسفہاوبرہریہےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساوباعرمیہیکدحثییکامدننلقن
رکےتںیہ۔وجاشہؾنبدعسےسوقنمؽےہدنسماہیںمتخوہیئگ۔امتؾرعتںیفیاہللاعتیلےئلیکںیہافردرفدفالسؾوہ امہرےرسدار
رضحتدمحمافرآپیکاپزیکہآؽرپ۔

رافی  :اہرفؿنبومٰیسنبایبہمقلعرففیدمینی،اؿےکفادل،اشہؾنبدعس،دعس،دیعسنبایبدیعس،اوبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم
ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1890

راوی َ :کوخیٗ ،اضی ابوًا٣ز ازؼی و طيغ ابوبرک ُورظی و ابو٣وَف ؼ٫ا ،٪ابو٣ص٤ؽ جزاوی ،ابواٌٟباض ٣صبوبی ،ابوًيسی

و ٢بٔطٔ َوبٔطٔ أَ َظ َذ َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ٣َ ٥ٔ ٠ِ ٌٔ ٟا َظ ََل َشؽٔی َثی ِ ٔن
َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َجٔ٤ي ٍُ َ٣ا فٔی َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٓ ُض َو َْ ٤ُ ٌِ ٣
ئ َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
ْص بٔا ِ٤َ ٟؽٔی َ٨ةٔ َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َ ٍَ ٤بَی ِ َن ُّ
َشؽٔی َث ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟو ِضز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َظ ِو ٕ
ٖ َوَّلَ ََْ ٣طٕ َو َشؽ َ
َش َب ا َِ ٟع َِ ٤ز َٓا ِجُ ٔ ٠ؽو ُظ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َؼ فٔی اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
ٔیث أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢إٔذَا َ ٔ
اُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٢
ََکَ٧ا فٔی َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب ٔ ٩ِ ٣ا ِظت َٔيارٔ ا َِ َ٘ ُٔ ٟضائٔٔ ََ٤ا ک َ َ
َو َٗ ِؽ بَ َّي َّ٨ا ً ََّٔ ٠ة ا َِ ٟصؽٔی َثی ِ ٔن َجٔ٤ي ٌّا فٔی ا ِل َٔ ٜتاب ٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا ذ َ ِ

اَّ ٪
اَ ٪و ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا
وسی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
اٟث ِورٔ ِّی َٓأ َ ِٛثَرُ ُظ َ٣ا َش َّؽثَ َ٨ا بٔطٔ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ُسٔ َِي َ
ا ٪ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
أ ٓ ٪يطٔ ٔ٩ِ ٣
َفیَاب ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِياَ َ ٪و َ٣ا ک َ َ
ُو ٦بِ ُ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض اٟتِّرِ ٔٔ ٣ذ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َش َّؽثَىٔی بٔطٔ أَبُو ا َِِ ٟٔـ ِٜٔ٣َ ١ت ُ
ٕ ا ِِ ٔ ٟ
وسی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُٔ ً ٩يسی ا َِ٘ ٟزَّا ُز ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ٩
َٗ ِو ٔ٣َ ٢أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َٓأ َ ِٛثَرُ ُظ َ٣ا َش َّؽثَ َ٨ا بٔطٔ إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
اب اٟؼَّ ِوَٓ ٔ ٦أ َ ِظب َ َرَ٧ا بٔطٔ أَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ُّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َو َب ٌِ ُف َ َلَک٣َ ٔ ٦إ ٔ ٟک َ٣ا
أ ٓ ٪يطٔ ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
إَٔ َ ٧ص َو َ٣ا ک َ َ
أ ٓ ٪يطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢ابِ ٔ٩
وسی بِ ُ ٩شٔزَاَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤َ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أََ٧ص ٕ َو َ٣ا ک َ َ
أَ ِظب َ َرَ٧ا بٔطٔ َُ ٣
اب ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٨ط َو ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔی َوصِبٕ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ
ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٓ ُض َو َ٣ا َش َّؽثَ َ٨ا بٔطٔ أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة ِاْل ُ٣ل ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَ ِػ َص ٔ

ا٪
اُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِي َ
بِ ٔ٣ُ ٩زَاش ٕٔ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ ِِ ًَ ٩ب َؽ َ
وسی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ٔ٩
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩شٔب َ
َّا ٪بِ َٔ ٣ُ ٩

ا٪
ََکَ٧ا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َارک ٔ َو َ٣ا ک َ َ
َز َِ ٌَ ٣ة ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة اَ ٨َّ ٟشو ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو َُ ٟط رٔ َج ْ
اَ ٣ُ ٢ش َِّ ٤و َ ٪س َٔوی َ ٩ِ ٣ذ َ ِ
اٟظآ ٔع ٔ ِّی َٓأ َ ِٛثَرُ ُظ َ٣ا أَ ِظب َ َرَ٧ا بٔطٔ ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اٟزَّ ًِ ََفانٔی ًَ َِّ ٩
ٓ ٔيطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َّٔ ٢
ئ َواٟؼَّ ََلة ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
اٟظآ ٔع ٔ ِّی َو َ٣ا ک َ َ
َ ُّ
َٓ َص َّؽثَ َ٨ا بٔطٔ أَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ا ِ٤ٟک ِّی ًَ َِّ ٩
ْقش ُّٔی
اٟظآ ٔع ٔ ِّی َو ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا َش َّؽثَ َ٨ا بٔطٔ أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١اٟتِّرِ ٔٔ ٣ذ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ ُ ٩یَ ِصٌَی ا َِ ُ ٟ
َ ُّ
اٟظآ ٔع ٔ ِّی َوذُ َٔک ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِط َيا ُئ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ ًَ َِّ ٩
ا ِٟبُ َویِ ٔلی ًَ َِّ ٩
ا٪
اٟظآ ٔع ٔ ِّی َو َٗ ِؽ أَ َج َاز َ٨َ ٟا اَّ ٟزبٔي ٍُ ذََ ٔ ٟ
ک َو ََ ٛت َب بٔطٔ إ ٔ َِ ٟي َ٨ا َو َ٣ا ک َ َ
َ
ُّ
اب
ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َٔ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١وإ ٔ ِس َص َ ٙبِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيُ َٓ ٥ض َو َ٣ا أَ ِظب َ َرَ٧ا بٔطٔ إ ٔ ِس َص ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ َوإ ٔ ِس َص َ ٙإ ٔ ََّّل َ٣ا فٔی أَبِ َو ٔ
ا َِ ٟص ِّخ َو ِّ
اٟؽیَا ٔ
وسی اْلِ َ َػ ُّ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ٔ٩
ت َوا ُِ ٟص ُؽوؼ ٔ َٓإٔنِّی  ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ُٔ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر و أَ ِظب َ َرنٔی بٔطٔ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٣ُ ٩
َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَ ِش ََ ٤ؽ َوإ ٔ ِس َص ََ ٙو َب ٌِ ُف َ َلَک ٔ ٦إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِظب َ َرَ٧ا بٔطٔ َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩أَ َِٓ٠ضَ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙو َٗ ِؽ بَ َّي َّ٨ا َص َذا ًَل َی
َک ا ِ ١ٔ ٠َ ٌٔ ٟفٔی اْلِ َ َشاؼٔیثٔ َواِّ ٟز َجا َٔ ٢واَّ ٟتارٔیغٔ َٓ ُض َو َ٣ا
أ ٓ ٪يطٔ ٔ ٩ِ ٣ذ ٔ ِ ٔ
َو ِجضٔطٔ فٔی ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َّأ ٟذی ٓ ٔيطٔ ا ِِ ٤َ ٟوُٗوٖ ُ َو َ٣ا ک َ َ
اْظ ُت بٔطٔ ًَ ِب َؽ اہللٔ بِ َِ ًَ ٩بؽٔ
رخ ِج ُت ُط ُٔٛ ٩ِ ٣ت ُٔب اَّ ٟتارٔیغٔ َوأَ ِٛثَرُ ذََ ٔ ٟ
ِ
اس َت ِ َ
اْظ ُت بٔطٔ َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١و ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ِ َ َ ٧
ک َ٣ا ِ َ َ ٧
ا٪
اَّ ٟز ِش ََ ٩ٔ ٤وأَبَا ز ُِر ًَ َة َوأَ ِٛثَرُ ذََ ٔ ٟ
اس َ
رخ َ
ک ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َوأَ َٗ َُّ ١ط ِي ٕئ ٓ ٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َوأَبٔی ز ُِر ًَ َة َو ٥َِ ٟأَ َر أَ َش ّؽا بٔا َِٔ ٌٟزا َٔ ٚو ََّل ب ٔ ُ َ
فٔی ٌَِ ٣ى َی ا َِ ١ٔ ٠َ ٌٔ ٟواَّ ٟتارٔیغٔ َو ٌَِ ٣ز ٔ َٓ ٔة اْلِ َ َسأ٧ي ٔؽ َٛبٔی َر أَ َش ٕؽ أَ ًَِ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوإٔ٤َ َّ ٧ا َش َ٨َ ٠َ ٤ا ًَل َی

ئ َوً ٔ َ ١ٔ ٠ا َِ ٟصؽٔیثٔ ْٔلََّ٧ا ُسئ ٔ ِ٨َ ٠ا ًَ َِ ٩ص َذا ََٓ ٥َِ ٠نٔ ٌَِ ُِ ٠ط َز َ٣اّ٧ا ث ُ َّ٨َ ٠ِ ٌََ ٓ ٥ا ُظ ٤َ ٔ ٟا َر َج ِوَ٧ا
اب ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢ا َِ َ٘ ُٔ ٟضا ٔ
َ٣ا بَ َّي َّ٨ا فٔی َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
يٕ َ٣ا  ٥َِ ٟي ُِش َب ُ٘وا إَِٔ ٟيطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥صٔظَ ُا ٦بِ ُ٩
ض ْٔلََّ٧ا َٗ ِؽ َو َج ِؽَ٧ا َُی ِ َر َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ َتک َ َُّٔ ٠وا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِؼٔ ٔ ٨
ٓ ٔيطٔ ٌََٔ ٔ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ةٔ ا٨َّ ٟا ٔ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َو َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٩
رعوبَ َة َو َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّش َ
اَ ٪و ًَ ِب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َو َسٌٔي ُؽ بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔؽ َة َو َؤٛي ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاطٔ َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َوَُیِرُص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟوا َِِ ٟٔـ ٔ١
ا َِ ٤َ ٟب َار ٔک َویَ ِصٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
ک َّ ٌَٔ٨ِ ٣ة َٛثٔی َر ّة َٓن َ ِر ُجو َُ ٟض ِ ٥ب ٔ َذَّ َ ٔ ٟ
اب ا َِ ٟحزٔی ََ ٨ِ ٔ ً ١ؽ اہللٔ ٤َ ٔ ٟا َن َٔ ٍَ اہللُ بٔطٔ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َٓ ُض ِ٥
َػ َُّٔ ٨وا َٓ َح ٌَ َ ١اہللُ فٔی ذََ َ ٔ ٟ
ک اٟث َو َ
اب َب ٌِ ُف َََّ ٩ِ ٣ل َئ َِض ًَُ ٥ل َی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ا ِٟک َ ََل َ ٦فٔی اِّ ٟز َجا َٔ ٢و َٗ ِؽ َو َج ِؽَ٧ا َُی ِ َر َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة
ا ِِ ُ٘ ٟؽ َو ُة ٓ ٔ َامی َػ َُّٔ ٨وا َو َٗ ِؽ ًَ َ

ْص ُّی َوكَا ُو ْض َتک َ َّ٤َ ٠ا فٔی ََ ٌِ ٣ب ٕؽ ا ِٟحُ َضىٔ ِّی َو َتک َ ََّ ٥َ ٠سٌٔي ُؽ بِ ُُ ٩ج َبیِر ٕ
ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتابٌٔٔی َن َٗ ِؽ َتک َ َّ٤ُ ٠وا فٔی اِّ ٟز َجا ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٢ض ِ ٥ا َِ ٟص َش ُ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
فٔی كَ ِٙٔ ٠بِ َٔ ٩شبٔيبٕ َو َتک َ َّ ٥َ ٠إٔبِ َزاصٔي ُ ٥اَ ٨َّ ٟععٔی َو ًَا ْٔ ٣ز َّ
وب َّ
اٟش ِعت َٔيان ٔ ِّی َو ًَ ِب ٔؽ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی فٔی ا َِ ٟصار ٔٔث اْلِ َ ًِ َورٔ َوصَ ََ ٜذا ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ُّ
اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی َو َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َواْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ٩
اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٪و ُسََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم َو ُط ٌِ َب َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟصحَّا ٔد َو ُسٔ َِي َ
ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َویَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َٔ ٪و َؤٛي ٍٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط َو ًَ ِب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َوَُی ِرٔص ِٔ ٩ِ ٣ٔ ٥أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَُ َّ ٧ض َِ ٥تک َ َّ٤ُ ٠وا

ک ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َواہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠أ ٨َّ ٟؼي َص ُة ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ی َن ََّل یُوَ ُّ ٩بٔض ٔ ِ ٥أَُ َّ ٧ض ِ ٥أَ َرا ُؼوا ا َِ ٟل ٌِ ًََ ٩ل َی
فٔی اِّ ٟز َجا َٔ ٢و َؿ ٌَّ ُٔوا َوإٔ٤َ َّ ٧ا َش َُ ٠َ ٤ض ًَِ ٥ل َی ذََ ٔ ٟ

اَ ٪ػاش َٔب ب ٔ ِؽ ًَةٕ
ئ ٟٔک َِی ي ٌُِ َز ُٓوا ْٔلَ ََّ ٪ب ٌِ َف َّأ ٟذ َ
ٕ َص ُؤ ََّل ٔ
یُ ٩ؿ ٌِّ ُٔوا ک َ َ
ا٨َّ ٟا ٔ
ٔيب َة إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َراؼُوا ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا أَ ِ ٪یُب َ ِّيُ٨وا َؿ ٌِ َ
ض أَ ِو ا َِ ِٟ
ئ اْلِ َئ ٔ َُّ ٤ة أَ ِ ٪یُب َ ِّيُ٨وا أَ ِش َوا َُ ٟض َِ ٥ط َٔ َ٘ ّة
اب َُ ِٔ َٕ ٠ة َو َٛث ِ َرة ٔ َظ َلإ َٕٓأ َ َرا َؼ صَ ُؤ ََّل ٔ
َو َب ٌِ َـ ُض ِ ٥ک َ َ
اَّ ٣ُ ٪ت َض ّ٤ا فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َو َب ٌِ َـ ُض ِ ٥کَاُ ٧وا أَ ِػ َص َ
ی ٩أَ َش ُّ ٙأَ ِ ٪یُ َت َثب ََّت ٓ َٔيضا َّٔ ٩ِ ٣
یَ ٩و َت ِثبٔي ّتا ْٔلَ ََّّ ٪
اٟظ َضا َؼ َة فٔی ِّ
ًَل َی ِّ
اٟظ َضا َؼة ٔفٔی ا ُِ ٟص ُ٘و َٔ ٚواْلِ َ َِ ٣وا ٔ٢
اٟؽ ٔ
اٟؽ ٔ

رکفیخ،اقیضاوباعرمازدیفخیشاوبرکب ںریجفاوبرفظمداھؿ،اوبدمحمرجایح،اوباةعلسسوبحیب،اوبیسیعربخدیل وکرکیخےناؿوک
اقیضاوباعرمازدیےنافرخیش ںریجافراوبرفظمداھؿونیتںےناہکہکربخدیل اوبدمحمرجایمےناؿوکاوبااعلصسوبحیبےناؿوک
اوبیسیع رتذمی ےن ہک اوہنں ےن رفامای اس اتکب یک امتؾ ااحدثی رپ لمع ےہ ضعب املعء ےن اس وک اانپای۔ اہتبل دف دحںیثی اکی
رضحت انب ابعس یک رفاتی ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم یسک وخػ رفس افر ابرش ےک ریغب رہظ رصع افر
رغمب افر اشعء یک امنزںی عمج رک ےک زپںیھ۔ دفرسی دحثی ہی ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وکیئ آدیم رشاب
ےیپوتاےسوکڑےامرفارگوچیھترمہبتہیرحتکرکےوتاےسلتقرکدفافرل اامؾرتذمیاؿدفونںدحوثیںیکںیتلعاساتکب
ںیمایبؿرکےکچںیہ(اامؾرتذمی ےتہںیہ ل ےناساتکبںیماہقفءےکذمابہایبؿ ےئاسںیمایفسؿوثریےکاوقاؽںیمےس
ارثک اوقاؽ ل  ےن دمحم نب امثعؿ وکیف ےس اوہنں ےن دبعاہلل نب ومٰیس ےس افر اوہنں ےن ایفسؿ وثری ےس لقن  ےئ ںیہ۔ بج ہک
ضعب اوقؽ اوبالضفل وتکمؾ نب ابعس رتذمی ےس فہ دمحم نب ویفس رفاییب ےس افر فہ ایفسؿ وثری ےس لقن رکےت ںیہ۔ اامؾ امکل نب
اسن ریض اہلل ہنع ےک ارثک اوقاؽ ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ےس اوہنں ےن نعم نب ٰیسیع زفاری ےس افر اوہنں ےن اامؾ امکل ےس
لقن ےئںیہ۔رھپرفزفںےکاوبابںیمذموکراایشءل ےناوببعصمدمینیےکفاےطسےساامؾامکلےسلقنیکںیہ۔بجہکاامؾ
امکل رہمح اہلل ےک ضعب اوقاؽ ل  ےس ومٰیس نب زحاؾ ےن دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےکفاےطس ےس اامؾ رہمح اہلل ےس لقن  ےئ ںیہ۔
انبابمرکےکاوقاؽادمحنبدبعہآیلمنبابمرکےکاشرگفںےکفاےطسےسلقنرکےتںیہ۔رھپاؿےکضعباوقاؽاوبفبہ
ےن انب ابمرک ےس لقن  ےئ ھچک اوقاؽ یلع نب نسح ےن افر ضعب اوقاؽ دبعاؿ ےن ایفسؿ نب دبعاکلمل ےک فاہطس ےس رضحت
دبعاہلل نب ابمرک ےس لقن  ےئ ںیہ۔ ابحؿ نب ومٰیس فبہ نب زہعم وباہطس اضفہل وسنی افر ھچک دفرسے ولگ یھب انب ابمرک
ےکاوقاؽلقنرکےتںیہ۔اامؾاشیعفرہمحاہللےک ارثکاوقاؽنسحنبدمحمزرفعاینےکفاےطسےساامؾاشیعفرہمحاہلل ےسوقنمؽ
ںیہ۔فوضءافرامنزےکاوبابںیمذموکراامؾاشیعفرہمحاہللےکاوقاؽںیمضعباوبفدیلیکمےکفاےطسےسافرضعباوباامسلیعےس
ویفس نب ییحی ےک وحاےل ےس اامؾ اشیعف رہمح اہلل ےس لقن  ےئ ںیہ۔ اوباامسلیع ارثک رعیب ےک فاےطس ےس اامؾ اشیعف رہمح اہلل ےک
اوقاؽلقنرکےتںیہ۔اؿاکانہکےہہکرعیبےنںیمہہیزیچںیایبؿرکےنیکااجزتدےدیےہ۔اامؾادمحنبلبنحرہمحاہللافر

ااحسؼ نب اربامیہ ےک اوقاؽ ااحسؼ وصنمر ےن لقن ےئیک اہتبل اوباب جح ،دتی افر دحفد ےس قلعتم اوقاؽ ںیمہ دمحم ومٰیس امص ےک
فلی
فاہطس ےس ااحسؼ نب وصنمر ےس ولعمؾ وہےئ۔ ااحسؼ ےک ضعب اوقاؽ دمحم نب  ،یھب رک دےتی ںیہ۔ ل  ےن اس اتکب ںیم دنسںی
ایھچ رطح ایبؿ رک دےتی ںیہ ہک ہی رفاایت وموقػ ںیہ ایس رطح ااحدثی یک ںیتلع رافویں ےک اوحاؽ افر اترخی فہریہ یھب ذموکر
ںیہ۔اترخیںیم(اامؾرتذمی)ےناتکبااتلرخی(اامؾاخبرییکاتکب)ےسلقنیکےہ۔رھپارثکںیتلعایسیںیہنجےکقلعتمںیم
وخداامؾاخبریےسوگتفگیکےہبجہکضعبےکقلعتمدبعاہللنبدبعارلنمحاوبزرہعےسانمرظہایکےہانچہچناامؾاخبریےسافر
ضعباوب زرہعےسلقنیکںیہ۔امہریاساتکب ںیماہقفء ےکاوقاؽافرااحدثی یک ںیتلعایبؿرکےنیکفہجہی ےہہکولوگں ےن
وخد اس یک رفامش یک یھت۔ انچہچن اکی دمت کت ہی زیچںی اس ںیم ںیہن ںیھت نکیل بج نیقی وہایگ ہک فام ی اس ںیم افدئہ ےہ وت
اںیہن یھب اشلم رک دای۔ ویکہکن ل  ےنداھکیہکتہب ےس آہمئ رکاؾ ےن تخس تقشم ااھٹےن ےک دعب ایسیواص فی ںیک وج اؿےس
ےلہپںیہنیھت۔اؿںیماشہؾ نباسحؿ،دبعاکلملنبدبعازعلسینبرججی،دعسنباوبرعفہب ،امکلنباسن،امحدنبہملس،دبعاہلل
نب ابمرک ،ییحی نب زرکای انب ایب زادئہ ،فعیک نب رجاح افر دبعارلنمح نب دہمی فہریہ اشلم ںیہ۔ ہی امتؾ رضحات الہ ملع ںیہ۔
اؿیکواص فیےساہلل ےنولوگںوکافدئہاچنہپایذہلا فہاہلل اعتیلےکدرابرںیممیظعوثابےکقحتسمںیہ۔رھپہیولگفینصت ےک
دیماؿ ںیم ادتقاء ےک اقلب ںیہ۔ ضعب رضحات ےن دحمنیث رپ دقن فرجح وک ااھچ ںیہن اھجمس نکیل ل  ےن دعتمد اتنیعب وک داھکی ہک
اوہنں ےن رافویں ےک ابرے ںیم وگتفگ یک۔ اؿ ںیم نسح رسبی افر اطؤس یھب ںیہ۔ اؿ دفونں ےن دبعم ینہج رپ ارتعااضت  ےئ
ںیہ۔ دیعس نب ریبج ےن قلط نب  بیب رپ افر اربامیہ نب یعخن افر اعرم یبعش ےن احرث اوعر رپ ارتعااضت  ےئ ںیہ۔ اویب ایتخسین،
دبعاہلل نب وعػ ،املسؿ یمیت ،ہبعش نب اجحج ،ایفسؿ وثری ،امکل نب اسن ،افزایع ،دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،فعیک
نبرجاحافردبعارلنمحنبدہمیافریئکدفرسےالہملعےنراجؽ(رافویں)ےکابرےںیموگتفگیکےہافراںیہنفیعضرقار
دای۔امہ رےزندکیایکسفہجاملسمونںیکریخوخایہےہ۔فاہللاملع۔ہی ینؿانم بںیہنہکاؿالہملعرضحاتےننعطف عینشت
ایتبیغاکارادہایکہکلباوہنںےناؿاکفعضاسےئلایبؿایکہکدحثیںیماؿیکاچہپؿوہےکسویکہکناؿافعضءںیموکیئاص ب
دعتاھت وکیئمتہماھت وکیئارثکویطلغںاکرمبکتوہات اھت وکیئتلفغرباتتاھت افروکیئ احےظفیک روفری یکفہج ےس اینپدحثیوھبؽ
اجایرکات اھت۔ رھپاس یک ڑبی فہج ہی یھب ےہہک دنییک وگایہاقیقحتتیک زایدہ اتحمج ےہ ہب ةسن وقحؼف اوماؽ ےک۔ ذہلا ارثک اؿ
ںیم(وقحؼفاوماؽ)ںیمیھبوگاوہںوکزت ہیرضفریےہوتاسںیم(ینعیدنیںیم)وتدبرہجافیلرضفریےہ۔
رافی  :رکفیخ،اقیضاوباعرمازدیفخیشاوبرکب ںریجفاوبرفظمداھؿ،اوبدمحمرجایح،اوباةعلسسوبحیب،اوبیسیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1891

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي٣ ،١ص٤ؽ ب ٩یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلا ،٪سٌيؽ ٗلا ،٪سٔيا ٪ثوری وطٌبہ و ٣اٟک ب ٩ا٧ص و سٔيا٪
بً ٩يي٨ہ

اَّ ٪
اٟث ِور َّٔی
َٗا َ ٢و أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ش َّؽثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ُسٔ َِي َ

ٕ أَ ِسُ ُٜت أَ ِو أُبَی ِّ ُن َٗاُٟوا بَی ِّ ِن
َو ُط ٌِ َب َة َو َ٣اَ ٔ ٟ
ک بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص َو ُسٔ َِي َ
ا ٪بِ ََ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج َٔ ١تُٜو ُٔ ٓ ٪يطٔ تُ ِض َْ ٤ة أَ ِو َؿ ٌِ ْ

دمحم نب اامسلیع ،دمحم نب ییحی نب دیعس اطقؿ ،دیعس اطقؿ ،ایفسؿ وثری فہبعش ف امکل نب اسن ف ایفسؿ نب ،ہنیی ےس وپاھچ ہک ارگ یسک
صخشںیمفعضوہایفہیسکزیچںیممتہموہوتںیماےسایبؿرکفںایاخومشروہںاؿ بےنوجابدایہکایبؿرکف۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دمحمنبییحینبدیعساطقؿ،دیعساطقؿ،ایفسؿوثریفہبعشفامکلنباسنفایفسؿنب،ہنیی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1892

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩رآٍ ٧يظاپوری یصٌی ب ٩آؼ ٦نَ٘ ١کےت ہيں ٛہ ا٧ہوں ےن ابوبرک بً ٩ياغ

وَ ٪ویَ ِحُ ٔ ٠ص
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ اِ ٨َّ ٟي َشابُور ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا یَ ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ ََٗ ٦ا َٔٗ ٢ي َْٔ ١لَبٔی بَ ِ ٔ
اسا یَ ِحُ ٔ ٠ش َ
غ إ ٔ َّ ٪أُّ َ ٧
ات
رک بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
اٟش َّٔ ٨ة إٔذَا ََ ٣
وَٗ ٪ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
اض َو ََّل َي ِش َتأِص ٔ َُ ٠
غ ک ُ َُّ ٩ِ ٣َ ١جََ ٠ص َجََ ٠ص إَِٔ ٟيطٔ اُ ٨َّ ٟ
إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥اُ ٨َّ ٟ
اض َو َػاش ُٔب ُّ

َک
َک ُظ َوا ِ٤ُ ٟب ِ َتؽٔ َُ ََّل یُ ِذ َ ُ
أَ ِش َيا اہللُ ذ ٔ ِ َ
دمحم نب راعفاشینوپریییحی نبآدؾلقن رکےت ںیہہک اوہنں ےن اوبرکب نبایعش ےس اہکہک اےسیولگ دحثی ایبؿ رکےن ےئلیک ھٹیب
اجےت ںیہ وج اؿ ےک الہ ںیہن وہےت افرولگ یھب اؿ ےک اپس ےنھٹیبےتگل ںیہ۔ اوبرکب نب ایعش ےن اہک ہک وج وکیئ یھب ےھٹیب اگولگ
یھباسےکاپسںیھٹیب ےگنکیلاص بتنسیکومتےکدعباساکذرکاہللاعتیلولوگںںیمابیقرےتھکںیہہکبجدب اکاکوکیئذرک
ںیہنرکات۔
رافی  :دمحمنبراعفاشینوپریییحینبآدؾلقنرکےتںیہہکاوہنںےناوبرکبنبایعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1893

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩لی ب ٩شش ٩ب ٩ط٘ي ،ٙنرض بً ٩بؽاہلل اػ ،٥اس٤اًي ١ب ٩زَکیاً ،اػ ،٥اب ٩سیری٩

اػ ٕ٥
َکیَّا ًَ ِٔ ًَ ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
رض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ اْلِ َ َػ َُّ ٥ش َّؽثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ي ٙأَ ِظب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
وِ ٩ِ ًَ ٪اْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َو َٗ ٌَ ِت ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة َسأَُٟوا ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس َ٨اؼ ٟٔٔک َِی َیأ ِ ُظ ُذوا
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ا ٪فٔی اٟزَّ َ ٩ٔ ٣اْلِ َ َّو َّٔ ٢لَ َي ِشأََ ُٟ
یَٗ ٩ا َ ٢ک َ َ
اٟش َّٔ ٨ة َو َی َؽًُوا َشؽ َ
َشؽ َ
ٔیث أَصِ ٔ ١ا ِٟب ٔ َؽ َٔ
ٔیث أَصِ ُّٔ ١
دمحم نب یلع نبنسح نب قیقش ،رضن نب دبعاہلل امص ،اامسلیع نب زرکای ،اعمص ،انب ریسنی ےسلقن رکےت ںیہ ہک سگہتش زامےن ںیم
وچہکنولگےچسافراعدؽوہےتآ ےاسےئلدنسفںےکقلعتمںیہنوپاھچاجاتاھتنکیلبجونتفںاکدفرآایوتدحمنیثےندنسفںاک
اامتہؾ رشفع رک دای۔ نکیل اس ےک ابفوجد دحمنیث الہ تنس یک دحثی وک وبقؽ رک ےتیل ںیہ افر الہ دبتع یک رفاتی وک وھچڑ دےتی
ںیہ۔

رافی  :دمحمنبیلعنبنسحنبقیقش،رضننبدبعاہللامص،اامسلیعنبزرکای،اعمص،انبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1894

راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩لی ب ٩ششً ،٩بؽاً ،٪بؽاہلل ب٣ ٩بارک

ی٩
اَ ٪ي ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ِاْل ٔ ِس َ٨ا ُؼ ً ٔ ِ٨ؽٔی ِّٔ ٩ِ ٣
اٟؽ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َش َٔٗ ٩اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ َ
ک بَق ٔ َی
َِ ٟو ََّل ِاْل ٔ ِس َ٨اؼُ ََ٘ ٟا ََ ٩ِ ٣َ ٢طا َئ َ٣ا َطا َئ َٓإٔذَا ٗٔي َُ َٟ ١ط ََ ٩ِ ٣ش َّؽثَ َ

دمحمنبیلعنبنسح،دبعاؿ،دبعاہللنبابمرکاکوقؽلقنرکےتںیہہکاانسددنیںیمدالخںیہویکہکنارگہیہنوہںیتوتسجاکوج
یجاچاتہہہکداتی۔انچہچناانسدویکہجےسارگرافیوھچاٹےہوتوپےنھچرپوہبمثرہاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبیلعنبنسح،دبعاؿ،دبعاہللنبابمرک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1895

٣وسی ٣ ،ص٤ؽ بً ٩لی
راوی ٣ :ص٤ؽ بً ٩لی ،شبا ٪بٰ ٩

ََک ِ ٌَ ٔ ٟب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َشؽ ْ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٢یُ ِص َتا ُد َ ٔ ٟض َذا أَ ِرک َ ْ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِظب َ َرَ٧ا شٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َٗا َ ٢ذ َ َ
َّٕ إ ٔ ِس َ٨ا َؼ ُظ
آ ُج ٓز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َي ٌِىٔی أَُ َّ ٧ط َؿٌ َ
دمحمنبیلع،ابحؿنبومٰیسل ےسرفاتییکدمحمنبیلعےسفہابحؿنبومٰیسےسلقن رکےتںیہہکانبابمرکےکاسےنمبج
اکیدحثیایبؿیکیئگوترفامایہکاسےکےئلوبضمطاوٹنیںےکوتسونںیکرضفرتےہینعیاوہنںےناسیکدنسوکفیعضرقار
دای۔
رافی  :دمحمنبیلع،ابحؿنبومٰیس،دمحمنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1896

راوی  :اش٤ؽ بً ٩بؽة ،وہب ب ٩زٌ٣ةً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ہ ٥سے روایت كی ٣ص٤ؽ بً ٩بؽہ ےن وہ وہب ب ٩زٌ٣ہ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َش َّؽثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَُ َّ ٧ط َت َز َک َشؽ َ
ٔیث ا َِ ٟص َش ٔ ٩بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة َوا َِ ٟص َش ٔ٩
اُف َوأَبٔی َط ِي َب َة ا َِ ٟوا ٔس ٔل ِّی
بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َوإٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ا ٪ا ِٟب ُ ِّر ِّی َو َر ِو ٔط بِ َٔ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
َِم َو َُ٘ ٣ات ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و ًُ ِث ََ ٤
ُط ٕ
یٕ ص َُو أَبُو َجزِ ٕئ َوا َِ ٟص ََ ٥ٔ ٜو َشبٔيبٕ ا َِ ٟص ََ ٥ُ ٜر َوی َُ ٟط َشؽٔی ّثا
ْص بِ ٔٔ َ ٩
وب بِ ُٔ ٩س َویِ ٕؽ َو َن ِ ٔ
وب بِ ُٔ ٩ظو ٕن َوأَ ُّی َ
َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوأَ ُّی َ

اِ ًَ ٪ب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
فٔی َ ٔ ٛت ٔ
اَٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
يب ََّل أَ ِؼرٔی َٗا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ب َؽ َة َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ َ
اب اِّ ٟز َٗا ٔ ٚث ُ ََّ ٥ت َز َٛطُ َو َٗا ََ ٢شب ٔ ْ
َ
َ
رک بِ ُٔ ٩ظ َِ ٨ي ٕص َٓک َ َ َ
ْقأَ أَ َشاؼ ٔ َ
َکظ ُ َٗا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َوصِبٕ َٗا َ٢
یث بَ ِ ٔ
رع َق ًَ َِ ٨ضا َوک َ َ
اََّ ٪ل َی ِذ ُ ُ
ا ٪أظٔی ّرا إٔذَا أتَی ًََِ ٠ي َضا أ ِ َ
ََ
اْٟط َی ٙأَ َش ُّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ َش ِّؽ َث ًَ ِ٨ط ُ َٗا َ ٢أَ ِظب َ َرنٔی
َس َِّ ٤وا ِ ٌَ ٔ ٟب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َر ُج َّل یُ َّت َض ُ ٥فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٓ َ٘ا ََْ ٢لَ ِ ٪أَٗ َِل ٍَ َّ ٔ

وَ ٪ي ُ٘و ََُّ ٢ل یَ ٔص ُّْٔ ١لَ َش ٕؽ أَ ِ ٪یَ ِزو ٔ َی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی ا ِلُٜوف ٔ ٓی ٔ َش َّؽثَ َ٨ا
وسی بِ ُ ٩شٔزَاَٗ ٕ ٦اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت یَز ٔ َ
یؽ بِ َ ٩صَ ُ
ار َ
َُ ٣

َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َی ِصٌَی ا ِٔ ٟص َّ٤ان ٔ ُّی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َشٔ٨ي َٔ َة َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أَ َش ّؽا أَ َِ ٛذ َب َٔ ٩ِ ٣جابٔز ٕا ُِ ٟح ٌِف ٔ ِّی َوَّلَ
ا٪
أَٓ َِـ ََ ًَ ٩ِ ٣ٔ ١لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَاط ٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی و َسٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح ُ
ارو َؼ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َؤٛي ٌّا َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و ََّل َجاب ٔ ْز ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َٟک َ َ

 ١ا ِلُٜو َٓ ٔة بٔ َِی ِر ٔ َشؽ ٕ
 ١ا ِلُٜو َٓ ٔة بٔ َِی ِر ٔٓ ٔ ِ٘ض ٕ َ٘ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی و َسٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ي ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا
ا ٪أَصِ ُ
أَصِ ُ
ٔیث َوَِ ٟو ََّل َش َّ٤ا ْؼ َٟک َ َ

َکوا ٓ ٔيطٔ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَصِ ٔ ١ا ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟاَّ ٟتابٌٔٔی َن َوَُی ِرٔص ِٔ٥
َکوا ََ ٩ِ ٣تحٔ ُب ًََِ ٠يطٔ ا ُِ ٟح ُُ ٌَ ٤ة ٓ ََذ َ ُ
ً ٔ َِ ٨ؽ أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َٔ ٩ش َِ ٨ب ََٕ ٓ ١ذ َ ُ
َٓ ُُِ٘ ٠ت ٓ ٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠شؽ ْ
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َن ٌَ ِ٥
ادمحنبدبعة،فبہنبزمعة،دبعاہللنبابمرکل ےسرفاتییکدمحمنبدبعہےنفہفبہنبزہعمےسرفاتیرکےتںیہہکانب
ابمرکےناؿرضحاتےسرفاتیرکانوھچڑدایاھت۔نسح نبامعر،نسحنب دانیر،اربامیہنبدمحمایملس،اقملتنب املسؿ،امثعؿ
ربی ،رفح نب اسمرف ،اوبہبعش فایطس ،رمعف نب اثتب ،اویب نب وخط ،اویب نب وسدی ،رصن نب رطفی ،اوب ےء ،مکح فر بیب مکح۔
دبعاہلل نب ابمرک ےن بیب مکح ےس اتکب ارلاقؼ ںیم اکی دحثیلقن رکےن ےک دعب رتکرکدی۔ (اامؾ رتذمی رفامےت ںیہ)
ںیم بیبوکںیہناجاتن۔ادمحنبدبعہافردبعاؿ ےتہںیہہکدبعاہللنبابمرکےنےلہپرکبنبسینخیکااحدثیزپںیھنکیلآرخ
رمع ںیم بج اؿ ےکاسےنم رکبیک ااحدثیایبؿ یکاجںیئ وت فہ اؿ ےس رعاضرک اجےت افر(رکبنب سینخ) اک ذرک ںیہن رکےت ںیہ۔
ادمحاوبفبہےکوحاےلےسایبؿرکےتںیہہکولوگںےندبعاہللنبابمرکےکاسےنمیسکاکذرکایکفہااحدثیںیمفل ایکرکات
اھت وت انب ابمرک ےن رفامای ریمے ےیل اس یک ااحدثی ےنیل ےس رفس رکان رتہب ےہ۔ ومٰیس نب زحاؾ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن سیدی نب
اہرفؿ وک رفامےت وہےئ انس ہک نامیلؿ نب رمعفیعخن وکیف ےس رفاایت انیلیسک ےک ےئل اجزئ ںیہن۔ ادمح نب نسح رفامےت ںیہ ہک ل  اامؾ
ادمح نب لبنح ےک اپس آ ے ہک احرضنی ےن اؿ ولوگں اک ذرک ایک نج رپ ہعمج فابج وہات ےہ ھچک ولوگں ےن ضعب الہ ملع اتنیعب
فہریہ ےک اوقاؽلقن  ےئ۔ نکیل ںیم ےن یبن ارکؾ یک دحثیایبؿ یک۔ اامؾ ادمح نب لبنح ےن وپاھچ ہک یبنارکؾ ےس رمفی ےہ ںیم
ےناہکہکیجاہں۔
رافی  :ادمحنبدبعة،فبہنبزمعة،دبعاہللنبابمرکل ےسرفاتییکدمحمنبدبعہےنفہفبہنبزہعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ

دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1897

راوی  :شحاد ب ٩نؼیرٌ٣ ،ارک بً ٩باؼً ،بؽاہلل ب ٩سٌيؽ ٘٣بری ،سٌيؽ ٘٣بری ،شرضت ابوہزیزہ

َش َّؽثَ َ٨ا َشحَّا ُد بِ ُ ٩نُ َؼی ِر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟارٔ ُک بِ ًَُ ٩بَّاؼ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟحُ ُُ ٌَ ٤ة ًَل َی َ ٩ِ ٣آ َوا ُظ َّ
ٔب أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١و َٗا َ٢
اِ ٠ٟي ُ
 ١إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
ک ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوإٔ٤َ َّ ٧ا ٓ ٌََ ََ ١ص َذا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب ْٕٔ ١لَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟي َُؼ ِّؽ َِ ٚص َذا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َف َربَّ َ
َف َربَّ َ
ک ِ
ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
اس َت ِِ ٔ ِ

َّٕ فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ـ ٌِ ٕٔ إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ ْٔلََّ٧طُ َ ٥َِ ٟي ٌِز ٔ ِٓ ُط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِ ٟصحَّا ُد بِ ُ ٩نُ َؼی ِر ٕي َُـٌ ُ
َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی َؿ ٌَّ َٔ ُط َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُٔ ٪ج ًّؽا فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َٓک ُ ُُّ ٩ِ ٣َ ١رو ٔ َی ًَ ُِ ٨ط

ک ا َِ ٟصؽ ُ
َشؽ ْ
َّٕ ٠َ ِٔ َِ ٔ ٟتٔطٔ َو َٛث ِ َرة ٔ َظ َلئٔطٔ َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ ذََ ٔ ٟ
ٔیث إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔطٔ ٓ َََل یُ ِص َت ُّخ بٔطٔ َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ
ٔیث ٔ ٩ِ ٤َّ ٣یُ َّت َض ُ ٥أَ ِو ي َُـٌ ُ
ض
اٟـ ٌََٔا ٔ
ئ َوبَ َّيُ٨وا أَ ِش َوا َُ ٟض ِ٨َّ ٠ٟٔ ٥ا ٔ
َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة ًَ ُِّ ٩
اجحجنبریصن،اعمرکنبابعد،دبعاہللنبدیعسیربقی،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہ(افراہکہکںیمےن)ل ےسرفاتییکاجحج
نبریصنےناوہنںےناعمرکنبابعدےساوہنںےندبعاہللنبدیعسیربقیےسفہاےنپفادلےسافرفہاوبرہریہےسلقنرکےت
ںیہہکروسؽاہللےنرفامایہعمجاسرپفابجےہوجاشؾکتاےنپرھگآاتکسوہ۔ادمحنبنسح ےتہںیہہکادمحنبلبنحہیرفاتینس
رکم ےںیم آےافررفامایہک اےنپربےساافغتسررکاےنپ ربےساافغتسررک۔ اس یکفہجہییھتہکفہ(اامؾادمحنبلبنح)اس
دحثی یک دنس وک فیعض ےتھجمس آ ے۔ افر اجحج نب ریصن دحمن ےک زندکی فیعض ںیہ ہکبج دبعاہلل نب یربقی وک ییحی نب دیعس تہب
فیعض رقاردےتی ںیہ۔ انچہچن ارگ وکیئ دحثی اےسی صخش ےس رمفی وہ ہک فہ وھجٹ ،فعض ایفعض ےس متہم فہریہ ںیم متہم وہ وت
اےسیصخشیکایبؿرکدہااحدثیاقلبادتسالؽںیہنرشبہکیطاسدحثیوکیسکہقثرافیےنلقنہنایکوہ۔رھپتہبےسآہمئےن
فیعضرافویںےسااحدثیوکلقنرکےکاؿرضحاتےکاوحاؽ(فیعض)ایبؿرکدیںیہ۔
رافی  :اجحجنبریصن،اعمرکنبابعد،دبعاہللنبدیعسیربقی،دیعسیربقی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1898

راوی  :ابزاہي ٥بً ٩بؽاہلل ب٨٣ ٩ذر باہلی ،يٌلی بً ٩بيؽ ،سٔيا ٪ثوری ،ہ ٥سے روایت كی ابزاہي ٥بً ٩بؽاہلل ب٨٣ ٩ذر
باہلی ےن وہ يٌلی بً ٩بيؽ

َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ٟذرٔ ا ِٟباصٔلٔی َش َّؽثَ َ٨ا َي ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕؽ َٗا َ٨َ َٟ ٢ا ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی َّات ُ٘وا ا ِٟک َ ِٔ ٠ي َّی َٓ٘ٔي َ١
َ
ُ
َ ُّ
رع ُٖ ٔػ ِؽ َٗطُ ٔٔ َٛ ٩ِ ٣ذبٔط ٔ َٗا َ ٢و أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَىٔی َی ِصٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن َش َّؽثَ َ٨ا
َُ ٟط َٓإَٔ َّ ٧
ک َت ِزؤی ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ِ ٔ
ا ٪بِ َ٩
ًَ َّٔا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣
ات ا َِ ٟص َش ُ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی ا ِط َت َض ِي ُت َ َلَک َُ ٣ط َٓتَتَب ٌَِّ ُت ُط ًَ ِ ٩أَ ِػ َص ٔ
اب ا َِ ٟص َش َٔٓ ٩أ َ َت ِي ُت بٔطٔ أَبَ َ
غ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ًَيَّا ٕ
أَبٔی ًَيَّا ٕ
َْقأَ ُظ ًَل َ َّی ک ُ َّ٠طُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش ٔ٤ََ ٓ ٩ا أَ ِس َت ٔص ُّ ١أَ ِ ٪أَ ِرو ٔ َی ًَ ِ٨طُ َط ِيئّا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َٗ ِؽ َر َوی ًَ ِ ٩أَبَ َ
غٓ َ َ
أ ٓ ٪يطٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟـ ٌِ ٕٔ َوا ِٔ ٠َ ِٔ َِ ٟة َ٣ا َو َػ َٔطُ أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َوَُیِرُ ُظ ٓ َََل ُي ِِت َ ُّر بٔز ٔ َوا َیةٔ اِّ ٟث َ٘ا ٔ
ض
َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ت ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
یَٗ ٩ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١یُ َص ِّؽثُىٔی ٓ ََ٤ا أَ َّتض ٔ ُُ ٤ط َو َل ٩ِٔ ٜأَ َّتض ٔ َُِ ٓ ٩ِ ٣َ ٥و َٗ ُط َو َٗ ِؽ َر َوی َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٥
ْٔلَُ َّ ٧ط یُ ِز َوی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ

اٟز ُٛو َٔ َو َر َوی أَبَا ُ٪
اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ُِ٘ ُ٨ت فٔی و ٔ ِتزٔظ ٔ َٗ ِب َُّ ١
اَ ٪ي ُِ٘ ُ٨ت فٔی
بِ ُ ٩أَبٔی ًَيَّا ٕ
غ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
و ٔ ِتزٔظ ٔ َٗ ِب َ ١اٟز ُٛو َٔ َص ََ ٜذا َر َوی ُسِٔيا َُّ ٪
غ ب ٔ َض َذا
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ًَيَّا ٕ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ًَيَّا ٕ
غ َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبَ َ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبَ َ
َ
ُّ

َّ
َّ
ُ َ
َ
ُفأَ ِت
ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ِٔ َ ٧ص َو َص َذا َو َزا َؼ ٓ ٔيطٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َوأ ِظب َ َر ِتىٔی أم ِّی أَ َّ ٧ضا بَا َت ِت ً ٔ َِ ٨ؽ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ٕ بٔا َِٔ ٌٟبا َؼة ٔ
اٟز ُٛو َٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوأَبَا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ًَيَّا ٕ
غ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
اِ َٗ ٪ؽ ُو ٔػ َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨َ َٗ ٥َ ٠ت فٔی و ٔ ِتزٔظ ٔ َٗ ِب َُّ ١
اَ ٪ػاّ ٔ ٟصا ََّل ُي٘ٔي َُّ ٥
اٟظ َضا َؼ َة َو ََّل َی ِص َٔو َُضا
ُفبَّ َر ُج َٕ ١وإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َو ٔاَّل ِجت َٔضاؼ ٔٓ ََض ٔذظ ٔ َشاُ ُٟط فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦کَاُ ٧وا أَ ِػ َص َ
اب شٔٔ ِٕى َ ُ

اَّ َّٔ َِ ٣ُ ٪ل یُ ِع ٔل ُئ ا ِل َٜثٔی َر ٓ ََّأ ٟذی ا ِظ َت َار ُظ أَ ِٛثَرُ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ
اَّ ٣ُ ٪ت َض ّ٤ا فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ بٔا ِل َٔ ٜذ ٔب أَ ِو ک َ َ
َٓک ُ ُّ ٩ِ ٣َ ١ک َ َ
أَ ََِّ ٪ل ي ُِظ َت َِ َ ١بٔاِّ ٟز َوا َیةٔ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّل َت َزی أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َش َّؽ َث ًَ ِِ َٗ ٩و ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أَصِ ٔ ١ا ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟا َت َبی َّ َن َُ ٟط أَ ِ٣زُص َُِ ٥ت َز َک

وسی بِ ُ ٩شٔزَاَٗ ٕ ٦اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َػأٟضَ بِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َي ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨ؽ أَبٔی َُ٘ ٣ات َّٕٔ ١
اٟش َِ ٤ز َٗ ِ٨ؽ ِّٔی َٓ َح ٌَ َ١
اِّ ٟز َوا َی َة ًَ ُِ ٨ضِ ٥أَ ِظب َ َرنٔی َُ ٣
َی ِزؤی ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَب ٔی َط َّؽاؼ ٕاْلِ َ َشاؼ ٔ َ
اَ ٪و َٗ ِت َٔ ١سٌٔي ٔؽ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َو َ٣ا أَ ِط َب َط َص ٔذظ ٔ
اَ ٪ی ِزؤی فٔی َو ٔػ َّي ٔة َ ٤َ ِ٘ ُٟ
یث اِّ ٟل َوا ََّ ٢أًٟی ک َ َ
اْلِ َ َشاؼ ٔ َ
ک َ ٥َِ ٟت ِش ََ ٍِ ٤ص ٔذظ ٔ اْلِ َ ِط َيا َئ َٗا َ ٢یَا بُى َ َّی ص َُو َ َلَک ْ٦
یث َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ابِ ُ ٩أَ ٕػ ْٔلَبٔی َُ٘ ٣ات ٕٔ ١یَا ًَ ََِّّ ٥ل َت ُ٘ َِ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِو َْٓ ٪إَٔ َّ ٧
و٩ِ ٣ٔ ٪
َش َش َْ ٩و َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ فٔی َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أَ ٔج َّٔ ٠ة أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟو َؿ ٌَّ ُٔوص َُِ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوض ٔ َِ ٥و َو َّث َ٘ ُض َُِ ٥
آَخ َ

اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة ب ٔ َح ََل َٟتٔض ٔ َِ ٥و ٔػ ِؽٗٔض ٔ َِ ٥وإ ٔ ِ ٪کَاُ ٧وا َٗ ِؽ َوص ُٔ٤وا فٔی َب ٌِ ٔف َ٣ا َر َو ِوا َٗ ِؽ َتک َ ََّ ٥َ ٠ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪فٔی َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو

ث ُ ََّ ٥ر َوی ًَ ِ٨طُ

اربامیہنبدبعاہللنبذنمر ابیلہ،یلعینبدیبع ،ایفسؿوثری،ل  ےسرفاتییکاربامیہنب دبعاہللنبذنمرابیلہےنفہیلعی نبدیبع
ےس ایفسؿ اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای یبلک ےس وچب۔ رعض ایک ایگ آپ یھب وت اؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ایفسؿ ےن
رفامایںیماؿےکوھجٹافرچسوکاچہپاتنوہں۔دمحمنباامسلیع،ییحینبنیعمےسفہافعؿےسافرفہاوبوعاہنےسلقنرکےتںیہہک
بج نسح رصب ی اک الاقتؽ وہا وت ںیم ےن اؿ اک الکؾ التش رکان رشفع ایک انچہچن ںیم اؿ ےک ااحصب (اسویھتں) ےس الم رھپ اابؿ نب
ایعشےکاپسآایوتاسےسوجزیچوپیھچاجیتفہنسحیہےسرفاتیرکداتیاحالہکنفہ ضحوھجاٹاھت۔ذہلااسےکدعبںیماسےس
رفاتی رکان اجزئ ںیہن اتھجمس ۔ اابؿ نب ایعش ےس یئکآہمئ ےن رفاتی یک ےہ ارگہچ اس ںیم فعض افر تلفغ ےہ اسیج ہک اوبوعاہن
ےن اؿ ےک قلعتم ایبؿ ایک ےہ۔ ذہلا ہی تم وھجمس ہک ہقث ولگ (رفای) اس ےس رفاتی رکےت ںیہ وت اس ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن۔
ویکہکن ضعب آہمئ دیقنت ای ایبؿ رکےن ےئلیک یھب ضعب افعضء ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ انب ریسنی  ےتہ ںیہ ہک ںیم ضعب اےسی ولوگں
ےس ااحدثی اتنس وہں نج وک ںیم متہم ںیہن اتھجمس نکیل اؿ ےس افرپ رافی متہم وہات ےہ۔ یئک رافی اربامیہ یعخن ےس فہ ہمقلع ےس فہ
انبوعسمدےسلقنرکےتںیہہکیبنارکؾفرتںیمروکعےسےلہپداعےئونقت زپےتھ آ ے۔ایفسؿ وثریافرضعبرافییھباابؿ
نب ایعش ےس ایس اانسد ےس ایسرطح لقن رکےت وہےئ اس ںیم ہی ااضہفرکےت ںیہ ہک دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای ہک ےھجم ریمی
فادلہ ےن التبایہک اوہنں ےن یبن ارکؾ ےکاہں رات سگاری وتآپ وکفرتفں ںیم روکع ےسےلہپ ونقت زپےتھ داھکی۔ ارگہچ ابعدت
افر رایتض ںیم اابؿ نب ایعش یک رعتفی یک یئگ ےہ نکیل ااحدثی ںیم اؿ اک ہی احؽ ےہ۔ رھپ ضعب ولگ احظف یھب وہےت ںیہ افر
اصحلیھبنکیلاہشدتدےنیافرایاےسایدرےنھکےکالہںیہنوہےت۔رغہکیضوھجٹںیممتہمافرریثکااطخلءایاغلفصخشیکاقلب
ںیہنںیہ ۔ارثکآہمئدحثیاکیہیکلسمےہہکاسےسرفاتیہنیلاجےئ۔ایکمتدےتھکی ںیہنہکدبعاہللنبابمرکاکیامجتع
ےس لقن رکےت ںیہ بج اؿ رپ اؿ رضحات اک احؽ اظرہ وہا وت اؿ ےس رفاتی انیل رتک رک دای۔ ضعب دحمن ےن ڑبے ڑبے الہ
ملع ےک ابری ںیم الکؾ ایک افر ظفح ےک اابتعر ےس اؿ وک فیعض رقاردای۔ احالہکن ضعب آہمئ دحثی ےن اںیہن اؿ یک الجتل ا یم افر

دصاتقےکابثعہقثرقاردایارگہچاؿےسضعبرفاایتںیماطخوہیئ۔انچہچنییحینباطقؿےندمحمنبرمعفےکابرےںیمالکؾ
ایکرھپاؿےسرفاتییل۔
رافی  :اربامیہنبدبعاہللنبذنمرابیلہ،یلعینبدیبع،ایفسؿوثری،ل ےسرفاتییکاربامیہنبدبعاہللنبذنمرابیلہےنفہ یلعی
نبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1899

راوی  :ابوبرک ًبؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽ ًلار بْصیً ،لی ب٣ ٩ؽیىی ،ہ ٥سے روایت كی ابوبرک ًبؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽاٌٟلار
بْصی

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت یَ ِصٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ٩
ض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ا َِّ ٌَ ٟلا ُر ا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ِب ُؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢أَ ِط َيا ُظ َ٨ا
َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َٗا َ ٢تُزٔی ُؽ ا َِِ ٌَٔ ٟو أَ ِو ُتظَ ِّؽؼُ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل بَ ِ ١أ ُ َط ِّؽؼُ َٗا ََِ ٟ ٢ي َص ص َُو ٔ ٩ِ ٤َّ ٣تُزٔی ُؽ ک َ َ
ک بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢يطٔ ِ َ ٧ص َو َ٣ا
أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو َی ِصٌَی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩شاكٔب ٕ َٗا ََ ٢ی ِصٌَی َسأ َ ُِ ٟت َ٣اَ ٔ ٟ
رح ََ ٠َ ٣ة
ُُِٗ ٠ت َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٗا َ ٢یَ ِصٌَی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ًِل َی ُٔ ٩ِ ٣س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض َوص َُو ً ٔ ِ٨ؽٔی ٓ َِو َِ ًَ ٚب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٩
ا ٪یَُٗ ٩ُ ََّ٘ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
رح ََ ٠َ ٣ة َٗا ََِ ٟ ٢و ٔطئ ُِت أَ ِ ٪أ ُ َُ ٨َ ِّ٘ ٟط َُِ ٠ٌَ َٔ ٟت ُُِٗ ٠ت ک َ َ
َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟي ِصٌَی َ٣ا َرأَیِ َت ِٔ ًَ ٩ِ ٣بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٩
َش ٕ
غ َو ََّل ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩ػب ٔ ٕ
يض َو ََّل ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک بِ ََٔ ٓ ٩ـا ََ ٟة َٗا َ٢
رک بِ ًَٔ ٩يَّا ٕ
َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َوَ ٥َِ ٟی ِزو ٔ َی ِصٌَی ًَ ِٔ َ ٩
یک َو ََّل ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ئ ََٓ ٥َِ ٠یتِرُ ِک اِّ ٟز َوایَ َة ًَ ُِ ٨ض ِ ٥أَُ َّ ٧ط َّات َض َُ ٤ض ِ ٥بٔا ِل َٔ ٜذ ٔب
اَ ٪ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُِ َٗ ٪ؽ َت َز َک اِّ ٟز َوا َی َة ًَ َِ ٩ص ُؤ ََّل ٔ
أَبُو ً َٔيسی َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪إٔذَا َرأَی اَّ ٟز ُج َ ١یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ ٩ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َ٣زَّ ّة صَ ََ ٜذا َو ََّ ٣ز ّة َص ََ ٜذا
َک ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َت َز َُ ٛض َِ ٔ ٟ ٥صا ٔ ٢ش ٔ ِٔؤض ٔ ِ ٥ذُ ٔ َ

یَ ٩ت َز َُ ٛض َِ ٥ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُِ ًَ ٪ب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
ئ َّأ ٟذ َ
ََّل َی ِثبُ ُت ًَل َی رٔ َوا َی ٕة َواش َٔؽة ٕ َت َز َُ ٛط َو َٗ ِؽ َش َّؽ َث ًَ َِ ٩ص ُؤَّلَ ٔ

َو َؤٛي ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔط َو ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َوَُیِرُص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص ََ ٜذا َتک َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ فٔی
ئ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ إ ٔ٤َ َّ ٧ا َتک َ َّ٤ُ ٠وا
ُس َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض َو َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َص ََ ٙو َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو َُ ٣ص َّ٤ؽٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٪وأَ ِط َباظ ٔ َص ُؤ ََّل ٔ
ٓ ٔيض ٔ َِ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٔ ١ش ٔ ِٔؤض ٔ ِ ٥فٔی بَ ٌِ ٔف َ٣ا َر َو ِوا َو َٗ ِؽ َش َّؽ َث ًَ ُِ ٨ض ِ ٥اْلِ َئ ٔ َُّ ٤ة

اوبرکب دبعادقلفس نب دمحم اطعر رصبی ،یلع نب دمینی ،ل  ےس رفاتی یک اوبرکب دبعادقلفس نب دمحمااطعلر رصبی ےن اوہنں ےن یلع
نبدمینیےسفہ ےتہںیہہکںیمےنییحینبدیعسےسدمحمنبرمعفنبہمقلعاکاحؽوپاھچوترفامایہکمتدرسگرفاالاعمہلماچےتہوہایدد
اک؟ںیمےنرعضایکدداک۔رفامایفہااسیںیہناسیجمتاچےتہوہ فہاتہکاھتہکریمےویشخاوبہملسافرییحینبدبعارلنمحنباح،ب
ںیہ۔ ییحی  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن امکل نب اسن ےس دمحم نب رمعف ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اس ےک ابرے ںیم فیہ ھچک اہک اسیج
ںیمےناہک۔یلعییحیےسرفاتیرکےتںیہہکدمحمنبرمعف،لیہسنبایباصحلےسایلعںیہافرریمےزندکیدبعارلنمحنبرحہلم
ےسیھبدنلبںیہ۔یلع ےتہںیہہکںیمےن ییحینبدیعسےسدبعارلنمحنبرحہلمےکابرےںیموپاھچہکایکآپےندبعارلنمحنب
رحہلموکداھکیےہ؟اوہنںےنرفامایارگںیماؿیکنیقلترکاناچوہںوترکاتکسوہں۔یلعےنوپاھچایکاؿیکنیقلتیکاجیتیھت؟رفامای
اہں۔یلعنبدمینی ےتہںیہہکییحیےنرشکی،اوبرکبنبایعش،رعیبنبحیبصافرابمرکنباضفہلےسرفاتیںیہنیک۔اامؾرتذمی
رفامےتںیہہکییحینبدیعسےناؿرضحاتےساؿےکمتہماباذکلبوہےنیکفہجےسںیہنہکلباؿےکظفحیکانبرپرفاتیرتک
یک۔ییحینبدیعسےسوقنمؽےہہکبجفہیسکصخشوکدےتھکیہکفہاےنپ ظفحےسیھبکھچکرفاتیرکاتےہافریھبکھچکرفاتیرکات
ےہ وت آپ اس ےس رفاتی ہن ےتیل۔ نج رضحات وک ییحی نب دیعس ےن وھچڑا ےہ اؿ ےس دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک نب زخاع۔ افر
دبعارلنمح نب دہمی فہریمھ آہمئ رکاؾ ےن رفاتی یل ںیہ۔ ایس رطح ضعب دحمنیث ےن لیہس نب ایب اصحل ،دمحم نب ااحسؼ ،امحد
نبہملس،دمحمنبالجعؿ افراؿ ےسیجدفرسےآہمئ رکاؾےک ابرےںیمالکؾ ایکےہاہتبلہیالکؾرمفایتںیمظفحےک اابتعرےس ایک
ےہ۔فرہناؿےسآہمئرکاؾےنااحدثیرفاتییکںیہ۔
رافی  :اوبرکبدبعادقلفسنبدمحماطعررصبی،یلعنبدمینی،ل ےسرفاتییکاوبرکبدبعادقلفسنبدمحمااطعلررصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ

دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1900

راوی  :شش ٩بً ٩لی ش٠وانیً ،لی ب٣ ٩ؽیىی ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ہ ٥سے روایت كی شش ٩بً ٩لی ش٠وانی

َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟص َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟصَِ ٠وان ٔ ُّی أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢سٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ُ٨َّ ٛا َن ٌُ ُّؽ ُس َض ِي َ ١بِ َ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟض

ثَب ِ ّتا فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ

نسحنبیلعولحاین،یلعنبدمینی،ایفسؿنب،ہنییل ےسرفاتییکنسحنبیلعولحاینےنفہیلعنبدمینیےسلقنرکےتںیہہک
ایفسؿنب،ہنییےنرفامایہکل لیہسنباصحلوکدحثیںیماثتبےتھجمسآ ے۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،یلعنبدمینی،ایفسؿنب،ہنییل ےسرفاتییکنسحنبیلعولحاین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1901

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ہ ٥سے روایت كی اب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

اَ ٣ُ ٪ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َٔ ٪ث َ٘ ّة َ٣أ ِ ُ٣وّ٧ا فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوإٔ٤َ َّ ٧ا
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢سٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ک َ َ

َتک َ ََّ ٥َ ٠ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٨ِ ٔ ً ٪ؽَ٧ا فٔی رٔ َوایَ ٔة َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی

انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ،ہنیی ل  ےس رفاتییک انب رمعف ریض اہلل اعتیل امہنع ےنہک فہ ایفسؿ نب ،ہنیی ےسلقن رکےت ںیہ ہک اوہنں
ےنرفامایہکل دمحمنبالجعؿوکہقثافرامومؿےتھجمسآ ےنکیلییحینبدیعسنباطقؿیربقیےسرفاتیرپارتعاضرکےتںیہ۔

رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنب،ہنییل ےسرفاتییکانبرمعفریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1902

راوی  :ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہلل ،یصٌی ب ٩سٌيؽ٣ ،ص٤ؽ بً ٩حَل٪

أَ ِظب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٪أَ َشاؼ ٔ ُ
یث َسٌٔي ٕؽ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی َب ٌِ ُـ َضا

ٔيؽ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓا ِظ َتََ ٠ل ِت ًَل َ َّی ٓ ََؼی َّ ِرتُ َضا ًَ َِ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
ٔيؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َب ٌِ ُـ َضا َسٌ ْ
َسٌ ْ

َتک َ َّ ٥َ ٠یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا فٔی ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٔ ٟ ٪ض َذا َو َٗ ِؽ َر َوی یَ ِصٌَی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٪ا ِل َٜثٔی َر َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوصَ ََ ٜذا َ٩ِ ٣
َتک َ َّ ٥َ ٠فٔی ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی إٔ٤َ َّ ٧ا َتک َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٗا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ر َوی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی

ض َٗا ََ ٢ی ِصٌَی ث ُ َّ٥
وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٌُ ٟلا ٔ
ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ ً َٔيسی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
يت ابِ َ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َٓ َص َّؽثَ َ٨ا ًَ ِ ٩أَظٔيطٔ ً َٔيسی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َُ ٔ ٟ٘
اَ ٪ی ِزؤی َّ
اٟظ ِي َئ ََّ ٣ز ّة َص ََ ٜذا َو ََّ ٣ز ّة َص ََ ٜذا ُي َِیِّرُ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َؼ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َجا َئ
أَبُو ً َٔيسی َویُ ِز َوی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ِ َ ٧ص ُو َص َذا َُی ِ َر َط ِي ٕئ ک َ َ

ا ٪یَِٜت ُُب َُ ٟض َِ ٥ب ٌِ َؽ َّ
اٟش َ٤ا َٔ
وَ ٪و ََ َٛ ٩ِ ٣ت َب ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
َص َذا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َوأَ ِٛثَرُ ََ ٣َ ٩ِ ٣ضی ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟکَاُ ٧وا ََّل َیِٜتُبُ َ
ک ََ ٩ِ ٣تک َ َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَصِ ٔ١
و َسٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ََ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١ي ُ٘و ُ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ََّل یُ ِص َت ُّخ بٔطٔ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
يٌ َة َوَُی ِرٔص ِٔ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا َتک َ َّ٤ُ ٠وا ٓ ٔيض ٔ َِ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٔ ١ش ٔ ِٔؤض ٔ َِ ٥و َٛث ِ َرة ٔ َظ َلئٔض ٔ َِ ٥و َٗ ِؽ َر َوی
ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی َُ ٣حأ ٔ ٟؽ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َو ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ َٟٔ ٩ض ٔ َ

ئ ب ٔ َصؽ ٕ
ٔیث َو ٥َِ ٟیُ َتابَ ٍِ ًََِ ٠يطٔ  ٥َِ ٟیُ ِص َت َّخ بٔطٔ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب ٕ١
ًَ ُِ ٨ض َُِ ٥یِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة َٓإٔذَا َت َ َّ
َف َؼ أَ َش ْؽ َٔ ٩ِ ٣ص ُؤ ََّل ٔ
َف َؼ ب ٔ َّ
اٟظ ِي ٔئ َوأَ َط ُّؽ َ٣ا یَُٜو َُ ٪ص َذا إٔذَا  ٥َِ ٟیَ ِصٔ َِى ِاْل ٔ ِس َ٨ا َؼ َٓزَا َؼ ف ٔی ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔأَ ِو َن َ٘ َؽ
ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َّلَ یُ ِص َت ُّخ بٔطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ًَى َی إٔذَا َت َ َّ
أَ ِو َُی َّ َر ِاْل ٔ ِس َ٨ا َؼ أَ ِو َجا َئ ب ٔ َ٤ا َی َت َِیَّرُ ٓ ٔيطٔ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َٗ َاِ ٦اْل ٔ ِس َ٨ا َؼ َو َشٔٔوَ ُط َوَُی َّ َر َّ
اَِ ٔ٠ٟى َٓإ ٔ ََّ ٪ص َذا َوا ٔس ٍْ ً ٔ َِ ٨ؽ أَ ِص ٔ١

ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإٔذَا  ٥َِ ٟیَ َت َِیَّرِ ا ٌِِ ٤َ ٟى َی
اوبرکب،یلع نبدبعاہلل،ییحینبدیعس،دمحمنبالجعؿل ےسرفاتییکاوبرکبےنوباہطسیلعنبدبعاہللافرییحینبدیعسفہ ےتہںیہہک
دمحم نب الجعؿ  ےتہ ںیہ ہک دیعس یربقی ضعب رفاایت وباہطس دیعس رضحت اوبرہریہ ےس افر ضعب اکی افر صخش ےک فاےطس ےس
رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ںیہ۔ دمحم نب الجعؿ  ےتہ ںیہہک ھجم ےس دفونں مسق یک دحںیثی طلغ طلم وہںیئگ وت ںیم ےن دفونں وک دیعس
ےساکییہدنسںیملقنرکدای۔ییحینبدیعسےکدمحمنبالجعؿرپارتعاضیکریمےزندکییہیفہجےہ۔اسےکابفوجدفہاؿےس
رفاتیرکےتںیہ۔ایسرطحنجولوگںےنانبایبیلیل ےکابرےںیمالکؾایکوتفہیھبظفحےکاابتعرےسںیہ۔یلعنبدمینی،ییحی
نبدیعسےسفہانبایبیلیلےسفہاویبےسفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسکنیھچےکابرےںیمدحثیلقنرکےتںیہ۔
ییحی ےتہںیہہکرھپںیمانبایبیلیلےسالموتاوہنںےنوباہطس یسیع،دبعارلنمحنبایبیلیلافررضحتیلعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس رفاتی لقن یک۔ اامؾ رتذمی رفامےت ںیہ ہک انب ایب یلیل ےس اس ےک العفہ اس مسق یک رفاایت رمفی ںیہ فہ دنس ںیم ردفدبؽ
رکےت وہےئ یھبک ھچک ایبؿ رکےت ںیہ افر یھبک ھچک۔ افر ہی ظفح یک فہج ےس وہا۔ ویکہکن ارثک املعءےتھکل ہن آ ے افر وج ےتھکل آ ے فہ یھب
ےننسےکدعبےتھکل۔اامؾرتذمی ےتہںیہہکںیمےنادمحنبنسحوکادمحنبلبنحےکوحاےلےسہی ےتہوہےئانسہکانبایبیلیلاؿ
ولوگںںیم ےسںیہنجیکرفاایتاقلبادتسالؽںیہن۔ ایسرطحیئکاجمدلنیدیعس افر دبعاہللنبہعیہلرپوسءظفحافر رثکتاطخء
یکفہجےسارتعضرکےتںیہنکیلیئکآہمئاؿےسااحدثیلقنرکےتںیہ۔احلصہیہکاؿںیمےسبجوکیئدحثیںیمرفنمد
وہ افر اس اک وکیئاتمعب ہن وہ وت اسیک رفاتی ےس ادتسالؽ ںیہن ایک اجاتکس۔ سجرطح اامؾ ادمح نب لبنح ےن رفامای ہک انب ایبیلیل یک
رفاتیےسادتسالؽںیہنایکاجاتکسوتاسےسیھبیہیرمادےہہکبجفہاینپرفاتیںیمرفنمدوہافر بےستخسابتوتہیےہ
ہکبجدنسایدہنوہوتاسںیمیمکزایدیتیکاجےئایدبؽدیاجےئاینتمںیماےسیاافلظالےئاجںیئنجےسینعمدبؽاجںیئوتاس
ںیم دری یک اجےئ یگ۔ نکیل وج رضحات دنسںی ایھچ رطح اید رےتھک وہ افر یسک اےسی ظفل ںیم ریغت رکےت وہں سج ےس ینعم ںیم
رفؼہنآےئوتالہملعےکزندکیاےسیرضحاتیکرفاتیںیموکیئاضمہقئںیہن۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،دمحمنبالجعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ

دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1903

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارً ،بؽاٟزش ٩٤ب٣ ٩ہؽیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟضًَ ،لء ب ٩شارثٜ٣ ،صو ،٢واث٠ہ ب ٩اسٍ٘،

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟصار ٔٔث ًَ ِ٩
ٔی َش َّؽث َ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟض ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َُ ِٜ٣صو َٕ ٩ِ ًَ ٢واث ٔ ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َٗا َ ٢إٔذَا َش َّؽث ِ َ٨ا ًَُ ٥ِ ٛل َی ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َٓ َص ِشبُ٥ِ ُٜ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،اعمفہی نب اصحل ،العء نب احرث ،وحکمؽ ،فاہلث نب اعقس ،ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اشبر ےن فہ
دبعارلنمحنبدہمیوہاعمفہینباصحلفہالعء نباحرثفہوحکمؽ افرفہفاہلثنباعقس ےسلقن رکےتںیہہکاوہنں ےنرفامایہک
بجل مترفاتیاباینعملایبؿرکںیوتہیںیہمتاکیفےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،العءنباحرث،وحکمؽ،فاہلثنباعقس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1904

راوی  :یصٌی ب٣ ٩وسیً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٣ ،ص٤ؽ ب ٩سیری ٩ہ ٥سے روایت كی یصٌی ب٣ ٩وسی

یَٗ ٩ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِس َ ٍُ ٤ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّ٤ؽٔ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َشة ٕ َّ
ٕ َوا ٌِِ ٤َ ٟى َی َواش ْٔؽ
اُِ ٔ٠ٟى ُِ ٣ع َتْ ٔ ٠
َٔ َ ًَ ٩ِ ٣

ییحینب ومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،دمحمنبریسنیل ےسرفاتییکییحینبومٰیسےناوہنںےندبعارلزاؼےسفہرمعمےسفہ

اویبےسافرفہدمحمنبریسنیےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایہکںیمدسآدویمںےسدحثیاتنساھتاؿےکاافلظفلتخم
افرینعماکیوہےتآ ے۔
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،دمحمنبریسنیل ےسرفاتییکییحینبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1905

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ٣ ،ص٤ؽ بً ٩بؽاہلل انؼاری ،ابً ٩و ٪ہ ٥سے روایت كی اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ

َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ا ٪إٔبِ َزاصٔي ُ ٥اَ ٨َّ ٟعع ٔ ُّی َوا َِ ٟص َش ُ٩
يٍ َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
َو َّ
و٪
ا ٪ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩سٔیر ٔ َ
یَ ٩و َر َجا ُئ بِ َُ ٩ش ِي َو َة ئٌُي ُؽ َ
و ٪بٔا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَل َی ا ٌَِ ٤َ ٟانٔی َوک َ َ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی َیأِتُ َ
ا َِ ٟصؽ َ
رحوٓٔطٔ
ٔیث ًَل َی ُ ُ
ادمحنبعینم،دمحمنبدبعاہللااصنری،انبوعؿل ےسرفاتییکادمحنبعینمےناؿےسدمحمنبدبعاہللااصنریےنفہانبوعؿےس
لقنرکےتںیہہکاربامیہیعخن،یبعشافرنسحرفاتیابینعملایبؿایکرکےتآ ے۔اقمسنبدمحمنبریسنیافرراجءنبویحةایہناافلظ
ےسدفابرہدحثیایبؿایکرکےتآ ےنجےسیلہپرمہبتایبؿیکوہیت۔
رافی  :ادمحنبعینم،دمحمنبدبعاہللااصنری،انبوعؿل ےسرفاتییکادمحنبعینم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ

دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1906

راوی ً :لی ب ٩ظَش ،٦شٔؽ بُ ٩ياثً ،اػ ٥اشو ٢ہ ٥سے روایت كی ًلی ب ٩ظَش٦

َش ٕ ٦أَ ِظب َ َرَ٧ا َشٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
ک تُ َص ِّؽث ُ َ٨ا
اث ًَ ِٔ ًَ ٩
ا ٪اِ ٨َّ ٟضؽ ِّٔی إَٔ َّ ٧
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِش َو َٔٗ ٢ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ظ ِ َ

ک ب ٔ َّ
اٟش َ٤ا َٔ اْلِ َ َّو ٔ٢
بٔا َِ ٟصؽٔیثٔ ث ُ َّ ٥تُ َص ِّؽث ُ َ٨ا بٔطٔ ًَل َی َُی ِر ٔ َ٣ا َش َّؽثِت َ َ٨ا َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي َ

یلع نب رشخؾ ،صفح نب ایغث ،اعمص اوحؽ ل  ےس رفاتی یک یلع نب رشخؾ ےن اؿ ےس صفح نب ایغث ےن فہ اعمص اوحؽ ےس
لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ںیم ےن اوبامثعؿ دہنی ےس رعض ایک ہک آپ اکی دحثی وک اکی رطح ایبؿ رکےن ےک دعب
دفرسیرمہبتافررطحایبؿرکےتںیہ۔اوہنںےناہکہکمتیلہپرمہبتوجونسایسوکاایتخررکول۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،صفحنبایغث،اعمصاوحؽل ےسرفاتییکیلعنبرشخؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1907

راوی  :جاروؼ ،وٛيٍ ،ربيٍ ب ٩ػبيض ،شش،٩

ارو ُؼ َش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩ػب ٔ ٕ
يض ًَ ِ ٩ا َِ ٟص َش َٔٗ ٩ا َ ٢إٔذَا أَ َػ ِب َت ا ٌِِ ٤َ ٟى َی أَ ِجزَأَ َک
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟح ُ
اجرفد،فعیک،رعیبنبحیبص،نسح،ل ےسرفاتییکاجرفدےناؿےسفعیکےنفہرعیبنبحیبصےسفہنسحےسلقنرکےتںیہ۔
ہکارگدحثیینعمےکاابتعرےسحیحصوہوتیہیاکیفےہ۔

رافی  :اجرفد،فعیک،رعیبنبحیبص،نسح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1908

راوی ً :لی ب ٩شحزً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارک ،سيٕ ب ٩س٠امی٣ ،٪حاہؽ،

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩س ِي ٕٕ ص َُو ابِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔؽا َي ُ٘و ُ ٢أَ ِن٘ ٔ ِؽ ٔ٩ِ ٣
ا َِ ٟصؽٔیثٔ إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َو ََّل َتز ٔ ِؼ ٓ ٔيطٔ
یلعنب رجح،دبعاہللنبابمرک،فیس نبنامیلؿ،اجمدہ ،ل ےسرفاتییک یلعنب رجح ےناؿ ےسدبعاہللنبابمرک ےنفہفیس
نبنامیلؿےسافرفہاجمدہےسلقنرکےتںیہہکاجمدہےنرفامایہکارگنتمدحثیںیمیمکرکاناچوہوترکےتکسوہنکیلزایدیتہنرکف۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعاہللنبابمرک،فیسنبنامیلؿ،اجمدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦
راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیث ،زیؽ ب ٩شباب

شؽیث 1909

اب ًَ َِ ٩ر ُج َٕٗ ١ا َََ ٢خ َد إ ٔ َِ ٟي َ٨ا ُسِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ُِِ ٠ُٗ ٪ت
رحیِ ٕث أَ ِظب َ َرَ٧ا َزیِ ُؽ بِ ُ ٩شُ َب ٕ
َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َ
َل ٥ِ ُٜإنِّٔی أ ُ َش ِّؽثُ٤َ َٛ ٥ِ ُٜا َسُ ٌِ ٔ٤ت ٓ َََل ُت َؼ ِّؽ ُٗونٔی إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ا ٌِِ ٤َ ٟى َی
اوبامع رنیسحنبرحثی،زدینبابحبل ےسرفاتییکاوبامعرنیسحنبرحثیےناؿےسزدینبابحبےسافراکیصخشےس
اؿاکوقؽلقنرکےتںیہہکاکیرمہبتایفسؿوثریامہرےاپسآےئافررفامایہکارگںیممتےسہیوہکںہکںیمےنمتہنیعبفیہ
اافلظایبؿ ےئںیہوجےنسآ ےبتیھبریمیابتیکدصتقیہنرکفافررفاتیاباینعملیہوھجمس۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،زدینبابحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1910

راوی  :ششین ب ٩رحیث ،وٛيٍ ،ہ ٥سے روایت كی ششین ب ٩رحیث

اض َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوإٔ٤َ َّ ٧ا
رحیِ ٕث َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َؤٛي ٌّا َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَ ٩ِ ُٜا ٌِِ ٤َ ٟى َی َوا ٔس ٌّا َٓ َ٘ ِؽ صَ ََ ٠
ک اُ ٨َّ ٟ
أَ ِظب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

 ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟبٔا ِٔ ٟصٔ ِٔى َو ِاْل ٔ ِت َ٘ا َٔ ٪واَّ ٟت َث ُّبتٔ ً ٔ َِ ٨ؽ َّ
اٟش َ٤ا َٔ َ ٍَ ٣أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟي ِش ٩ِ ٣ٔ ٥َِ ٠ا َِ ٟع َلإ ٔ َوا َِٔ ٠َِ ٟم َٛبٔیرُ أَ َش ٕؽ ٔ٩ِ ٣
َتٔ َ
َاؿ َ ١أَصِ ُ
اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة َ ٍَ ٣ش ٔ ِٔؤض ٔ ِ٥
نیسح نب رحثی ،فعیک  ،ل  ےس رفاتی یک نیسح نب رحثی ےن فہ فعیک ےس لقن رکےت ںیہ ہک ارگ ینعم ںیم فتعس ہن وہیت وت
ولگ ربابد وہ اجےت۔ انچہچن املعء وک اکی دفرسے رپ تلیضف ،ظفح ،ااقتؿ افر امسع ےک فتق تبث یک فہج ےس ےہ اس ےک ابفوجد
آہمئرکاؾاطخءافریطلغےسوفحمظںیہنںیہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،فعیک،ل ےسرفاتییکنیسحنبرحثی

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

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1911

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩ش٤يؽ رازی ،جزیز٤ً ،ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُُ ٩ش َِ ٤ي ٕؽ اٟزَّاز ُّٔی َش َّؽثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥اَ ٨َّ ٟعع ٔ ُّی إٔذَا َش َّؽث ِ َتىٔی َٓ َص ِّؽث ِىٔی
ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ َٓإَّٔ٧طُ َش َّؽثَىٔی ََّ ٣ز ّة ب ٔ َصؽ ٕ
رحّٓا
ٔیث ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟتطُ َب ٌِ َؽ ذََ ٔ ٟ
َخ َُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط َ ِ
ک بٔ ٔشٔ٨ی َن ٓ ََ٤ا أَ ِ َ
دمحم نب دیمح رازی ،رجری ،امعرہ نب اقعقع ،ل  ےس رفاتی یک دمحم نب دیمح رازی ےن اوہنں ےن رجری ےس فہ امعر نب اقعقع ےس لقن
رکےت ںیہ ہک اربامیہ یعخن ےن ھجم ےس اہک ارگ مت رفاتی رکف وت اوبزرہع نب رمعف نب رجری ےس رفاتی ایک رکف اس ےئل ہک اکی رمہبت
اوہنںےنھجمےساکیدحثیایبؿیکسجےکقلعتمںیمےناؿےسدفاسؽےکدعبوپاھچوتاوہنںےناسےساکیرحػ یھب
مکہنایکینعیایسرطحایبؿرکدیسجرطحےلہپایبؿیکیھت۔
رافی  :دمحمنبدیمحرازی،رجری،امعرہنباقعقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1912

راوی  :ابوشٔؽ ً٤زو بً ٩لی ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلا ،٪سٔيا٨٣ ،٪ؼور،

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلٔبِ َزاص َٔي٣َ ٥ا َ ٔ ٟشا٥ٔ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا ُُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِي َ
اَ ٪یِٜت ُُب
بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِؽٔ أَ َت َُّ ٥شؽٔی ّثا َٔ ٨ِ ٣
ک َٗا َْٔ ٢لَُ َّ ٧ط ک َ َ
اوبصفحرمعفنب یلع ،ییحینبدیعساطقؿ،ایفسؿ،وصنمر ،ل ےسرفاتییکاوبصفح نبرمعفنبیلع ےناوہنںییحی نبدیعس اطقؿ
ےس فہ ایفسؿ ےس افر فہ وصنمر ےس لقن رکےت ںیہ۔ ہک اوہنں ےن اربامیہ ےس اہک ہک ایک ابت ےہ اسمل نب ایب دعج یک دحثی آپ
ےسزایدہلمکموہیتےہ۔اوہنںےنرفامایاسےئلہکفہاھکلرکےتآ ے۔
رافی  :اوبصفحرمعفنبیلع،ییحینبدیعساطقؿ،ایفسؿ،وصنمر،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1913

راوی ً :بؽاٟحبار بًَ ٩لء بً ٩بؽاٟحبار ،سٔياً ،٪بؽا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر،

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ ا َِ ٟحبَّارٔ َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕإنِّٔی َْل ُ َش ِّؽ ُث بٔا َِ ٟصؽٔیثٔ
َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
رحّٓا
ٓ ََ٤ا أَ َؼ َُ ُٔ ٨ِ ٣ط َ ِ
دبعاابجلر نب العء نب دبعاابجلر ،ایفسؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،ل  ےس رفاتی یک دبعاابجلر نب العء نب دبعاابجلر ےن فہ ایفسؿ ےس
دبعاکلملنبریمعاکوقؽلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایہکںیمبجدحثیایبؿرکاتوہںوتاکیرحػیھبںیہنوھچڑات۔
رافی  :دبعاابجلرنبالعءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1914

راوی  :ششین ب٣ ٩ہؽیً ،بؽاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تاؼہ

َش َّؽثَ َ٨ا ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ای َط ِيئّا َٗ ُّم إ ٔ ََّّل َو ًَا ُظ
ٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِظب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا ََ َٗ ٢تا َؼةُ َ٣ا َسِ ٌَ ٔ٤ت أُذَُ َ ٧
َٗ ِٔ ٠يی
نیسحنبدہمی،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہل ےس رفاتییکنیسحنبدہمیےناوہنںےندبعارلزاؼےسفہرمعمےسافرفہاتقدہ
ےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایریمےاکونںےنوکیئایسیابتںیہنہ یےسجریمےدؽےنوفحمظہنرکایلوہ۔
رافی  :نیسحنبدہمی،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1915

راوی  :سٌيؽ بً ٩بؽاٟزش٣ ٩٤عزومی ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ٤ً ،زو ب ٩ؼی٨ار

َش َّؽثَ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟعزُوم ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أَ َش ّؽا أََّ َ ٧ؽ

َ ٠ِ ٔ ٟصؽٔیثٔ ٔ ٩ِ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی

دیعسنبدبعا رلنمحزخمفیم،ایفسؿنب،ہنیی،رمعفنبدانیرل ےسرفاتییکدیعسنبدبعارلنمحزخمفیمےناوہنںےنایفسؿنب

،ہنییےسافرفہرمعفنبدانیرےسایہناکوقؽلقنرکےتںیہہکںیمےنزرہیےسرتہبدحثیایبؿرکےنفاالوکیئںیہنداھکی۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿنب،ہنیی،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1916

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩سٌيؽ جوہزی ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،ایوب سعتيانی

وب َّ
ا ٪أَ ًِ٥ََ ٠
اٟش ِعت َٔيان ٔ ُّی َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َش ّؽا ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَ ُّی ُ
ب ٔ َصؽٔیثٔ أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َب ٌِ َؽ اٟزُّصِز ٔ ِّی َٔ ٩ِ ٣ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ
اربامیہنبدیعسوجرہی ،ایفسؿنب،ہنیی،اویبایتخسینل  ےسرفاتییکاربامیہنبدیعسوجرہیےنفہایفسؿ نب ،ہنییےساویب
ایتخسیئاکوقؽلقنرکےتںیہہکںیمےنالہدمہنیںیمےسزرہیےکییحینبریثکےسڑباوکیئ(اعمل)دحمثںیہنداھکی۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،ایفسؿنب،ہنیی،اویبایتخسین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1917

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ،١س٠امی ٪ب ٩رحب ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ،

ا ٪ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪یُ َص ِّؽ ُث َٓإٔذَا َش َّؽث ِ ُت ُط ًَ ِ٩
رح ٕب َش َّؽثَ َ٨ا َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩زیِ ٕؽ َٗا َ ٢ک َ َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ی٩
وب أَ ًِ٨َ ٤َُ ٠ا ب ٔ َصؽٔیثٔ َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
وب بٔع ٔ ََلٓٔطٔ َت َز َُ ٛط ٓ ََي ُ٘و ُِ َٗ ٢ؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٓ ََي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ُّی َ
أَ ُّی َ
دمحم نب اامسلیع ،نامیلؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اامسلیع ےن اوہنں ےن نامیلؿ نب رحب ےس افر فہ امحد
نبزدیےسلقن رکےتںیہہک انبوعؿدحثیایبؿ رکےتافربجںیماویبےس اسےکالخػایبؿرکاتوت فہ اینپرفاتیوھچڑ
دےتی۔ںیمرعضرکاتہکںیمےناؿےسانسےہوترفامےتاویبدمحمنبریسنییکرفاتیوکل ےسزایدہاجےتنںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،نامیلؿنبرحب،امحدنبزدی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1918

راوی  :ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہلل ،ہ ٥سے روایت كی ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہلل

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ب ُ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟي ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ أَ ُّی ُض َ٤ا أَث ِ َب ُت صٔظَ ْاَّ ٦
اٟؽ ِست َُواِ ُّٔی أَ ِِ ٣ٔ ٦ش ٌَ ْز َٗا َ٣َ ٢ا

ض
َرأَیِ ُت ِٔ ٣ث َِ ٣ٔ ١ش ٌَز ٕک َ َ
اِ ٣ٔ ٪ش ٌَ ْز ٔ ٩ِ ٣أَث ِ َبتٔ ا٨َّ ٟا ٔ

اوبرکب ،یلع نب دبع اہلل ،ل  ےس رفاتییک اوبرکب ےن فہ یلع نب دبعاہلل ےسلقن رکےت ںیہہک اوہنں ےنییحی نبدیعس ےس وپاھچ ہک
اشہؾدوتسایئافررعسمںیموکؿزایدہاثتبےہ؟اوہنںےنرفامایںیمےنرعسماسیجوکیئںیہنداھکیفہ بےساتبثںیہ۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،ل ےسرفاتییکاوبرکب،یلعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافر رافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1919

راوی  :ابوبرک ًبؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽ ،ابوٟوٟيؽ ،ش٤اؼ ب ٩زیؽ ہ ٥سے روایت كی ابوبرک ًبؽاٟ٘ؽوض ب٣ ٩ص٤ؽ

ض بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ َٗا ََ ٢ش َّؽثَىٔی أَبُو ا َِ ٟؤٟيؽٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َش َّ٤ا َؼ بِ ََ ٩زیِ ٕؽ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َظا ََٔ ٟىٔی ُط ٌِ َب ُة فٔی
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ِب ُؽ ا ُِّ ُ٘ ٟؽو ٔ
َط ِي ٕئ إ ٔ ََّّل َت َز ُِ ٛت ُط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َو َش َّؽثَىٔی أَبُو ا َِ ٟؤٟي ٔؽ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ل ٔی َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة إ ٔ ِ ٪أَ َر ِؼ َت ا َِ ٟصؽ َ
ک بٔ ُظ ٌِ َب َة
ٔیث ٓ ٌَََِ ٠ي َ
اوبرکبدبعادقلفسنبدمحم،اوبولدیل،امحدنبزدیل ےسرفاتییکاوبرکبدبعادقلفسنبدمحمےنافررفاتییکھجمےساوباولدیلےن
فہامحدنبزدیےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایہکہبعشےن سجدحثیںیمیھبھجمےساالتخػایک(ںیمےناؿےکاامتعدرپ
اےسوھچڑدای)۔اوبرکباوباولدیلےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایامحدنبہملسےنھجمےساہکارگدحثیاکملعانھکیساچےتہوہ
وتہبعشیکتبحصاایتخررکانرضفریوھجمس۔
رافی  :اوبرکبدبعادقلفسنبدمحم،اوبولدیل،امحدنبزدیل ےسرفاتییکاوبرکبدبعادقلفسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1920

راوی ً :بؽ ب ٩ش٤يؽ ،ابوؼاؤؼ ،طٌبہً ، ،بؽ ب ٩ش٤يؽ ےن ابوؼواؼ

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ بِ ُ ٩شُ َِ ٤ي ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َؼا ُو َؼ َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َ٣ا َر َویِ ُت ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ١شؽٔی ّثا َواش ّٔؽا إ ٔ ََّّل أَ َت ِي ُت ُط أَ ِٛث َ َر َّٔ ٣َ ٩ِ ٣زة ٕ

َش َة أَ َشاؼ ٔ َ
َش َٔ ٣زا ٕر َو َّأ ٟذی َر َویِ ُت ًَ ُِ ٨ط َظ ِٔ ٤شی َن َش ٔؽی ّثا أَ َت ِي ُت ُط أَ ِٛث َ َر ٔ٩ِ ٣
یث أَ َت ِي ُت ُط أَ ِٛث َ َر ٔٔ ِ ًَ ٩ِ ٣
َو َّأ ٟذی َر َویِ ُت ًَ ُِ ٨ط ًَ َ َ
َّا ٪ا ِلُٜوف ٔ َّی ا َِ ٟبارٔق ٔ َّی َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ٔ٨ِ ٣طُ َص ٔذظ ٔ
َظ ِٔ ٤شی َن َ٣زَّ ّة َو َّأ ٟذی َر َویِ ُت ًَ ُِ ٨ط ٔ٣ائ َ ّة أَ َت ِي ُتطُ أَ ِٛث َ َر ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ائ َ ٔة ََّ ٣زة ٕ إ ٔ ََّّل َشي َ
اْلِ َ َشاؼ ٔ َ
ات
یث ث ُ َِّ ًُ ٥ؽ ُت إَِٔ ٟيطٔ ٓ ََو َج ِؽتُ ُط َٗ ِؽ ََ ٣

دبع نب دیمح ،اوبداؤد ،ہبعش ،ل  ےس رفاتی یک دبع نب دیمح ےن اوبدفاد ےس ہبعش اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن سج ےس اکی
دحثیلقنیکےہاسےکاپساکیےسزایدہرمہبتاحرضوہاوہںایسرطحارگدس دحںیثیلقن یکںیہوتدس ےسزایدہرمہبت
افر اچپس ااحدثی لقن یک ںیہ وت اچپس ےس زایدہ رمہبت افر ارگ وسدحںیثی لقن یک ںیہ وت وس ےس زایدہ رمہبت احرض وہا وہں۔ نکیل
ابحؿوکیفےسںیمےنااحدثیںینسافربجدفابرہاؿیکدختمںیماحرضوہےنےئلیکایگوتفہالاقتؽرکےکچآ ے۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبداؤد،ہبعش،،دبعنبدیمحےناوبدفاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1921

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًيً ،١بؽاہلل ب ٩ابی اسوؼ ،اب٣ ٩ہؽی ،سٔيا٪

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوؼ ٔ َش َّؽث َ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
اَ ٪ي ُ٘و ُُ ٢ط ٌِ َب ُة أَ ٔ٣یرُ
ٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسٔ َِي َ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ی َن فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
دمحم نب اامسلیع ،دبعاہلل نب ایب اوسد ،انب دہمی ،ایفسؿ ل  ےس رفاتی یک دمحم نب اامسلیع ےن دبعاہلل نب اوسد ےس فہ انب دہمی
ےسافرفہایفسؿےسلقنرکےتںیہہکایفسؿےنرفامایہبعشدحثیےکاریمالمونینمںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دبعاہللنبایباوسد،انبدہمی،ایفسؿ

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

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1922

راوی  :ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہلل ،یصٌی ب ٩سٌيؽ،

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِصٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ َي ُ٘و َُِ ٟ ٢ي َص أَ َش ْؽ أَ َش َّب إلٔ َ َّی ُٔ ٩ِ ٣ط ٌِ َب َة َو ََّل َي ٌِ ٔؽُ ُٟط أَ َش ْؽ
ا ٪أَ ِشٔ ََى ََ ِ ٔ ٟل َشاؼٔیثٔ اِّ ٟل َوا ُٔ ٢سٔ َِيا ُ ٪أَ ِو
اَٗ ٪ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟي ِصٌَی أَ ُّی ُض َ٤ا ک َ َ
ً ٔ ِ٨ؽٔی َوإٔذَا َظا ََٔ ٟطُ ُسٔ َِيا ُ ٪أَ َظ ِذ ُت بٔ َ٘ ِو ُٔ ٢سٔ َِي َ
اب
اُ ٪سٔ َِيا َُ ٪ػاش َٔب أَبِ َو ٕ
اُ ٪ط ٌِ َب ُة أَ ًِ ٥ََ ٠بٔاِّ ٟز َجا ََٔ ُٓ ٢ل ََْ ُٓ ٩ِ ًَ ٪ل َٕ ٪وک َ َ
اُ ٪ط ٌِ َب ُة أَ ََّ ٣ز ٓ َٔيضا َٗا َ ٢یَ ِصٌَی َوک َ َ
ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢ک َ َ
اوبرکب ،یلع نب دبع اہلل ،ییحی نب دیعس ،ل  ےس رفاتی یک اوبرکب ےن اوہنں ےن یلع نب دبعاہلل ےس افر ییحی نب دیعس ےس لقن رکےت
ںیہہکےھجمہبعشےسزایدہوکیئزعسیںیہنافرہنیہوکیئاؿےکرباربےہ۔اہںارگایفسؿاؿےساالتخػرکںیوتںیماؿےکوقؽ
رپ اامتعد رکات وہں۔ یلع  ےتہ ںیہ ہک ںیم ےن ییحی ےس وپاھچ ہک اؿ دفونں ںیم وکؿ ااسی ےہ وج وطلی دحثی وک رتہب اید رھک اتکس ےہ؟
اوہنں ےن رفامای اس ںیم ہبعش زایدہ وقی ںیہ۔ ییحی نب دیعس رفامےت ںیہ ہک ہبعش اامسء ارلاجؽ ےک زایدہ اعمل آ ے افر ایفسؿ اص ب
االوباب(ہیقف)آ ے۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1923

راوی  :ابوً٤ار ششین ب ٩رحیث ،وٛيٍ،

رحیِ ٕث َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َؤٛي ٌّا َي ُ٘و َُٗ ٢ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ُسٔ َِيا ُ ٪أَ ِشٔ َُى ٔ٣ىِّی َ٣ا َش َّؽثَىٔی ُسٔ َِيا ُ٩ِ ًَ ٪
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
وسی اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ ٩َ ٌِ ٣بِ ََٔ ً ٩يسی ا َِ٘ ٟزَّ َاز
َط ِي ٕغ بٔظَ ِي ٕئ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط إ ٔ ََّّل َو َج ِؽتُ ُط َ٤َ ٛا َش َّؽثَىٔی َسٌِ ٔ٤ت إ ٔ ِس َص َ ٙبِ ََ ٣ُ ٩
ئ َوِ َ ٧صؤص َٔ٤ا
ئ َواَّ ٟتا ٔ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص يُظَ ِّؽ ُؼ فٔی َشؽٔیثٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟيا ٔ
ا٣َ ٪اُ ٔ ٟ
َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

اوبامعرنیسحنبرحثی ،فعیک،ل ےسرفاتییکاوبامعرنیسحنبرحثیےنفہ فعیکےسلقنرکےتںیہہک ہبعشاہکرکےتآ ے
ہک ایفسؿ اک احہظف ھجم ےس زایدہ وقی ےہ۔ ویکہکن ںیم ےن اؿ ےس بج یھب وکیئ دحثی وپیھچ اوہنں ےنفےسی یہ ایبؿ یک ےسیج اؿ
ےکخیشےنایبؿیکیھت۔ںیم(اامؾرتذمی)ےنااحسؼنب ومٰیسااصنریےسانسفہرفامےتںیہںیمےننعمنبٰیسیعےسانسہکامکل
نباسندحثیروسؽںیمتہبیتخسربےتتآ ےاہیںکتہکایافراتاکیھبایخؽرےتھکآ ے۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،فعیک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1924

راوی  :ابو٣وسی ،ابزاہي ٥بً ٩بؽاہلل بْ ٩قی ٥انؼاری

َ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَل َی أَبٔی
ْقیِ ٕ ٥اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗاضٔی ا ِ٤َ ٟؽٔی َٔ ٨ة َٗا ََّ ٣َ ٢ز َ٣اُ ٔ ٟ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
وسی َش َّؽثىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ُ ٩
َکص ُِت أَ ِ ٪آ ُظ َذ َشؽ َ
ٔیث َر ُسو ٔ٢
َشازَٔ ٕ ٦وص َُو َجاْ ٔ ٟص َٓ َح َاز ُظ َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط َ ٥ِ َٟ ٥َ ٔ ٟت ِحِ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ٔج ِؽ َِ ٣و ٔؿ ٌّا أَ ِجُ ٔ ٠ص ٓ ٔيطٔ َو َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َٗائ ْٔ٥

اوبومیس ،اربامیہ نب دبعاہللنب رقمی ااصنری ،ل  ےس رفاتییک اوبومیس ےنفہ اربامیہ نب دبعاہلل نب رقمی ااصنری(وجدمہنی ےک
اقیضآ ے)اکوقؽلقن رکےتںیہہک امکلنباسناکی رمہبتاوباحزؾیکسلجمرپےس سگرےفہااحدثیایبؿرک رےہآ ےنکیل
فہرہھٹےںیہنےلچے۔بج اؿےساسیکفہجوپیھچوترفامایہکفاہںہگجںیہنیھتافرڑھکےوہرکدحثیروسؽاننسریمے
ےئلرکمفہ(اندنسپدیہ)ےہ۔
رافی  :اوبومیس،اربامیہنبدبعاہللنبرقمیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1925

راوی  :ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہللً ،لی ب٣ ٩ؽیىی،

ا٪
ک ًَ َِ ٩سٌٔي ٔؽ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّي ٔب أَ َش ُّب إلٔ َ َّی ُٔ ٩ِ ٣سٔ َِي َ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َ٣اْ ٔ ٟ
َّ
ا٣َ ٪اْ ٔ ٟک إ ٔ َ٣ا ّ٣ا فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی َٗا ََ ٢ی ِصٌَی َ٣ا فٔی ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦أَ َش ْؽ أَ َػ ُّض َشؽٔی ّثا ٔ٣َ ٩ِ ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ک َ َ

َسٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ َ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِش ََ ٤ؽ بِ ََ ٩ش َِ ٨ب َٕ ١ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت بٔ ٌَ ِيىٔی ِٔ ٣ث ََ ١ی ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َٔٗ ٪ا َ٢
أَ ِش َُ ٤ؽ َو ُسئ ٔ َ ١أَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب َٕ ٩ِ ًَ ١وٕ ٔ ٛ
يٍ َو ًَ ِبؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِش َُ ٤ؽ َؤٛي ٍْ أَ ِٛبَرُ فٔی ا ِِٔ ٠َ٘ ٟب َو ًَ ِب ُؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤إ ٔ َْ ٣ا٦
اَّ ٪
ْص َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی بِ َ ٩ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و َش َُِ ٔ٠ت بَی ِ َن
اٟث َ٘ف ٔ َّی ا َِ ٟب ِ ٔ
ا ٪بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٧ ٩ب َض َ
اٟز َِ ٩ٔ ٛوا َِ٘ ٤َ ٟاَ َٟ ٔ ٦ص َُِ ٔ٠ت أَنِّی  ٥َِ ٟأَ َر أَ َش ّؽا أَ ًِِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔی َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوا ِٟک َ ََل ُ ٦فٔی َص َذا َواِّ ٟز َوایَ ُة ًَ ِ٩
ُّ
َاؿ َٔ ١ب ٌِـٔض ٔ ًَِ ٥ل َی
أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟتِٜثُرُ َوإٔ٤َ َّ ٧ا بَ َّي َّ٨ا َط ِيئّا ُٔ ٨ِ ٣ط ًَل َی ٔاَّل ِظت َٔؼارٔ ُ ٔ ٟي ِش َت َؽ َّ ٢بٔطٔ ًَل َی َ٨َ ٣ازٔ ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟو َتٔ ُ
ْقائ َ ُة ًَل َی ا ٌَِ ٟا ٥ٔ ٔ ٟإٔذَا
َب ٌِ ٕف فٔی ا ِٔ ٟصٔ ِٔى َو ِاْل ٔ ِت َ٘ا ٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪تُک ُ ِّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِْٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟلَ ِّی َط ِي ٕئ تُک ُ ِّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً ٔ َ
يسی َوا َِ ٔ ٟ
َّ ١
اٟش َ٤ا َٔ
ُْقأ ُ ًََِ ٠يطٔ إٔذَا  ٥َِ ٟیَ ِصٔ َِى ص َُو َػ ٔص ْ
ُْقأ ُ ًََِ ٠يطٔ أَ ِو یُ ِٔ ٤ش ُ
يض ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ِٔ ٣ث ُ
کَ َ
ک أَ ِػ َُ ٠ط ٓ ٔ َامی ي ِ َ
ا ٪یَ ِصٔ َُى َ٣ا ي ِ َ

اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،یلع نبدمینی،ل ےسرفاتییک اوبرکبےنفہیلعنبدبعاہللےسافرفہیلعنبدمینیےس لقنرکےتںیہہک
ییحی نب دیعس ےن رفامای ہک ریمے زندکی امکل یک دیعس نب بیسم ےس وقنمؽ ااحدثی ایفسؿ وثری ےک فاےطس ےس اربامیہ یعخن ےس
وقنمؽااحدثیےسزایدہزعسیںیہافردحثیںیمامکلنباسنےسزایدہربتعموکیئتیصخشںیہن۔فہدحثیںیماامؾںیہ۔ںیمےن
ادمحنبنسحےسادمحنبلبنحاکہیوقؽانسہکںیمےنییحینبدیعساسیجوکیئںیہنداھکی۔رھپاؿےسفعیکافردبعارلنمحنبمهددی
ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامایہکفعیکدؽ ےک اعمےلم ںیم ڑبے ںیہ ہکبج دبعارلنمح اامؾ ںیہ۔ ںیم (اامؾ رتذمی) ےن دمحم نب
رمعفنباھبنؿنبوفصاؿیفقثرصبیوکیلعنبدمینیےس ےتہوہےئانسہکارگےھجمرنکافراقمؾاربامیہےکدرایمؿڑھکےوہرک
مسقااھٹےنوکاہکاجےئوتیھبںیمہہکاتکسوہںہکںیمےندبعارلنمحنبدہمیےسڑبااعملںیہنداھکی۔اامؾرتذمیرفامےتںیہاس
اب رےںیم تہبےساملعءرکاؾےساوقاؽوقنمؽںیہ۔ل  ےنااصتخرےساکؾ ایلاتہک اس ےکذرےعیاملعء ےکظفح ،ااقتؿ ںیماکی
دفرسے رپربرتیںیمادتسالؽایکاجےکس۔افرنجرپاملعء ےنارتعاضت ےئفہیھبیسکفہجںیہ۔ارگوکیئیسکاعملےکاسےنمایسی
دحثیزپےھوجاےسایدوہایرھپاؿااحدثییکالصاکیپوکدھکیراہوہںوتیھبامسعکیغرححیحصےہ۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،یلعنبدمینی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1926

راوی  :ششین ب٣ ٩ہؽی بْصیً ،بؽاٟززا ،ٚاب ٩جزیخ

َّ َ
َ
َش َّؽثَ َ٨ا ُش َشی ِ ُن بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕط َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط
ْقأِ ُت ًَل َی ًَ َلا ٔ
ٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َش َّؽث َ٨ا ًَ ِب ُؽ اٟزَّزا ٔ ٚأ ِظب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ َ ٢

ٕ أَُٗو َُ٘ َٓ ٢ا ََ ١ِ ُٗ ٢ش َّؽثَ َ٨ا ُظ
َِ ٛي َ

نیسح نب دہمی رصبی ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ل  ےس رفاتی یک نیسح نب دہمی رصبی ےن اوہنں ےن دبعارلزاؼ ےس افر فہ
انبرججیےسلقنرکےتںیہہکںیمےناطعءنبایبرابحےکاسےنمااحدثیزپیھافررھپاؿےسوپاھچہکاںیہنسکرطحایبؿ

رکف؟اوہنںےنرفامایوہک(دحانث)(ل ےسالفحےندحثیایبؿیک)
رافی  :نیسحنبدہمیرصبی،دبعارلزاؼ،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1927

راوی  :سویؽ ب ٩نْصً ،لی ب ٩ششین ب ٩واٗؽ ،ابوًؼ٤ہ ،یزیؽ بصویً ،رک٣ہ،

ٔرک ََ ٣ة أَ ََّ ٪ن َ َّفا َٗ ٔؽ ُ٣وا
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی ً ِٔؼ ََ ٤ة ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یؽ اِ ٨َّ ٟصو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩

ض ٔ ٩ِ ٣أَصِ َّٔ ١
يبةٔ
اٟلائ ٕٔٔ ب ٔ َٔ ٜت ٕ
ًَل َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َخ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی بَِ ٔ ٠ض ُت َ ٔ ٟض ٔذظ ٔا ِٔ ٤ُ ٟؼ َ
ْقأ ُ ًََِ ٠يض ٔ ُِ َٓ ٥ي َ٘ ِّؽ َُ ٦ویُ َؤ ِّ ُ
اب ُٔٛ ٩ِ ٣تُبٔطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ي ِ َ

ْقائًَٔی ًََِ ٠ي٥ِ ُٜ
ْقارٔی بٔطٔ ََ ٔ ٛ
َاْقؤُا ًَل َ َّی َٓإ ٔ َّ ٪إ ٔ ِ َ
ٓ َِ

وسدی نب رصن ،یلع نب نیسح نبفادق ،اوبہمصع ،سیدیوحبی ،مرکہم ،ل  ےس رفاتییک ہک وسدی نب رصن ےن اؿ ےس یلع نب نیسح نب
فادقےنفہاوباعہمصےسفہسیدیوحنیےسافرفہمرکہمےسلقنرکےتںیہہکالہاطفئںیمھچکولگرضحتانبابعسریضاہلل
اعتیل ہنع ےک اپس اؿ اتکوبں ںیم ےس اکی اتکب ےل رک احرض وہےئ وت انب ابعس ےن اؿ ںیم ےس زپانھ رشفع ایک۔ انچہچن فہ اس
ںیمےسدقتمیفاتریخرکےنےگل۔رھپرفامایںیمتبیصمےسگنتآایگوہںمتولگوخدریمےاسےنمزپوھویکہکناہمترےزپےنھ
رپریماارقار(دصتقی)ایسرطحےہےسیجںیمےنزپھرکانسای۔
رافی  :وسدینبرصن،یلعنبنیسحنبفادق،اوبہمصع،سیدیوحبی،مرکہم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ

دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1928

راوی  :سویؽً ،لی ب ٩ششین ب ٩واٗؽ ،اٛ ٪ے واٟؽ٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز،

َ ٔ ٛ ١تابَطُ
َش َّؽثَ َ٨ا ُس َویِ ُؽ بِ َُ ٩ن ِْصٕ أَ ِظب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟص َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َٗا َ ٢إٔذَا َ٧ا َو َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
اػ ٕ ٥ا٨َّ ٟبٔي ََ ٩ِ ًَ ١شؽ ٕ
ٔیث َٓ َ٘ا َ٢
آَخ َٓ َ٘ا َِ ٢ارو ٔ َص َذا ًَىِّی َٓ َُ ٠ط أَ ِ ٪یَ ِزؤیَط ُو َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ي ُ٘و َُ ٢سأ َ ُِ ٟت أَبَا ًَ ٔ
ََ
َ
اُ ٪سِٔيا َُّ ٪
ِ ِ
ْقائ َ َة
اٟث ِور ُّٔی َو َ٣اُ ٔ ٟ
ْقائ َ َة َو َٗ ِؽ ک َ َ َ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص یُحٔيزَا ٔ ٪ا َِ ٔ ٟ
ْقأَ ص َُو َٓ َ٘ا َ ٢أَأََ ِ ٧ت َّلَ تُحٔيز ُا َِ ٔ ٟ
اْقأ ًَل َ َّی َٓأ ِشب َ ِب ُت أَ َِ ٪ي ِ َ
َ

وسدی ،یلع نب نیسح نب فادق ،اؿ ےک فادل ،وصنمر نب  رمتع ،ل  ےس رفاتی یک وسدی ےن اؿ ےس یلع نب نیسح نب فادق ےن اوہنں
ےن اےنپ ابپ ےس افر فہ وصنمر  رمتع ےس لقن رکےت ںیہ ہک ارگ وکیئ یسک وک اینپ اتکب دے اےس رفاتی رکےن یک ااجزت دے
دےوتاسےئلیکرفاتیرکاناجزئےہ۔دمحمنباامسلیع ےتہںیہںیمےناوباعمصلیبنےساکیدحثیوپیھچمتزپھولنکیلںیماچاتہ
وہں ہک فیہ زپںیھ وت رفامای ہک مت اشرگد اک ااتسد ےک اسےنم زپانھ اجزئ ںیہن ےتھجمس؟ احالہکن ایفسؿ وثری افر امکل نب اسن اےس اجزئ
رقاردےتیںیہ۔
رافی  :وسدی،یلعنبنیسحنبفادق،اؿےکفادل،وصنمرنب رمتع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1929

راوی  :اش٤ؽ ب ٩شش ،٩یصٌی ب ٩س٠امی ٪جٌفی بْصً ،بؽاہلل ب ٩وہب،

ْص ُّی َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َ٣ا ُُِٗ ٠ت َش َّؽثَ َ٨ا َٓ ُض َو َ٣ا
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩ش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ

ْق َئ ًَل َی ا ٌَِ ٟاَ ٥ٔ ٔ ٟوأََ٧ا َطاص ْٔؽ َو َ٣ا
ض َو َ٣ا ُُِٗ ٠ت َش َّؽثَىٔی َٓ ُض َو َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َو ِشؽٔی َو َ٣ا ُُِٗ ٠ت أَ ِظب َ َرَ٧ا َٓ ُض َو َ٣ا ُ ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َ
وسی َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِصٌَی بِ َ٩
ْقأِ ُت ًَل َی ا ٌَِ ٟاَ ٥ٔ ٔ ٟي ٌِىٔی َوأََ٧ا َو ِشؽٔی َسٌِ ٔ٤ت أَبَا َُ ٣
ُُِٗ ٠ت أ ِظب َ َرنٔی َٓ ُض َو َ٣ا َ َ
َْق َئ ًََِ ٠يطٔ َب ٌِ ُف َشؽٔیث ٔطٔ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٢ش َّؽثَ َ٨ا َوأَ ِظبَرََ٧ا َواش ٔؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨ؽ أَبٔی ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ا ِ٤َ ٟؽٔیىٔ ِّی ٓ ُ ٔ
َسٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟل َ
ٕ َن ُ٘و َُ٘ َٓ ٢ا ََ ١ِ ُٗ ٢ش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ أَ َج َاز َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟاْل ٔ َج َاز َة إٔذَا أَ َج َاز ا ٌَِ ٟا٥ُ ٔ ٟ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َِ ٛي َ
ْٔلَ َش ٕؽ أَ َِ ٪ی ِزو ٔ َی ًَ ِ٨طُ َط ِيئّا َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔطٔ َٓ َُ ٠ط أَ َِ ٪ی ِزو ٔ َی ًَ ُِ ٨ط

ادمح نب نسح ،ییحی نب نامیلؿ یفعج رصب ،دبعاہلل نب فبہ ،ل  ےس رفاتی یک ادمح نب نسح ےن فہ ییحی نب نامیلؿ یفعج رصمی ےس
دبعاہلل نب فبہ اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک ںیم سج رفاتی ںیم دحانث وہکں وت ھجمس ول ہک ںیم ےن افر ولوگں ےک اسھت ہ ی ےہ ارگ
دحینث وہکں وت رصػ ںیم ےن ہ ی ےہ ارگ اربخان وہکں وت اس ےس رماد ےہ ہک ولوگں ےن ہی ااتسد ےک اسےنم زپیھ ےہ افر ںیم یھب
فاہں احرض اھت۔ ارگ اربخین وہکں ںیم ےن اےلیک ےن ااتس د ےک اسےنم زپیھ ےہ۔ اوبومیس دمحم نب ینثم رفامےت ںیہ ہک ںیم ییحی نب دیعس
اطقؿانسےہہکدحانثافراربخاناکاکییہ بلطےہ۔اامؾرتذمیرفامےتںیہہکل اوببعصمدمینیےکاپساحرضوہےئوتاؿےک
اسےنم اؿ یک ااحدثی زپیھ ںیئگ وت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ل  ہی ااحدثیسک رطح رفاتی رکںی اوہنں ےن رفامای مت ویں وہک ہک
ل ےساوببعصمےنایبؿایکاامؾرتذمیرفامےتںیہہکضعباملعءےنااجزتدےنیوکاجزئراھکےہ۔ارگوکیئاعملدفرسےوکاےنپ
ےسوقنمؽااحدثیلقنرکےنیکااجزتدےوتہیاجزئےہ۔
رافی  :ادمحنبنسح،ییحینبنامیلؿیفعجرصب،دبعاہللنبفبہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1930

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪وٛيٍ٤ً ،زا ٪ب ٩جؽیز ،ابو٣ح٠ز ،بظیر ب٧ ٩ہيک،

ا ٪بِ ُٔ ٩ش َؽیِز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
يک َٗا ََٛ ٢ت َِب ُت َ ٔ ٛتا ّبا ًَ ِ ٩أَبٔی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
صُ َزیِ َز َة َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِرؤیطٔ ًَ َِ ٨
م
ومحمدنبالیغؿ ،فعیک ،رمعاؿ نبدجری،اوب جلز،ریشبنب کیہن،ل ےسرفاتی یکدمحم نبالیغؿےناؿ ےسفعیک ےنفہرمعاؿنب
م
دحری ےسفہاوب جلز ےسافر فہ ریشبنبکیہن ےس لقن رکےت ںیہہکاوہنںےنرفامای ںیم ےناوبرہریہ یکرفاایت اکی اکیپںیمےنھکل
ےکدعباؿےسوپاھچہکایکںیمہیااحدثیآپےسرفاتیرکاتکسوہں؟اوہنںےنرفامایاہں۔
م
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،رمعاؿنبدجری،اوب جلز،ریشبنبکیہن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1931

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩اس٤اًي ١واسلی٣ ،ص٤ؽ ب ٩ششً ،٩وٖ ارعابی،

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ا َِ ٟوا ٔس ٔلی َش َّؽث َ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩ا َِ ٟوا ٔس ٔلی ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ َ
رعاب ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ٠ِ ٔ ٟ ١ص َش ٔ٩
ٖ اْلِ ِ َ
ُّ
ُّ
وب بِ ٔ ٩ا َِ ٟص َش َٔ ٩و َٗ ِؽ
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟص َش ٔ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا ي ٌُِ َز ُٖ ب ٔ َِ ٤صبُ ٔ
ک أَ ِرؤیطٔ ًَ َِ ٨
ً ٔ ِ٨ؽٔی َب ٌِ ُف َشؽٔیث ٔ َ

َش َّؽ َث ًَ ِ٨طُ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ

دمحمنباامسلیعفایطس،دمحمنبنسح،وعػارعایب،ل ےسرفاتییکدمحمنباامسلیعفایطسےناؿےسدمحمنبنسحےنافرفہوعػ
ارعایب ےس لقن رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن نسح ےس وپاھچ ہک ایک ںیم آیکپ فہ ااحدثی ایبؿ رکاتکس وہں وج ریمے اپس ںیہ وت
اوہنںےنرفامایاہں۔اامؾرتذمیرفامےتںیہہکدمحمنبنسح،سوبحبنبنسحےکانؾےسرعمفػںیہ۔اؿےسیئک آہمئااحدثی
لقنرکےتںیہ۔

رافی  :دمحمنباامسلیعفایطس،دمحمنبنسح،وعػارعایب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1932

راوی  :جاروؼ بٌ٣ ٩اذ ،ا٧ص بً ٩ياقً ،بيؽاہلل ب٤ً ٩ز،

اب َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َذا ٔ٩ِ ٣
ارو ُؼ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩ياقٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت اٟزُّصِز ٔ َّی ب ٔ َٔ ٜت ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟح ُ
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ک أَ ِرؤیطٔ ًَ َِ ٨
َشؽٔیث ٔ َ
اجرفدنب اعمذ،اسننبایعض،دیبعاہلل نبرمع ،ل ےس رفاتییکدمحم نباجرفدنب اعمذےن اوہنںےناسننب ایعض ےسافر فہ
دیبعاہللنبرمعےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایہکںیماکیاتکبےلرکزرہییکدختمںیماحرضوہاافررعضایکہکہی
آپیکرفاتیرکدہااحدثیںیہایکےھجماںیہنایبؿرکےنیکااجزتےہ۔اوہنںےنرفامایاہں۔
رافی  :اجرفدنباعمذ،اسننبایعض،دیبعاہللنبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1933

راوی  :ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہلل ،یصٌی ب ٩سٌيؽ،

اب َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا
رع َو َة ب ٔ َٔ ٜت ٕ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ ًَ ِ ٩یَ ِصٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕؽ َٗا ََ ٢جا َئ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ إلٔ َی صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ی ِصٌَی َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔی َن ِٔ ٔسی ََّل أَ ِؼرٔی أَ ُّی ُض َ٤ا أَ ًِ َح ُب أَ ِّ ٣زا َو َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َسأ َ ُِ ٟت َی ِصٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ
ک أَ ِرؤیطٔ ًَ َِ ٨
َشؽٔی ُث َ
ًَ َِ ٩شؽٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
اب َؼٓ ٌََطُ
اسان ٔ ِّی َٓ َ٘ا ََ ٢ؿٌ ْ
رخ َ
ئ ا َِ ُ ٟ
ٔيٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت إُٔ َّ ٧ط َي ُ٘و ُ ٢أَ ِظب َ َرنٔی َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َط ِي َئ إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َ ٔ ٛت ْ
إَِٔ ٟيطٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َوا َِ ٟصؽ ُ
اِ ٣ُ ٪ز َس َّل َٓإُٔ َّ ٧ط َّلَ َي ٔؼ ُّض ً ٔ َِ ٨ؽ أَ ِٛثَر ٔأَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٗ ِؽ َؿ ٌَّ َٔطُ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ٔیث إٔذَا ک َ َ

اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،ل ےسرفاتییکاوبرکبےناوہنںےنیلعنبدبعاہللےسافرفہییحینبدیعسےسلقنرکےت
ںیہ ہک انب رججی ،اشہؾ نب رعفہ ےک اپس اکی اتکب ےل رک آےئ افر وپاھچ ہک ایک ےھجم ہی ااحدثی وج آپ ےن ایبؿ یک ںیہ لقن
رکےنیکااجزتےہ؟اوہنںےنرفامایاہں۔ییحینبدیعس ےتہںیہہکںیمےناےنپدؽںیموساچہکرقاةرتہبےہایااجزت۔یلعنب
دمینی ےتہںیہہکںیمےنییحینبدیعسےسانبرججییکاطعءرخااسینےسوقنمؽےکقلعتموپاھچوتاوہنںےنرفامایفہفیعضںیہ۔
ںیم ےنرعضایکہکفہ ےتہاربخیناوہنںےنرفامایاؿاکاربخینانہکحیحصںیہناسےئلہکفہوتاکیاتکبیھتوجاوہنںےناسےک
رپسدیکیھت۔اامؾرتذمیرفامےتںیہہکدحثیرملسارثکدحمنیثےکزندکیحیحصںیہن۔ضعبےناےسفیعضرقاردایےہ۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1934

راوی ً :لی ب ٩شحز ،ب٘ية ب ٩وٟيؽً ،تبہ ب ٩ابی شٜي،٥

َش َّؽثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ش ِحز ٕأَ ِظب َ َرَ٧ا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔؽ ًَ ًُِ ٩ت ِ َب َة بِ ٔ ٩أَبٔی َشٕٔ ٜيَٗ ٥ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اٟزُّصِز ٔ ُّی إ ٔ ِس َص َ ٙبِ َِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُِف َو َة
ُف َو َة َتحٔيئُ َ٨ا بٔأ َ َشاؼ ٔ َ
یث َِ ٟي َش ِت ََ ٟضا ُظ ُل ْ٥
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َتَ ٠
َک اہللُ َیا ابِ َ ٩أَبٔی َ ِ

َو ََّل أَزٔ َّْ ٣ة
یلعنبرجح،تْنةنبفدیل،ہبتعنبایبمیکح،ل ےسرفاتییکیلعنبرجحےناوہنںےن ہیقبنبفدیلےسافرفہہبتعنبایبمیکحےس
لقنرکےتںیہہکہبتعےنزرہیےکاسےنمااحسؼنبدبعاہللنبایبرففہےس ےتہوہےئانساقؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اسرپزرہیےنہکےگلانبایبرففہاہللاعتیلںیہمتاغرترکےامہرےاپسےباہمرفےباگلؾااحدثیالےتوہ۔
رافی  :یلعنبرجح،تْنةنبفدیل،ہبتعنبایبمیکح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1935

راوی  :ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہلل اور وہ یصٌی ب ٩سٌيؽ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ُِ ٣ز َس ََل ُت َُ ٣حاص ٔ ٕؽ أَ َش ُّب إلٔ َ َّی ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ز َس ََل ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی
ت ًَ َلا ٔ
ِ
ُض ٕب َٗا َٔ ً ٢ل ٔ ٌّی َٗا َ ٢یَ ِصٌَی ُ٣زِ َس ََل ُت َسٌٔيؽٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕأَ َش ُّب إلٔ َ َّی ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ز َس ََل ٔ
ئ
ت ًَ َلا ٕ
َربَا ٕط ب ٔ َٜثٔیر ٕک َ َ
اَ ًَ ٪لائْ یَأ ُظ ُذ ًَ ِ ٩کُِ َ ِّ١
َ
ْقبَ ُض َ٤ا َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َو َسُ ٌِ ٔ٤ت َی ِصٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ
ک أَ ِِ ٣ُ ٦ز َس ََل ُت كَا ُو ٕ
ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟي ِصٌَی ُ٣زِ َس ََل ُت َُ ٣حاصٔ ٕؽ أَ َش ُّب إَِٔ ٟي َ
ض َٗا َ٣َ ٢ا أ ِ َ
َّ
َ
َ
ِم َو َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ َو ُِ ٣ز َس ََل ُت ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ٔط ِبطُ
َي ُ٘و ُِ ٣ُ ٢ز َس ََل ُت أبٔی إ ٔ ِس َص َ٨ِ ٔ ً ٙؽٔی ٔط ِب ُط ََّل َط ِي َئ َواْلِ ًِ َُ ٤ع َواٟت ِي ٔ ُّ
اِّ ٟزیضٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔی َواہللٔ َو ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟي ِصٌَی ٓ َُِ ٤ز َس ََل ُت َ٣إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ه ٔ َی أَ َش ُّب إلٔ َ َّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَ ِصٌَی َِ ٟي َص فٔی ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦

أَ َش ْؽ أَ َػ ُّض َشؽٔی ّثا ٔ٣َ ٩ِ ٣إ ٔ ٟک

اوبرکب ،یلع نب دبعاہلل افر فہ ییحی نبدیعس ل  ےس رفاتی یک اوبرکب ےن اوہنں ےن یلع انب دبعاہلل ےس افرفہ ییحی نب دیعس ےس اؿ اک
وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک اجمدہیک رملس رفاایت ریمے زندکی اطعء نب ایب رابح ےس ںیہک زایدہ رتہب ںیہ۔ اس ےئل ہک اطعء نب ایب

رابح رہ مسق یک ااحدثی لقن رکےت آ ے۔ یلع ،ییحی نب دیعس اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک دیعس نب ریبج یک رملس ااحدثی ریمے
زندکیاطعءنبایبرابحیکرمالستےسزایدہرتہبںیہ۔یلع ےتہںیہہکںیمےنییحینبدیعسےسوپاھچہکآپےکزندکیاطؤس
افر اجمدہ یک رملس رفاایت ںیم ےسسکیک رفاایت زایدہ رتہب ںیہ۔ اوہنں ےن رفامایدفونں رق ب رق ب ںیہ۔ یلع ےتہ ںیہ ہک ںیم
ےنرھپ ییحینبدیعس وکہی  ےتہ وہےئ یھب انسہکاوبااحسؼیک رملسرفاایتریمےزندکی ہریرتعمںیہ۔ایس رطح ا،شمیمیت ،ییحی
نب ایب ریثک افر انب ،ہنیی یک رملس رفاایت اک یھب وکیئ اابتعر ںیہن۔ رھپ رفامای دخا یک مسق ایفسؿ نب دعس یک رفاایت اک یھب یہی احؽ
ےہ۔ںیمےنییحیےساامؾ امکلیکرمالستےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہیرتہبےہ۔رھپرفامایہکولوگںںیمےسیسکیک
ااحدثیاامؾامکلےکرفاتیرکدہااحدثیےسزایدہرتہبںیہن۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدبعاہللافرفہییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1936

راوی  :سوار بً ٩بؽاہلل ً٨بری ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلا٪

اَ ٪ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َٗا َ ٢ا َِ ٟص َش ُ ٩فٔی َشؽٔیثٔطٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َش َّؽثَ َ٨ا َس َّوا ُر بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِصٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟل َ
َّٕ ا ِِ ٤ُ ٟز َس ََٓ ١إُٔ َّ ٧ط َؿ ٌَّ َٔ ُط ٔ٩ِ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َو َج ِؽَ٧ا َُ ٟط أَ ِػ َّل إ ٔ ََّّل َشؽٔی ّثا أَ ِو َشؽٔی َثی ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو ََ ٩ِ ٣ؿٌ َ

ت َوَُی ِر ٔاِّ ٟث َ٘ا ٔ
ئ اْلِ َئ ٔ ََّ ٤ة َٗ ِؽ َش َّؽثُوا ًَ ِ ٩اِّ ٟث َ٘ا ٔ
ت َٓإٔذَا َر َوی أَ َش ُؽص َُِ ٥شؽٔی ّثا َوأَ ِر َس َ٠طُ ٠َّ ٌََ ٟطُ أَ َظ َذ ُظ ًَ َُِ ٩ی ِر ٔ ٔث َ٘ ٕة
ٗ ٔ َب ٔ ١أَ ََّ ٪ص ُؤ ََّل ٔ
ْص ُّی فٔی ََ ٌِ ٣ب ٕؽ ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ث ُ ََّ ٥ر َوی ًَ ُِ ٨ط
َٗ ِؽ َتک َ َّ ٥َ ٠ا َِ ٟص َش ُ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ

وسارنبدبعاہللربنعی،ییحی نب دیعساطقؿ،ل  ےسرفاتییکوسارنبدبعاہلل ربنعیےنفہ ےتہ ںیہہک ںیمےن ییحینبدیعس وک ہی
 ےتہوہےئانسہکنجااحدثیںیمنسحرصبیےناقؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہکاؿںیمےساکیایدفااحدثیےکالعفہ

امتؾ یک وکیئ ان وکیئ الص وموجد ےہ۔ اامؾ اوبوم یس رتذمی رفامےت ہک وج رضحات رملس ااحدثی وک فیعض رقار دےتی ںیہ۔ اس یک
فہج ہی ےہ اس ںیم اامتحؽ وہات ےہ ہک نکمم ےہ ہک آہمئ رکاؾ ےن ہقث افر ہری ہقث  ب ےس رفاتی یل ںیہ ذہلا بج وکیئ رملس
دحثیرفاتیرکاتےہوتاشدیاسےنہریہقثےسیلوہ۔ےسیجہکنسحرصبی،دبعمینہج رپارتعاضیھبرکےتںیہافررھپاؿےس
رفاتییھبرکےتںیہ۔
رافی  :وسارنبدبعاہللربنعی،ییحینبدیعساطقؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1937

راوی  :بَش بٌ٣ ٩اذ بْصی٣ ،زشو ٦بً ٩بؽاٌٟزیز ًلار ،اٛ ٪ے واٟؽ ،اٛ ٪ے ذرا ،شش ٩بْصی

ار َش َّؽثَىٔی أَبٔی َو ًَ ِِّم َٗ َاَّل َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ا َِ ٟص َش ََ ٩ي ُ٘و ُ ٢إٔیَّا ُ٥ِ ٛ
ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ز ُش ُو ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا َِّ ٌَ ٟل ُ
َش بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا َِ ٟب ِ ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َو ََ ٌِ ٣ب ّؽا ا ُِ ٟح َضىٔ َّی َٓإُٔ َّ ٧ط َؿا٣ُ ٢ـ ٌَّٔٗ ١ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َویُزِ َوی ًَ َِّ ٩
اَّ َٛ ٪ذا ّبا َو َٗ ِؽ َش َّؽ َث
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َش َّؽثَ َ٨ا ا َِ ٟصار ُٔث اْلِ َ ًِ َو ُر َوک َ َ
ٌّ

َّ
َّ
َّ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
َفائ َٔف َوک َ َ
َفائ ٔٔف أًٟی َیزِو ٔ َیضا ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َوَُی ِرٔظ ٔه ٔ َی ًَ ُِ ٨ط َو َٗ ِؽ َٗا َ ٢اٟظ ٌِ ٔي ُّی ا َِ ٟصار ُٔث اْلِ َ ًِ َو ُر ًَ٤َ ٠ىٔی ا َِ َ ٟ
ًَ ُِ ٨ط َوأَ ِٛثَرُ ا َِ َ ٟ
َ
ق ا٨َّ ٟاض ٔ َٗا َ ٢و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ ََ ٩ب َّظا ٕر َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َؽ اٟزَّ ِش َ ٩ٔ ٤بِ َِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ا٪
ُف ٔ
وُ ٩ِ ٣ٔ ٪سٔ َِي َ
ٔی َي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل َت ٌِ َحبُ َ
أ َِ

ٔیث ث ُ َّ ٥ص َُو یُ َص ِّؽ ُث ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٣ُ ٢ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظارٕ
بِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َِ َ٘ ٟؽ َت َز ُِ ٛت َ ٔ ٟحابٔز ٕا ُِ ٟح ٌِف ٔ ِّی بٔ َ٘ ِؤٟطٔ َ٤َّ ٟا َشکَی ًَ ُِ ٨ط أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٕٔ ٟشؽ ٕ
ٔی َشؽ َ
َو َت َز َک ًَ ِب ُؽ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضؽ ٓ ٕ
ٔیث َجابٔز ٕا ِٟحُ ٌِف ٔ ِّی َو َٗ ِؽ ا ِش َت َّخ َب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟبٔا ِِ ٤ُ ٟز َس ٔ ١أَي ِّـا

رشب نب اعمذ رصبی ،رموحؾ نب دبعازعلسی اطعر ،اؿ ےک فادل ،اؿ ےک اچچ ،نسح رصبی ل  ےس رفاتی یک رشب نب اعمذ رصبی ےن
اوہنں ےنرموحؾ نبدبعازعلسیاطعرےسفہاےنپفادلےسافراچچےس افرفہنسح رصبی ےسلقن رکےتںیہہکدبعم ینہجےسدفر
روہفہوخدیھبرمگاہےہافردفرسفںوکیھبرمگاہرکاتےہ۔اامؾرتذمیرفامےتںیہہکیبعشےسوقنمؽےہفہرفامےتںیہہکل ےس

احرثاوعرےندحثیایبؿیک افرفہذکاب(وھجاٹ)اھت،دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمیےسلقنرکےتںیہفہرفامایرکےتآ ے
ایک مت ایفسؿ نب ہینیع ےس بجعت ںیہن رکےت ہک ںیم ےن اؿ ےک ےنہک رپ اجرب نب یفعج یک اکی زہار ےس زادئ ااحدثی وھچڑ دںی افر
ایفسؿنبہینیعاسےکابفوجداؿےسرفاایترکےت ںیہ۔دمحمنباشبر ےتہںیہہکدبعارلنمحنبدہمیےناجربیفعجےسرفاتی
رکانوھچڑدایےہ۔رھپضعبالہملعرملسااحدثیوکتجحمیلسترکےتںیہ۔
رافی  :رشبنباعمذرصبی،رموحؾنبدبعازعلسیاطعر،اؿےکفادل،اؿےکاچچ،نسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1938

راوی  :ابوًبيؽہ ب ٩ابی سَف ٛوفی ،سٌيؽ بً ٩ا٣ز ،طٌبہ ،س٠امی ٪اً٤ع ،ابزاہي٧ ٥ععیً ،بؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ،

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ًُب َ ِي َؽ َة بِ ُ ٩أَبٔی َّ
َف ا ِلُٜوف ٔ ُّی َش َّؽث َ َ٨ا َسٌٔي ُؽ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلٔبِ َزاص َٔي٥
اٟش َ ٔ
ک ًَ َِ ٩ر ُج ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔؽ اہللٔ َٓ ُض َو َّأ ٟذی َس َِّ ٤ي ُت َوإٔذَا ُُِٗ ٠ت
اَ ٨َّ ٟعع ٔ ِّی أَ ِسِ ٔ ٨ؽ لٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إٔبِ َزاصٔي ُ ٥إٔذَا َش َّؽث ِ ُت َ

ٔيٕ اِّ ٟز َجا ٔ٢
َٕ اْلِ َئ ٔ َُّ ٤ة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟفٔی َت ِـٌ ٔ
َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ َٓ ُض َو ًَ َُِ ٩ی ِر ٔ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ا ِظ َتَ ٠
ٔي ٥بِ َ٩
َ٤َ ٛا ا ِظ َت َُٔ ٠وا فٔی س َٔوی ذََ ٔ ٟ
َک ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة أَُ َّ ٧ط َؿٌ َ
َّٕ أَبَا اٟزُّبَی ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ َّی َو ًَ ِب َؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ٪و َشَ ٜ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟذُ ٔ َ

ئ فٔی ا ِٔ ٟصٔ ِٔى َوا َِ ٌَ ٟؽا َٟةٔ َش َّؽ َث ًَ َِ ٩جابٔز ٕا ُِ ٟح ٌِف ٔ ِّی َوإٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ٩
وَ ٪ص ُؤ ََّل ٔ
ُج َبی ِر ٕ َو َت َز َک اِّ ٟز َوایَ َة ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ش َّؽ َث ُط ٌِ َب ُة ًَ َّ ٩ِ ٤ص َُو ُؼ َ
و ٪فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ
ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟض َحز ٔ ِّی َو َُ ٣ص َّٔ ٤ؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ا ِِ ٌَ ٟز َزم ٔ ِّی َوَُی ِر ٔ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ي َُـ ٌَّ ُٔ َ
اوبدیبعہنبایبرفسوکیف،دیعسنباعرم،ہبعش،نامیلؿا،شم،اربامیہیعخن،دبعاہللنبوعسمد،ل ےسرفاتییکاوبدیبعہایبرفسوکیف
ےن اوہنں ےن دیعس نب اعرم ےس فہ ہبعش ےس افر فہ نامیلؿ ا،شم ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اربامیہ یعخن ےس اہک ہک آپ
وکیئایسیدحثیایبؿےیجیکوجدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےسایبؿرکفںوتاساکیہی بلطےہفہدحثیںیمےنوخداؿ

ےسہ یےہنکیلارگوہکں،اقؽدبعاہلل،ہکدبعاہللنبوعسمدےنرفامایوتاسںیمریمےافراؿےکدرایمؿیئکفاےطسںیہ۔(اامؾ
رتذمیرفامےتںیہ)ہک فیعضتراجؽںیمیھباملعءاک ایسرطحاالتخػےہسج رطحافرزیچفںںیمےہ۔انچہچن ہبعشےناوبزریب
یکم،دبعاکلملنبایبنامیلؿ افرمیکحنبریبجوکفیعضرقاردےتیوہےئاؿ ےسرفاتی رکانرتکرک دایےہنکیل فہظفحفدعاتل
ںیم اؿ ےس یھب مک درےج ےک رفاة ےس ااحدثی لقن رکےت ںیہ۔ ہبعش ےن اجرب یفعج ،اربامیہ نب ملسم رجہی ،دمحم نب دیبع اہلل
زعریمافریئکدفرسےراویںےسرفاتییکےہ۔نجوکدحثیںیمفیعضرقاردایایگےہ۔
رافی  :اوبدیبعہنبایبرفسوکیف،دیعسنباعرم،ہبعش،نامیلؿا،شم،اربامیہیعخن،دبعاہللنبوعسمد،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1939

راوی ٣ :ص٤ؽ ب٤ً ٩زو ب٧ ٩بہا ٪ب ٩ػٔوا ٪بْصی ،ا٣يہ ب ٩ظاٟؽ ،طٌبہً ،بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی٣ ،٪ص٤ؽ بً ٩بيؽاہلل
رعزمی،

ْص ُّی َش َّؽثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ َُ ٩ظإ ٔ ٟؽ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُ ٔ ٟظ ٌِ َب َة َت َؽ َُ ًَ ِب َؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َ٩
ا ٪ا َِ ٟب ِ ٔ
ا ٪بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٧ ٩ب َض َ
اُ ٪ط ٌِ َب ُة َش َّؽ َث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ٪وتُ َص ِّؽ ُث ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ ا ِِ ٌَ ٟز َزم ٔ ِّی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َٗ ِؽ ک َ َ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕط ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٪ث ُ ََّ ٥ت َز َُ ٛط َويُ َ٘ا ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َت َز َُ ٛط َ٤َّ ٟا َت َ َّ
َف َؼ بٔا َِ ٟصؽٔیثٔ َّأ ٟذی َر َوی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ُطي ُ٘ ُض َ٤ا َواش ّٔؽا َو َٗ ِؽ ثَب ََّت
أ َ ٪
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ٓی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
اَُ ٪ائ ٔ ّبا إ ٔذَا ک َ َ
 ١أَ َش ُّ ٙبٔ ُظٔ ٌَِتٔطٔ یُ َِ ٨توَ زُ بٔطٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
٠امی ََ ٪و َشٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ
َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ َو َش َّؽثُوا ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَی ِر ٔ َو ًَ ِب ٔؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی ُس ِ َ
دمحمنبرمعفنباہبنؿنبوفصاؿرصبی،اہیمنباخدل،ہبعش،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،دمحمنبدیبعاہللرعزیم،ل ےسرفاتییکدمحم
نب رمعف نب اہبنؿ ےن اوہنں ےن اہیم نب اخدل ےس لقن ایک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہبعش ےس اہک آپ دبعاکلمل نب ایب نامیلؿ وک

وھچڑےت ںیہ ا فر دمحم نب دیبع اہلل رعزیم ےس دحثی لقن رکےت ںیہ؟ اوہنں ےن رفامای اہں اامؾ اوبیسیع رتذمی رفامےت ںیہ ہبعشےن
دبعاکلمل نب ایب نامیلؿ ےس دحثی رفاتی یک نکیل دعب ںیم اس ےس رفاتی انیل وھچڑ دای۔ اہک اجات ےہ ہک ایکس فہج فہ دحثی ےہ
سج یک رفاتی ںیم فہ رفنمد ںیہ۔ اےس دبعاکلمل ،اطع نب ایب رابح ےس فہ اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسلقنرکےتںیہ۔ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہآدیماےنپشفعےاکقحتسمےہذہلاارگفہوموجدہنوہوتاس
اکااظتنرایکاجےئ۔رشبہکیطدفونںاکراہتس اکییہوہ۔اںیہنیئکآہمئاثتبرقاردےتیںیہافراوبزریبدبعاکلملنبایبنامیلؿافر
میکحنبریبجونیتںےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبرمعفنباہبنؿنبوفصاؿرصبی،اہیمنباخدل،ہبعش،دبعاکلملنبایبنامیلؿ،دمحمنبدیبعاہللرعزیم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1940

راوی  :اش٤ؽ ب٨٣ ٩يٍ ،ہظي ،٥شحاد ،اب ٩ابی ٟيلیً ،لاء ب ٩ابی رباط ،جابز بً ٩بؽاہلل

َخ ِج َ٨ا َٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ؽ
َّاد َوابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَ ِش َُ ٤ؽ بِ ُٔ٨٣َ ٩ي ٍٕ َش َّؽثَ َ٨ا صُظَ ِي َْ ٥ش َّؽثَ َ٨ا َشح ْ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا َ َ
ا ٪أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَ ِشَٔوَ َ٨ا َ ٠ِ ٔ ٟصؽٔیثٔ
َکَ٧ا َشؽٔی َث ُط َوک َ َ
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ َت َذا َ ِ
ادمح نب عینم  ،میش ،اجحج ،انب ایبیلیل ،اطعء نب ایب رابح ،اجرب نب دبعاہلل ل  ےس رفاتییک ادمح نب عینم ےن  میش ےس فہ اجحج افر انب
ایبیلیلےسافرفہاطعءنبایبرابحےسلقنرکےتںیہہکبجل اجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعےکاپساجےتوتآسپںیماؿ
ااحدثیاکذمارکہرکےتافرل  بںیماوبزریبزایدہاحظفآ ے۔
رافی  :ادمحنبعینم ،میش،اجحج،انبایبیلیل،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1941

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩یصٌی ب ٩ابی ً٤ز ٣کی ،سٔيا ٪بً ٩يي٨ہ ،ابوزبیرً ،لاء ،جابز بً ٩بؽاہلل

اَ ًَ ٪لائْ ُي َ٘ ِّؽ ُ٣ىٔی إلٔ َی َجابٔز ٔبِ ٔ٩
َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔک َ َ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ أَ ِشٔ َُى َُ ٟض ِ ٥ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث
دمحمنبییحینبایبرمعیکم ،ایفسؿنب ،ہنیی،اوبزریب،اطعء ،اجربنبدبعاہلل،ل ےسرفاتییکدمحمنبایبرمعیکمےنفہ ایفسؿنب ہینیع
ےساوبزریباکوقؽلقنرکےتںیہہکاطعءےھجماجربنبدبعاہللےسااحدثیےتنسفتقآےگرکدایرکےتآ ےاتہکںیمظفحرکولں۔
رافی  :دمحمنبییحینبایبرمعیکم،ایفسؿنب،ہنیی،اوبزریب،اطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1942

راوی  :ب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ایوب سعتيانی ،ابوزبیرً ،بؽاہلل ب٣ ٩بارکً ،بؽا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی٪

وب َّ
اٟش ِعت َٔيان ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢ش َّؽثَىٔی أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ َوأَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ َوأَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا َ٢
َش َّؽثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َش َّؽثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪اَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ُّی َ
ا٪
ُسٔ َِيا ُ ٪ب ٔ َي ٔؽظ ٔ َي ِ٘ب ٔ ُـ َضا َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی إٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اَ ٪وا ِٔ ٟصٔ َِى َویُ ِز َوی ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا َ ٢ک َ َ
ک ِاْل ٔ ِت َ٘ َ

ُسِٔيا َُّ ٪
٠امی َ٣ٔ ٪يزَاّ٧ا فٔی ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ
اِ ًَ ٪ب ُؽ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُس ِ َ
اٟث ِور ُّٔی َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َ
نب ایب رمع ،ایفسؿ ،اویب ایتخسین ،اوبزریب ،دبعاہلل نب ابمرک ،دبعاکلمل نب ایب نامیلؿ ل  ےس رفاتی یک انب ایب رمع ےن فہ ایفسؿ
ےسلقن رکےتںیہہکاویب ایتخسینےناوبزریبےسرفاتییکےہ۔ہیابت ےتہ وہےئ ایفسؿےناینپ یھٹدنبیک ہکفہ(اوبزریب)
ظفحفااقتؿںیموقیآ ے۔دبعاہللنبابمرکےسایفسؿوثریاکوقؽرمفیےہہکدبعاکلملنبایبنامیلؿملعےکزیماؿآ ے۔
رافی  :نبایبرمع،ایفسؿ،اویبایتخسین،اوبزریب،دبعاہللنبابمرک،دبعاکلملنبایبنامیلؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1943

راوی  :ابوبرکً ،لی بً ٩بؽاہلل ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ،شٜي ٥ب ٩جبیرً ،بؽاہلل ب٣ ٩شٌوؼ

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩بؽٔ اہللٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َی ِصٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕؽ ًَ َِ ٩شٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ت َز َٛطُ ُط ٌِ َب ُة ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ١
ا َِ ٟصؽٔیثٔ َّأ ٟذی َر َوا ُظ فٔی اٟؼَّ َؽ َٗ ٔة َي ٌِىٔی َشؽ َ
ٔیث ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوؼ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢سأ َ َ٢
ا ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ُظ ُّ ٤
و ٪ؼ ٔ ِرصَ ّ٤ا أَ ِو ٗ ٔ َي٤ت َُضا
وطا فٔی َو ِجضٔطٔ ٗٔي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا يُ ِِٔ٨يطٔ َٗا ََ ٢ظ ُِ ٤ش َ
اض َو َُ ٟط َ٣ا ُي ِِٔ٨يطٔ ک َ َ
اَ ٨َّ ٟ

اٟذ َص ٔب َٗا ًََ ٢لٔی َٗا َ ٢یَ ِصٌَی َو َٗ ِؽ َش َّؽ َث ًَ َِ ٩شٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩جبیِر ٕ ُسِٔيا َُّ ٪
َّٔ ٩ِ ٣
اٟث ِور ُّٔی َو َزائ َٔؽةُ َٗا ًََ ٢ل ٔ ُّی َو ٥َِ ٟیَ َز َی ِصٌَی ب ٔ َص ٔؽیثٔطٔ
َ
َ
ٌّ
بَأ ِ ّسا
اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،میکحنبریبج،دبعاہللنبوعسمدل ےسرفاتییکاوبرکبےنفہیلعنبدبعاہللےسلقنرکےت
ںیہہکاوہنںےنییحینبدیعسےسمیکحنبریبجےکقلعتموپاھچوتاوہنںےنرفامایہبعشےناؿےساسدحثییکفہجرفاتیرکان
وھچڑدای ےہوجاوہنں ےن(اببادصلقة)دصےق ےک ابب ںیمایبؿ یکےہ۔ ینعی دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیل ہنع ےسوقنمؽ
ےہ یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس اک وقؽ ہک وج صخش ولوگں ےس وساؽرکے احال ہکناس ےک سپ اام  امؽ ےہ وج ولوگں وک ینغ رک

دے فہ ایقتم ےک دؿ اس احتل ںیم آےئ اگ ہک اس اک ہنم الیھچ (وناچ) وہا وہاگ۔ ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسانتکامؽینغرکداتیےہ۔ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاچپسدرل ایاؿیکتمیقےکرباربوسان۔یلع،ییحیےسلقنرکےت
ںیہہکایفسؿوثریافرزادئہ،میکحنبریبجےسرفاتیرکےتںیہ۔ییحیےکزندکیاؿیکدحثیںیموکیئرحجںیہن۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،میکحنبریبج،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1944

راوی ٣ :ص٤وؼ بُ ٩يَل ،٪یصٌی ب ٩آؼ ،٦سٔيا ٪ثوری ،شٜي ٥ب ٩جبیرً ،بؽاہلل بً ٩ث٤ا ،٪طٌبہ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ َِ ٩شٔٔ ٜي ٥بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕب ٔ َصؽٔیثٔ اٟؼَّ َؽ َٗةٔ َٗا ََ ٢ی ِصٌَی
َش َّؽثَ َ٨ا َِ ٣ص ُ٤وؼُ بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ ُ ٩آ َؼ َُ ٩ِ ًَ ٦سٔ َِي َ
اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی َِ ٟو َُیِرُ َشٕٔ ٜي ٥یُ َص ِّؽ ُث ب ٔ َض َذا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ُسٔ َِيا َُ ٪و َ٣ا
اَ ٪ػاش ُٔب ُط ٌِ َب َة ُ ٔ ٟشٔ َِي َ
بِ ُ ٩آ َؼ ََٗ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َ ٔ ٟصٕٔ ٜيََّ ٥ل یُ َص ِّؽ ُث ًَ ُِ ٨ط ُط ٌِب ُة أَاَ ٢نٌ َِ٘ َٓ ٥ا َُ ٢سِٔيا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُزبَ ِي ّؽا یُ َص ِّؽ ُث ب ٔ َض َذا ًَ َِ ٣ُ ٩ص َّٔ ٤ؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٩ٔ ٤
َ
َ
َ
ٔیث َش َش َْٓ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َر ِؼَ٧ا بٔطٔ شُ ِش َ ٩إ ٔ ِس َ٨اؼ ٔظ ًٔ ٔ َِ ٨ؽَ٧ا ک ُ َُّ ١شؽ ٕ
اب َشؽ ْ
ٔیث یُ ِز َوی
بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ََکَ٧ا فٔی َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
یؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َ٣ا ذ َ ِ

ََّل َیُٜو ُ ٪فٔی إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ َ ٩ِ ٣یُ َّت َض ُ ٥بٔا ِل َٔ ٜذ ٔب َو ََّل َیُٜو ُ ٪ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َطا ًّذا َویُ ِز َوی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ َو ِجطٕ ِ َ ٧ص َو ذَا َک َٓ ُض َو ً ٔ َِ ٨ؽَ٧ا َش ٔؽیثْ

و ٪ا َِ ٟصؽ َ
اب َشؽ ْ
ٔیث ٌَ ٤َ ٔ ٟا ُٕ ٪ربَّ َشؽٔی ٕث یَُٜو ُ٪
ََکَ٧ا فٔی َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
یب َٓإ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ َي ِش َت ِِزٔب ُ َ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
َش َشَ ْ ٩و َ٣ا ذ َ ِ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َ٣ا
َشا ٔ
َغی ّبا ََّل یُ ِز َوی إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣و ِجطٕ َواش ٔ ٕؽ ِٔ ٣ث ُ
َٔ
َ ١شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ َ ٌُ ٟ

َتُٜو َُّ ٪
ک ٓ ََض َذا َشؽ ْ
َف َؼ بٔطٔ َش َّ٤اؼُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔیث َت َ َّ
اٟذکَاةُ إ ٔ ََّّل فٔی ا َِ ٟصَ ِٙٔ ٠واَّ ٠ِّ ٟبةٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و كَ ٌَ َِ ٨ت فٔی َٓع ٔ ٔذ َصا أَ ِجزَأَ ًَ َِ ٨
اَ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ إ ٔ ََّّل َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َِ ٣ظ ُض ّورا ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإٔ٤َ َّ ٧ا
َشا ٔ
َشا ٔ
ٔیث َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ئ َو ََّل ي ٌُِ َز ُٖ ْٔلَبٔی ا َِ َ ٌُ ٟ
ا َِ َ ٌُ ٟ
ِ
اطتُض ٔ َز َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ َش َّ٤اؼ ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ََّل َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔطٔ َو ُربَّ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة یُ َص ِّؽ ُث بٔا َِ ٟصؽٔیثٔ ََّل ي ٌُِ َز ُٖ إ ٔ ََّّل ٔ٩ِ ٣

َشؽٔیثٔطٔ َو َي ِظ َتضٔزُ ا َِ ٟصؽ ُ
٣َ ١ا َر َوی ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔیث ل ٔ َٜث ِ َرة ٔ ََ ٩ِ ٣ر َوی ًَ ُِ ٨ط ِٔ ٣ث ُ

ئ َو ًَ ِ ٩صٔبَتٔطٔ َو َص َذا َشؽ ْ
ٔیث َّلَ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ارٕ َر َوا ُظ ًَ ُِ ٨ط ًُب َ ِي ُؽ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ا َِ ٟو ََّل ٔ
اہللٔ بِ َُ ٤ًُ ٩ز َو ُط ٌِب ُة َو ُسِٔيا َُّ ٪
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ َو َر َوی یَ ِصٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ي َٕ ٥ص َذا
اٟث ِور ُّٔی َو َ٣اُ ٔ ٟ
َ
َ
َ
ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََوص َٔٔ ٓ ٥يطٔ َی ِصٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ي َٕ ٥واٟؼَّ ٔصيضُ ص َُو ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
اب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َو ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔؽ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
ًَ ِب ٔؽ اہللٔ بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َص ََ ٜذا َر َوی ًَ ِب ُؽ ا َِ ٟوصَّ ٔ
َ ١ص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٓ َ٘ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ََ ٟوؼ ٔ ِؼ ُت أَ َِّ ًَ ٪ب َؽ اہللٔ بِ َ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر أَذ ٔ َ ٪لٔی َشًَّی
بِ ٔ ٩ؼٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َر َوی ا َِ ٤ُ ٟؤ ُِّ ٣
َ ١رأ ِ َس ُط َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو ُربَّ َشؽ ٕ
ٔیث إٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِِ َز ُب ٟٔزٔیَا َؼة ٕ َتُٜو ُ ٪فٔی ا َِ ٟصؽٔیثٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َي ٔؼ ُّض إٔذَا کَاِ َ ٧ت
ُو ٦إَِٔ ٟيطٔ َٓأ ُ َٗ ِّب ُ
ُُ ٨ِ ٛت أَٗ ُ
٣َ ١ا َر َوی َ٣اَ ُ ٔ ٟ
ُف َق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟزِّ َیا َؼةُ ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ي ٌُِ َت َُ ٤ؽ ًَل َی ش ٔ ِٔ ٔوطٔ ِٔ ٣ث ُ
ک بِ ُ ٩إٔ َ ٧ص ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٢

رحٕ أَ ِو ًَ ِب ٕؽ ذ َََکٕ أَ ِو أُِ٧ثَی ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕأَ ِو َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ط ٌٔیر ٕ
ْٔط َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زکَا َة ا ِٔ ِ ٟٔ
اًَ ٪ل َی کُٓ ُ ِّ١
اٟش ِعت َٔيان ٔ ُّی َو ًُب َ ِي ُؽ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّ٤ةٔ
وب َّ
َٗا ََ ٢و َزا َؼ َ٣اْ ٔ ٟک فٔی َص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو َر َوی أَ ُّی ُ

َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
َکوا ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو َٗ ِؽ َر َوی َب ٌِ ُـ ُض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٕ ِٔ ٣ث َ ١رٔ َوا َیةٔ َ٣إ ٔ ٟک
ٔیث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
ََّٔ ٩ِ ٤َّ ٣ل ي ٌُِ َتُ ٤ؽ ًَل َی ش ٔ ِٔ ٔوطٔ َو َٗ ِؽ أَ َظ َذ َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َئ ٔ َّٔ ٤ة ب ٔ َصؽٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َوا ِش َتحوا بٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض َِّ ٥
اٟظآ ٔع ٔ ُّی َوأَ ِش َُ ٤ؽ بِ َُ ٩ش َِ ٨ب ٕ١
ُّ
َ
ْٔط َوا ِش َتحَّا ب ٔ َصؽٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َٓإٔذَا َزا َؼ َشآ ْٔى ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ي ٌُِ َت َُ ٤ؽ
اَّ ٔ ٟ ٪رل ُج ًَٔ ١ب ٔ ْ
َٗ َاَّل إٔذَا ک َ َ
يؽ َُیِرُ ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ی َن  ٥َِ ٟیُ َؤ ِّؼ ًَ ُِ ٨ض َِ ٥ػ َؽ َٗ َة ا ِٔ ِ ٟٔ
ک ًَ ِ٨طُ َو ُربَّ َشؽ ٕ
ٔیث یُ ِز َوی ٔ ٩ِ ٣أَ ِو ُجطٕ َٛثٔی َرة ٕ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِِ َز ُب َ ٔ ٟصا ِٔ ٢اْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ
ًَل َی ش ٔ ِٔ ٔوطٔ ُٗب ٔ َ ١ذََ ٔ ٟ

ومحمدنبالیغؿ،ییحینبآدؾ ،ایفسؿوثری،میکح نبریبج ،دبعاہللنبامثعؿ،ہبعش ل  ےسرفاتی یکومحمدنبالیغؿےن اوہنں ےن
ییحی نب آدؾ ےس فہ ایفسؿ وثری ےس افر فہ میکح نب ریبج ےس دصہق ےک قلعتم دحثیلقن رکےت ںیہ۔ییحی نب آدؾ  ےتہ ںیہہک رھپ
ہبعشےکدفتسدبعاہللنبامثعؿےنایفسؿوثریےساہکاکشہکمیکحےکالعفہ یھبوکیئصخشہیدحثیایبؿرکات ایفسؿےناؿ
ےسوپاھچہکمیکح وکؿےہ؟ایکہبعشاؿےسرافایتںیہن۔دبعاہللےناہکاہںںیہ۔اسرپایفسؿوثریےنرفامایںیمےنہیدحثی
زدیبہےسیھبہ یفہدمحمنبدبعارلنمحنبسیدیےسرفاتیرکےتںیہ۔اامؾٰیسیعرتذمیرفامےتںیہہکل ےناساتکبںیموجاھکل
ےہہکہیدحثینسحےہوتاسےس امہریرمادےہہکایکسدنسنسحےہ۔رہفہرمفیدحثیسجیکدنسںیموکیئمہتمابذکلبہن
وہ،فہدحثیاشذہنوہافردعتمدرطؼےسرمفیوہفہامہرےزندکی(دحثی)نسحےہ۔افرسجدحثیوکل ےن(اامؾرتذمی

ےن) رغ ب اہک ےہ وت دحمنیث فلتخم فوجاہت یک انب رپ اےس رغ ب  ےتہ ںیہ۔ انچہچن تہب یس ااحدثی رصػ اکی دنس ےس ذموکر
وہےن یک فہج ےس رغ ب الہکیت ںیہ۔ ےسیج امحد نب ہملس یک اوبرشعاء ےس وقنمؽ دحثی فہ اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں
ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکقلحافرہبل(ہنیساکابالیئہصح)ےکالعفہ ذحباجزئںیہن؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ارگ مت ےن ایکس راؿ ںیم امرا وت ہی یھب اکیف ےہ اس دحثی وک رصػ امحد ےن اوبرشعاء ےس لقن ایک ےہ افر اؿ یک اس
ےکالعفہوکیئدحثیرعمفػںیہن۔انچہچنہیدحثیامحدنبہملسیکرفاتیےسوہشمرےہ۔ل اےسرصػایہنیکدنسےساجےتن
ںیہ۔ افر ارثک ااسی وہات ےہ ہک وکیئ اامؾ اکی دحثی رفاتی رکات ےہ وج رصػ ایس یک اچہپین اجیت ےہ نکیل وچہکن اس ےس تہب ےس
رافیرفاتیرکےتںیہ۔اسےیلوہشمروہاجیتےہ۔ےسیجدبعاہللنبدانیریکانبرمعریضاہللامہنعےسوقنمؽدحثیہکیبنارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن قح فالء یک رخدی ف رففتخ افر اےس  ہب رکےن ےس عنم رفامای ہی دحثی رصػ دبعاہلل نب دانیر ےس
رعمفػ افر اؿ ےس دیبع اہلل نب رمعف ،ہبعش ،ایفسؿ وثری ،امکل نب اسن افر انب ہینیع ایہن (دبع اہلل نب دانیر) ےس رفاتی رکےت
ںیہ۔ییحینبمیلسہیدحثیدیبع اہللنبرمعفےسفہانعفےسافرفہانبرمعریضاہللامہنعےسلقنرکےتںیہنکیلاسںیماںیہنفل 
وہاےہویکہکنحیحصیہیےہہکدیبعاہللنبرمعف،دبعاہللنبدانیرےسافرفہانبرمعریضاہللامہنعےسرفاتییک۔ؤملمےنہیدحثی
ہبعش ےس لقن رکےن ےک دعب اؿ اک ہی وقؽ یھبلقن ایکہک ریمایج اچاتہ ےہہکاس دحثییکفہج ےس دبعاہلل نب دانیر ےھجم ااجزت
دںیافرںیمڑھکاوہرکاؿیکاشیپینوچؾولں۔اامؾرتذمیرفامےتںیہہکدحثیےکرغ بوہےنیکدفرسیفہجہییھبوہیتکسےہ
ہکاس ںیمااسیااضہفوہ وجاقثتےسہنوقنمؽوہ۔ہیاس وصرتںیمحیحص وہاتکسےہہک(دحثی)اےسیصخش ےس وقنمؽوہ سج
ےکاحےظفرپاامتعدایکاجاتکسوہےسیجامکلنباسنےسانعفےسافرفہانبرمعریضاہللامہنعےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنراضمؿاکدصہقرطفرہرمدوعرتآزاد الغؾاملسمؿرپ اکیاصع وجھکرایاکیاصعوجرقمرایک۔امکلنب اسن
ےناسدحثیںیمنمانیملسملاکظفلزایدہلقنایک۔اویبایتخسین،دبعاہللنبرمعفافریئکآہمئدحثیوکانعفےسافرانبرمعریض
اہلل امہنع ےس لقن رکےت وہےئ ہی اافلظ لقن ںیہن رکےت ہکبج ہکبج ضعب امکل یک رطح یھب رفاتی رکےت ںیہ نکیل اؿ ولوگں ےک
احےظفرپاامتعدںیہنایکاجاتکس۔ضعبآہمئرکاؾاامؾامکلیکاسدحثیوکمیلسترکےتوہےئایسرپلمعریپاںیہ۔اامؾاشیعفافراامؾ
ادمح نب لبنح رفامےت ںیہ ہک ارگ یسک ےک اپس ہری ملسم الغؾ وہں وت اؿ یک رطػ ےس دصہق رطف ادا رکان فابج ںیہن۔ اؿ دفونں
(اامؾ اشیعف افر اامؾلبنح) ےن دحثی امکل نب اسن ےس دلیلڑکپی۔ ارہ احؽ ارگ ااسی رافی سج ےک احہظف رپ اامتعد ایک اجےکس ،ھچک
اافلظاکااضہفرکےوتاسےسہیااضہفوبقؽایکاجےئاگ۔تہبیسااحدثیدعتمددنسفںےسرمفیوہیتںیہنکیلفہاکیدنسےس
رغ بیھجمساجیتںیہ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،ییحینبآدؾ،ایفسؿوثری،میکحنبریبج،دبعاہللنبامثعؿ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1945

راوی  :ابوَکیب ،ابوہظا ٦رٓاعی ،ابوسائب ،ششین ب ٩اسوؼ ،ابواسا٣ہ ،بزیؽہ بً ٩بؽاہلل ب ٩ابی بزیؽہ ،جؽہ ابی بزؼہ ،ابی
٣وسی

َکیِبٕ َوأَبُو صٔظَ إ ٦اِّ ٟزَٓاعٔ ُّی َوأَبُو َّ
اٟشائ ٔٔب َوا ُِ ٟص َشی ِ ُن بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوؼ ٔ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ
َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
َّ
ئ
 ١فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ٌَِ ٣ا ٕ
اُف َیأِک ُ ُ
بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ َِ ٩ج ِّؽظ ٔ أَبٔی ب ُ ِز َؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟک َ ٔ ُ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣ی ِر ٔ
 ١فٔی ٔ٣عّی َواش ٔ ٕؽ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
َوا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣یأِک ُ ُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
وسی َسأ َ ُِ ٟت َِ ٣ص ُ٤و َؼ بِ ََِ ُ ٩ي ََل ََ ٩ِ ًَ ٪ص َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ
َو ِجطٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِِ َز ُب َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی َُ ٣
َکیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َو َسأ َ ُِ ٟت َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ٩ِ ًَ ١صَ َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َشؽ ُ
َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َشؽ ُ
َکیِبٕ
ٔیث أَبٔی ُ َ
ٔیث أَبٔی ُ َ
َّ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َش َّؽثَ َ٨ا َُیِرُ َواش ٔ ٕؽ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ب ٔ َض َذا َٓ َح ٌَ َ١
ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َ ٥َِ ٟن ٌِز ٔ ِٓ ُط إَّٔل َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَبٔی ُ َ
َکیِبٕ أَ َظ َذ َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ٔیث ًَ ِ٩
َکیِبٕ و َٗا ََ ٣ُ ٢ص َّْ ٤ؽ ُ٨َّ ٛا َ َ ٧زی أَ َّ ٪أَبَا ُ َ
َی َت ٌَح َُّب َو َٗا َ٣َ ٢ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ ٪أَ َش ّؽا َش َّؽ َث ب ٔ َض َذا َُی ِ َر أَبٔی ُ َ

اَکة ٔ
أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة فٔی ا َِ ٤ُ ٟذ َ َ

اوبرک ب ،اوباشہؾ رافیع ،اوباسبئ ،نیسح نب اوسد ،اوبااسہم ،ربدیہ نب دبعاہلل نب ایب ربدیہ ،دجہ ایب ربدہ ،ایب ومٰیس ل  ےس
رفاتی یک اوبرک ب ےن افر اشہؾ افر اوباسبئ افر نیسح نب اوسد ےن اچرفں ےن اہک ل  ےس رفاتی ایک اوبااسہم ےن اوہنں ےن
ربدیہنبدبعاہللنبایبربدہےساوہنںےناےنپداداایبربدیہےسفاہبفومیسےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقن
رکےت ںیہ ہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اکرفاستآوتنں ںیم افر ؤمنم اکیآتن ںیم اھکات ےہ۔ ہی اکی دحثیاس

دنس ےس رغ ب ےہ۔ احالہکن یئک دنسفں ےس وقنمؽ ےہ۔ ںیم (اامؾ رتذمی) ےن ومحمد نب الیغؿ ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم
وپاھچوتاوہنںےنرفامایہک اہیںاوبرک بیکرفاتیےہ فہ اوبااسہمےسرافیںیہ۔رھپ اامؾاخبریےسوپاھچوتاوہنں ےنیھبیہی
وجاب دای افر رفامای ل  اس دحثی وک رصػ اوبرک ب یک رفاتی ےس اجےتن ںیہ ںیم ےن رعض ایک ھجم ےس وت اےس دعتمد ارفاد ےن
اوبااسہمیہےسرفاتیایکےہ۔اامؾاخبریےناسرپبجعتاکااہظررکےتوہےئرفامایںیماےساوبرک بےکالعفہیسکرفاتیےس
ںیہناجاتنرھپرفامایریماایخؽےہہکاوبرک بےنہیدحثیاوبااسہمےسیسکابمےثحںیمہ یوہیگ۔
رافی  :اوبرک ب،اوباشہؾرافیع،اوباسبئ،نیسحنباوسد،اوبااسہم،ربدیہنبدبعاہللنبایبربدیہ،دجہایبربدہ،ایبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1946

راوی ً :بؽاہلل ب ٩ابی زیاؼ ،طبابہ ب ٩سوار ،طٌبہ ،بٜیر بً ٩لاءً ،بؽاٟزش ٩٤ب ٩يٌ٤ز

َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاؼ ٕ َوَُیِرُ َواش ٔ ٕؽ َٗاُٟوا َش َّؽثَ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوارٕ َش َّؽثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩بَُٜی ِر ٔ بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ١
اٟؽبَّا ٔ
ٔیث َ ٔ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِّ ٩
َغ ْ

إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َش ّؽا َش َّؽ َث بٔطٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َُی ِ َر َط َبابَ َة َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِو ُجطٕ َٛثٔی َرة ٕ أََّ٧طُ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َو َشؽ ُ
َف َؼ بٔطٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َو َٗ ِؽ َر َوی ُط ٌِ َب ُة َو ُسٔ َِيا ُ٪
ٔیث َط َبابَ َة إٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِِ َز ُب ْٔلََّ٧طُ َت َ َّ
اٟؽبَّا ٔ
َ َ ٧هی أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ فٔی ُّ

َّ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩بؽٔ اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢ا َِ ٟص ُّخ
اٟث ِور ُّٔی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔبِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
رع َٓ ُة ٓ ََض َذا ا َِ ٟصؽ ُ
وٖ ً ٔ َِ ٨ؽ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟصؽٔیثٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اؼ ٔ
ٔیث ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ُ
ََ
دبع اہلل نبایبزاید،ابشہب نب وسار،ہبعش،ریکب نباطعء ،دبعارلنمح نبرمعیل  ےسرفاتی یکدبعاہلل نبایبزاید افر یئکولوگں ےن

ابشہب نبوسارےساوہنںےن ہبعشےساوہنں ےن ریکبنب اطعءےس افر فہدبعارلنمح نبرمعی ےس لقنرکےت ںیہ ہک یبنارکؾ یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داب افر زمتف (ےک ربونتں ںیم) دیبن انبےن ےس عنم رفامای۔ ہی دحثی اس ےیل رغ ب ےہ ہک اس دحثی وک
رصػابشہنےنہبعشےسلقنایکےہ۔رھپہبعشافرایفسؿوثریدفونںایسدنسےسریکبنباطعءےسفہدبعارلنمحنبرمعیےسافر
فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای جح ،فوقػ رعافت اک انؾ ےہ۔ ہی
دحثیدحمنیثےکزندکیاسدنسےسحیحصرتنیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،ابشہبنبوسار،ہبعش،ریکبنباطعء،دبعارلنمحنبرمعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1947

راوی ٣ :ص٤ؽ ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦یصٌی ب ٩ابی ٛثیر ،ابو٣زاش ،٥ابوہزیزہ،

َش َّؽثَ َ٨ا َُ ٣ص َُّ ٤ؽ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َش َّؽثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِصٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ َش َّؽثَىٔی أَبُو ُ٣زَاش ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تب ٔ ٍَ َج ََ ٨از ّة ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠ي َضا َٓ َُ ٠ط ٗٔی َر ْان َو ََ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَ َضا َشًَّی
 ١أُشُ ٕؽ َش َّؽثَ َ٨ا ًَ ِب ُؽ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بؽٔ
ُي ِ٘ َضی َٗ َـا ُؤصَا َٓ َُ ٠ط ٗٔی َراكَا َٔٗ ٪اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ا ِٟٔ٘ی َراكَا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ ِػ َِزُص َُ٤ا ِٔ ٣ث ُ
اَّ ٟز ِش َ ٩ٔ ٤أَ ِظب َ َرَ٧ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ص َّٕ ٤ؽ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ َٔ ٩س ََّلَ ٕ ٦ش َّؽثَىٔی َی ِصٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔیر ٕ َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو ُ٣زَاش َٕٔ ٥س ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ص َو ُظ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َِ ًَ ٢ب ُؽ اہللٔ َوأَ ِظب َ َرَ٧ا َِ ٣ز َوا ُ٩ِ ًَ ٪
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢تب ٔ ٍَ َج ََ ٨از ّة َٓ َُ ٠ط ٗٔی َر ْان ٓ ََذ َ َ
ٌَُ ٣اؤیَ َة بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََٗ ٢ا َ ٢یَ ِصٌَی َو َش َّؽثَىٔی أَبُو َسٌٔي ٕؽ َِ ٣ول َی ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ش ِ٤زَ َة بِ َٔ ٩س ٔٔي ََ ٨ة ًَ َِّ ٩
اٟشائ ٔٔب َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة

اس َت ِِ َزبُوا
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ص َو ُظ ُُِٗ ٠ت ْٔلَبٔی َُ ٣ص َّٕ ٤ؽ ًَ ِبؽٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش َ٣َ ٩ٔ ٤ا َّأ ٟذی ِ
َّ
َّ
َک َص َذا ا َِ ٟصؽ َ
ک بٔا َِٔ ٌٟزا َٔ٘ َٓ ٚا ََ ٢شؽ َ
ٔیث ا َّ
ٔیث و َسٌِ ٔ٤ت
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیث ٔ َ
ٟشائ ٔٔب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ٓی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َُ ٣ص ََّ ٤ؽ بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١یُ َص ِّؽ ُث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟصؽٔیثٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔؽ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔؽ اَّ ٟز ِش ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َش ٔؽیثْ َٗ ِؽ ُرو ٔ َی َُٔ ٩ِ ٣یِر ٔ

َو ِجطٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ٓی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِِ َز ُب َص َذا ا َِ ٟصؽ ُ
ٔیث َ ٔ ٟصا ٔ ٢إ ٔ ِس َ٨اؼٔظ ٔ ٟٔز ٔ َوا َیةٔ
َّ
اٟشائ ٔٔب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنباشبر،اعمذ نباشہؾ،ییحی نبایب ریثک،اوبزمامح،اوبرہریہ،ل  ےسرفاتی یکدمحم نباشبرےناوہنںاعمذنب اشہؾےساوہنں
ےناےنپابپےسافرفہییحینبایبریثکےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےناوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسانسہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآ ہلفملسےنرفامایوجانجزہےکاسھتافرامنز(انجزہ)زپےھاسےکےیلاکیریقاط(وثاب)افروجاسےکدنفےسرفاتغ
کتاسھت رےہاسےکےیلدفریقاط(وثاب)ےہ۔رعضایکایگایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریقاطےنتک وہےتںیہ۔؟آپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اؿ ںیم ےس وھچاٹ اُدح ڑاہڑےک ربارب ےہ۔ دبعاہلل نبدبعارلنمح ،رمفاؿ نب دمحم ےس فہ اعمفہی نب
السؾفہییحینبایبریثکےسفہاوبزمامحےسافرفہاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسایسیکامدننرموفعدحثیلقنرکےتںیہوجایس
ےک ل  ینعم ےہ۔ دبع اہلل ،رمفاؿ ےس فہ اعمفہی نب السؾ ےس فہ ییحی ےس فہ اوبدیعس ومیل دہمی ےس فہ زمحہ نب ہنیفس ےس فہ اسبئ
ےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسافرفہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکامدنندحثیلقنرکیتںیہ۔ںیم(اامؾ
رتذمی) ےن اوبدمحم دبعاہلل نب دبعارلنمح ےس وپاھچ ہک آپ یک فہ وکیسن دحثی ےہ ےسج آپ ےن اسبئ ےک فاےطس ےس رضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رموفب ً لقن ایک ےہ افر دحمنیث اےس رغ ب رقار دےتی ںیہ۔ انچہچن اوہنں ےن یہی ایبؿ ایک۔ رھپ ںیم
(اامؾ رتذمی) رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی یئک دنسفں ےس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس وقنمؽ ےہ نکیل رصػ اسبئ یک
رفاتیےسرغ بےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبزمامح،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحثییکوتلعںافررافویںاکایبؿ
دحثییکوتلعںافررافویںیکرجحافردعتلیےکابرےںیم

ج٠ؽ  :ج٠ؽ ؼو٦

شؽیث 1948

راوی  :ابوشٔؽ٤ً ،زو بً ٩لی ،یصٌی ب ٩سٌيؽ ٗلاِ٣ ،٪یرہ ب ٩ابی ْقة سؽوسی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

َش َّؽثَ َ٨ا أَبُو َشٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َش َّؽثَ َ٨ا َی ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ش َّؽثَ َ٨ا ا ِِِ ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُ ٩أَبٔی ُ َّْق َة َّ
اٟش ُؽوس ُّٔی َٗاَ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص
َٗ ١ا َ ٢ا ًَِِ٘ٔ ٠ضا َو َت َوک َّ َِٗ ١ا َ٤ِ ًَ ٢زُو
 ١أَ ِو أُكَِ ُ٘ ٔ ٠ضا َوأَ َت َوک َّ ُ
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًَِ٘ٔ ُ٠ضا َوأَ َت َوک َّ ُ

رک َٗا َ ٢أَبُو ً َٔيسی َو َص َذا َشؽ ْ
یب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ ََّل َن ٌِز ٔ ُٓطُ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ
بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢یَ ِصٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕؽ َص َذا ً ٔ ِ٨ؽٔی َش ٔؽیثْ ُْ َ ٨ِ ٣
َٔ ٩ِ ٣شؽٔیثٔ أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟو ِجطٔ َو َٗ ِؽ ُرو ٔ َی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َّ
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب ًَل َی ٔاَّل ِظت َٔؼارٔ ٤َ ٔ ٟا َر َج ِوَ٧ا ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٌََ ٔ٨ِ ٤َ ٟة ب ٔ َ٤ا ٓ ٔيطٔ َوأَ ََِّ ٪ل َی ِح ٌَ َ٠طُ ًَ َِ ٠ي َ٨ا َوبَ ّاَّل
ِ َ ٧ص َو َص َذا َو َٗ ِؽ َو َؿ ٌِ َ٨ا َص َذا ا ِل َٔ ٜت َ
ب ٔ َز ِش َ٤تٔطٔ آ ٔ٣ی َن
اوبصفح ،رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،ریغمہ نب ایب رقة دسفیس ،اسن نب امکل ،ل  ےس رفاتی ایک اوبصفح رمعف نب یلع ےن
اوہنںےنییحینبدیعساطقؿےسفہریغمہنبایبرقةادسلفیسےسافراسننب امکلےسلقنرکےتںیہہکاکیصخش ےنوپاھچ ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکںیمافٹنابدنھرکوتلکرکفںایریغبابدنےھیہاہللرپرھبفہسروھکں۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاےسابدنوھافررھبفہسرکف۔رمعفنبیلع ےتہںیہہکہیدحثیییحینبدیعسےکزندکیرکنمےہ۔اامؾرتذمیرفامےت
ںیہ ہک ہی دحثی اس دنس ےس رغ ب ےہ۔ ل  اس دحثی وک رصػ ایس دنس ےس اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع یک رفاتی ےس
اجےتن ںیہ رھپ ہی رمعف نب اہیم ةرمی ےس یھب یبنارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ایس یک امدن وقنمؽ ےہ۔ ل  (اامؾ رتذمی) ےن اس
اتکب ںیم ااہتنیئ ااصتخر ےس اکؾ ایل ےہ افر ادیم رکےت ںیہ ہک ہی افدئہ دنم وہیگ افر اہلل اعتیل ےس داع ےہ ہک ںیمہ اس ےس عفن
اچنہپےئافراینپرتمحےسالفحفاجنتاکابثعانبےئہنہکفابؽاک۔
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