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ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿ...
ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ربیٌة بً ٩بساٟزح ،٩٤یزیس ٣ولی ٨٣بٌث ،حرضت زیس ب ٩خاٟس جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌٔثٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ربٔی ٌَ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤یز ٔ َ
یِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َاػ َضا َوؤکَائ َ َضا
بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط ًَ ِ ٩اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ٔة َٓ َ٘ا َٔ ِ ٢
اْع ِٖ ًٔٔ َ

ک أَ ِو ِّ ٔ ٟ
٠ذئ ِ ٔب َٗا َََ ٓ ٢ـ َّاُ ٟة ِاْلٔب ٔ ٔ١
ث ُ َِّّ َ ٥
ک أَ ِو ِٔلَخٔی َ
ک ب ٔ َضا َٗا َََ ٓ ٢ـ َّاُ ٟة ا َِٗ ٥ٔ ٨َ َِ ٟا ََ َٟ ٢
ْعٓ َِضا َس َّ ٨ة َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َػاحٔبُ َضا َوإ ٔ ََّّل َٓظَ أَِ َ ٧
َّ
ک َوََ ٟضا ََ ٌَ ٣ضا ٔس َ٘ا ُؤ َصا َوح َٔذا ُؤ َصا َتزٔزُ ا ِ٤ٟا َئ َو َتأِک ُ ُ َّ
َ
َاػ َضا
َٗا َ٣َ ٢ا ََ ٟ
َقأِ ُت ًٔٔ َ
َ
 ١اٟظ َح َز َحًی َی َِ٘ ٠اصَا َربُّ َضا َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أ ِح ٔش ُب َ َ
ییحینب ییحی،امکل،ربیعةنب دبعارلنمح،سیدیومیلمبیعت ،رضحتزدینباخدل ینہجریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہرفامےتںیہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپساکیآدیمآ اافراسےنآپیلص اہللہیلعفملسےسک ہطےکابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا اس ےک ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ رھک رھپ اکی اسؽ کت اس اک االعؿ رک وت ارگ اس اک امکل آ اجےئ وت
کیھٹفرہناےسوترھکےلاسےنرعضایکدشمگہرکبیاکایکمکحےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہریتےےئل اریتےاھبیئ
ےک ےئل اڑیھبےئ ےک ےئل ےہاس ےنرعض ایکدشمگہافٹن ےکابرے ںیمایک مکح ےہآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام اےھجتاس
ےس ایک ےہ اس ےک اسھت اس یک کشم ےہ افر اس اک وجات یھب اس ےک اسھت ےہ فہ اپین ےک اھگٹ رپ اجےئ اگ افر دروتخں ےک ےتپ
اھکےئاگاہیںکتہکاساکامکلاےسڑکپےلاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ربیعةنبدبعارلنمح،سیدیومیلمبیعت،رضحتزدینباخدلینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اسٌ٤ی ،١اب ٩جٌرف ،ربیٌة ب ٩ابی ًبساٟزح ،٩٤یزیس ٣ولی ٨٣بٌث حرضت زیس ب٩
خاٟس جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ًَ ِ٩
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩حُ ِحز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌٔثٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤یز ٔ َ
َرب ٔ َ
است َ ِ ِٙٔ ٔ٨ب ٔ َضا َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َربُّ َضا َٓأ َ ِّز َصا إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَ َ٘ ٠ُّ ٟلةٔ َٓ َ٘ا َِّ َ ٢
ْعٓ َِضا َس َّ ٨ة ث ُ َّٔ ِ ٥
اْع ِٖ ؤکَائ َ َضا َؤًٔ َ
َاػ َضا ث ُ َِّ ٥
ٔیک أَ ِو ِّ ٔ ٟ
ٔب
ک أَ ِو ِٔلَخ َ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََـ َّاُ ٟة ا َِٗ ٥ٔ ٨َ َِ ٟا َُ ٢خ ِذصَا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ََ ٟ
٠ذئ ِ ٔب َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََـ َّاُ ٟة ِاْلٔب ٔ َٔٗ ١ا ََِ َٓ ٢ـ َ
َک َوََ ٟضا ََ ٌَ ٣ضا ح َٔذا ُؤ َصا َو ٔس َ٘ا ُؤ َصا َحًَّی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ا ِح َ٤ز َِّت َو ِج ََ ٨تا ُظ أَ ِو ا ِح ََّ ٤ز َو ِج ُض ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َ ٟ
َی َِ٘ ٠ا َصا َربُّ َضا
ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیع،انبرفعج،ربیعةنبایبدبعارلنمح،سیدیومیلمبیعترضحتزدینباخدلینہجریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسک ہطےکابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
اکیاسؽکتاالعؿرکرھپاسےکابدنےنھیکڈفریافراسےلیھتیکاچہپؿوک ادرھکرھپاےسرخچرکےلوتارگاساکامکلآاجےئوت
اےساسوکولاٹدےاسآدیمےنرعض ایکاےاہلل ےک ر اؽدشمگہرکبی ےکابرے ںیمآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااےس
ڑکپولویکہکنفہریتےےئلےہ اریتےاھبیئےکےئلےہاسےنرعضایکدشمگہافٹنےکابرےںیمرافیےتہکںیہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلع فملسہصغںیمآےئگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفملسےکرراسرابمرکرسخوہےئگ ارھپآپیلصاہللہیلعفملساک
رہچہ رسخ وہ ایگ رھپ آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت اس افٹن ےس ایک ےہ اس افٹن ےک اسھت اس اک وجات ےہ افر اس اک کشم
ےہاہیںکتہکاساکامکلاےسڑکپےلاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،الیعمس،انبرفعج،ربیعةنبایبدبعارلنمح،سیدیومیلمبیعترضحتزدینباخدلینہجریض

اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3

راوی  :ابواٟلاہزً ،بساہلل ب ٩وہب سٔیا ٪اٟثوری٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،و ً٤ز ب ٩حارث ربیٌة ب ٩ابی ًبساٟزح٩٤

اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ُسِٔیا َُّ ٪
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َوَُِْرُص ُِ ٥أَ َّ٪
اٟث ِور ُّٔی َو َ٣اُ ٔ ٟ
َ

یٌ َة بِ َ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُض ِ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َزا َز َٗا َ ٢أَتَی َر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َرب ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًَ ِ ٩اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ٔة َٗا ََ ٢و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓإٔذَا َ ٥َِ ٟیأ ِ ٔ
َاست َ َِ ِ٘ ٔٔ ٨ضا
ت ََ ٟضا كَاْ ٔ ٟب ٓ ِ
اوبااطلرہ،دبعاہللنبفبہایفسؿاوثلری،امکلنباسن،فرمعنباحرثربیعةنبایبدبعارلنمحاسدنسفںےسیھبہیدحثیایس
رطح وقنمؽ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ہی زادئ ےہ اکی آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا افر ںیم یھب اس ےک
اسھتاسھت اھتاس ےنک ہط ےکابرے ںیموپاھچوتآپ یلص اہللہیلعفملس ےنرفام اافررمعف یکدحثیںیم ےہہک بجاساک بلط
رکےنفاالہنآےئوت ماےسرخچرکڈاول۔
رافی  :اوبااطلرہ،دبعاہللنبفبہایفسؿاوثلری،امکلنباسن،فرمعنباحرثربیعةنبایبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 4

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا ،٪اب ٩حٜی ٥اَّلوزی ،خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪اب ٩بًل ،٢ربیٌة اب ٩ابی ًبساٟزح ،٩٤یزیس ٣ولی
٨٣بٌث حرضت زیس ب ٩جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٥اِلِ َ ِوز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٩ِ ًَ ٢رب ٔ َ
یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌٔثٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ َس بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ َّی َي ُ٘وَّلُ أَتَی َر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤یَز ٔ َ

َّ
ْعٓ َِضا َس َّ ٨ة
ٔب َو َزا َز َب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ ث ُ َِّّ َ ٥
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٓ ٢ا ِح ََّ ٤ار َو ِج ُض ُط َو َجبٔیُ ُ٨ط َوَُـ َ
َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

يٌ ّة ً ٔ َِ ٨س َک
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِئ َػاحٔبُ َضا کَاِ َ ٧ت َوز ٔ َ

ادمح نب امثعؿ ،انب میکح االفدی ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ انب البؽ ،ربیعة انب ایب دبعارلنمح ،سیدی ومیل مبیعت رضحت زدی نب ینہج
ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا رھپ آےگ ایس رطح دحثی لقن یک
 ااےئاسےکاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلع فملساکرہچہابمرکافرآپیلصاہللہیلعفملسیکاشیپینرسخوہیئگافرآپ یلص
اہللہیلع فملسہصغںیمآےئگافرآپیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکدعبہییھبزادئےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناراشد

رفام ارھپاکیاسؽکتاالعؿرکفافرارگاساکامکلہنآےئوترھپفہزیچریتےاپساامتنوہیگ۔
رافی  :ادمح نب امثعؿ ،انب میکح االفدی ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ انب البؽ ،ربیعة انب ایب دبعارلنمح ،سیدی ومیل مبیعت رضحت زدی
نبینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 5

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ة ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪اب ٩بًل ،٢یحٌی ب ٩سٌیس ،یزیس ٣ولی ٌ٨٣بث حرضت زیس ب ٩خاٟس جہىی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌٔثٔ أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َسَ ٍَ ٔ٤زیِ َس بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس ا ِٟحُ َضىٔ َّی َػاح َٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وَّلُ ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ٔة َّ
يٌ ّة
َاػ َضا ث ُ َِّّ َ ٥
اٟذ َص ٔب أَ ِو ا َِ ٟورٔ َٔ٘ َٓ ٚا َٔ ِ ٢
اْع ِٖ ؤکَائ َ َضا َؤًٔ َ
ْعٓ َِضا َس َّ ٨ة َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت ٌِز ٔ ِٖ َٓا ِست َ َِ ِ٘ ٔٔ ٨ضا َو َِ ٟتَ ٩ِ ُٜوز ٔ َ
ً ٔ َِ ٨س َک َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ كَأٟبُ َضا یَ ِو ّ٣ا َّٔ ٩ِ ٣
َک َوََ ٟضا َز ًِ َضا َٓإ ٔ ََّ ٌَ ٣َ ٪ضا
اٟسصِز ٔ َٓأ َ ِّزصَا إَِٔ ٟیطٔ َو َسأ َ َُ ٟط ًَ َِ ٩ؿ َّاٟةٔ ِاْلٔب ٔ َٔ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا َ ٟ
اٟظ َح َز َحًَّی یَحٔ َس َصا َربُّ َضا َو َسأ َ َُ ٟط ًَ َِّ ٩
َّ ١
ٔیک أَ ِو
َک أَ ِو ِٔلَخ َ
اٟظاة ٔ َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ َصا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َ ٟ
ح َٔذائ َ َضا َو ٔس َ٘ائ َ َضا َتزٔزُ ا ِ٤َ ٟا َئ َو َتأِک ُ ُ

ِّ ٔ ٟ
٠ذئ ِ ٔب

دبع اہلل نب مسلمة نب بنعق ،امیلسؿ انب البؽ ،ییحی نب دیعس ،سیدی ومیل میعیت رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع احصیب
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس اےن ااچدنی ےکک ہطےکابرےںیموپاھچایگوتآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسیلیھتےکابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿوک ادروھکرھپاکیاسؽکتاساکاالعؿرکفرھپارگ
وکیئاےسہناچہپےنوتوتاسوکرخچرکڈاؽنکیلہیریتےاپساامتنوہیگرھپارگیسکزامےنےک یسکدؿاساک التمیشآاجےئوت وت
اےساسوکفاسپرکدے افراسآدیم ےنآپیلصاہللہیلعفملسےسدشمگہ افٹن ےکابرے ںیموپاھچ وتآپ یلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اےھجتاسافٹنےسایکرغضاےسوھچڑویکہکناسیکوجیتافراسیککشماسےکاسھتےہفہاپینرپاجےئاگافردرتخ
ےکےتپاھکےئاگاہیںکتہکاساکامکلاےساپےلاگافررھپاسآدیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےسرکبیےکابرےںیموپاھچ
وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاےسڑکپےلویکہکنفہرکبیریتےےئل اریتےاھبیئےکےئلےہ اڑیھبیےکےئلےہ۔

رافی  :دبعاہللنبمسلمةنببنعق،امیلسؿانبالبؽ،ییحینبدیعس،سیدیومیلمیعیترضحتزدینباخدلینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 6

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،حبا ٪ب ٩ہًل ،٢ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ربیٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح ،٩٤حرضت زیس ب٩
خاٟس جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی بِ ُ٩
یٌ ُة اَّ ٟزأ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ًَٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس َو َرب ٔ َ
یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌٔثٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤یز ٔ َ

ٔب َحًَّی ا ِح َ٤ز َِّت َو ِج ََ ٨تا ُظ َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥و َزا َز َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َػاحٔبُ َضا ٓ ٌََ َز َٖ
یٌ ُة َٓ َِـ َ
َؿ َّاٟةٔ ِاْلٔب ٔ َٔ ١زا َز َرب ٔ َ
ک
َاػ َضا َو ًَ َس َز َصا َوو ٔکَائ َ َضا َٓأ َ ًِ ٔل َضا إٔیَّا ُظ َوإ ٔ ََّّل َٓه ٔ َی ََ ٟ
ًٔٔ َ
ااحسؼنبوصنمر،ةحؿنبالہؽ،امحدنبہملس،ییحینبدیعس،رہعیبنبایبدبعارلنمح،رضحتزدینباخدلینہجریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہہک اکیآدیم ےن یبن یلص اہللہیلعفملس ےس مگدشہ افٹن ےک ابرے ںیم وپاھچ رہعیبیک دحثی ںیم ہیزادئ ےہہک
آپ یلص اہللہیلع فملس ےک رراسر ابمرک رسخ وہ ےئگ افراس ںیم ہی یھب زادئ ےہہک ارگاس اک امکلآ اجےئ وت اس ےک ےلیھت وک افر
اسےکدعدوکاچہپؿےلوتفہاےسدےدففرہنفہریتےےئلےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر ،ةحؿنبالہؽ،امحد نبہملس،ییحی نبدیعس،رہعیب نبایبدبعارلنمح،رضحتزدینباخدل ینہجریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 7

راوی  :ابواٟلاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسحً ،بساہلل ب ٩وہب ،ؿحاک بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ابی ا٨ٟرض ،برس ب ٩سٌیس ،حرضت زیس ب٩
خاٟس جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رض ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أَب ٔی أ ِ ٨َّ ٟ
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اٟلاص ٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
ْعٓ َِضا َس َّ ٨ة
رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ٔة َٓ َ٘ا َِّ َ ٢
بُ ِ ٔ
َاػ َضا َوؤکَائ َ َضا ث ُ َّ ٥کَُِ ٠ضا َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َػاحٔبُ َضا َٓأ َ ِّزصَا إَِٔ ٟیطٔ
َٓإ ٔ ُِ ٥َِ ٟ ٪ت ٌِت َ َر ِٖ ٓ ِ ٔ
َاْع ِٖ ًٔٔ َ
اوبااطلرہ ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،احضک نب امثعؿ نب ایب ارضنل ،رسب نب دیعس ،رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہکرفامےتںیہہک ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےس ک ہط ےک ابرے ںیم وپاھچایگ وتآپ یلص اہللہیلعفملس
ےنرفام ااکیاسؽ کتاساک االعؿرکرھپارگفہزیچہن اچہپیناجےئوتاسےلیھت افراس ےکابدنےنھیکڈفری وک ادرھکرھپاسوک اھک
ےلارگاساکامکلآاجےئوتاےسفہزیچادارکدف۔
رافی  :اوبااطلرہ ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،احضک نب امثعؿ نب ایب ارضنل ،رسب نب دیعس ،رضحت زدی نب اخدل ینہج
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 8

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابوبرک اٟح٨فی ،حرضت ؿحاک بً ٩ث٤ا٪

َح َّسثَٔ٨یطٔ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟح َ٨ف ٔی َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓإ ٔ ِ٪
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ُّ
َاػ َضا َوؤکَائ َ َضا َو ًَ َس َزصَا
ا ًِتُرٔٓ َِت َٓأ َ ِّزصَا َوإ ٔ ََّّل ٓ ِ ٔ
َاْع ِٖ ًٔٔ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرکب ایفنحل ،رضحت احضک نبامثعؿ اؿ دنسفں ےک اسھتایبؿ رکےت ںیہ افر اس ںیم رفامےت ںیہ ہک ارگ فہ زیچ
اچہپؿیلاجےئوتاےسادارکفرہناسےلیھتافراسےکابدنےنھیکڈرفیافراسےکدعدوک ادروھک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبرکبایفنحل،رضحتاحضکنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 9

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبة ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،س٤٠ہ ب٬ٛ ٩ی ،١حرضت سویس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ ب٠ُٔ ٩ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
یٌ َة
َخ ِج ُت أََ٧ا َو َزیِ ُس بِ ُُ ٩ػو َح َ
اَ ٪و َس٤َِ ٠ا ُ ٪بِ َُ ٩رب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُس َویِ َس بِ ََ ٠َ َٔ َُ ٩ة َٗا ََ َ ٢

اس َت َِ ٤ت ٌِ ُت بٔطٔ َٗا ََٓ ٢أَبَ ِی ُت
یََ ٓ ٩و َج ِس ُت َس ِوكّا َٓأ َ َخ ِذتُ ُط َٓ َ٘ َاَّل لٔی َز ًِ ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت ََّل َو َل ٜٔىِّی أ ُ َ ِّ
َُازٔ َ
ْع ُٓ ُط َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َػاحٔبُ ُط َوإ ٔ ََّّل ِ
یت أُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َٓأ َ ِخب َ ِرتُطُ بٔظَ أ ِ َّٔ ٪
اٟش ِو ٔن
ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٌِ َ٨ا َُٔ ٩ِ ٣زَات ٔ َ٨ا ُٗ ٔض َی لٔی أَنِّی َح َح ِح ُت َٓأ َ َت ِی ُت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َُ ٔ ٘٠

َوبٔ َ٘ ِؤٟض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َو َج ِس ُت ُ َّ
ُص ّة ٓ َٔیضا ٔ٣ائ َ ُة زٔی َ٨ارٕ ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی ُت ب ٔ َضا َر ُسو َ ٢اہللٔ

ْعٓ َِضا َح ِو َّّل َٓ ٌَ َّز ِٓت َُضا َٓ٥َِ ٠
ْعٓ َِضا َح ِو َّّل َٗا ََّ ٌََ ٓ ٢ز ِٓت َُضا َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس ََ ٩ِ ٣ي ٌِز ٔ ُٓ َضا ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُط َٓ َ٘ا َِّ َ ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِّ َ ٢
ْعٓ َِضا َح ِو َّّل ٓ ٌََ َّز ِٓت َُضا َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس ََ ٩ِ ٣ي ٌِز ٔ ُٓ َضا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِحٔ َِى ًَ َس َز َصا َوو ٔ ًَائ َ َضا َوؤکَائ َ َضا َٓإ ٔ ِ٪
أَ ٔج ِس ََ ٩ِ ٣ي ٌِز ٔ ُٓ َضا ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُتطُ َٓ َ٘ا َِّ َ ٢
ک ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓ َ٘ا َََّ ٢ل أَ ِزرٔی ب ٔ َث ًَلثَةٔ أَ ِح َوا ٕ ٢أَ ِو َح ِو َٕ ٢واح ٔ ٕس
َجا َئ َػاحٔبُ َضا َوإ ٔ ََّّل َٓا ِس َت ِ٤ت ٔ ٍِ ب ٔ َضا َٓا ِس َت َِ ٤ت ٌِ ُت ب ٔ َضا َٓ َٔ٘٠ی ُت ُط َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،شعتة ،اوبرکب نب انعف ،دنغر ،ہبعش ،ہملس نب لیھک ،رضحت  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہلفغ ریض اہلل

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت زدی نب وصاحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر املسؿ نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہجد رکےن یک
رغض ےس ےلکن وت ںیم ےن اکی اچکب زپا وہا اپ ا وت ںیم ےن اےس ڑکپایل ھجم ےس اہک ہک اےس وھچڑدف ںیم ےن اہک نکیل ںیم اس اک االعؿ
رکفں اگ وت ارگ اس اک امکل آ ایگ وت کیھٹ فرہن ںیم اس ےس افدئہ ااھٹؤں اگ رضحت  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہلفغ ےتہک ںیہ ہک ںیم
ےناےنپاسویھتںیکابتاکااکنررکد اافربج مہاہجدےسفاسپولےٹوتریمےےئلہلصیفایکایگہکںیمجحرکفںافررھپںیمدمہنی
آ اوتریمیالماقترضحتایبنببعکےسوہیئںیمےناؿوکاچکبااھٹےنیکربخدیافرںیمےناؿوکاےنپاسویھتںیکابتےس
آاگہایکوترضحتایبریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ار اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنابمرکںیمےھجماکییلیھتیلمیھتسج ںیم
 ادانیرےھت ںیماےسےلرک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیمآ اآپ یلص اہللہیلعفملسےنرفام ااکی اسؽکتاس اک
االعؿ رکف وت بج اس اک اچہپےنن فاال وکیئ ہن آ ا وت ںیم رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی
اسؽکتاساکاالعؿرکفوت بج ںیمےناس اکاچہپےننفاالوکیئہناپ اوتآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااسیکیتنگ وکافر اس یلیھت
افر اس ابدنےنھ یک ڈفری یک اچہپؿ وک  اد روھک وت ارگ اس اک امکل آایگ وت کیھٹ فرہن  م اس ےس افدئہ احلص رکان رھپ ںیم ےن اس ےس
افدئہ احلص ایک رھپ اس ےک دعب ہکم ںیم ںیم رضحت ایب نب بعک ےس الم وت اوہنں ےن رفام ا ںیم ںیہن اجاتن ہک نیت اسؽ  ا اکی اسؽ
اھت۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،شعتة،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،ہملسنبلیھک،رضحت ادیریضاہللاعتٰیلہنعنبہلفغریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 10

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩برش ،ب٬ز ،طٌبہ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١حرضت سویس ب٠ُٔ ٩ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َرنٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِی ٕ ١أَ ِو أَ ِخب َ َر ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦وأََ٧ا ٓ ٔیض ٔ َِٗ ٥ا َ٢
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
یٌ َة ٓ ََو َج ِس ُت َس ِوكّا َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اَ ٪و َسَ ٤َِ ٠
َخ ِج ُت ََ ٍَ ٣زیِسٔ بِ ُٔ ٩ػو َح َ
ا ٪بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُس َویِ َس بِ ََ ٠َ َٔ َُ ٩ة َٗا ََ َ ٢

ْعٓ ََضا ًَا ّ٣ا َواح ّٔسا
اس َت َِ ٤ت ٌِ ُت ب ٔ َضا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َب ٌِ َس ًَ ِ ٔ
رش ٔسَ ْٔ٨ن َي ُ٘و َُّ َ ٢
إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٓ ِ

دبعارلنمحنبرشب،ب،ہبعش،ہملسنبکہتل،رضحت ادینبہلفغریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمرضحتزدینبوصاحؿ
افر رضحت املسؿ نب رہعیب ریض اہلل اعت ٰیل ہنع ےک اسھت ت ال وت ںیم ےن اکی اچکب اپ ا ابح  دحثی ایس رطح ےہ ہبعش ےتہک ںیہ ہک

دساسؽےکدعبںیمےناؿےسانسفہرفامےتےھتہکاکیاسؽکتاساکاالعؿرکف۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشب،ب،ہبعش،ہملسنبکہتل،رضحت ادینبہلفغریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
ابدنےنھیکڈفریافراسیلیھتیکاچہپؿافردشمگہرکبویںافرافوٹنںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 11

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اَّلً٤ع ،ابوبرک اب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابْ٤٧ ٩ر ،سٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساہلل ب ٩جٌرف
رقی ،ػاحب ٣ش ٥٠رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رف اَّ ٟزق ِّ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َ٩
ا ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ئ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ

بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥جٔ٤ی ٌّا ث َ ًَلثَ َة أَ ِح َوا ٕ ٢إ ٔ ََّّل َح َّ٤ا َز بِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٓإ ٔ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔطٔ ًَا َٔ ِ ْ٣ن
اَ ٪و َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة َو َح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ أَ َح ْس یُ ِدبٔرُ َک بٔ ٌَ َسز ٔ َصا َوو ٔ ًَائ َٔضا َوؤکَائ َٔضا
أَ ِو ثَ ًَلثَ ّة َوفٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ

َاس َت ِ٤ت ٔ ٍِ ب ٔ َضا
َٓأ َ ًِ ٔل َضا إٔیَّا ُظ َو َزا َز ُسٔ َِیا ُ ٪فٔی رٔ َوایَ ٔة َؤٛی ٍٕ َوإ ٔ ََّّل َٓه ٔ َی ََ ٛشبٔی ٔ٣َ ١اَ ٔ ٟ
ک َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ََّّل ٓ ِ

ہبیتقنبدیعس،رجری،االشمع،اوبرکبانبایبہبیش،فعیک،انبریمن،ایبخمیعاا،ایفسؿ،دمحمنباح م،دبعاہللنبرفعجرح ،اصبحملسم
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن ایس دحثییک فلتخم دنسںیایبؿیک ںیہامحد نب ہملس یک رفاتی ےہہک دف اسؽ  ا نیت اسؽ کت االعؿ اک ذرک
ےہافراسےکالعفہابح رفا اتںیمنیتاسؽکتاالعؿرکےناکذرکےہابح دحثیابمرہکایسرطحےسےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،االشمع،اوبرکب انبایبہبیش،فعیک،انبریمن،ایفسؿ،دمحمنباح م،دبعاہللنبرفعجرح ،اصبحملسم
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احویجںیکدشمگہزیچفںاکایبؿ...
ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
احویجںیکدشمگہزیچفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 12

راوی  :ابواٟلاہز ،یو٧ص بً ٩بساَّلًلیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر بً ٩بساہلل ب ٩اَّلطخ ،یحٌی ب٩
ًبساٟزح ٩٤ب ٩حاكبً ،بساٟزح ٩٤بً ٩ث٤ا ٪اٟتیِم حرضت ًبساٟزح ٩٤بً ٩ث٤انی تیِم رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔ َویُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َِ ْٜر ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
ِم أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
اہللٔ بِ ٔ ٩اِلِ َ َط ِّخ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩حاكٔبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤

َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ َ٘ ُٟ ٩لةٔ ا َِ ٟحادِّ

اوبااطلرہ ،ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب نب دبعاہلل نب االجش ،ییحی نب دبعارلنمح نب احبط،
دبعارلنمحنبامثعؿایمیتلرضحتدبعارلنمحنبامثعینیمیتریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
احویجںیکدشمگہزیچااھٹےنےسعنمرفام ا۔
رافی  :اوبااطلرہ،ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنبدبعاہللنباالجش،ییحینبدبعارلنمحنباحبط،

دبعارلنمحنبامثعؿایمیتلرضحتدبعارلنمحنبامثعینیمیتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
احویجںیکدشمگہزیچفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 13

راوی  :ابوكاہز یو٧ص بً ٩بساَّلًلیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ب ٍٜاب ٩سوازة ابی سا ٥ٟجیشتانی ،زیس ب ٩خاٟس
اٟح٬ىی حرضت زیسہ ب ٩خاٟس جہىی

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رک بِ ٔ٩
اٟلاصٔز ٔ َویُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
َس َوا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسا ٥ٕ ٔ ٟا َِ ٟح ِیظَ ان ٔ ِّی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢آ َوی َؿ َّاّ ٟة
ا٣َ ٢ا  ٥َِ ٟي ٌَُ ِّزٓ َِضا
َٓ ُض َو َؿ ٌّ

اوباطرہ ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،بکع انب  اادة ایباسمل حبستااین ،زدی نب اخدل اینھجل رضحت زدیہ نب
اخدلینہجےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اسجآدیمےندشمگہزیچوکااھٹ اوتفہرمگاہےہبجکتہک

اسدشمگہزیچاکاالعؿہنرکے۔

رافی  :اوباطرہویسننب دبعاالیلع،دبعاہللنب فبہ ،رمعف نباحرث،بکعانب اادةایباسملحبستااین،زدی نباخدلاینھجل رضحت
زدیہنباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرےکامکلیکااجزتےکریغباساکدفدھدفےنہیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
اجونرےکامکلیکااجزتےکریغباساکدفدھدفےنہیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 14

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

رس خٔزَاُ َ ٧ت ُط َٓیُ َِ ٨ت َ٘ َ ١كَ ٌَا ُُ ٣ط إٔ٤َ َّ ٧ا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َی ِحُ٠ب َ َّن أَ َح ْس َ٣ا ٔط َی َة أَ َح ٕس إ ٔ ََّّل بٔإٔذِٔ٧طٔ أَیُحٔ ُّب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪تُ ِؤتَی َُ ِ ٣
رشبَ ُت ُط َٓ ُتَ َ ِٜ

ُضو َُ ََ ٣وا ٔطیض ٔ ِ ٥أَكٌِ ََٔ ٤ت ُض ًََِ ٓ ٥ل َی ِحُ٠ب َ َّن أَ َح ْس َ٣ا ٔط َی َة أَ َح ٕس إ ٔ ََّّل بٔإٔذِٔ٧طٔ
َت ِدز ُ ُُ َٟ ٪ض ُِ ُ ٥

ییحینبییحی،امکلنباسن،انعف،انبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
وکیئآدیمیسکاجونراکدفدھاسےکامکلیکااجزتےکریغبہندفےہایک مےس وکیئدنسپرکاتےہہکاسیکوکڑھٹیںیماسھگاجےئ
اس ےک زخاہن وک وتڑا اجےئ افر اس اک اھکان اکنؽ ایل اجےئ ویکہکن اجونرفں ےک ونھتں ںیم اؿ اک اھکان عمج ایک اجات ےہ وت وکیئ آدیم یسک
اجونراکدفدھایکسااجزتےکریغبہندفےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلنباسن،انعف،انبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
اجونرےکامکلیکااجزتےکریغباساکدفدھدفےنہیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 15

راوی ٗ :تیبة ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ب ٩سٌس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبةً ،لی ب٣ ٩ش٬ز ،ابْ٤٧ ٩ر ًبیساہلل ،ابواٟزبیٍ،
ابوکا ،١٣زہْر ب ٩رحب

َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِّ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز و
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
وسی ک ُ ُّ١
وب َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٣ُ ٩
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥جٔ٤ی ٌّا َٓیُ َِ ٨ت َث َ ١إ ٔ ََّّل
َص ُؤ ََّل ٔ
َّ
َک َوایَ ٔة َ٣إ ٔ ٟک
اِ ٠ٟی َث بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َٓإ ٔ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔطٔ َٓیُ َِ ٨ت َ٘ َ ١ك َ ٌَا ُ٣طُ َ ٔ

مس
ہبیتق نبدیعس،دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنب ھر،انبریمندیبعاہلل،اوبارلعیب،اوباکلم،زریہنباسدحثی
فَ
یک است دنسںی ذرک یک یئگ ںیہ ثیل نب دعس یک دحثی ےک العفہ ابح  رفاوتیں ںیم ُتب َْی َق َل اک ظفل زموکر ےہ افر اس ثیل نب دعس یک
فَ
دحثیںیم ُتب َْی َق َل َطعَاام ُ ُةےکاافلظزموکرںیہ۔
مس
رافی  :قتبتةنبدیعس ،دمحم نبرحم،ثیلنبدعس،اوبرکب نبایب سبتة،یلعنب ھر ،انبریمندیبعاہلل،اوبارلعیب،اوباکلم،زریہنب

رحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿونازیےکایبؿںیم...
ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
امہمؿونازیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 16

راوی ٗ :تیبہ ،سٌیسٟ ،یث ،سٌیس ،ابی سٌیس ،حرضت ابورشیح ًسوی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َص ِت
رشیِ ٕح ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سِ ٌَ ٔ٤ت أُذَُ َ ٧
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ
ای َوأَ ِب َ َ
رک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َجائٔزَ َت ُط
َخ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ای ح ْٔ َن َتک َ ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ًَ ِی ََ ٨

َٗاُٟوا َو َ٣ا َجائٔزَتُطُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢یَ ِو ُ٣طُ َوَِ ٟی َُ ٠تطُ َو ِّ
ک َٓ ُض َو َػ َس َٗ ْة ًََِ ٠یطٔ َو َٗا َ٢
اَ ٪و َرا َئ ذََ ٔ ٟ
اٟـ َیا َٓ ُة ثَ ًَلثَ ُة أَیَّا٤ََ ٓ ٕ ٦ا ک َ َ
َخ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خْ ِ ّرا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َ ٩ِ ٣ک َ َ
ہبیتق،دیعس،ثیل،دیعس،ایبدیعس،رضحتاوبرشحیدعفیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہہکریمےاکونںےن
انسافرریمیآوھکنںےنداھکی سجفتقہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجآدیماہللرپافرآرختےکدؿرپاامیؿراتھک
وہ وت اےس اچےئہ ہک فہ اےنپ امہمؿ اک ارکاؾ رکے افر اس یک اخرط وتاعض رکے۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ
امہمؿ یک اخرط وتاعض ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی دؿ افر اکی رات افر نیت دونں کت اس یک امہمؿ ونازی
رکے اس ےک دعب فہ اس رپ دصہق ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم اہلل رپ آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اےس
اچےئہہکفہریخیکابتےہک افہاخومشرےہ۔
رافی  :ہبیتق،دیعس،ثیل،دیعس،ایبدیعس،رضحتاوبرشحیدعفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
امہمؿونازیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 17

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،وٛیًٍ ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ٘٣بری ،حرضت ابورشیں خزاعی رضی

اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ٩
ئ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
رشیِ ٕح ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّّ ٥َ ٠
اٟـ َیا َٓ ُة ثَ ًَلثَ ُة أَ َّیاَ ٕ ٦و َجائٔزَتُطُ یَ ِو َْ ٦وَِ ٟی َْ ٠ة َو ََّل یَ ٔح َُّ ٔ ٟ ١ز ُج ٕ١
أَبٔی ُ َ
ْقیطٔ بٔطٔ
ٕ یُ ِؤث ُُٔ ٤ط َٗا َُ ٢ي٘ٔی َُ ٨ِ ٔ ً ٥س ُظ َو ََّل َط ِی َئ َُ ٟط َي ِ ٔ
یَ ٨ِ ٔ ً ٥س أَخٔیطٔ َحًَّی یُ ِؤث َُٔ ٤ط َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َِ ٛی َ
ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ ٪يُ٘ ٔ َ
اوبرکبی ،دمحم نب العء ،فعیک ،دبعادیمحل نب رفعج ،دیعس نب ایب دیعس ربقمی ،رضحت اوبرشںی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا
امہمؿ ونازی نیت دونں کت ےہ افر اس یک اخرط وتاعض اکی دؿ افر اکی رات کت افر یسک املسمؿ ےک ےئل آدیم ےک ےئل الحؽ
ںیہن ہک فہ اےنپ اھبیئ ےک اپس اینتدری  ماؾ رکے ہک فہ اےس انگہ اگر رک دے احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽفہ اےس ےسیک
انگہاگررکدےاگآپیلص اہللہیلعفملسےنرفام افہآدیماسےک اپسرہھٹےہکاس ےکاپساسیکامہمؿونازیےکےئلھچک
ہنےچب۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،فعیک،دبعادیمحلنبرفعج،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرشںیزخایعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
امہمؿونازیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 18

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوبرک ح٨فیً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ،سٌیس ٘٣بری حرضت ابورشیح خزاعی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی أَُ َّ ٧ط
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َي ٌِىٔی ا َِ ٟح َ٨ف ٔ َّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َص ًَ ِیىٔی َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠يی ح ْٔ َن َتک َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رشیِ ٕح ا ُِ ٟدزَاعٔ َّی َي ُ٘وَّلُ َسِ ٌَ ٔ٤ت أُذَُ َ ٧
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ُ َ
ای َو َب ُ َ
َّ
یَ ٨ِ ٔ ً ٥س أَخٔیطٔ َحًَّی یُ ِؤث َُٔ ٤ط ب ِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا فٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
یٍ
ََک ٓ ٔیطٔ َو ََّل َی ٔح ُِّٔ ١لَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪يُ٘ ٔ َ
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ اِ ٠ٟیثٔ َوذ َ َ
ٓ ََذ َ َ

دمحم نب ینثم ،اوبرکب یفنح ،دبعادیمحل نب رفعج ،دیعس ربقمی رضحت اوبرشحی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے اکونں
ےنانسافرریمیآوھکنںےنداھکیافرریمےدؽےن ادراھکسجفتقہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھپثیلیکدحثی
یکرطحذرکایک افراس ںیمذرکےہہک  مںیمےسیسکےک ےیلالحؽںیہنہکفہاےنپ اھبیئےکاپساینتدریرہھٹے اہیںکت ہک
اےسانگہاگررکےاسیجہکفعیکیکدحثیںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنبرفعج،دیعسربقمیرضحتاوبرشحیزخایعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
امہمؿونازیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 19

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابی خْر ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

ْقو٨َ َ ٧ا ٓ ََ٤ا َت َزی َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
ک َت ِب ٌَ ُث َ٨ا َٓ َ٨ِ ٨ز ٔ ُ ٢بٔ َ٘ ِوًََ ٕٓ ٦ل َي ِ ُ
٠ـ ِی ٕٔ َٓاٗ َِبُ٠وا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ي ِٔ ٌَُ٠وا َٓد ُُذوا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ح ََّّ ٙ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ٧ ٪زَ ِٟت ُِ ٥بٔ َ٘ ِوَٕٓ ٦أ َ َ٣زُوا َل ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا َی َِ ٨بغٔی َّ ٔ ٟ
اٟـ ِی ٕٔ َّأ ٟذی
َی َِ ٨بغٔی َُ ٟض ِ٥
قتبتہ نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،ایب ریخ ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ

رفامےتںیہہکمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽ!ےبکشآپیلصاہللہیلعفملسںیمہےتجیھبںیہوتمہاکی ایسیوقؾےکاپساج
رکارتےتںیہوجہکامہریامہمؿونازیںیہنرکےتوتاسےکابرےںیمآپیلصاہللہیلعفملساکایکمکحےہ؟وتر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م یسک ایسی وقؾ ےک اپس ارتف وت ارگ فہ اہمتری (اس رطح دختم رکںی) سج رطح ہک اکی املسمؿ یک
ایض تف یک اجیت ےہ وت  م اےس وبقؽ رکول افر ارگ فہ اس رطح ہن رکںی وت رھپ اؿ ےس ایضتف اک اس دقر قح ےل ول ک ان ہک اؿ رپ اکی
امہمؿاکقحوہاتےہ۔
رافی  :قتبتہنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچبوہاامؽاملسمونںیکریخوخایہںیماگلےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
اچبوہاامؽاملسمونںیکریخوخایہںیماگلےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 20

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفوح ،ابواَّلطہب ،ابی نرضة ،ابی سٌیس خسری حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح ُ ٩فٔی َس َ ٕ
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِط َض ٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َص ُظ یَٔ٤ی ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَّل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َجا َئ َر ُج ًَْ ١ل َی َراح ٔ َٕ ٠ة َُ ٟط َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ي ِ ٔ
َص ُٖ َب َ َ
اُ َٟ ٪ط ٓ َِـ َْ ٩ِ ٣ٔ ١زاز ٕ ََِٓ ٠ی ٌُ ِس بٔطٔ ًَل َی َََّ ٩ِ ٣ل َزا َز
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ٓ َِـ ُ
 ١هَ ِضز ٕ ََِٓ ٠ی ٌُ ِس بٔطٔ ًَل َی َََّ ٩ِ ٣ل هَ ِض َز َٟطُ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
َک ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َٔ ٨
ََک َحًَّی َرأَیِ َ٨ا أَُ َّ ٧ط ََّل َح َِّٔ ٙلَ َح ٕس ٔ٨َّ ٣ا فٔی ٓ َِـ ٕ١
اٖ ا ِ٤َ ٟا ٔ٣َ ٢ا ذ َ َ
َُ ٟط َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
ابیشؿ نب رففح ،اوباالبہش ،ایب رضنة ،ایب دیعس دخری رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکرفامےتںیہمہیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکاسھتاکیرفسںیمےھتوتاکیصخشاینپ ااریرپآ اافرداںیئابںیئوھگرےن
اگل وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا سج ےکاپس زادئ  ااری وہ وتفہ اےسدے دے افر سج ےکاپس اچب وہا زادراہ وہ وتفہ
اس آدیم وک دے دے ہک سج ےک اپس زادراہ ہن وہ رھپآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ یک ومسقں وک ذرک رفام ا اہیں کت ہک مہ ےن
ایخؽایکہکمہںیمےسیسکوکاےنپزادئامؽںیمقحںیہنےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففح،اوباالبہش،ایبرضنة،ایبدیعسدخریرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجیمکوہوتبسےکزادراہآسپںیمالمےنافرآسپںیمومااسترکےنےکاابحتسبےکب...
ابب  :رگیزپیزیچاکایبؿ
بجیمکوہوتبسےکزادراہآسپںیمالمےنافرآسپںیمومااسترکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 21

راوی  :اح٤س ب ٩یوسٕ اززی ،نرض ،اب٣ ٩ح٤س ی٤امیً ،رک٣ہ ،اب٤ً ٩ار ،حرضت ایاض ب ٩س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اض بِ ُ٩
رض َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ َ ٟامیم ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة َوص َُو ابِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَ َ٨ا إٔیَ ُ
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َ
َّ
َح َب ٌِ َف
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٕ َٓأ َػابَ َ٨ا َج ِض ْس َحًی صَ َ٨َ ٤ِ ٤ا أَ َِ َ ٨ِ َ ٧ ٪
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٢

هَ ِضزَٔ٧ا َٓأ َ ََ ٣ز ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َ٨َ ٌِ ٤ا َ٣زَاو ٔ َزَ٧ا ٓ ََب َش ِل َ٨ا َُ ٟط َ ٔ ٧ل ٌّا َٓا ِج َت ََ ٍَ ٤زازُ ا ِِ َ٘ ٟوًَ ٔ ٦ل َی اَ ٨ِّ ٟل ٍٔ َٗا َ٢
رش َة ٔ٣ائ َ ّة َٗا ََٓ ٢أَک َ ِ٨َ ٠ا َحًَّی َطب ٔ ٌِ َ٨ا َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّ ٥حظَ ِوَ٧ا
َک ِب َـ ٔة ا ِ٨ِ ٌَ ٟز ٔ َوِ َ ٧ح ُ ٩أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
َٓ َت َلا َو ُِ ٟت ِٔل َ ِحز ٔ َر ُظ َ ٥ِ ٛص َُو َٓ َحزَ ِرتُ ُط َ َ
ئ َٗا ََ َٓ ٢حا َئ َر ُج ْ ١بٔإ ٔ َزا َوة ٕ َُ ٟط ٓ َٔیضا ُِ ٧ل َٔ ْة َٓأ َ ِرفُ ََضا فٔی َٗ َسحٕ
ُجزُبَ َ٨ا َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض َِ ٩ِ ٣ٔ ١و ُؿو ٕ
َ
ِ
ک ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ْة َٓ َ٘اُٟوا َص ِ ٩ِ ٣ٔ ١ك َ ُضو ٕر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
رش َة ٔ٣ائ َ ّة َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥جا َئ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َٓ َت َو َّؿأَ٧ا ک ُ ُّ٨َ ٠ا َُ ٧سُِ ٔٔ ُ٘ ُط َزُِ َٔ َ٘ ّة أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠رفَْ ا َِ ٟو ُؿو ُئ
ادمح نب ویفسازدی ،رضن ،انب دمحم امییم ،رکعہم ،انب امعر ،رضحت ا اس نبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
وہےئرفامےتںیہہک مہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکاسھت اکیزغفہںیمےلکن وتںیمہفاہںتہبتقشم وہیئ اہیںکتہک مہ
ےناینپھچک اارویںوکذحبرکےناکارادہرکایلوتاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنمکحرفام اہکمہاےنپاےنپزادراہوکااھٹکرکںیرھپ
مہےناسےکےئلڑمچےاک اکیدرتس وخاؿاھچب اسجرپ بسولوگںےکزادراہوکااھٹک ایکایگرافیےناہکہکںیمےن اسڑمچے
ےک ڑکٹے وکدےنھکی ےک ےئلآےگڑباھہک فہ انتک ڑبا ےہ وت فہ رقتابی اکی رکبی ےک ےنھٹیبیک ہگج ےک ربارب اھت افر مہ وچدہ  ایک داداد
ںیمےھترا فیےتہکںیہہکمہےناھک ااہیںکتہکمہبسریسوہےئگرھپمہےناےنپاھکےنےکولیھتںوکرھبایلوتاہللےکیبنیلص
اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا ایکفوض اک اپین ےہ وت اکیآدیمولےٹ ںیم وھتڑااس اپین ےلرک آ اآپ یلص اہللہیلعفملس ےن اس ںیم ےس اپین
اکیایپےلںیم ڈاالوتمہ بس ےناسےسفوضایک افروچدہ  اارفادےنوخباپیناہب ارافیےتہکںیہہکرھپاسےکدعبآھٹآدیم
آےئوتفہےنہکےگلایکفوضاکاپینےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکمہفوضےسافرغوہےکچںیہ۔
رافی  :ادمحنبویفسازدی،رضن،انبدمحمامییم،رکعہم،انبامعر،رضحتا اسنبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
نجاکرففںوکےلہپامالؾد ااج اکوہا ےساکرففںوکدفابرہامالؾیکدتوتد ےغ...
ابب  :اہجداکایبؿ
نجاکرففںوکےلہپامالؾد ااج اکوہا ےساکرففںوکدفابرہامالؾیکدتوتد ےریغباؿےسگنجرکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 22

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،س٠ی ٥ب ٩احرض ،حرضت ابً ٩و ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
ئ َٗ ِب َ١
اٟس ًَا ٔ
رض ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََٛ ٢ت َِب ُت إلٔ َی َ٧آ ٍٕٔ أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ُِّ ٩
یِم َح َّسثَ َ٨ا ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ُ ٩أَ ِخ َ َ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ک فٔی أَ َّو ِٔ ٢اْل ٔ ِس ًَلِ َٗ ٔ ٦س أَُ ََار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی بَىٔی ا ِِ ٤ُ ٟؼ َلَ ٙٔ ٔ ٠وص ُِ٥
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔٗ ٢ا ََ ََٜٓ ٢ت َب إلٔ َ َّی إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
اب یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا ََ ٢ی ِحٌ َی أَ ِح ٔشبُ ُط َٗا َُ ٢ج َویِز ٔ َی َة أَ ِو
وَ ٪وأَ ِن ٌَا ُُ ٣ض ُِ ٥ت ِش َقی ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ُ َُّار َ
ئ َٓ َ٘ َت ََ٘ ٣ُ ١ات ٔ ََ ٠ت ُض َِ ٥و َس َيی َسب ِ َی ُض َِ ٥وأَ َػ َ

َٗا َ ٢ا ِٟب َ َّت َة ابِ ََ ٨ة ا َِ ٟحار ٔٔث َو َح َّسثَىٔی َص َذا ا َِ ٟحس َ
َاک ا َِ ٟح ِی ٔع
ا ٪فٔی ذ َ
ٔیث ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوک َ َ
ییحی نب ییحی یمیمت ،میلس نب ارضح ،رضحت انب توؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انعف ریض
اہلل اعتٰیلہنعوکاھکلافراؿےساتقؽےسلبقاکرففںوکامالؾیکدتوتدےنیےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنےھجماھکلہکہیابت
ادتباءامالؾ ںیم یھتویکہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنینب قلطصمرپ ہلمح ایکاس احؽںیمہکفہےب ربخ ےھتافراؿ ےکاجونر
اپینیپر ےہےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےکوجگنجرمدفںوکلتقایکافرابویقںوکدیقرکایلافراسدؿرضحتوجریہیریض
اہللاعتٰیلاہنعآپ یلصاہللہیلعفملسوکںیلمرافیاتہکےہہکریماامگؿےہہکرضحت وجریہیریضاہللاعتٰیلاہنعاحرثیکیٹیب ںیہ
افرہیدحثیےھجمانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿیکویکہکنفہاسرکشلںیمےھت۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،میلسنبارضح،رضحتانبتوؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
نجاکرففںوکےلہپامالؾد ااج اکوہا ےساکرففںوکدفابرہامالؾیکدتوتد ےریغباؿےسگنجرکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 23

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٪

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا َُ ٢ج َویِز ٔ َی َة ب ٔ َِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث َو٥َِ ٟ
َي ُظ َّ
ک
دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،انب توؿ ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس رطح ہی دحثی وقنمؽ ےہ افر اس ںیم ےہ ہک رضحت وجریہی
احرثیکیٹیبںیہافرکشںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبتوؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکشلاکاریمانبےنافراےسفتیصافراہجدےکآدابفریغہےکااکحؾدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلاکاریمانبےنافراےسفتیصافراہجدےکآدابفریغہےکااکحؾدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 24

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ب ٩جزاح ،سٔیا ،٪اسحا ٚاب ٩ابزاہی ،٥حرضت یحٌی ب ٩آز ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ًَِ ٣ل ُظ ًَ َِ ٠ی َ٨ا إ ٔ ًَِ ٣ل ّئ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک نب رجاح ،ایفسؿ ،ااحسؼ انب اربامیہ ،رضحت ییحی نب آدؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
ایفسؿےنںیمہہیدحثیایبؿیکافراہکہکہیدحثیاوہنںےنرضحتہمقلعنبرمدثےنںیمہوھکلایئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ایفسؿ،ااحسؼانباربامیہ،رضحتییحینبآدؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلاکاریمانبےنافراےسفتیصافراہجدےکآدابفریغہےکااکحؾدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 25

راوی ً :بساہلل ب ٩ہاطً ،٥بساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثس ،حرضت س٠امی ٪ب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط َٕ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُس ِٔ َیا َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس

رسیَّ ٕة أَ ِو َػا ُظ فٔی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ ََّ ٣ز أَ ّٔ ْ٣را ًَل َی َج ِی ٕع أَ ِو َ ٔ
ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َخ َّ
رف بٔاہللٔ اُِزُوا َو ََّل
اػتٔطٔ ب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ َو َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ط ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َخْ ِ ّرا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اُِزُوا ب ٔ ِ
اس ٔ ٥اہللٔ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٗاتُٔ٠وا ََ َ َٛ ٩ِ ٣

رشَ ْٔٛن َٓا ِز ًُ ُض ِ ٥إلٔ َی ثَ ًَل ٔث خ َٔؼا ٕ ٢أَ ِو خ ًَٔل ٕ٢
َت ُِ ُّ٠وا َو ََّل َت ِِس ُٔروا َو ََّل َت ُِ ٤ثُ٠وا َو ََّل َت ِ٘ ُتُ٠وا َوّ ٔ ٟ
یت ًَ ُس َّو َک ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
یسا َوإٔذَا ََ ٔ ٟ٘
وک َٓاٗ َِب ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥و َُّ ٛ
وک َٓاٗ َِب ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥و َُّ ٛ
ٕ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ث ُ َّ ٥ا ِزًُ ُض ِ٥
ٕ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ث ُ َّ ٥ا ِزًُ ُض ِ ٥إلٔ َی ِاْل ٔ ِس ًَلَٓ ٔ ٦إ ٔ ِ ٪أَ َجاب ُ َ
َٓأَیَّ ُت ُض٣َ َّ٩ا أَ َجاب ُ َ

یَ ٩و ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا ًَل َی
ک َٓ َُ ٠ض ِ٣َ ٥ا َ ٤ُِ ٠ٟٔضا ٔجز ٔ َ
إلٔ َی اَّ ٟت َح ُّو َٔ ٩ِ ٣ٔ ٢زارٔص ِٔ ٥إلٔ َی َزارٔ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩وأَ ِخبٔرِص ُِ ٥أَُ َّ ٧ض ِ ٥إ ٔ ُِ٠ٌََ ٓ ٪وا ذََ ٔ ٟ
یَٓ ٩إ ٔ ِ ٪أَبَوا أَ ِ ٪یَ َتح َّوُٟوا ٔ٨ِ ٣ضا َٓأ َ ِخب ٔ ِرصُ ٥أَُ َّ ٧ضَ ٥یُٜوَ َ ٧
اب ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َی ِحزٔی ًََِ ٠یض ٔ ُِ ٥ح ٥ُ ِٜاہللٔ َّأ ٟذی َی ِحزٔی
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ْع ٔ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ُوَٛ ٪أ ِ َ
ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َو ََّل یَُٜو ُُ َٟ ٪ض ِ ٥فٔی ا َِ ٔ ٨َِ ٟیٔ ٤ة َوا َِِ ٟٔی ٔئ َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ َحاصٔ ُسوا َ ٍَ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َٓإ ٔ ِ ٪ص ُِ ٥أَبَ ِوا ٓ ََش ُِ ٠ض ِ ٥ا ِٟحٔزِ َی َة َٓإ ٔ ِ٪
وک َٓاٗ َِب ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥و َُّ ٛ
وک أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َ١
اُص َت أَصِ َ ١ح ِٔؼ َٕٓ ٩أ َ َرازُ َ
ص ُِ ٥أَ َجاب ُ َ
ٕ ًَ ُِ ٨ض َِٓ ٥إ ٔ ِ ٪ص ُِ ٥أَبَ ِوا َٓا ِس َتٌ ِٔ ٩بٔاہللٔ َو َٗات ٔ ُِ ٠ض َِ ٥وإٔذَا َح َ ِ
ک َٓإٔ ٥ِ َُّٜ٧أَ ِ٪
ک َوذ ٔ ََّ ٣ة أَ ِػ َحاب ٔ َ
َُ ٟض ِ ٥ذ ٔ ََّ ٣ة اہللٔ َوذ ٔ ََّ ٣ة َ٧ب ٔ ِّیطٔ ٓ ًََل َت ِح ٌَ ُِ َٟ ١ض ِ ٥ذ ٔ ََّ ٣ة اہللٔ َو ََّل ذ ٔ ََّ ٣ة َ٧ب ٔ ِّیطٔ َو َل ٩ِٔ ٜا ِج ٌَ ُِ َٟ ١ض ِ ٥ذ ٔ ََّ ٣ت َ
اُص َت أَصِ َ ١ح ِٔؼ َٕٓ ٩أ َ َرازُو َک أَ ِ٪
رفوا ذ ٔ ََّ ٣ة اہللٔ َوذ ٔ ََّ ٣ة َر ُسؤٟطٔ َوإٔذَا َح َ ِ
رفوا ذ ٔ ََ ٥ِ ُٜ٤َ ٣وذ ٔ َ ٥َ ٣أَ ِػ َحابٔ ٥ِ ُٜأَص َِو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ ٪تُ ِد ٔ ُ
تُ ِد ٔ ُ

یب حُ ٥َ ِٜاہللٔ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَ ََِّ ٦ل
ک َٓإَٔ َّ ٧
تُ ِ٨ز ٔ َُ ٟض ًَِ ٥ل َی حُ ٥ٔ ِٜاہللٔ ٓ ًََل تُ ِ٨ز ٔ ُِ ٟض ًَِ ٥ل َی ُح ٥ٔ ِٜاہللٔ َو َل ٩ِٔ ٜأَِ٧ز ٔ ُِ ٟض ًَِ ٥ل َی حَُ ٔ٤ِٜ
ک ََّل َت ِسرٔی أَ ُت ٔؼ ُ
َک ُت َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َ٘ ٤ُ ٔ ٟات ٔ ٔ ١بِ ٔ٩
َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َز إ ٔ ِس َح ُ ٙفٔی ٔ ٔ
آَخ َحسٔیثٔطٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩آ َز ََٗ ٦ا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
َّاَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ َُ ٩ص ِی َؼ ٕ ٩ِ ًَ ٥ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ِّْٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی
َّاَٗ ٪ا َ ٢یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی أَ ََّ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٪ة َي ُ٘وُٟطُ َّٔلبِ َٔ ٩حی َ
َحی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ

دبعاہللنباہمش،دبعارلنمحانبدہمی ،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتی
رکےتوہےئرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسبجیسکآدیموکیسکرکشل ارسہیاکاریمانبےتوتآپیلصاہللہیلعفملساےس
اخص وطر رپ اہلل ےس ڈرےن افر وج اؿ ےک اسھت وہں اؿ ےک اسھت الھبیئ رکےن یک فتیص رفامےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ااہللاکانؾےلرکاہلل ےک راےتسںیماہجدرکفدہعینکش ہنرکفافر ہلثمہنرکف افر یسکےچبوک لتقہنرکفافر بج اہمترااےنپدنمش
رشموکںےساقمہلبوہاجےئوتاؿوکنیتابوتںیکدتوتدانی فہاؿںیمےسسجوکیھبوبقؽرکںیلوتاؿےکاسھتگنجےسرک
اجان رھپ اںیہن امالؾ یک دتوت دف وت ارگ فہ ریتی دتوت امالؾ وک وبقؽ رک ںیل وت اؿ ےس گنج ہن رکان رھپ اؿ وک دتوت دانی ہک اانپ رہش
وھچڑرک اہمرجنی ےکرھگفں ںیمےلچ اجںیئ افر اؿ وک ربخ ددیںیہک ارگ فہ اسرطحرک ںیل وت وج اہمرجنی وک لم راہ ےہفہ اںیہن یھب
ےلم اگ افر اؿ یک فہ ذہم دار اں وہں یگ وج اہمرجنی رپ ںیہ افر ارگ فہ اس ےس ااکنر رک دںی وت اںیہن ربخ دے دف ہک رھپ اؿ رپ داہییت
املسمونںاکمکحوہاگافراؿ رپ اہللےکفہااکحؾاجریوہں ےگوجہکومونمں رپ اجری وہےتںیہافراںیہناہجدےکریغبامؽ تمینغ
افرامؽ فیےںیم ےسوکیئ ہصحںیہن ےلم اگافرارگ فہ اہمتریدتوتوبقؽ رک ںیل وت  میھب اؿ ےسوبقؽ رکفافر اؿ ےسگنجہن رکف
افرارگفہااکنررک دںیوتاہللیکدمدےکاسھت اؿےساتقؽ رکف افر بج م یسکہعلقاک احمرصہرکولافرفہہعلقفاےلاہللافرر اؽوک
یسکابترپاضنمانباناچںیہوت ماؿےکےئلہناہللےکاضنمافرہنیہاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسوکاضنمانبانہکلب ماےنپآپ
وکافراےنپاسویھتںوکاضنمانبانویکہکناہمترےےئلاےنپافراےنپاسویھتںےکدہعےس رھپاجاناسابتےسآاسؿےہہک ماہلل
افراسےکر اؽےکدہعوکوتڑفافربج میسکہعلقفاولںوکاحمرصہرکولافرفہہعلقفاےلہیاچےتہوہںہک ماںیہناہللےک مکح
ےکاطمقبہعلقےساکنولوت ماہللےکمکحےکاطمقبہناکنولہکلباںیہناےنپمکحےکاطمقباکنولویکہکن ماسابتوکںیہناجےتنہک
اہمتریراےئافرااہتجداہللےکمکحےکاطمقبےہ اںیہن۔
رافی  :دبعاہللنباہمش،دبعارلنمحانبدہمی،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

رکشلاکاریمانبےنافراےسفتیصافراہجدےکآدابفریغہےکااکحؾدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 26

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،طٌبة٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس ،حرضت س٠امی ٪ب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ ٣َ ٩زثَ ٕس أَ َُّ ٪سََ ِ ٠امی َ٪
اٟظ ٔ ٔ
رسیَّ ّة َز ًَا ُظ َٓأ َ ِو َػا ُظ َو َس َ
اٚ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َب ٌَ َث أَ ّٔ ْ٣را أَ ِو َ ٔ
بِ َ ٩ب ُ َزیِ َس َة َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ا َِ ٟحس َ
ا٪
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ
اجحجنباشرع،دبعادمصلنبدبعاولارث،شعتة،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتی
رکےت وہےئایبؿ رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس بج یسک وک اریم انبرک  ا وکیئ رسہی ےتجیھب وتآپ یلص اہلل ہیلعفملس اےس

فتیصرفامےت۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعادمصلنبدبعاولارث،شعتة،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلاکاریمانبےنافراےسفتیصافراہجدےکآدابفریغہےکااکحؾدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 27

راوی  :ابزاہی٣ ،٥ح٤س بً ٩بساٟوہاب ،حشْن ب ٩وٟیس حرضت طٌبہ

رفا ُئ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا
اب ا َِّ َ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ
اربامیہ،دمحمنبدبعاولاہب،نیسحنبفدیلرضحتہبعشےسایسرطحدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :اربامیہ،دمحمنبدبعاولاہب،نیسحنبفدیلرضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 28

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوبرک ،ابواسا٣ہ ،بزیس بً ٩بساہلل ،ابی بززہ ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
رفوا
وسی َٗا َ ٢ک َ َ
أَبٔی َُ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َب ٌَ َث أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِ٣زٔظ ٔ َٗا َ ٢بَ ِّ ُ
رشوا َو ََّل تُ َُ ِّ ٨

رسوا
رسوا َو ََّل ُت ٌَ ِّ ُ
َو َي ِّ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوبرکب ،اوبااسہم ،ربدی نب دبع اہلل ،ایب ربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رفامےتںیہ ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسبجاےنپاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعںیمےسیسکوکیسکاکؾےکےئلےتجیھبوتآپیلصاہلل
ہیلعفملسرفامےتہکولوگںوکاشبرتانسؤافررفنتمہنرکفافرولوگںےسآاسینفاالاعمہلمرکفافریگنتفاالاعمہلمہنرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبرکب،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،ایبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 29

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،طٌبة ،حرضت سٌیس ب ٩ابی بززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
رفا َو َت َلا َو ًَا َو ََّل َت ِد َتَٔٔ٠ا
رسا َو َب ِّ َ
رشا َو ََّل تُ ََ ِّ ٨
رسا َو ََّل ُت ٌَ ِّ َ
َو َسَ ٥َ ٠ب ٌَ َث ُط َو ٌَُ ٣اذّا إلٔ َی ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ي ِّ َ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،شعتة،رضحتدیعسنبایبربدہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسافرفہاےنپدادےسرفاتیرکےتںیہہک
یبنیلصاہللہیلعفملسےناؿوکافررضحتاعمذریضاہللاعتٰیلہنعوکنمییکرطػاجیھبوتاؿےسرفام اہکآاسینفاالاعمہلمرکانافر
یگنتفاالاعمہلمہنرکانافراؿوکاشبرتانسانافررفنتمہنرکانافرآسپںیماکیدفرسےیکااطتعرکانافراالتخػہنرکان۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،شعتة،رضحتدیعسنبایبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 30

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،سٔیا٤ً ،٪زو ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی خ ،ٕ٠زَکیا بً ٩سیً ،بیساہلل ب ٩زیس ب ٩ابی انشیہ،
سٌیس ب ٩ابی بززہ

َکیَّا َئ بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَب ٔی َخَ ٩ِ ًَ َٕٕ ٠ز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة َو َت َلا َو ًَا َو ََّل َت ِد َتَٔٔ٠ا

دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعف ،ااحسؼنباربامیہ،انبایبفلخ،زرک انبدعی،دیبعاہللنبزدینبایباہیسن،دیعسنبایبربدہ،اہیب،دجہ
اس دنس ےک اسھت ہی دحثی یھب ہبعش یک دحثی یک رطح وقنمؽ ےہ افر اس زدی نب ایباسین یک دحثی ںیم ( َف َ َتا َف َ اع َف َ ال َتخ ْ َتلِفَاا) ےک
اافلظذرکںیہنےئک۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعف،ااحسؼنباربامیہ،انبایبفلخ،زرک انبدعی،دیبعاہللنبزدینبایباہیسن،دیعسنبایبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 31

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،طٌبة ،ابی اٟتیاح ،ا٧ص ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بیساہلل ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩وٟیس،
٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابی اٟتیاح ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رف ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رفوا
رسوا َو َس ُِّ٨ٜوا َو ََّل تُ َُ ِّ ٨
رسوا َو ََّل ُت ٌَ ِّ ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِّ ُ
دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ،شعتة ،ایب اایتلح ،اسن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع اہلل نب دیعس ،دمحم نبفدیل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب اایتلح،
رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ولوگں ےس آاسین فاال اعمہلم
رکانافراؿوکیگنتںیمہنڈاانلافرولوگںوکوکسؿدانیافراؿوکرفنتمہنرکان۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ ةنعی،شعتة،ایباایتلح،اسن،اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبدیعس،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایب
اایتلح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 32

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ،ابواسا٣ہ ،زہْر ب ٩رحبً ،بیساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیٗ ،لاً ،٪بیساہلل٣ ،ح٤س
بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ًبیساہلل ب٧ ٩آٍ ،اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َي ٌِىٔی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟرس ِخ ٔس َّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِیسٔ اہللٔ ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى
أَبَا ٗ َُسا ََ ٣ة َّ َ
َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َج َ ٍَ ٤اہللُ اِلِ َ َّوَ ْٟٔن

ی ٩یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة یُ ِز َٓ ٍُ ٟٔکَُُ ِّ١از ٔ ٕر َ ٔ ٟوائْ َٓ٘ٔی َ ١صَ ٔذظ ُٔ َِس َرةُ ُٓ ًَل ٔ ٪بِ ًَٔ ُٓ ٩ل ٕ٪
َخ َ
َو ِاْل ٔ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،اوبااسہم،زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،دمحمنبدبعاہللنبریمندیبعاہللنب
انعف ،انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج اہلل اےلگ افر ےلھچپ
ولوگںوک ماتمےکدؿعمجرفامےئاگوترہدہعنکشےکےئلاکیڈنھجادنلبایکاجےئاگافراسےساہکاجےئاگہکہیالفںنبالفں
یکدہعینکشےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،اوبااسہم ،زریہ نب رحب ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی ،اطقؿ ،دیبعاہلل ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن
دیبعاہللنبانعف،انبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 33

راوی  :ابواٟزبیٍ ًتکی ،ح٤از ،ایوبً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمیًٔ ،ا ،٪ػرخ ب ٩جویزیة٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
رخ بِ ُُ ٩ج َویِز ٔ َی َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
َػ ِ ُ

اوبارلعیب عتکی ،امحد ،اویب ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،افعؿ ،رخص نب وجریبة ،انعف ،انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئایسدحثییکرطحدحثیلقنرفامیئ۔
رافی  :اوبارلعیب عتکی ،امحد ،اویب ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،افعؿ ،رخص نب وجریبة ،انعف ،انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 34

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌرفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أََّ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌ َی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِِ ٟاز ٔ َر یَ ِٔ ٨ؼ ُب اہللُ َُ ٟط َ ٔ ٟو ّ
ائ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ُی َ٘ا ُ ٢أَ ََّل َص ٔذظ ُٔ َِس َرةُ ُٓ ًَل ٕ٪
ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ہک ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفملس ےن اراشد رفام ا ماتم ےکدؿ دہعنکش ےک ےیل اکی ڈنھجا اگڑا اجےئ اگ افراس ےس اہک اجےئ اگ ہک ہی الفںیک
دہعینکشیکفہجےسےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،الیعمسنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،انبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 35

راوی  :رح٠٣ة ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ح٤زہ ،سا ،٥ٟابىی ًبساہلل ،اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة َو َسا ٥ٕ ٔ ٟابِى َِی ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ

بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٟٔ ٢کَُُ ِّ١ازٔرٕ َ ٔ ٟوائْ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

رحملةنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،زمحہ،اسمل،اینبدبعاہلل،انبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک ںیم

ےنانسہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساراشدرفامےتںیہہکرہدہعنکشےکےئل ماتمےکدؿاکیڈنھجاوہاگ
رافی  :رحملةنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،زمحہ،اسمل،اینبدبعاہلل،انبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 36

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س اب ٩جٌرف ،طٌبة ،س٠امی ،٪ابی وائً ،١بساہلل
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َ٩
ٔی ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
رف ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢کَُُ ِّ١از ٔ ٕر َ ٔ ٟوائْ
َج ٌِ َ ٕ
یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة يُ َ٘ا َُ ٢ص ٔذظ َُٔ ِس َرةُ ُٓ ًَل ٕ٪
دمحمنبینثم،انباشبر،انبایبدعی،رشبنباخدل،دمحمانبرفعج،شعتة،نمیلس،ایبفالئ ،دبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہدہعنکشےکےئل ماتمےکدؿاکیڈنھجاوہاگافراہکاجےئاگہکہیالفںیک
دہعینکشےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبایبدعی،رشبنباخدل،دمحمانبرفعج،شعتة ،امیلسؿ،ایبفالئ،دبعاہللرضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 37

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩طیً ،١بیساہلل ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ،٩٤طٌبة حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١ح و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ُط ٌِ َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َُ ٩ٔ ٤ي َ٘ا َُ ٢ص ٔذظ ُٔ َِس َر ُة ُٓ ًَل ٕ٪

ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب لیش ،دیبع اہلل نب دیعس ،دبعارلنمح ،شعتة رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دنسفں ےس رفاتی
وقنمؽےہافردبعارلنمحیکدحثیںیمہیاافلظںیہنہکاہکاجےئاگہکہیالفںیکدہعینکشےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیش،دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،شعتةرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 38

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩آز ،٦یزیس بً ٩بساٌٟزیز ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبساہلل حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٩ِ ًَ ٦یز ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کَُُ ِّ١از ٔ ٕر َ ٔ ٟوائْ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ي ٌُِ َز ُٖ بٔطٔ ُي َ٘ا َُ ٢ص ٔذظ ُٔ َِس َرةُ ُٓ ًَل ٕ٪
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب آدؾ ،سیدی نب دبعازعلسی ،اشمع ،قیقش ،دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا رہ دہعنکش ےک ےئل ماتم ےکدؿ اکی ڈنھجا وہاگ سجیکفہج ےس فہ اچہپان اجےئ اگ افر اہک
اجےئاگہکہیالفںیکدہعینکشےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبآدؾ،سیدینبدبعازعلسی،اشمع،قیقش،دبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 39

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کَُُ ِّ١ازٔرٕ َ ٔ ٟوائْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ي ٌُِ َز ُٖ بٔطٔ
دمحم نب ینثم ،دیبع اہلل نب دیعس ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہدہعنکشےکےئل ماتمےکدؿاکیڈنھجاوہاگسجیکفہجےسفہاچہپاناجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 40

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،خ٠یس ،ابی نرض ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩خَِ ٠ی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢کَُُ ِّ١از ٔ ٕر َ ٔ ٟوائْ ً ٔ َِ ٨س ا ِستٔطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ہبعش،حلتد،ایبرضن،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی یلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام ارہدہعنکشےکےئل ماتمےکدؿاسیکرسنیےکاپساکیڈنھجاوہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ہبعش،حلتد،ایبرضن،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آاسینفاالاعمہلماایتخررکےنافررفنتفاالاعمہلمرتکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 41

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟؼ٤سً ،بساٟوارث٣ ،شت٤ز ب ٩ریا ،٪ابونرضة ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٤ُ ٟش َتُّ ٔ٤ز بِ ُ ٩اَّ ٟزیَّا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َن ِ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کَُُ ِّ١ازٔرٕ َ ٔ ٟوائْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ یُ ِز َٓ ٍُ َٟطُ بٔ َ٘ ِسرٔ ُ َِسرٔظ ٔأَ ََّل َوَّلَ َُاز ٔ َر أَ ًِوَ َُِ ُ ٥س ّرا

ٔ ٩ِ ٣أَ ْٔ٣ر ٔ ًَا َّٕ ٣ة

زریہنبرحب،دبعادمصل،دبعاولارث،رمتسمنبر اؿ،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا رہ دہعنکشےک ےئل ماتم ےکدؿ اکیڈنھجاوہاگ افراےس اس یکدہع ینکشےکرباربدنلب ایکاجےئاگ
آاگہروہہکاریماعہمےسڑبھرکیسکیکدہعینکشںیہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعادمصل،دبعاولارث،رمتسمنبر اؿ،اوبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیمدنمشوکدوھہکدےنیےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمدنمشوکدوھہکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 42

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی٤ً ،زو ب٧ ٩اٗس ،زہْر ب ٩رحب ،زہْر ،سٔیا٤ً ،٪زو ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
َخا ٔ٪
اٟش ٌِس ُّٔی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٌَ ٔ ٟل ٔ ٕٓی َو ُز َصِْر ٕ َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َح ُب َخ ِس ًَ ْة
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سْ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو َجاب ٔ ّزا َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ َ ٟ
یلع نب رجح دعسی ،رمعف نب اندق ،زریہ نب رحب ،زریہ ،ایفسؿ ،رمعف ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اگنجاکیدوھہکےہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،رمعفنباندق،زریہنبرحب،زریہ،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمدنمشوکدوھہکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 43

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سہً ،٥بساہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ِض ٕ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح ُب َخ ِس ًَ ْة
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ َ ٟ
دمحم نب دبعارلنمح نب مہس ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اگنجاکیدوھہکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعارلنمحنبمہس،دبعاہللنبابمرک،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمدنمشوکدوھہکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 44

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یس ،ابوًا٣ز ً٘سیِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ،ابی ز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت َِ ٨َّ ٤وا َ٘ ٔ ٟا َئ ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓإٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص ُِ٥
ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َاػبٔرُوا
ٓ ِ
نسح نب یلع ولحاین ،دبع نبدیمح ،اوباعرم دقعی ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ادنمشےسےنلمیکینعیگنجیکانمتہنرکفافربجاؿےسولمینعیگنج
رکفوترھپربصرکف۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین ،دبع نب دیمح ،اوباعرم دقعی ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمدنمشوکدوھہکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 45

٣وسی بً٘ ٩بہ ،ابونرض ،حرضت ًبساہلل ب ٩اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخٰ ،

اب َر ُج ٕ١
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَب ٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ َِ ٔ ٛ ٩ت ٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٓ ََ ٜت َب إلٔ َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ح ْٔ َن َس َار
ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠أَ ِػ َح ٔ

ا ٪فٔی َب ٌِ ٔف أَیَّا ٔ٣طٔ َّأًٟی َٟق ٔ َی ٓ َٔیضا ا ُِ ٌَ ٟس َّو َی َِ ٨ت ٔوزُ َحًَّی إ ٔ َذا َ٣اَِ ٟت
َحورٔیَّ ٔة یُ ِدبٔرُ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
إلٔ َی ا ُِ َ ٟ
اض ََّل َت َت٨َّ ٤وا َ٘ ٔ ٟا َئ ا ُِ ٌٟس ِّو و َ
َّ
َاػبٔرُوا َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ َّ٪
اٟظ ُِ ٤ص َٗ َأ ٓ ٦یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اسأُٟوا اہللَ ا ٌَِ ٟآ َٔی َة َٓإٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص ُِِ ٓ ٥
َ َ ِ
َ ِ
وٖ ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََّ ٢
اب َو ُِ ٣حز ٔ َی َّ
اٟش ُی ٔ
اب َو َصاز َٔ٦
اٟش َح ٔ
اُ ٠ٟض َّ٨ِ ٣ُ ٥ز ٔ َ ٢ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َت ِح َت ه ًَٔل ُّٔ ٢
ُّ
َصَ ٧ا ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
اِلِ َ ِحزَ ٔ
اب اصِز ٔ ُِ ٣ض َِ ٥وا ِن ُ ِ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،اوبرضن ،رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رمع ریض اہلل

اعتٰیل ہنع نب دیبع اہلل وک اھکل سج فتق ہک فہ رحفرہی اقمؾ یک رطػ ےئگ اؿ وک ربخ دےتی ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک نج
دونںںیمدنمشےساقمہلبوہاوتآپیلصاہللہیلعفملسااظتنررفامرےہےھتاہیںکتہک ارجڈلھایگرھپآپیلصاہللہیلعفملس
ےناؿںیمڑھکےوہرکرفام ااےولوگں مدنمشےساقمہلبیکانمتہنرکفافراہللےساعتیفاموگنافربجاہمترادونمشںےساقمہلب
وہ وت ربص رکف افر  م اجؿ ول ہک تنج ولتارفں ےک اسےئ ےلت ےہ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ افر رفام ا اے اہلل! اے
اتکب انزؽ رکےن فاےل! اے ابدولں وک الچےن فاےل! افر اے رکشلفں وک ش دےنی فاےل! اؿ وک ش اطع رفام افر ںیمہ اؿ رپ
ہبلغاطعرفام۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،اوبرضن،رضحتدبعاہللنبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےسالماقتےکفتقرصنتیکداعرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسالماقتےکفتقرصنتیکداعرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 46

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،خاٟس بً ٩بساہلل ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا ََ ٢ز ًَا َر ُسو ُ٢
اب َّ
اب َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِز ٔ ُِ ٣ض ِ٥
اب َ ٔ
رسی ٍَ ا ِٟحٔ َش ٔ
اُ ٠ٟض َّ٨ِ ٣ُ ٥ز ٔ َ ٢ا ِل َٔ ٜت ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی اِلِ َ ِحزَ ٔ
اب اصِز ٔ ِ ٦اِلِ َ ِحزَ َ

َو َز ِٟز ٔ ُِ ٟض ِ٥
دیعسنبوصنمر،اخدلنبدبعاہلل،اامسلیعنبایباخدل،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن اکرففں یک امجوتعں ےک الخػ داع رفامیئ رفام ا اے اہلل! اے اتکب انزؽ رکےن فاےل! اے دلج اسحب ےنیل
فاےل!اکرففںےکرگفوہںوکتسکشاطعرفاماےاہلل!اںیہنتسکشدےافراںیہنالسھپدے۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اخدلنبدبعاہلل،الیعمسنبایباخدل،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسالماقتےکفتقرصنتیکداعرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 47

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ب ٩جزاح ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس ،حرضت ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َي ُ٘وَّلُ َز ًَا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َک َٗ ِو َٟطُ َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َخإ ٔ ٟس َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا َ ٢صَاز َٔ ٦اِلِ َ ِحزَ ٔ
اب َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک نب رجاح ،اامسلیع نب ایب اخدل ،رضحت ایب افیف ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےتںیہہک ر اؽاہلل یلص اہللہیلع
لل َّ
ه
ُ
َ
فملسےنداعرفامیئآےگدحثیابمرہکایسرطحےہافراسںیماَ ّماکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،الیعمسنبایباخدل،رضحتایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسالماقتےکفتقرصنتیکداعرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 48

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ً٤ز ،حرضت اسٌ٤ی١

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز فٔی
رٔ َوایَتٔطٔ ُِ ٣حز ٔ َی َّ
اب
اٟش َح ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،انب ایب رمع ،رضحت اامسلیع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ افر
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناینپرفاتیںیمہیزادئایکاےابدولںوکاجریرکےنفاےل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،انبہنییع،انبایبرمع،رضحتالیعمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسالماقتےکفتقرصنتیکداعرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 49

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بساٟؼ٤س ،ح٤از ،ثابت ،ا٧ص حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟظ ٔ ٔ

اَ ٪ي ُ٘و َُ ٢ی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َّ
ق
ک إ ٔ َِ ٪تظَ أ ِ ََّل ُت ٌِ َب ِس فٔی اِلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إَٔ َّ ٧
کَ َ
اجحجنباشرع،دبعا دمصل،امحد،اثتب،اسنرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنادح
ےکدؿرفام ااےاہلل!ارگوتاچےہوتزنیمںیمریتیابعدتںیہنیکاجےئیگ۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعادمصل،امحد،اثتب،اسنرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسالماقتےکفتقرصنتیکداعرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 50

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یثٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟیثٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َ
َّ
َّ
َ
َ
رک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اہللٔ أ َّ ٪ا َِ ٣زأ ّة ُو ٔج َس ِت فٔی َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ٘ ٣َ ٥َ ٠تُو َّ ٟة َٓأَ َ ِ ٧
ئ َو ِّ
اٟؼب ِ َیا ٔ٪
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ت َ ١اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ییحی نب ییحی ،دمحم نب رحم ،ثیل ،ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انعف ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملس ےک یسک زغفہ ںیم اکی تورت وتقمہل اپیئ یئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن توروتں افر وچبں ےک لتقرکےن وک اندنسپ
رفام ا۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسالماقتےکفتقرصنتیکداعرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 51

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ،ابواسا٣ہً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
ک ا َِِ ٤َ ٟازٔی َٓ ََ ٨هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ت ٔ ١اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َٗا َُ ٢و ٔج َس ِت ا َِ ٣زأَ ْة َِ٘ ٣تُو َّ ٟة فٔی َب ٌِ ٔف ت ٔ َِ ٠

َو ِّ
اٟؼب ِ َیا ٔ٪
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،اوبااسہم،دیبعاہللنب رمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک یسکزغفہ ںیم
اکیتورتوتقمہلاپیئیئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنتوروتںافروچبںوکلتقرکےنےسعنمرفام ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشوخؿںیمالبارادہتوروتںافروچبںےکامرےاجےنےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
بشوخؿںیمالبارادہتوروتںافروچبںےکامرےاجےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 52

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،سٌیس ب٨٣ ٩ؼور٤ً ،زو ٧اٗس ،ابً ٩یی٨ہ ،یحٌی ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزیً ،بیساہلل ،ابً ٩باض،
حرضت ػٌب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جثا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
ض ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٌِ ٔب بِ َٔ ٩ج َّثا ََ ٣ة َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ن َٔشائ ٔض ٔ َِ ٥وذ ََرارٔیِّض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ص ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ض ِ٥
اٟذ َرار ِّٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ُوُ َٓ ٪ی ٔؼیبُ َ
رشَ ْٔٛن یُب َ َّیت َ
ییحی نب ییحی ،دیعس نب وصنمر ،رمعف اندق ،انب ہنییع،ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیبع اہلل ،انب ابعس ،رضحت بعص ریض اہلل اعتٰیل
ہنعنباثجہمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفام اہکیبنیلصاہللہیلعفملسےسبشوخؿںیمرشموکںےکوچبںےکابرے
ںیموپاھچایگہکاؿاکایکمکحےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام افہیھبایہنںیمےسںیہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،دیعس نب وصنمر ،رمعف اندق ،انب ہنییع ،ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیبعاہلل ،انب ابعس ،رضحت بعص ریض
اہللاعتٰیلہنعنباثجہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بشوخؿںیمالبارادہتوروتںافروچبںےکامرےاجےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 53

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً٘ ٩بہ ،ابً ٩باض ،حرضت ػٌب رضی اہلل تٌال ٰی
ً٨ہ ب ٩جثا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یب فٔی ا ِٟب َ َیا ٔ
رشَ ْٔٛن َٗا َ ٢ص ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ض ِ٥
ت ٔ ٩ِ ٣ذ ََرار ِّٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٌِ ٔب بِ َٔ ٩ج َّثا ََ ٣ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا نُ ٔؼ ُ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبقع ،انب ابعس ،رضحت بعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اثجہم ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہرے بش وخؿ امرےن ںیم رشموکں ےک
ےچبیھبامرےاجےتںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہایہنںیمےسںیہ۔
رافی  :دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبقع ،انب ابعس ،رضحت بعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
اثجہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بشوخؿںیمالبارادہتوروتںافروچبںےکامرےاجےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 54

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،اب ٩طہابً ،بیسہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابً ٩باض،
حرضت ػٌب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جثا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
ض ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٌِ ٔب بِ َٔ ٩ج َّثا ََ ٣ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔٗ ٥َ ٠ی ََٟ ١طُ َِ ٟو أَ ََّ ٪خ ِی ًّل
اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَُ ََار ِت َّٔ ٩ِ ٣
رشَ ْٔٛن َٗا َ ٢ص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥آبَائ ٔض ٔ ِ٥
ئ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اِ ٠ٟی َٔٓ ١أ َ َػابَ ِت ٔ ٩ِ ٣أَبِ َ٨ا ٔ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،انب اہشب ،دیبعہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،انب ابعس ،رضحت بعص ریض اہلل
اعتٰیلہنع نباثجہمریضاہلل اعت ٰیلہنع ےسرفاتیےہہک یبنرکمی یلصاہللہیلعفملس ےسوپاھچایگہکارگوفجاک وکیئ رکشل بشوخؿ
امرے افر اؿ ےک اہوھتں رشموکں ےک ےچب یھب امرےاجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا فہ یھب اےنپ ابپ دادا ںیم ےس
ںیہ۔
رافی  :دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،انب اہشب ،دیبعہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،انب ابعس ،رضحت بعص

ریضاہللاعتٰیلہنعنباثجہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرففںےکدروتخںوکاکےنٹافراؿوکالجڈاےنلےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
اکرففںےکدروتخںوکاکےنٹافراؿوکالجڈاےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 55

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یثٗ ،تیبةٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رح ََِّ َ ٧ ٚد َ ١بَىٔی ا٨َّ ٟـْٔر ٔ َو َٗ َل ٍَ َوه ٔ َی ا ِٟبُ َویِ َزةُ َزا َز ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا َٗ َل ٌِت ُِٟٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ی َٕ ٨ة أَ ِو َت َز ِٛت ُُ٤و َصا َٗائ َّٔ ٤ة ًَل َی أ ُ ُػوَ ٔ ٟضا َٓبٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ َوُ ٔ ٟی ِدز ٔ َی ا َِٟٔا ٔسْ٘ٔ َن

ییحینب ییحی،دمحمنبرحم،ثیل ،ہبیتق،ثیل،انعف،رضحت دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےن وبریہ ںیم ونب ریضن ےکدروتخں وک الج د ا افر اکٹڈاال ہبیتق افر انب رحم یک دحوثیں ںیم ہی ااضہف ےہ اہلل ےن آتی انزؽ رفامیئ  م
ےننجدروتخںوکاکاٹ انجوکاؿیکڑجفںرپڑھکاوھچڑد اوتہیاہللیکااجزتےساھتاتہکاہللافوقسںوکذلیل رکدے(ارشحل)
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرحم،ثیل،قتبتة،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اکرففںےکدروتخںوکاکےنٹافراؿوکالجڈاےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 56

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور٨٫ ،از ب ٩رسی ،اب٣ ٩بارکٰ ،

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩

رساة ٔ بَىٔی َ ُٟؤ ٓ ٕ
رح ْیٙ
ی َٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ ِ َ ٧د َ ١بَىٔی ا٨َّ ٟـْٔر ٔ َو َرح َََّ ٚوََ ٟضا َي ُ٘و َُ ٢ح َّشا َُ ٪و َص َ
اًَ ٪ل َی َ َ
ک َ٧زََِ ٟت َ٣ا َٗ َل ٌِت ُِٟٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ی َٕ ٨ة أَ ِو َت َز ِٛت ُُ٤و َصا َٗائ َّٔ ٤ة ًَل َی أ ُ ُػوَ ٔ ٟضا ِاْل َی َة
بٔا ِٟبُ َویِ َزة ٔ ُِ ٣ش َت ٔلْرُ َوفٔی ذََ ٔ ٟ

دیعسنبوصنمر،انھدنب رسی،انبابمرک،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنونبریضنےکدروتخںوکاکٹد اافراؿوکالجڈاالافراؿےکےئل رضحتاسحؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ینب ولیئ ےک رسدارفں ےک اہں وبریہ ںیم آگ اگلدانی لومعیل ابت ےہ افر اس ابرے ںیمآتی انزؽ وہیئ  م ےن نج دروتخں وک اکاٹ
نجوک مےناؿیکڑجفںرپڑھکاوھچڑد ا۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،انھدنبرسی،انبابمرک،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اکرففںےکدروتخںوکاکےنٹافراؿوکالجڈاےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 57

راوی  :سہ ١بً ٩ث٤اً٘ ،٪بہ ب ٩خاٟس سٜونیً ،بیساہلل ب٧ ٩آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَ ِخب َ َرنٔی ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َّ
اٟشُٜون ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رح ََّٚ
و َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠د َ ١بَىٔی ا٨َّ ٟـْٔر ٔ

لہس نب امثعؿ ،ہبقع نب اخدل وکسین ،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنونبریضنےکدروتخںوکولجاڈاال۔
رافی  :لہسنبامثعؿ،ہبقعنباخدلوکسین،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخصاساتمدمحمہیےکےئلتمینغاکامؽالحؽوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
اخصاساتمدمحمہیےکےئلتمینغاکامؽالحؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 58

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٤٫ ،ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َّ
َّ
َک
ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
أَ َحاز ٔ َ
َک
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زَا ٔ َ ٧ي ٌّی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َِ َ٘ ٔ ٟ ٢و ٔ٣طٔ َّلَ َیت ِ َب ٌِىٔی َر ُج ِْ َٗ ١س ََ ٠٣

آَخ َٗ ِس ا ِطت َ َری َُ َ٤ّ ٨ا أَ ِو َخَٔٔ٠ا ٕ
ت
آَخ َٗ ِس بَى َی ب ُ َِ ٨یاّ٧ا َو َ٤َّ ٟا یَ ِز َٓ ٍِ ُس ُ٘ٔ ََضا َو ََّل َ ُ
بُ ِـ ٍَ ا َِ ٣زأَة ٕ َوص َُو یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَ ِبىٔ َی ب ٔ َضا َو َ٤َّ ٟا یَب ِ ٔن َو ََّل َ ُ
َ
ک َٓ َ٘ا ََّ ٔ ٟ ٢
٠ظ ِٔ ٤ص أَِ٧تٔ َ٣أ ِ َُ ٣ور ْة َوأََ٧ا
ِْق َیةٔ ح ْٔ َن َػ ًَلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َقی ّبا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َص أَ ِو َ ٔ
َوص َُو َُ ٨ِ ٣تو ْٔز ؤَّلَ َز َصا َٗا ََِ َٓ ٢زَا َٓأ ِزنَی ِ َ ٠ٟٔ
َ٣أ ِ ُْ ٣ور َّ
ار َ ٔ ٟتأِک ُ َُ ٠ط َٓأَبَ ِت
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِحب ٔ ِش َضا ًَل َ َّی َط ِیئّا َٓ ُحب ٔ َش ِت ًََِ ٠یطٔ َحًَّی َٓ َتحَ اہللُ ًََِ ٠یطٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَُ ٤وا َ٣ا َُ٤ُ ٔ ٨وا َٓأَٗ َِبَِ ٠ت اُ ٨َّ ٟ
و٠ِ َٓ ٢یُ َباي ٔ ٌِىٔی ٔ ٩ِ ٣کَُٗ ِّ١بٔی َٕ ٠ة َر ُج ََْ ٓ ١با َي ٌُو ُظ ََٓٔ ٠ؼ َ٘ ِت یَ ُس َر ُج ٕ ١ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢ی ٥ِ ُٜا ُِ٠ُِ ٟو ُ٢
أَ َِ ٪ت ِل ٌَ َ٤طُ َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢یْ ُ٠ُُ ٥ِ ُٜ
َ
َخ ُجوا َُ ٟط
َٓ ِ٠ت ُ َباي ٔ ٌِىٔی َٗبٔی َُ ٠ت َ
ک ٓ ََبا َي ٌَ ِت ُط َٗا ََٔ ٠َٓ ٢ؼ َ٘ ِت ب ٔ َی ٔس َر ُج َٔ ِ ْ٠ن أَ ِو ثَ ًَلثَ ٕة َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢ی ٥ِ ُٜا ُِ٠ُِ ٟو ُ ٢أَْمُتْن َُ َ٠ِ ٠ت َُِٗ ٥ا ََٓ ٢أ ِ َ

ار َٓأَک َ َِ ٠ت ُط َٓ ََ ٥ِ ٠ت ٔح َّ ١ا ِ٨َ َِ ٟائ ٔ ُِٔ ٥لَ َح ٕس ٔ٩ِ ٣
ْقة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٌُو ُظ فٔی ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وص َُو بٔاٟؼَّ ٌٔی ٔس َٓأَٗ َِبَِ ٠ت اُ ٨َّ ٟ
ِٔ ٣ث ََ ١رأِ ٔ
ض َب َ َ
ک بٔأ َ َّ ٪اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َرأَی َؿ ٌِ َٔ َ٨ا َو ًَ ِحزََ٧ا ٓ ََل َّی َب َضا َ٨َ ٟا
َٗ ِب٨َ ٔ ٠ا ذََ ٔ ٟ
اوبرکبی ،دمحم نبالعء ،انب ابمرک ،رمعم ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ،رمعم ،امھؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسیکااحدثیںیمےسذرکرکےتوہےئرفامےتںیہہکاایبنءہیلعاالسلؾںیمےساکییبنےناہجدایکافراینپوقؾ
ےساوہنںےنرفام اسجآدیمےنایھباشدییکوہافراسےنایھبکتبشزافػہنزگاریوہافرفہہیاچاتہوہہکاینپویبیےک
اسھتراتزگارےوتفہآدیمریمےاسھتہنےلچافرہنیہفہآدیمریمےاسھتےلچہکسجےناکمؿانب اوہافرایھبکتاسیک
تھچہن ڈایلوہافرریمےاسھتفہیھبہناجےئسجےنرکب اںافراگنھبافایٹنںرخدییوہںافرفہاؿےکہچبےننجاکااظتنرںیم
وہ رافی ےتہک ںیہ ہک اس یبن ہیلع االسلؾ ےن اہجد ایک فہ رصع یکامنز  ا اس ےک رقبی فتق ںیم اکی اگؤں ےک رقبی آےئ وت اوہنں
ےن ارجےساہکوتیھبام ومرےہافرںیمیھبامومروہںاےاہللاس ارجوکھچکدریھجمرپرفکدےرھپ ارجوکاؿرپرفکد ا
ایگاہیںکتہکاہللےناؿوکحتفاطعرفامیئرھپاوہنںےنتمینغاکامؽعمجرفام ارھپاسامؽتمینغوکاھکےنےکےئلآگآیئوتاس
آگےناےساھکےنےسااکنررکد ا ینعیہناھک ااوہنںےنرفام اہک مںیمےسیسکےناسیکایختنیکےہوترہہلیبقاکاکیآدیم
ھجم ےس تعیب رکے رھپ بس ولیبقں ےک آدویمں ےن تعیب یک وت اکی صخش اک اہھت یبن یک اہھت ےک اسھت کپچ ایگ اہلل ےک یبن یلص
اہلل ہیلع فملس ےن اس آدیم ےس رفام ا اس امؽ ںیم ایخ تن رکےن فاال آدیم اہمترے ہلیبق ںیم ےہ وت اب وپرا ہلیبق ریمے اہھت رپ
تعیب رکے اوہنں ےن تعیب یک وت رھپ دف  ا نیت آدویمں اک اہھت اؿ ےک اہھت ےس کپچ ایک وت اہلل ےک یبن ہیلع االسلؾ ےن رفام ا  مےن
ایختنیکےہرھپفہاگےئےکرسےکربارب ااناکنؽرکالےئیبنےنرفام اہک ماےسامؽتمینغںیماف یچہگجںیمرھکدفوتآگےن
اےسوبقؽایکافراھکایلآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام امہےسےلہپیسکےکےئلامؽتمینغالحؽںیہناھتاہللاعتیلےنامہریزمکفری

افراعزجیدیھکیوتامہریےئلامؽتمینغوکالحؽرفامد ا۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبابمرک،رمعم،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امھؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تمینغےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 59

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ ،س٤اک ،حرضت ٣ؼٌب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩سٌس

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َخ َذ أَبٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُِٔ ٤ص َس ِیّٔا
ک ًَ ِ ٩اِلِ َ ِنَٔا ٔ ١ِ ُٗ ٢اِلِ َ ِنَٔا ُِ ٢
َٓأتََی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ِب لٔی َص َذا َٓأبََی َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ِشأَُٟوَ َ ٧

َواَّ ٟز ُسو ٔ٢
ہبیتق نب دیعس  ،اوبتواہن ،امسک ،رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک
ریمے ابپ ےن سمخ ےک امؽ ںیم ےس اکی ولتار ےل یل افر اےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل رک آےئ افر رعض ایک ہک ہی
ولتار ےھجم ہبہ رفام دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااکنر رفام ا وت اہلل زعفلج ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےس اافنؽ ےک ابرے ںیم  ااؽ رکےت ںیہآپ یلص اہلل ہیلعفملس رفام دےئجیہک اافنؽ اہلل افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےک ےئل
ںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتواہن،امسک،رضحتبعصمریضاہللاعتٰیلہنعنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 60

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ س٤اک ب ٩رحب ،حرضت ٣ؼٌب رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رح ٕب ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت ف ٔ َّی أَ ِربَ ٍُ آ َیا ٕ
ت أَ َػ ِب ُت َس ِیّٔا َٓأتََی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا
َِ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َن ِّٔ ِٔ٨٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ٌِطُ ث ُ ََّ َٗ ٥اَ٘ َٓ ٦ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٌِطُ َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث أَ َخ ِذ َتطُ ث ُ ََّ َٗ ٥اَ٘ َٓ ٦ا َ٢
ََّ ٩ِ ٤َ َٛ ١ل َُ َ٨ا َئ َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َن ِّٔ ِٔ٨٠یطٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ٌِ ُط َٓ َ٘ َاَ٘ َٓ ٦ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َن ِّٔ ِٔ٨٠یطٔ أَ ُؤ ِج ٌَ ُ

ک ًَ ِ ٩اِلِ َ ِنَٔا ٔ ١ِ ُٗ ٢اِلِ َ ِنَٔا َُ ِ ٢واَّ ٟز ُسو ٔ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٌِ ُط َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث أَ َخ ِذ َت ُط َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َي ِشأَُٟوَ َ ٧

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش امسک نب رحب ،رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس اےنپ ابپ ےس
رفاتیرکےتوہ ےئرفامےتںیہہکریمےابرےںیماچرآںیتیانزؽوہںیئاکیدہعفںیمےنولتاریلافراےسےلرکیبنیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیمآ اافررعضایکاےاہللےکر اؽہیولتارےھجماطعرفامدںیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےسرھکدف
رھپبجںیمڑھکاوہاوتےھجم یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیولتار مےناہجںےسیلاےسفںیہرھکدفوتںیمڑھکاوہاافررھپرعض
ایکاےاہللےکر اؽہیولتارےھجماطعرفامدںیایکںیماسآدیمیکرطحوہاجؤںاگہکسجاکاسےکریغبزگارہںیہنوتیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےناسےسرفام  ااہجںےس مےنہیولتاریلےہاےسفںیہرھکدفرھپہیآتیانزؽوہیئہکولگآپیلصاہللہیلعفملس
ےساافنؽےکابرےںیم ااؽرکےتںیہآپیلصاہللہیلعفملسرفامدےئجیہکاافنؽاہللافرر اؽیلصاہللہیلعفملسےکےئلےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعشامسکنبرحب،رضحتبعصمریضاہللاعتٰیلہنعنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 61

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رسیَّ ّة َوأََ٧ا
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

رش َبٌْٔ ّرا َونُ ُِّٔ٠وا َبٌْٔ ّرا َبٌْٔ ّرا
رش َبٌْٔ ّرا أَ ِو أَ َح َس ًَ َ َ
ٓ ٔیض ٔ َِ ٔ ٗ ٥ب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓ َِ٤ُ ٔ ٨وا إٔب ٔ ًّل َٛثْٔ َر ّة َٓکَاِ َ ٧ت ُس ِض َ٤اُ ُ ٧ض ِ ٥اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنہلیبقدجنیکرطػاکیرکشل
اجیھبافراؿںیمںیمیھباھتوتفاہںمہےنتمینغےکتہبےسافٹناپےئوتاؿبسےکہصحںیمابرہابرہ اایگرہایگرہافٹنآےئ
افراکیافٹنزادئیھبالم۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 62

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩ر٣حٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ٌَ َث َ ٔ
رش َبٌْٔ ّرا َونُ ُِّٔ٠وا س َٔوی ذََ ٔ ٟ
رسیَّ ّة ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َوٓ ٔیض ٔ ِ ٥ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأَ َُّ ٪س ِض َ٤اُ َ ٧ض ِ ٥بَ َِ َِ ٠ت اثِى َِی ًَ َ َ
َبٌْٔ ّرا َُٓ ٥َِ ٠ي َِْ ِّ ِر ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب رحم ،ثیل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ہلیبقدجنیکرطػاکیرسہیاجیھبافراؿںیمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیھبےھتوتاؿےکہصحںیمابرہافٹنآےئافراس
ےکالعفہاکیافٹنز ادہالموتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسمیسقتںیموکیئدبتیلیںیہنرفامیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 63

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بساٟزحی ٥ب ٩س٠امیً ،٪بیساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ًَُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َرخ ِج ُت ٓ َٔیضا َٓأ َ َػب ِ َ٨ا إ ٔب ٔ ًّل َوَُ َ٤ّ ٨ا ٓ ََب َِ َِ ٠ت ُس ِض َ٤ا٨َ ُ ٧ا اثِى َِی
ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
رسیَّ ّة إلٔ َی ِ َ ٧ح ٕس ٓ َ َ

رش َبٌْٔ ّرا َو َن َّٔ َ٨َ ٠ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠بٌْٔ ّرا َبٌْٔ ّرا
رش َبٌْٔ ّرا اثِى َِی ًَ َ َ
ًَ َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک

رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن ہلیبق دجنیک رطػ اکی رسہی اجیھب وت ںیم یھب اؿ ںیم لمرک  لکایگ وتفاہں ںیمہ تہب ےس
افٹن افر رکب اں ںیلم امہرے ہصح ںیم ابرہ ابرہ افٹن آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اکی اکی افٹن ز ادہ اطع
رفام ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 64

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌیٗ ،لاب ،حرضت ًبیساہلل

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقب،رضحتدیبعاہللےساسدنسےکاسھتایسرطحدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقب،رضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 65

راوی  :ابوربیٍ ،ابوکا ،١٣ایوب ،اب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و ،٪اب٤ً ٩ز ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ٣ ،وسی،
٫ارو ٪ایلی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ ،حرضت ٧آٍ

وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ٪
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رسیَّ ٕة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز َّزا ٔٚ
ا ٪فٔی َ ٔ
َٗا ََٛ ٢ت َِب ُت إلٔ َی َ٧آ ٔ ٍٕ أَ ِسأَُٟطُ ًَ ِ ٩اَ َٜ َٓ ١ٔ َٔ ٨َّ ٟت َب إلٔ َ َّی أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
وسی ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
َ٧آ ٍٕٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
اوبرعیب ،اوباکلم ،اویب ،انب ینثم  ،انب ایب دعی ،انب توؿ ،انب رمع ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ومیس ،اھرفؿ ایلی ،انب

فبہ،ااسہم،رضحتانعفےساؿدنسفںےکاسھتایہندحوثیںیکرطحہیدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،اویب،انبینثم،انبایبدعی،انبتوؿ،انبرمع،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،ومیس،اھرفؿایلی،
انبفبہ،ااسہم،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 66

راوی  :رسیخ ب ٩یو٧ص٤ً ،زو ٧اٗسً ،بساہلل ب ٩رجاء ،یو٧ص ،زہزی ،حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
ئ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
رسیِ ٕخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕ
رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َواُِ ٔ٠ٟى َ ُ ٔ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا ُ َ
َسا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ن َّٔ َ٨َ ٠ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠نٔ ًَّل س َٔوی َن ٔؼیب ٔ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُِٔ ٤ص َٓأ َ َػابَىٔی َطار ْٖٔ

َو َّ
اٟظار ُٖٔ ا ِٔ ٤ُ ٟش ُّ ٩ا ِل َٜبْٔرُ

رسجی نب ویسن ،رمعف اندق ،دبعاہلل نب راجء ،ویسن ،زرہی ،رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ
رفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن سمخںیم ےسامہراوجہصح اتنباھت اس ےکالعفہ یھبآپیلصاہلل ہیلعفملسےن ںیمہ
اطعرفام اوتےھجماشرػالمافراشرػڑبیرمعاکافٹنوہاتےہ۔
رافی  :رسجینبویسن،رمعفاندق،دبعاہللنبراجء،ویسن،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 67

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،اب٣ ٩بارک ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
ئ
رسیَّ ّة ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٩ر َجا ٕ
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢بَ ََِ ٠ىٔی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ن َّٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
انہدنبرسی،انبابمرک،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسنانباہشب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفام ا

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رسہی وک تمینغ اک امؽ اطع رفام ا آےگ انب راجء یک دحثی یک رطح دحثی ابمرہک وقنمؽ
ےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،انبابمرک،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسنانباہشب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 68

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث جسیً٘ ،ی ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ ِ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
اٟرسا َیا ِٔل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥خ َّ
اػ ّة
ا ٪یُ َُ ِّٔ ٨
َساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ک َ َ
َ ١ب ٌِ َف ََ ٩ِ ٣ی ِب ٌَ ُث َٔ َّ ٩ِ ٣
ک َوا ٔج ْب ک ُ ِّ٠طٔ
س َٔوی َٗ ِش ًَٔ ٥ا َّٔ ٣ة ا َِ ٟح ِی ٔع َوا ِٟد ُُِ ٤ص فٔی ذََ ٔ ٟ

دبعاکلملنببیعشنبثیلدجی،لیقعنباخدل،انباہشب،اسمل،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رساہی ںیم نج وک ےتجھب اؿ ںیم ےس ھچک وک اؿ ےک امؽ تمینغ ںیم ہصح ےک العفہ ھچک اخص وطر رپ یھب اطع
رفامےتافرسمخوپرےرکشلےکےئلفابجاھت۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیلدجی،لیقعنباخدل،انباہشب،اسمل،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 69

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ہظی ،٥یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،ز بٛ ٩ثْر ،آ٠ح ،حرضت ابو٣ح٤س انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔٛ ٩ثْٔر ٔبِ ٔ ٩أَ َِٓ٠حَ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣ح َّٕ ٤س اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

یشا ِٔلَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َٗ َتا َز َة َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث
اَ ٪جّ ٔ ٠
َوک َ َ
ییحی نب ییحی یمیمت ،میشہ ،ییحی نب دیعس ،رمع نب ریثک ،احلف ،رضحت اوبدمحم ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت
اوباتقدہےکاسھتےھتاوہنںےناہکہکرضحتاوباتقدہےنرفام اافررھپدحثیایبؿیک۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،میشہ،ییحینبدیعس،رمعنبریثک،احلف،رضحتاوبدمحمااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 70

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یحٌی٤ً ،ز بٛ ٩ثْر ب ٩آ٠ح ،حرضت ابو٣ح٤س رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔٛ ٩ثْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٣ول َی أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ َّ ٪أَبَا

ا ٚا َِ ٟحس َ
َٗ َتا َز َة َٗا ََ ٢و َس َ
ٔیث
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ییحی ،رمع نب ریثک نب احلف ،رضحت اوبدمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ومیل ےس
رفاتیےہہکرضحتاوباتقدہےنرفام اافرزگہتشدحثییکرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحی،رمعنبریثکنباحلف،رضحتاوبدمحمریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 71

راوی  :ابوكاہز ً ،بساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،یحٌی ب ٩سٌیس ٤ً ،ز بٛ ٩ثْر ،اب ٩آ٠ح ،ابو٣ح٤س ٣ولی حرضت
ابوٗتازہ

رح َُ ٠َ ٣ة َو َّ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٣ا َٟٝٔبِ َ ٩إَٔ َ ٧ص َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ٩
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ
َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔٛ ٩ثْٔر ٔبِ ٔ ٩أَ َِٓ٠حَ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٣ول َى أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا ََ َ ٢

َّ
رشَ ْٔٛن َٗ ِس ًَ ًَل َر ُج ًّل ٔ٩ِ ٣
رفأَیِ ُت َر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ًَ ٥َ ٠ا ٦حُ َٕ ِ ْ٨ن َٓ َ٤َّ ٠ا ا َِ ٟت َ٘ ِی َ٨ا کَاِ َ ٧ت ِ ٤ُِ ٠ٟٔشَ ْٔ٤ٔ٠ن َج ِو َْ ٟة َٗا ََ َ ٢
َّ
َرضبِ ُتطُ ًَل َى َح ِب ًَٔ ١اتٔ٘ٔطٔ َوأَٗ َِب ًََ ١ل َ َّی ٓ ََـ َّ٤ىٔی َؿ َّّ ٤ة َو َج ِس ُت َٔ ٨ِ ٣ضا
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ٓ ِ
َاس َت َس ِر ُت إَِٔ ٟیطٔ َحًی أَ َت ِی ُتطُ َٔ ٩ِ ٣و َرائٔطٔ ٓ َ َ
رٔیحَ ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
اض َر َج ٌُوا
ت ث ُ َّ ٥أَ ِز َر َٛطُ ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔی َٓ َٔ ٠ح ِ٘ ُت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِ٣زُ اہللٔ ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َو َجََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت ََٗ ١ت ّٔیًل َُ ٟط ًََِ ٠یطٔ بَ ِّی َْ ٨ة َٓ َُ ٠ط َس َ٠بُ ُط َٗا َُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ي ِظ َض ُس
لٔی ث ُ ََّ ٥جَِ ٠ش ُت ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ذََ٘ َٓ َٟٝٔا َُ ٤ُ٘ َٓ ٢ت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ي ِظ َض ُس لٔی ث ُ ََّ ٥جَِ ٠ش ُت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ذََّ َٟٝٔ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ِ

اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ َٟٝیَا أَبَا َٗ َتا َز َة َٓ َ٘ َؼ ِؼ ُت ًََِ ٠یطٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ػ َس َ ٚیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َسَُ ٠ب
ذَ َٟٝٔا َِ٘ ٟت ٔی ٔ٨ِ ٔ ً ١سٔی َٓأ َ ِر ٔؿطٔ َٔ ٩ِ ٣ح ِّ٘طٔ َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
٩ِ ًَ ١
اٟؼ ِّس ُ
یََّ ٙل َصا اہللٔ إٔذّا ََّل َي ٌُِ ٔ٤س إلٔ َى أَ َس ٕس ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُس ٔس اہللٔ يُ َ٘ات ٔ ُ
اہللٔ َو ًَ َِ ٩ر ُسؤٟطٔ َٓ ُی ٌِ ٔلیَ َٝسََ ٠بطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َس ََٓ ٚأ َ ًِ ٔلطٔ إٔیَّا ُظ َٓأ َ ًِ َلانٔی َٗا ََٓ ٢ب ٔ ٌِ ُت ِّ
اٟس ِر ََ
رخّٓا فٔی بَىٔی َسَ ٤َ ٔ ٠ة َٓإ َّٔ٧طُ َِلَ َّو ُ٣َ ٢ا َٕ ٢تأَثَّ ُِ ٠تطُ فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وفٔی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َ َّلِک ََّل ي ٌُِ ٔلیطٔ
َٓابِ َت ٌِ ُت بٔطٔ ََ ِ ٣
ُ
َقیِ ٕع َو َی َس َُ أَ َس ّسا ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُس ٔس اہللٔ
أ َؿ ِیب ٔ ٍَ َٔ ُ ٩ِ ٣

اوباطرہ ،دبعاہلل نبفبہ ،امکل نب اسن ،ییحی نب دیعس  ،رمع نب ریثک ،انب احلف ،اوبدمحم ومیل رضحت اوباتقدہ رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتزغفہنینحےکےئلےلکنوتبجامہرااقمہلبوہاوتاملسمونںوکھچکتسکشوہیئرضحتاتقدہریضاہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےنداھکی ہک رشموکں ںیم ےس اکی آدیم املسمونں ںیم ےس اکی آدیم رپ ھڑاھیئ ےئک وہےئ ےہ ںیم
اسیکرطػوھگاماہیںکتہکاسےکےھچیپےسآرکاسیکہشرگرپولتارامریافرفہریمیرطػڑباھافراسےنےھجمڑکپایلافر
اسےنےھجماانتداب اہکاسےسومتاکذاہقئوسحمسرکےناگلنکیلاسےنےھجموفرایہوھچڑد اافرفہوخدرمایگںیمرضحترمعنب
اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لم ایگ وت اوہنں ےن رفام ا ولوگں وک ایک وہ ایگ ےہ ںیم ےن رعض ایک اہلل اعتیل اک مکح رھپ(ھچک دری دعب)
ولگ فاسپولٹ آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھٹیب ےئگ افر رفام ا ہک وج آدیم یسک اکرف وک لتقرکے افر اس لتق رپ اس ےک
اپسوگاہیھبوموجدوہںاسامؿایساکےہرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکںیمڑھکاوہاافرںیمےناہکوکؿےہوجریمی
وگایہ دے رھپ ںیم ھٹیب ایگ آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رھپ ایسرطح رفام ا ںیم رھپ ڑھکا وہ ایگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
اےاوباتقدہےھجتایکوہایگےہںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیموپرافاہعقایبؿرکد اولوگںںیمےساکیآدیمےنہکاگل
اےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملساسےنچساہکےہافروتقمؽاکاسامؿریمےاپسےہابآپیلصاہللہیلعفملساےسانمںیل
ہکہیاےنپقحےسدربتساروہاجےئرضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگلںیہناہللیکمسقرہزگںیہناکیاہللاکریش

اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس ڑلے افر وتقمؽ ےس انیھچ وہا امؽ ےھجت دے دے ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام  اہکاوبرکبچس ہہرےہںیہوتاؿوکدےدےاسےنفہامؽےھجمدے د اںیمےنزرہ چیرکاسیک تمیےسینبہملس
ےکہلحم ںیماکیابغرخدیاافرریماہی الہپ امؽ اھت وجامالؾیکربتکےسےھجم الم افرثیلیکدحثیںیم ےہہکرضحت اوبرکبریض
اہللاعتٰیلہنعےنرفام ا رہزگںیہنآپیلصاہللہیلعفملس ہی امؽرقشییکاکیولیڑیوکںیہندںیےگافراہللاعتیلےکریشفں ںیم
ےساکیریشوکںیہنوھچڑںیےگ۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنباسن،ییحینبدیعس،رمعنبریثک،انباحلف،اوبدمحمومیلرضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 72

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،یوسٕ ب٣ ٩اجظو ،٪ػاٟح ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
ٕ بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َٔ ٩ِ ًَ ٪ػأ ٟحٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ ِ٩
یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٕ فٔی اٟؼَّ ِّٕ یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ َ٧وَ زِ ُت ًَ ِ ٩یَٔ٤یىٔی َو ٔط َ٤الٔی َٓإٔذَا أََ٧ا بَْ ِ َن
ٖ أََّ٧طُ َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َواٗ ٔ ْ
ُ ًَُل َٔ ِ ْ٣ن ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َحسٔی َث ٕة أَ ِس َ٨اُ ُ ٧ض َ٤ا َت َِ ٨َّ ٤ی ُت َِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت بَْ ِ َن أَ ِؿ َُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٠ض َ٤ا َٓ َِ َ٤زَنٔی أَ َح ُسصُ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَ َِّ ٥ص َِ ١ت ٌِز ٔ ُٖ أَبَا
ُک إَِٔ ٟیطٔ یَا ابِ َ ٩أَخٔی َٗا َ ٢أ ُ ِخب ٔ ِر ُت أَُ َّ ٧ط َي ُش ُّب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی
َج ِض َٕٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َن ٌَ َِ ٥و َ٣ا َحا َجت َ

َخ َٓ َ٘ا َ٢
َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٟئ ٔ َِ ٩رأَیِ ُتطُ ََّل ُئَار َُٔ ٚس َوازٔی َس َوا َز ُظ َحًَّی یَ َُ ٤
٨َّ ٣ٔ ١ا َٗا ََ َٓ ٢ت ٌَح َِّب ُت َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
وت اِلِ َ ًِ َح ُ
ک َٓ َِ َ٤زَنٔی ِاْل َ ُ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت أََّلَ َت َز َیا َٔ ٪ص َذا َػاحٔبُ٤َ ُٜا َّأ ٟذی َت ِشأ َ ََّل ُٔ ٨ِ ًَ ٪ط َٗا َ٢
ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢أَ ِنظَ ِب أَ َِ٧ ٪وَ ِز ُت إلٔ َی أَبٔی َج ِض َٕ ١یزُو ُ ٢فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
ُ
َصَٓا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َرا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی٤َ ُٜا َٗ َت َ٠طُ
َرضبَا ُظ بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َحًی َٗ َت ًَل ُظ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َٓابِ َت َس َرا ُظ ٓ َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا أََ٧ا َٗ َتُِ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٣َ ١ش ِحت َُ٤ا َس ِیٔ َِی٤َ ُٜا َٗاَّلَ ََّل َٓ َ٨وَ َز فٔی َّ
اٟش ِی َْٔ ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٔ ٢لِک ُ٤َ ٛا َٗ َت َُ ٠ط َو َٗ َضی
رفا َئ
بٔ َشَ٠بٔطٔ ٌَ ٤ُ ٔ ٟاذ ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ُ٤و ٔح َواَّ ٟز ُج ًَل ٌَٔ ٣ُ ٪اذُبِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ُ٤وحٔ َو ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ِ ًَ ٩

ییحینبییحییمیمت،ویفسنباموشجؿ،اصحلنباربامیہ ،رضحتدبعارلنمحنبتوػریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکزغفہدبرےک
دؿںیمفصںیمڑھکااھتںیماےنپداںیئافرابںیئایکداتھکیوہںہکااصنرےکدفونوجاؿڑلےکڑھکےںیہںیمےنامگؿایکہکاکش
ہک ںیم اطوتقر آدویمں ےک درایمؿ ڑھکا وہات وت ز ادہ رتہب اھت ایس دفراؿ اؿ ںیم ےس اکی ڑلےک ےن ریمی رطػ ااشرہ رک ےک اہک

اے اچچ اجؿ! ایک آپ اوبلہج وک اجےتن ںیہ ںیم ےن اہک اہں افر اے ےتجیھب ےھجت اس ےس ایک اکؾ اس ےن اہک ہک ےھجم ربخ یلم ےہ ہک فہ
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس وک اگایلںداتی ےہ اس ذات یک مسق سج ےک ہضبقف دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ ںیم اس وک دھکیولں
ریمامسجاسےکمسجےسدحیلعہںیہنوہاتکساہیںکتہکفہرماجےئرضحتدبعارلنمحرفامےتںیہہکےھجماسیکابتےسبجعت
وہا ایس دفراؿ ںیمدفرسے ڑلےک ےن ےھجم ااشرہ رک ےک ایسرطح اہک رضحت دبعارلنمح ےن اہکہک ایھب ھچک دری یہ زگری یھتہک
ریمیرظناوبلہجیکرطػزپیفہولوگںںیموھگؾراہاھتںیمےناؿڑلوکںےساہکایک مدھکیںیہنرےہہکہیفیہاوبلہجےہسج
ےکابرےںیم مھجمےسوپھچرےہےھتفہوفرااسیک رطػےٹپھجافرولتارںیامرامررکاےسلتقرکڈاالرھپفہدفونںڑلےکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػولےٹافرآپیلصاہللہیلع فملسوکاسیکربخدیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایک مدفونںےن
اینپاینپولتارےساساکوخؿاصػرکد اےہاوہنںےناہکںیہنآپیلصاہللہیلعفملسےندفونںیکولتارفںوکداھکیوتآپیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  مدفونں ےن اوبلہج وک لتق ایک ےہ افرآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رضحتاعمذ نب رمعف نب  عوع وک اوبلہج
ےسانیھچوہاامؽاؿدفونںڑلوکںاعمذنبرمعفنب عوعافراعمذنبرفعاءریضاہللاعتٰیلہنعوکدےنیاکمکحرفام ا۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،ویفسنباموشجؿ،اصحلنباربامیہ،رضحتدبعارلنمحنبتوػریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 73

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسحً ،بساہلل ب ٩وہبٌ٣ ،اویة ب ٩ػاٟحً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبْر ،حرضت ًود ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اٟلاص ٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
ُج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ َٗ ٢ت ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ح َِٔ َ ْ٤ر َر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓأ َ َرا َز َسََ ٠ب ُط َٓ ٌََ ٨َ ٤طُ َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ
ک أَ ُِ ٪ت ٌِ ٔل َی ُط
اَ ٪واّ ٔ ٟیا ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥أتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠و ُٖ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓأ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢دإ ٔ ٟس َ٣ا ََ ٌَ ٨َ ٣
َوک َ َ
اس َتِٜث َ ِرتُ ُط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِزٓ ٌَِطُ إَِٔ ٟیطٔ ٓ َََّ ٤ز َخاْ ٔ ٟس بٔ ٌَ ِو ٕ
ََک ُت
ٖ َٓ َح َّز بٔز ٔ َزائٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص ِ ١أََ ِ ٧حزِ ُت َ ٟ
َسََ ٠بطُ َٗا َِ ٢
َک َ٣ا ذ َ ِ

ٔب َٓ َ٘ا َََّ ٢ل ُت ٌِ ٔلطٔ یَا َخاُ ٔ ٟس
َ ٟ
َاس ُت ِِـ َ
َک َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شُ ٌَ ٔ٤ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
و ٪لٔی أ ُ ََ ٣زائٔی إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ثَ ٥ِ ُُٜ٠و ََ ٣ثُ ُ٠ض َِ ٤َ َٛ ٥ث َٔ ١ر ُج ٕٔ ُ ِ ١
َ
رف ًَا َصا ث ُ ََّ ٥ت َحْ َّ َن
ََّل ُت ٌِ ٔلطٔ َیا َخاُ ٔ ٟس َص ِ ١أَْمُتْن َتارٔ َُ ٛ
است ِرع َی إٔب ٔ ًّل أ ِو َُ َ٤ّ ٨ا َ َ

َ
َرشبَ ِت َػٔ َِو ُظ َو َت َز َِ ٛت َِ ٛس َر ُظ ٓ ََؼٔ ُِو ُظ َلَ ٥ِ ُٜو َِ ٛس ُر ُظ ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
َرش ًَ ِت ٓ ٔیطٔ ٓ َ ٔ
َس ِ٘ َی َضا َٓأ ِو َر َز َصا َح ِو ّؿا ٓ َ َ
اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمفبة نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج ،رضحت توج نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہرفامےتںیہہکہلیبقریمحےکاکیآدیمےندونمشںےکاکیآدیموکلتقرکد اافربجاسےناساکاسامؿےنیلاک
ا رادہایکوترضحتاخدلنبفدیلریضاہللاعتٰیلہنعےناساسامؿوکرفکایلفہاؿرپرگناؿےھترھپفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
یکدختمںیمآےئافرآپیلصاہللہیلعفملسوکاسیکربخدیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاخدلےسرفام اہکےھجتسکےن
اسوکاس امؿدےنیےسعنمایکرضحتاخدلےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیمےن(اساسامؿوک)تہبز ادہاھجمسآپیلصاہلل
ہیلعفملس ےن رفام اہک اےس اسامؿدے دف رھپ رضحت اخدل ،رضحت توػ ےکاپس ےس زگرے وت اوہنں ےن رضحت اخدل یک اچدر
یچنیھکرھپرفام اایکںیمےنوجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسذرکایکاھتفیہوہاےہان؟ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیابتنسیل
آپیلصاہللہیلعفملسانراضوہےئگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاوباخدلوتاےسہندےاےاخدلوتاےسہندےایک م
ریمےرگناونںوکوھچڑےنفاےلوہویکہکناہمت ریافراؿیکاثمؽایسیےہسک ےیسکآدیمےنافٹن ارکب اںرچاےنےکےئل ںیل
رھپاؿاجونرفںےکاپینےنیپاکفتقدھکیرکاؿوکوحضرپال اافراوہنںےناپینانیپرشفعرکد اوتاصػاصػاپیناوہنںےنیپایل
افرٹھچلتوھچڑد اوتاصػینعیدمعہزیچںیاہمترےےئلںیہافرربیزیچرگناونںےکےئلںیہ۔
رافی  :اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمفبة نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج ،رضحت توج نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 74

راوی  :زہْر ب ٩رحب٤ً ،ز ب ٩یو٧ص ح٨فیً ،رک٣ة ب٤ً ٩ار ،ایاض ب ٩س٤٠ة ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
َخ َد ََ ٍَ ٣زیِسٔ بِ َٔ ٩حارٔثَ َة فٔی َُزِ َوة ٔ ُِ ٣ؤ َت َة َو َرا َٓ َ٘ىٔی ََ ٣سز ٔ ٌّی ٔ٩ِ ٣
َخ ِج ُت ََ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک اِلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َٗا ََ َ ٢
ا ٚا َِ ٟحس َ
ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و َس َ
ٔیث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ َُْٔ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َِ ًَ ٢و ْٖ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َخاُ ٔ ٟس أَ َ٣ا

ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی ب ٔ َّ
اس َتِٜث َ ِرتُطُ
اٟشَٔ ٠ب َ٘ ٠ِ ٔ ٟات ٔ َٔٗ ١ا َ ٢بَل َی َو َل ٜٔىِّی ِ

زریہنبرحب،فدیلنبملسم،وفصاؿنبرمعف،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،ریفن،توػنبامکلایعجشےسرفاتیےہرفامےتںیہ
ہک ںیم اؿولوگں ےک اسھت ت الہک وج رضحت زدی نب احرہث ےکاسھت زغفہ ومہت ںیمےلکن افر نمی ےس ےھجمدمد یلم افر رھپ ایسرطح
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ےس رفاتی رکےت وہےئ دحثی لقن یک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک رضحت توػ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک
اےاخدل ایک  ماجےتنوہہک ر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس ےناقلتوکوتقمؽاک بلسدولا اےہ ؟اوہنں ےن اہکویکں ںیہن نکیلںیم
اےسز ادہاتھجمسوہں۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعنبویسنیفنح،رکعمةنبامعر،ا اسنبسلمة،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽوکبلسرکےنرپاقلتےکااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 75

راوی  :زہْر ب ٩رحب٤ً ،ز ب ٩یو٧صً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،حرضت ایاض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اض بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَىٔی أَبٔی َسُ ٤ََ ٠ة
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّسثَىٔی إ ٔ َی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

بِ ُ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ َواز ََٔٓ ٪ب َ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ َ ٧ ٩ت َـ َّهی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َجا َئ َر ُج ًَْ ١ل َی َج َ ١ٕ ٤أَ ِح ََ ٤ز َٓأََ٧ا َخ ُط ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧تزَ ََ كَ َّ٘ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ح َ٘بٔطٔ َٓ َ٘ی ََّس بٔطٔ ا َِ ٟح َ ١َ ٤ث ُ ََّ ٥ت َ٘ َّس َ ٦یَ َت َِ َّسی َ ٍَ ٣ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
َو َج ٌَ ََ ١ی ُِ ٨وزُ َوٓ ٔی َ٨ا َؿ ٌِ َٔ ْة َورٔ َّٗ ْة فٔی َّ
َخ َد َي ِظ َت ُّس َٓأتََی َج َ٠َ ٤طُ َٓأَكِِ َٗ ََٙ ٠ی َس ُظ ث ُ َّ ٥أََ٧ا َخطُ َو َٗ ٌَ َس ًََِ ٠یطٔ
اٟو ِضز ٔ َو َب ٌِ ُـ َ٨ا ُ٣ظَ ا ْة إٔذِ َ َ
َٓأَثَ َار ُظ َٓا ِط َت َّس بٔطٔ ا َِ ٟحَّ ُ ٤
َخ ِج ُت أَ ِط َت ُّس َُٓ ٨ِ ُٜت ً ٔ َِ ٨س َورٔ ٔک ا٨َّ ٟا َٗةٔ ث ُ َّ٥
َ
َٓ ١ات َب ٌَطُ َر ُج ًَْ ١ل َی َ٧ا َٗ ٕة َو ِر َٗا َئ َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة َو َ َ
ق
َت َ٘ َّس ُِ ٣ت َحًَّی ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س َورٔ ٔک ا َِ ٟح َ ١ٔ ٤ث ُ ََّ ٥ت َ٘ َّس ُِ ٣ت َحًَّی أَ َخ ِذ ُت بٔد ٔ َلا ٔ ٦ا َِ ٟح ََٓ ١ٔ ٤أَِ َ ٧د ُت ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َو َؿ ٍَ ُر ِٛب َ َت ُط فٔی اِلِ َ ِر ٔ
َاس َت ِ٘ َب َ٠ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َرضبِ ُت َرأِ َض اَّ ٟز ُج َٔ ٨َ َٓ ١س َر ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت بٔا َِ ٟح َ ١ٔ ٤أَُٗوزُ ُظ ًََِ ٠یطٔ َر ِحُ ُ٠ط َوس ًَٔلحُطُ ٓ ِ
ا ِخت َ َرك ِ ُت َس ِیف ٔی ٓ َ َ
اض َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٘ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َ ١اٟزَّ ُج ََٗ ١اُٟوا ابِ ُ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َُ َٟ ٢ط َس َ٠بُطُ أَ ِج ٍَُ ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ

زریہنبرحب،رمعنبویسنیفنح،رکعمةنبامعر،ا اسنب سلمة،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےک اسھت حبص اک انہتش رک رےہ ےھت ہک اکی آدیم رسخ افٹن رپ  اار وہرک آ ا رھپ اس آدیم ےن اس افٹن وک
اھٹب ارھپاکی  ہمساسیک رمںیمےساکنالافراےسابدنھد ارھپفہآےگڑباھافرامہرےاسھتاھکاناھکےناگلافراد راد ردےنھکیاگل
افرمہولگزمکفر افر اارویںےساخیل ےھتافرھچکمہ ںیمےسدیپؽ یھبےھتاےنت ںیمفہدلجی ےست الافر اےنپ افٹن ےکاپس

آ ا افراس اک  ہمس وھکال رھپاس افٹن وکاھٹب ا افر اسرپ اھٹیب افر افٹن وکڑھکا ایک افر رھپاےسےل ےکاھبگزپااکی آدیم ےناخیک
رگن یک افینٹن رپ اس اک اھچیپ ایک رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یھب دلجی ںیم ت ال ںیم اس افینٹن یک رسنی ےک
اپسوہایگرھپںیماف رآےگڑباھاہیںکتہکںیمافٹنیکرسنیےکابلکلاپسچنہپایگرھپںیمافرآےگڑباھاہیںکتہکںیمےن
اسافٹنیکلیکنڑکپیلافرںیمےناےساھٹب اافرسک ےیہاسےناانپانٹھگزنیمرپاکیٹںیمےناینپولتارچنیھکیلافراسآدیمےکرس
رپ امری فہ رم ایگ رھپ ںیم افٹن اس ےک اجکفے افر اہحلس تیمس ےل رک آ ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن افر آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےکاسھتولوگںےنریمااابقتسؽایکافررفام اسکےناسآدیموکلتقایکےہوتبسےنرعضایکرضحتہملسنباوکعریض
اہللاعتٰیلہنعےنوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااساکاسرااسامؿرضحتہملسنباوکعاکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعنبویسن،رکعہمنبامعر،رضحتا اسریضاہللاعتٰیلہنعنبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااعنؾدےرکاملسمؿدیقویںوکڑھچاےنےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
ااعنؾدےرکاملسمؿدیقویںوکڑھچاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 76

راوی  :زہْر ب ٩رحب٤ً ،ز ب ٩یو٧صً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ایاض ب ٩س٤٠ة ،حرضت ایاض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩س٤٠ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اض بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَىٔی إٔیَ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ئ َسا ًَ ْة أَ ََ ٣زَ٧ا أَبُو بَ ِرکٕ
ا ٪بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَْ ِ َن ا ِ٤َ ٟا ٔ
َٓزَ َار َة َو ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ أَ ََّ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ض ٓ ٔیض ٔ َِّ ٥
یت
اٟذ َرار ُّٔی َٓ َد ٔظ ُ
ٓ ٌََز َِّس َ٨ا ث ُ ََّ ٥ط َّ٩ا َِ َِ ٟار َة ٓ ََو َر َز ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٘ َت ََ َٗ ٩ِ ٣َ ١ت ََِ ٠ًَ ١یطٔ َو َس َيی َوأَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی ًُ ٩ِ ٣ٔ ٕٙ ُ٨ا٨َّ ٟا ٔ

َ
رف َِ ٣ی ُت بٔ َش ِض ٕ ٥بَ ِیُ ٨ض َِ ٥وبَْ ِ َن ا َِ ٟح َب ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َرأَ ِوا َّ
اٟش ِض ََ ٥و َٗ ُٔوا َٓحٔ ِئ ُت بٔض ٔ ِ ٥أَ ُسو ُٗ ُض َِ ٥وٓ ٔیض ٔ ِ ٥ا َِ ٣زأَ ْة
أ َِ ٪ي ِشب ٔ ُ٘ونٔی إلٔ َی ا َِ ٟح َب َٔ َ ١
ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َٓزَ َار َة ًََِ ٠ی َضا َٗ ِظ ٍْ ٔ ٩ِ ٣أَ َزَٗ ٕ ٦ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟظ ٍُ اَ ٨ِّ ٟل ٍُ ََ ٌَ ٣ضا ابِ َْ ٨ة ََ ٟضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َش ٔ ٩ا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ َُش ِ٘ ُت ُض َِ ٥حًَّی أَ َت ِی ُت بٔض ٔ ِ ٥أَبَا
اٟشو ٔٚ
بَ ِرکٕ َٓ َ٠َ َّٔ ٨ىٔی أَبُو بَ ِرکٕ ابِ ََ ٨ت َضا َٓ َ٘ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َو َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت ََ ٟضا ث َ ِو ّبا َٓ ََ ٔ ٘٠یىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُّ
َٓ َ٘ا َ ٢یَا َسُ ٤ََ ٠ة َص ِب لٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ًِ َحب َ ِتىٔی َو َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت ََ ٟضا ثَ ِو ّبا ث ُ ََّ ٔ َٟ٘ ٥یىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت
اٟشو َٔ٘ َٓ ٚا َ ٢لٔی َیا َسُ ٤ََ ٠ة َص ِب لٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ِ أَب ُ َ
وک َٓ ُُِ٘ ٠ت ه ٔ َی ََ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِٔ َِ ٟس فٔی ُّ
َّ
رسوا ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
ََ ٟضا ث َ ِو ّبا ٓ ََب ٌَ َث ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أَصِ َٔ ٜ٣َ ١ة َٓٔ ََسی ب ٔ َضا ّ َ ٧
اسا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن کَاُ ٧وا أ ُ ٔ ُ
زریہ نب رحب ،رمع نب ویسن ،رکعہم نب امعر ،ا اس نب سلمة ،رضحت ا اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ
رکےت ںیہ ہک ھجم ےس ریمے ابپ ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن ہلیبق زخارہ ےک اسھت رضحت اوبرکب ریض اہلل یک رس ربایہ ںیم اہجد ایک
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنمہرپاریمانب ااھتوتبجامہرےافراپینےکدرایمؿاکیڑھگی
اک افہلص ابح  رہ ایگ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ مکح رفام ا مہ رات ےک آرخی ہصح ںیم ارت زپے افر رھپ ںیمہ رہ
رطػ ےس ہلمح رکےن اک مکح رفام ا اپین رپ ےچنہپ سپ فاہں وج لتق وہایگ  ا فہ لتق وہایگ افر ھچک ولگ دیق وہےئ افر ںیم اؿ ولوگں ےک
اکیہصحںیمدھکیراہاھتہکسجںیماکرففںےکےچبافرتورںیتںیھتےھجمڈراگلہکںیہکفہھجمےسےلہپیہاہپڑکتہنچنہپاجںیئوت
ںیم ےن اؿ ےک افر اہپڑ ےک درایمؿ اکی ریت اکنیھپ بج اوہنں ےن ریت داھکی وت بس رہھٹ ےئگ ںیم اؿ بس وک ریھگ رک ےل آ ا اؿ
ولوگں ںیم ہلیبق زفارہ یک تورت یھت وج ڑمچے ےک ڑپکے ےنہپ وہےئ یھت افر اس ےک اسھت رعب یک نیسح رتنی اکی ڑلیک یھت
ںیماؿبسوکےلرکرضحتاوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآایگرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنفہڑلیکااعنؾےکوطررپ
ےھجمانعتیرفامدیبجمہدمہنیونمرہآےئگافرںیمےنایھبکتاسڑلیکاکڑپکاںیہنوھکالاھتہکابزارںیمر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنریمیالماقتوہیئگوتآپیلص اہللہیلعفملسےنرفام ااےہملسہیڑلیکےھجمدےدفںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽ
اہلل یک مسق ہی ڑلیک ےھجم ڑبی ایھچ یگل ےہ افر ںیم ےن اس اک ایھب کت ڑپکا ںیہن وھکال رھپ اےلگ دؿ ریمی الماقت ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےس ابزار ںیم وہیئگ وت آپ ےن رفام ا اے ہملس فہ ڑلیک ےھجم دے دف ریتا ابپ تہب ااھچ اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
ر اؽفہڑلیکآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلےہافراہللیکمسقںیمےنوتایھباساکڑپکاکتںیہنوھکالرھپر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنفہڑلیکہکمفاولںوکجیھبدیافراسےکدبہلںیمتہبےساملسمونںوکڑھچا اوجہکہکمںیمدیقرکد ےےئگےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعنبویسن،رکعہمنبامعر،ا اسنبسلمة،رضحتا اسریضاہللاعتٰیلہنعنبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فئیےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
فئیےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 77

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا
أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َ َِق َی ٕة أَ َت ِیت ُُ٤و َصا َوأَ َٗ ِ٤ت َُِٔ ٓ ٥یضا ٓ ََش ِض َُٔ ٓ ٥ِ ُٜ٤یضا َوأَ ُّی َ٤ا َ َِقیَ ٕة ًَ َؼ ِت اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓإ ٔ َُّ ٪خ َُ ٤ش َضا ِ َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ ث ُ َّ ٥ه ٔ َی َل٥ِ ُٜ

ادمح نب لبنح ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م سج اگؤں ںیم یھب آؤ افر اس ںیم رہھٹف وت اس ںیم
اہمتراہصحیھبوہ اگافرسجاگؤںےکولوگںےناہلل افراسےکر اؽیکانرفامینیکوتاساکسمخاہللافراسےکر اؽےکےئل
ےہرھپابح اہمترےےئلےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
فئیےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 78

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بً ٩باز ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی طیبہ ،اسح ،ٙسٔیا٤ً ،٪زو،
زہزی٣ ،اٟک ب ٩اوض ،حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت أَ َِ ٣وا ُ ٢بَىٔی
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َخ َ
إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخبَرََ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
اب َٓکَاِ َ ٧ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و ٪ب ٔ َد ِی َٕ ١و ََّل رٔک َ ٕ
ٕ ًََِ ٠یطٔ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ا٨َّ ٟـْٔر ٔ ٔ٤َّ ٣ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ٔ٤َّ ٣ا  ٥َِ ٟیُو ٔج ِ
َ
ِرکا َٔ َو ِّ
َخ َّ
اٟش ًَلحٔ ًُ َّس ّة فٔی َسب ٔی ٔ ١اہللٔ
اػ ّة َٓک َ َ
ا ٪یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی أصِٔ٠طٔ َن َٔ َ٘ َة َس َٕ ٨ة َو َ٣ا بَق ٔ َی َی ِح ٌَُ ُ٠ط فٔی ال ُ َ
ہبیتقنبدیعس،دمحمنبابعد،اوبرکبنبایب ہبیش ،ااحسؼنباربامیہ،انبایبہبیش،ااحسؼ ،ایفسؿ،رمعف،زرہی ،امکلنبافس،رضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکونبریضنےکاوماؽاؿاوماؽںیمےسےھتہکنجوکاہللاعتیلےناےنپر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسرپولاٹ د ااھتاملسمونںےناؿوکاحلصرکےن ےکےئلہنوھگڑے دفڑاےئ افرہنیہافٹن افرہی امؽیبنیلصاہللہیلعفملس
ےکےئلوصخمص اھتآپیلص اہللہیلعفملساےنپرھگفاولں ےکےئلاکی اسؽاکرخچ اسںیمےساکنؽےتیلےھت افروج ابح چباجات

اھتاےساہللےکراےتسںیماہجدیک اارویںافرایھتہرفںیکایتریفریغہںیمرخچرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس،دمحم نبابعد،اوبرکب نبایب ہبیش ،ااحسؼ نباربامیہ،انبایب ہبیش،اقحس،ایفسؿ،رمعف،زرہی ،امکلنب افس،
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
فئیےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 79

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ٌ٣ ،ز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتایسرطحدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
فئیےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 80

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ؿبعی ،جویزیہ٣ ،اٟک ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت
٣اٟک ب ٩اوض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َح َّسثَ ُط َٗا َ٢
ک بِ َ ٩أَ ِو ٕ
اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َّ٣َ ٪اَ ٔ ٟ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ
رسیز ٕ ُٔ ِٔ ٣ـ ّیا إلٔ َی ُر َ٣أٟطٔ َُّ ٣ت ٜٔئّا
اب َٓحٔئِ ُت ُط ح ْٔ َن َت ٌَال َی اَ ٨َّ ٟضا ُر َٗا َََ ٓ ٢و َج ِستُ ُط فٔی بَ ِیتٔطٔ َجاّ ٔ ٟشا ًَل َی َ ٔ
أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
 ١أَبِ َیا ٕ
ک َو َٗ ِس أَ َِ ٣ز ُت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ب ٔ َز ِؿ ٕذ َٓد ُِذ ُظ َٓا ِٗ ٔش ُِ ٤ط بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٣
ًَل َی و ٔ َسا َزة ٕ ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ٘ َٓ ٕ ٦ا َ ٢لٔی َیا َ٣ا ُ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َز َّٖ أَصِ ُ
اَ ٪و ًَ ِب ٔس
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َِ ٟو أَ َِ ٣ز َت ب ٔ َض َذا َُْ ِر ٔی َٗا َُ ٢خ ِذ ُظ یَا َ٣ا َُٗ ٢ا ََ َٓ ٢حا َئ یَ ِزَٓا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
َک یَا أَ َٔ ْ٣ر ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن فٔی ًُ ِث ََ ٤
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ض َو ًَل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َک فٔی ًَبَّا ٕ
ٖ َواٟزُّبَْ ِر ٔ َو َس ٌِ ٕس َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َن ٌَ َِٓ ٥أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ََِ ٓ ٥س َخُ٠وا ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
َ
َّاض َیا أَ َٔ ْ٣ر ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن اٗ ِٔف بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن َص َذا ا ِٟکَاذ ٔ ٔب ِاْلث ٔٔ ٥ا َِِ ٟازٔرٔ ا َِ ٟدائ َٔٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦أَ َج َِ ١یا
َٓأذ ٔ َُ َٟ ٪ض َ٤ا َٓ َ٘ا ًََ ٢ب ْ

ک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َّاتئ ٔ َسا
أَ َٔ ْ٣ر ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َٓاٗ ِٔف بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وأَرٔ ِح ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ٣َ ٢اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
 ١إلٔ َ َّی أَُ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س کَاُ ٧وا َٗ َّس ُ٣وص َُِ ٔ ٟ ٥ذَ ٔ ٟ
ض یُ َد َّی ُ

أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی بٔإٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا
اٟش َ٤ا ُئ َواِلِ َ ِر ُق أَ َت ٌِ ََ ٤ُ ٠
ض َو ًَل ٔ ٕٓی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ َّأ ٟذی بٔإٔذِٔ ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟش َ٤ا ُئ َواِلِ َ ِر ُق
َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

ا٪
أَ َت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا ُظ َػ َس َٗ ْة َٗ َاَّل َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ إ ٔ َّ ٪اہللَ َج ََّ ١و ًَزَّ ک َ َ
َخ َّؽ َر ُسو َٟطُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َد َّ
ْقی
اػ ٕة  ٥َِ ٟیُ َد ِّؼ ِؽ ب ٔ َضا أَ َح ّسا َُْ ِ َر ُظ َٗا َ٣َ ٢ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ُ ٟ
َّ
َ
َقأَ ِاْلیَ َة َّأًٟی َٗ ِبََ ٠ضا أَ ََِّ ٦ل َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨أَ َِ ٣وا َ ٢بَىٔی
َٓ٠ٔ٠طٔ َوَّ ٔ ٟرل ُسو ٔ٣َ ٢ا أ ِزرٔی صَ َِ َ ١
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُخ ُذ
ا٨َّ ٟـْٔر ٔٓ ََواہللٔ َ٣ا ا ِس َتأِثَ َز ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو ََّل أَ َخ َذ َصا ُزوَ ٥ِ َُٜ٧حًَّی بَق ٔ َی َص َذا ا ِ٤َ ٟا َُٓ ٢ک َ َ
٣َ ١ا بَق ٔ َی أ ُ ِس َو َة ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛب ٔاہللٔ َّأ ٟذی بٔإٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
و٪
ُٔ ٨ِ ٣ط َن َٔ َ٘ َة َس َٕ ٨ة ث ُ ََّ ٥ی ِح ٌَ ُ
اٟش َ٤ا ُئ َواِلِ َ ِر ُق أَ َت ٌَِ ٤َُ ٠
ک َٗ َاَّل َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َّاسا َو ًًَّ ٔ ٠یا بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا َنظَ َس بٔطٔ ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦أَ َت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ک َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّ ٥نظَ َس ًَب ّ

ٔیک َو َی ِل ُُ ٠ب
ک ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَخ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠حٔئِت َُ٤ا َت ِلُ ُ٠ب َٔ ْ٣راثَ َ
َص َذا َٔ ْ٣ر َ
یضا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا ُظ َػ َس َٗ ْة
اث ا َِ ٣زأَتٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَب ٔ َ

رفأَیِت َُ٤ا ُظ کَاذٔبّا آث ّٔ٤ا َُاز ٔ ّرا َخائ ٔ ّ٨ا َواہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠إُٔ َّ ٧ط ََ ٟؼاز ٔ ْ ٚبَ ٌّار َرا ٔط ْس َتاب ٔ ٍْ َ ٠ِ ٔ ٟح ِّ ٙث ُ َّ ٥تُ ُوف ِّ َی أَبُو بَ ِرکٕ َوأََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ََ

َّ
َّ
َ
رفأَیِت َُ٤انٔی کَاذ ٔ ّبا آث ّٔ٤ا َُاز ٔ ّرا َخائ ٔ ّ٨ا َواہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠إنِّٔی ََ ٟؼاز ٔ ْ ٚبَ ٌّار َرا ٔط ْس َتاب ٔ ٍْ َ ٠ِ ٔ ٟح ِّٙ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َول ٔ ُّی أبٔی بَ ِرکٕ َ َ

ٓ ََؤٟیت َُضا ث ُ َّٔ ٥جئِ َتىٔی أََ ِ ٧ت َوصَ َذا َوأَِ٧ت َُ٤ا َجٔ٤ی ٍْ َوأَ ِ٣زُ ُ٤َ ٛا َواح ْٔس َٓ ُ٘ ُِ ٠ت َ٤ا ا ِزٓ ٌَِ َضا إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥زٓ ٌَِت َُضا إَِٔ ٟی٤َ ُٜا ًَل َی أَ َّ٪
ک
ک َٗا َ ٢أَ ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ ِذتُ َ٤اصَا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اَ ٪ي ٌِ َُ ٤
ًََِ ٠ی٤َ ُٜا ًَ ِض َس اہللٔ أَ َِ ٪ت ٌِ ًََ ٤ل ٓ َٔیضا ب ٔ َّأ ٟذی ک َ َ
ک َحًَّی َت ُ٘و ََّ ٦
اٟشا ًَ ُة َٓإ ٔ َِ ًَ ٪حزِتُ َ٤ا ًَ َِ ٨ضا
َٗ َاَّل َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ث ُ َّٔ ٥جئِت َُ٤انٔی ِٔلَ ِٗ ٔض َی بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا َو ََّل َواہللٔ ََّل أَ ِٗ ٔضی بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا بٔ َِْ ِر ٔذََ ٔ ٟ
رف َّزا َصا إلٔ َ َّی
َُ
دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض ،وجریہی ،امکل ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امکل نب افس ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبےنےھجماغیپؾجیھبرکولبا اںیمدؿھڑوہآپیکدختمںیمآایگ
رضحت امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک آپ رھگ ںیم اخیل تخت رپ ڑمچے اک ہیکت اگلےئ ےھٹیب ںیہ ہک ریتی وقؾ ےک ھچک آدیم
دلجیدلجیںیمآےئےھتںیمےناؿوکھچکاسامؿدےنیاکمکحرکد اےہاب مفہامؽےلرکاؿےکدرایمؿمیسقترکدفںیمےن

رعضایکاےاریماوملنینم!آپریمے العفہ یسکافروکاساکؾرپرقمررفامدںیآپ ےنرفام ااے امکل میہےلول ایسدفراؿ
(آپاکالغؾ)ریافءادنرآ اافراسےنرعضایکاےاریماوملنینم!رضحتامثعؿ،رضحتدبعارلنمحنبتوػ،رضحتزریبافر
علئه
رضحت دعس روضاؿ اہلل م انیعمج احرض دختم ںیہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اؿ ےک ےئل ااجزت ےہ فہ ادنر
رشتفیالےئرھپفہ الغؾآ اافررعضایکہکرضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعرشتفیالےئںیہ
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ااھچ اںیہن یھب ااجزت دے دف رضحت ابعس ےنہک ےگل اے اریم اوملنینم ریمے افر اس
وھجےٹانگہاگردوھےکابزاخنئےکدرایمؿ ہلصیفرکدےئجیولوگں ےناہکاہںاےاریم اوملنینماؿےکدرایمؿ ہلصیفرکدںی افر
اؿوکاؿےسراتحدالںیئرضحتامکلنبافسےنہکےگلہکریماایخؽےہہکاؿدفونںرضحاتینعیابعسافررضحتیلعریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ رضحت وک ایس ےئلےلہپ اجیھب ےہ رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفام ا ںیم ںیہمتاس ذاتیک مسقداتی وہں
ہکسجےکمکحےسآامسؿفزنیماقمئںیہایک مںیہناجےتنہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکمہ(ربمغیپفں)ےکامؽںیم
ےساؿےکفاروثںوکھچکںیہناتلموجمہوھچڑےتںیہفہدصہقوہاتےہبسےنہک ےگلہک یاہںرھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع،
رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وتمہج وہ رک رفامےن ےگل ہک ںیم  م دفونں وک مسق داتی
وہںہکسج ےکمکحےسآامسؿفزنیماقمئ ںیہایک  مدفونںاجےتنوہہکر اؽاہللیلص اہلل ہیلعفملس ےنرفام امہ ربمغیپفںاک وکیئ
فارث ںیہن انب ا اجات وج مہ وھچڑےت ںیہ فہ دصہق وہات ےہ۔ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل اعتیل
ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی اخص ابت یک یھت ہک وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک العفہ یسک ےس ںیہن یک رضحت رمع
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن اےنپ ر اؽ وک وجداہیتفاولں ےک امؽ ےس اطع رفام افہ اہلل اعتیل افر اس ےک ر اؽ اک یہ
ہصح ےہ ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک اس ےس ےلہپ یک آتی یھب اوہنں ےن زپیھ ےہ  ا ںیہن رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن مولوگںےکدرایمؿینبریضناکامؽمیسقترکد اےہافراہللیکمسقآپیلصاہللہیلعفملسےنامؽوک
 مےسز ادہںیہناھجمسافر ا ےسیھبںیہنایکہکفہ امؽوخد ےلایلوہافر موکہند اوہ اہیںکتہکہی امؽابح  رہایگوتر اؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس اس امؽ ںیم ےس اےنپ اکی اسؽ اک رخچ اکنؽ ےتیل رھپ وج ابح  چب اجات فہ تیب ااملؽ ںیمعمج وہ اجات رھپ رضحت رمع ریض
اہللاعتٰیلہنعےنرفام اںیم موکاساہللیکمسقداتیوہںہکسجےکمکحےسےلہپآامسؿفزنیماقمئںیہایک موکہیولعمؾےہاوہنں
ےناہک یاہںرھپایسرطحرضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعوکمسقدیاوہنںےنیھبایسرطح
وجاب د ا ولوگں ےن اہک ایک  م دفونں وک اس اک ملع ےہ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا بج ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک فایل وہں افر  م
دفونںاینپفراتثےنیلآےئوہرضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعوتاےنپےجیتھباکہصحافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعاینپویبیاک

ہصحاؿےکابپےکامؽےسامےتگنےھترضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اامہرے
امؽ اک وکیئفراث ںیہن وہات وج ھچک مہ وھچڑےت ںیہفہ دصہق وہات ےہ افر  م اؿ وک وھجاٹ ،انگہ اگر ،دوھےک ابز افر اخنئ ےتھجمس وہ؟ افر
اہلل اجاتن ےہ ہک فہ ےچس کین افر دہاتی  اہتف ےھت افر قح ےک اتعب ےھت رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فافت وہیئ افر ںیم
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک فیل انب افر  م ےن ےھجم یھب وھجاٹ ،انگہ اگر ،دوھےک ابز افر اخنئ
ایخؽایکافراہللاعتیلاجاتنےہہکںیماچس،کین،دہاتی اہتفوہںافرںیماسامؽاکیھبفایلوہںافررھپ مریمےاپسآےئ میھب
اکیوہافراہمترااعمہلمیھباکیےہ مےناہکہکہیامؽامہرےوحاےلرکدںیںیمےناہکہکںیماسرشطرپامؽاہمترےوحاےل
رکدفںاگہکاسامؽںیم مفیہھچکرکفےگوجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسایکرکےتےھتافر مےنہیامؽایسرشطےسھجمےسایل
رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس رفام ا ایک ااسی یہ ےہ اؿ دفونں رضحات ےن اہک  یاہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےنرفام ا م دفونںاےنپدرایمؿہلصیفرکاےنےکےئلریمےاپسآےئوہاہللیکمسق ںیم ماتمکت اسےکالعفہ افروکیئ ہلصیف
ںیہنرکفںاگارگ مےساساکااظتنرںیہنوہاتکسوترھپہیامؽےھجمولاٹدف۔
رافی  :دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض ،وجریہی ،امکل ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امکل نب افس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
فئیےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 81

راوی  :اسح٣ ،ٙح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩
اوض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩حسثا٪

َخا ٔ ٪أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

١
ض بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َسثَا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
رض أَ ِص ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
اب َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َح َ َ
أَبِ َیا ٕ
ُوت أَصِٔ٠طٔ
ا ٪یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی أَصِٔ٠طٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َس َّ ٨ة َو ُربَّ َ٤ا َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َی ِحب ٔ ُص ٗ َ
ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٣
ک ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َُْ ِ َر أَ َّٔ ٓ ٪یطٔ َٓک َ َ

٣َ ١ا بَق ٔ َی ُٔ ٨ِ ٣ط َِ ٣ح ٌَ َ٣َ ١ا ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ُٔ ٨ِ ٣ط َس َّ ٨ة ث ُ َّ ٥یَ ِح ٌَ ُ

ااحسؼ،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبع ارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتامکلریضاہللاعتٰیلہنعنبافسریضاہللاعتٰیلہنع

نبدحاثؿےسرفاتیےہرفامےتںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنریمیرطػاغیپؾاجیھبافررفام اہکاہمتریوقؾےکھچک
ولگ ریمے اپس آےئ اس ےس آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ امولں
ںیم ےس اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل اکی اسؽ اک رخچ اکنؽ ےتیل ےھترمعم رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس اےنپرھگ فاولں ےک
ےئلاکیاسؽیکوخارکرےتھکےھترھپوجامؽاتچباےساہللےکراےتسںیمرخچرکےنےکےئلرےتھکےھت
رافی  :اقحس ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب افس ریض اہلل
اعتٰیلہنعنبدحاثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقہ...
ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 82

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہابْ ،عوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَ ِز َوا َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ا ٪إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََی ِشأ َ ُِ ٨َ ٟط
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َر ِز َ ٪أَ ِ ٪یَ ِب ٌَث ِ َن ًُ ِث ََ ٤
َٔ ْ٣راثَ ُض ٩ِ ٣ٔ َّ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َُ ٟض َّ٩أََِ ٟی َص َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َُ ٧ور ُث

َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َٓ ُض َو َػ َس َٗ ْة

ییحی نب ییحی ،امکل ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
فافتاپیئوتیبنیلصاہللہیلعفملسیکازفاجرہطمات ےنارادہایکہکرضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعوکرضحتاوبرکبیک
رطػںیجھبافراؿےسیبنیلصاہللہیلعفملسیکریماثںیمےساانپہصحامںیگنرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہہکایک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیںیہنرفام اامہراوکیئفارثںیہنوہاتافروجمہوھچڑںیفہدصہقےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 83

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ححْنٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبْر ،حرضت حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َحْ ِْن َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یَ ٙت ِشأَُ ُٟط َٔ ْ٣راثَ َضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اٟؼ ِّس ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٣ٔ ٥َ ٠ا أََٓا َئ اہللُ ًََِ ٠یطٔ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوٓ ََس ٕک َو َ٣ا بَق ٔ َی ُٔ ٩ِ ٣خ ِٔ ٤ص َخ ِیب َ َر َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة إٔ٤َ َّ ٧ا َیأِک ُ ُ
 ١آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص َذا ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وإنٔ ِّی َواہللٔ ََّل أَُُِّْرُ
َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣ػ َس َٗةٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠حاَ ٔ ٟضا َّأًٟی کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠ی َضا فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َِلَ ًِ ََٔ ٓ َّ٩َ٠٤یضا ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أبََی أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِ ٪یَ ِس َٓ ٍَ إلٔ َی َٓاك ََٔ ٤ة َط ِیئّا ٓ ََو َج َس ِت
ک َٗا َََ ٓ ٢ض َح َز ِت ُط َٓ ٥َِ ٠تُک َ ُِّ ٤ِ ٠ط َحًَّی تُ ُو ِّٓ َی ِت َو ًَ َ
اط ِت َب ٌِ َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠س َّت َة
َٓاك َُٔ ٤ة ًَل َی أَبٔی بَ ِرکٕ فٔی ذََ ٔ ٟ
ض
أَ ِط ُضز ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُو ِّٓ َی ِت َز َٓ ََ ٨ضا َز ِو ُج َضا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َِ ٟی ًّل َو ٥َِ ٟیُ ِؤذ ٔ ِ ٪ب ٔ َضا أَبَا بَ ِرکٕ َو َػلَّی ًََِ ٠ی َضا ًَل ٔ ٌّی َوک َ َ
اٌَ ٔ ٟ ٪ل ٔ ٕٓی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ک
ض َٓا َِ ٟت ََ ٤ص َُ ٣ؼا ََ ٟح َة أَبٔی بَ ِرکٕ َو َُ ٣با َي ٌَ َتطُ َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜبَایَ ٍَ ت ٔ َِ ٠
رک ًَل ٔ ٌّی ُو ُجو َظ ا٨َّ ٟا ٔ
و ٔ ِج َض ْة َح َیا َة َٓاك ََٔ ٤ة َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُو ِّٓ َی ِت ِ
است َ َِ َ ٨
اب َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َواہللٔ َّلَ
َکاص َٔی َة َِ ٣ح َ ٔ
رض ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اِلِ َ ِط ُض َز َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ أَ ِ ٪ائِت ٔ َ٨ا َو ََّل َیأِت ٔ َ٨ا ََ ٌَ ٣
ک أَ َح ْس َ َ
َت ِس ُخ َِِ ٠ًَ ١یض ٔ َِ ٥و ِح َس َک َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َو َ٣ا ًَ َشاص ُِ ٥أَ َِ ٪ئ ٌَُِ٠وا بٔی إنِّٔی َواہللٔ َْلت ٔ َی َُّ ٨ض ََِ ٓ ٥س َخ ََِ ٠ًَ ١یض ٔ ِ ٥أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َتظَ ض ََّس ًَل ٔ ُّی بِ ُ٩

ُ
َ
ک
ک َو َل َٔ ٨َّ ٜ
ک َخْ ِ ّرا َسا َٗطُ اہللُ إَِٔ ٟی َ
ک َو َ٣ا أَ ًِ َلا َک اہللُ َوَِ ٔ٨ِ َ ٧ ٥َِ ٟص ًََِ ٠ی َ
ْع ِٓ َ٨ا یَا أَبَا بَ ِرکٕ َٓـٔی ََ ٠ت َ
أبٔی كَأٟبٕ ث ََّٗ ٥ا َ ٢إَّٔ٧ا َٗ ِس َ َ
ْقابَت ٔ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یزَ ِ ٢یُک َ ِّ ٥ُ ٠أَبَا بَ ِرکٕ
ِ
است َِب َس ِز َت ًَ َِ ٠ی َ٨ا بٔاِلِ َ ِ٣ز ٔ َو ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧ح َُ َ ٧ ٩زی َ٨َ ٟا َحًّ٘ا َ َ ٔ ٟ

َّ
َّ
َْقابَ ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّب إلٔ َ َّی
َحًَّی ٓ َ
َاؿ ِت ًَ ِی َ٨ا أَبٔی بَ ِرکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َتکَ ٥َ ٠أَبُو بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢وأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َٔ َ ٟ
َ َ
َقابًَٔی َوأَ َّ٣ا َّأ ٟذی َط َح َز بَ ِیىٔی َوبَ ِی ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ص ٔذظ ٔاِلِ َ َِ ٣وا َٔٓ ٢إٔنِّی  ٥َِ ٟآ َُٔ ٓ ٢یضا ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِّ ٙو ٥َِ ٟأَ ِتزُ ِک أَ ِّ ٣زا َرأَیِ ُت
أ ِ ٪أ ٔػ ََ َ ٩ِ ٣ٔ ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َُ ٌُ ٨ط ٓ َٔیضا إ ٔ ََّّل َػ َُ ٌِ ٨ت ُط َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َِ ٣وً ٔ ُس َک ا ِٔ ٌَ ٟظ َّی ُة ٠ِ ٔ ٟب َ ِی ٌَ ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی أَبُو
اٟوضز ٔ َرقٔی ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َتظَ ض ََّس وذ َ ِ
رف
ََک َطأ ًََ ٪ل ٔ ٕٓی َو َت َد َُّٔ ٠طُ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ ِی ٌَةٔ َوًُ ِذ َر ُظ ب ٔ َّأ ٟذی ا ًِ َت َذ َر إَِٔ ٟیطٔ ث ُ َِّ ٥
اس َت ِِ َ َ
َ َ
بَ ِرکٕ َػ ًَل َة ُّ ِ َ

َاس ّة ًَل َی أَبٔی بَ ِرکٕ َو ََّل إِٔ ٧ک َ ّارا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی
َو َتظَ ض ََّس ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ٓ ٌََ َّو ََ ٥ح َّ ٙأَبٔی بَ ِرکٕ َوأَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِحُ ٠ِ ٔ٤ط ًَل َی َّأ ٟذی َػ ََ ٍَ ٨نٔ َ

وَ ٪و َٗاُٟوا
ٓ ََّـ َُ ٠ط اہللُ بٔطٔ َو َل ٔ٨َّ ٜا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧زی َ٨َ ٟا فٔی اِلِ َ ِ٣ز ٔ َن ٔؼی ّبا َٓا ِستُب ٔ َّس ًَ َِ ٠ی َ٨ا بٔطٔ ٓ ََو َج ِسَ٧ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔش َ٨ا ٓ ُ َّ
َرس ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

وٖ
َقی ّبا ح ْٔ َن َرا َج ٍَ اِلِ َ َِ ٣ز ا ٌِِ ٤َ ٟزُ َ
و ٪إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َ ٔ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
أَ َػ ِب َت َٓک َ َ

خ
دمحمنبراعف ،حب ،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکدیسہافہمط

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اصزبحادی ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اینپ ریماث ےک ابرے ںیم
وپےنھچ ےک ےئل اغیپؾ اجیھب وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دمہنی افر دفک ےک فئی افر ریبخ ےک سمخ ےس ہصح ںیم الم اھت رضحت اوبرکب
ریضاہللاعتٰیلہنع ےن اہکہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام امہ یسکوکفارث ںیہنوھچڑےتافر مہوجوھچڑےتںیہفہدصہق
وہ اتےہاہتبلآؽدمحمیلصاہللہیلعفملساسامؽےساھکےترںیہےگافرںیماہللیکمسقر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکدصہقںیم
یسکزیچ یک یھبدبتیلی ںیہنرک اتکساسوصرتےس سج ںیمفہر اؽاہلل یلصاہللہیلع فملس ےکزامہنںیم یھت افر ںیم اس ںیمفیہ
اعمہلمرکف ں اگ وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس اس ےک ابرے ںیم رفام ا رکےت ےھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ںیم
ےسوکیئیھبزیچرضحتافہمطوکدےنیےسااکنررکد ارضحتافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعوکرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےساس
فہج ےس انرایگض وہیئ سپ اوہنں ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وبانل رتک رک د ا افر اؿ ےس ابت ہن یک اہیں کت ہک فہ
وفتوہںیئگافرفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکدعبھچامہکتزدنہرںیہبجفہوفتوہںیئگوتاںیہناؿےکاخفدنرضحتیلع
ریضاہللاعتٰیلہنعنباوباطبلےنرات وکیہدنفرکد اافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکاسیکاالطعہندیافراؿاکانجزہرضحت
یلعریضاہللاعتٰیلہنعےنزپاھ اافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکےئلولوگںاکافہمطیکزدنیگںیمھچکالیمؿاھتبجفہوفت
وہںیئگوتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنول وگںےکرفہیںیمھچکدبتیلیوسحمسیکوتاوہنںےناوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتحلص
افر تعیب اک راہتس ومہار رکان اچاہ ویکہکن یلع ریض اہلل ےن اؿ ونیہمں کت تعیب ہن یک یھت افر اوہنں ےن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع یک
رطػ اغیپؾ اجیھب ہک امہرے اپس آؤ افر اہمترے  اا وکیئ افر ہن آےئ رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع نب اطخب ےک آےن اک اندنسپ رکےن یک
فہجےسرضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےساہکاہللیکمسقآپیلصاہللہیلعفملس اؿےکاپس
اےلیکہناجںیئرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہک ےھجماؿےسہیادیمںیہنہکفہ ریمےاسھتوکیئ انرفاولسکرکںیےگںیم
اہلل یک مسق اؿ ےک اپس رضفر اجؤں اگ سپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت یلع نب اوباطبلےن
ہملکاہشدتزپاھرھپاہکاے اوبرکبقیقحتمہآپیکتلیضفاچہپؿےکچںیہوجاہلل ےنآپیلصاہللہیلعفملسوکاطعیکےہمہاےس
اجےتنںیہافروجالھبیئآپیلصوکاطعیکیئگےہمہاسیکرتبغںیہنرکےتاہللےنآپیہےکرپسدیکےہنکیلآپےنوخدیہ

ہیالختفاحلصرکیل افرمہ اےنپےئلر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرقاتبدارییکفہجےس(الختف)اکقحےتھجمس ےھتسپایس
رطحفہرضحتاوبرکبریض اہللاعتٰیلہنعےسوگتفگرکےت رےہاہیںکتہکاوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنعیکآوھکنں ںیمآوسناجری
وہ ےئگ بج رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وگتفگ یک وت اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ
ریمے زندکی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتب ےک اسھت نسح ولسک رکان اینپ رقاتب ےس ز ادہ وبحمب ےہ رہباحؽ اؿ
اوماؽ اکاعمہلم وج ریمے افر اہمترےدرایمؿفاہعق وہا ےہ اس ںیم یھب ںیم ےن یسک ےک قح وک رتک ںیہن ایک افر ںیم ےن ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک سج اعمہلم ںیم سج رطح رکےت داھکی ںیم ےن یھب اس اعمہلم وک ایس رطح رس ااجنؾ د ا رضحت یلع ریض
اہللاعتٰیلہنعےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےساہکآجہسرہپےکفتقآپےستعیبرکےناکفتقےہرضحتاوبرکبےن
رہظیکامنزادایکربنمرپ ھڑوہافرہملکاہشدتزپاھ افررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکاعمہلمافرتعیب ےس رہاجےناکہصقافر
فہذعرایبؿایکوجرضحتیلع نباوباطبلاینؿےکاسےنمشیپایکرھپیلعریضاہللےناافغتسرایکافرہملکاہشدتزپاھ افررضحت
اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قح یک تمظع اک ارقار ایک افر اتب ا ہک ںیم ےن وج ھچک ایک فہ اس فہج ےس ںیہن ایک ہک ےھجم رضحت اوبرکب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف رپ کش اھت افر ہن اس فضلیت ےس ااکنر یکفہج ےس وج اںیہن اہلل ےن اطع یک ےہ ہکلب مہ اس ارم ںیم اانپ
ہصح ایخؽ رکےت ےھت افر امہرے وشمرہ ےک ریغب یہ وکحتم انب یل یئگ سج یک فہج ےس امہرے دولں ںیم ر ج  اچنہ املسمؿ ہی نس وک
وخش وہےئ افر اوہنں ےن اہک آپ ےن درتس ایک ےہ افر املسمؿ رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رقبی وہےن ےگل بج
اوہنںےناسرعمفػراہتسوکاایتخررکایل۔
خ
ح
ب
رافی  :دمحمنبراعف، ،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہ ،حرضت ًائظہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

َّاض أَ َت َیا أَبَا بَ ِرکٕ َی َِ ٠تَ ٔ٤شا َٔ ْ٣ٔ ٪راث َ ُض َ٤ا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة َوا ٌَِ ٟب َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُ٤ا ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ یَ ِلَ ُ٠با ٔ ٪أَ ِر َؿطُ ََٔ ٓ ٩ِ ٣س ٕک َو َس ِض َُ ٤ط َٔ ٩ِ ٣خ ِیب َ َر َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا أَبُو بَ ِرکٕ إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ

ا ٚا َِ ٟحس َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ث ٌِٔ ٣َ ١ى َی َحسٔیثٔ ًُ َ٘ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ث ُ ََّ َٗ ٥اًَ ٦ل ٔ ٌّی ٓ ٌََ َّو ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ح ِّٙ
ا٪
اض إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َٓ َ٘اُٟوا أَ َػ ِب َت َوأَ ِح َش َِ ٨ت َٓک َ َ
ََک َٓـٔی ََ ٠ت ُط َو َسابٔ َ٘ َت ُط ث ُ ََّ ٣َ ٥ضی إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََبا َي ٌَطُ َٓأَٗ َِب َ ١اُ ٨َّ ٟ
أَبٔی بَ ِرکٕ َوذ َ َ
وٖ
َقی ّبا إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی ح ْٔ َن َٗ َار َب اِلِ َ َِ ٣ز ا ٌِِ ٤َ ٟزُ َ
اض َ ٔ
اُ ٨َّ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک افہمط افر ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفونں رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ افر اوہنں ےن اؿ ےس
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکریماثںیمےساےنپہصحاکاطمہبلایکافرفہدفونںاسفتقدفکافرریبخےکہصحںیماےنپہصح
اک اطمہبل رک رےہ ےھت وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ دفونں ےس رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس رھپ
زموکرہ دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک اس دحثی ںیم ہی ےہ ہک رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ افر اوہنں ےن
رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قح رپ وہےن یک تمظع افر اؿ یک تلیضف افر اؿ یک دنی ںیم تقبس اک ذرک ایک رھپ فہ رضحت
اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیک رطػےئگ افراؿیکتعیبیکرھپولگرضحت یلعریض اہللاعتٰیلہنع یکرطػوتمہج وہےئافرےنہک
ےگلہکآپےنحیحصافرااھچاکؾایکےہوتولگیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکرقبیوہےئگسجفتقہکاوہنںےنہیکیناکؾایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقےہےکایبؿںیم
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راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥زہْر ب ٩رحب ،حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہابْ ،عوہ
ب ٩زبْر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َٗاَّلَ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسث َ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی
وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأ َ َِ ٟت أَبَا بَ ِرکٕ َب ٌِ َس َوَٓاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِ٘ ٔش َََ ٟ ٥ضا ْٔ٣رَاثَ َضا ٔ٤َّ ٣ا َت َز َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٣ٔ ٥َ ٠ا أََٓا َئ اہللُ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا

أَبُو بَ ِرکٕ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة َٗا ََ ٢و ًَ َ
اط ِت َب ٌِ َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َ
یب َضا ٔ٤َّ ٣ا َت َز َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِیب َ َر
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠س َّت َة أَ ِط ُضز ٕ َوکَاِ َ ٧ت َٓاك َُٔ ٤ة َت ِشأ ُ ٢أَبَا بَ ِرکٕ َن ٔؼ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوٓ ََس ٕک َو َػ َس َٗتٔطٔ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓأبََی أَبُو بَ ِرکٕ ًََِ ٠ی َضا ذََ ٔ ٟ
ک َو َٗا ََِ ٟ ٢ش ُت َتارٔکّا َط ِیئّا ک َ َ

ض
 ١بٔطٔ إ ٔ ََّّل ًَُِ ٠ٔ٤ت بٔطٔ إنِّٔی أَ ِخ َشی إ ٔ َِ ٪ت َز ُِ ٛت َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔظ ٔأَ ِ ٪أَزٔی َّ َٓأ َ َّ٣ا َػ َس َٗ ُت ُط بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََسٓ ٌََ َضا ًُ َ٤زُ إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
َي ٌِ َُ ٤
َٓ َََِ ٠ب ُط ًََِ ٠ی َضا ًَل ٔ ٌّی َوأَ َّ٣ا َخ ِیبَرُ َوٓ ََس ُک َٓأ َ َِ ٣ش َُ ٜض َ٤ا ًُ َ٤زُ َو َٗا َ ٢ص َُ٤ا َػ َس َٗ ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاَ َ ٧تا ُ ٔ ٟح ُ٘وٗ ٔطٔ
ک إلٔ َی ا َِ ٟی ِؤ ٦
َّأًٟی َت ٌِزُو ُظ َوَ َ ٧وائ ٔبٔطٔ َوأَ ِ٣زُص َُ٤ا إلٔ َی ََ ٩ِ ٣ول ٔ َی اِلِ َ َِ ٣ز َٗا َُ َٓ ٢ض َ٤ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
انب ریمن ،وقعیب نب اربامیہ ،زریہ نب رحب ،نسح نب یلع ولحاین ،وقعیب نب اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ربخ دیتی ںیہ ہک رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملس یک یٹیب ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس یکفافت ےک دعب رضحت اوبرکب ےس وپاھچہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےک
رتہکںیمےسوجاہللےنآپیلصاہللہیلعفملسوکوطبرفئید ااھتاسریماثوکآپےنمیسقتایکوترضحتاوبرکبےنرضحتافہمط
ےسرفام اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےہہکمہ(ویبنںافرر اولں)اکوکیئفارثںیہنوہاتمہوجھچکوھچڑےتںیہفہ
دصہقوہاتےہرافیاتہکےہہکرضحتافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکفافتےکدعبھچامہزدنہرںیہافر
رضحتافہمطےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسرتہکںیمےسوجآپیلصاہللہیلعفملس ےنریبخدفکافردمہنیےکدصہق
ںیم ےس وھچڑا اھت اس ںیم ےس اےنپ ہصح اک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ااؽ رکیت رںیہ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےن اؿ وک ہیدےنی ےس ااکنر ایک افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفام اہک ںیموکیئ فہلمع ںیہن وھچڑفں اگ ہک وج ر اؽ
اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن ایک اھت  ااےئاس ےک ہک ںیم ایس رپلمع رکفں اگ ویکہکن ںیمڈرات وہںہک ارگ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فملس ےک ےئک وہےئ یسک لمع وک وھچڑا وت ںیم رمگاہ وہ اجؤں اگ افر وج دمہنی ےک دصاقت ںیہ وت اںیہن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعاکہبلغےہافرریبخافردفکےکام ؽوکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناےنپاپسراھکافررفام ا
ہک ہی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دصاقت ںیہ نج وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ وقحؼ افر یکلم رضفر ات ںیم رخچ رکےت
ےھتافرہیاسیکوت تی(ینعیرگناین)ںیمرںیہےگہکوجاملسمونںاکہفیلخوہاگوتآجکتاؿےکاسھتیہیاعمہلمےہ۔
رافی  :انب ریمن ،وقعیب نب اربامیہ ،زریہ نب رحب ،نسح نب یلع ولحاین ،وقعیب نب اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب،
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 86

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابی ز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ِ٘ َت ٔش َُ ٥و َرثًَٔی زٔی َّ ٨ارا َ٣ا َت َز ُِ ٛت َب ٌِ َس َن َٔ َ٘ ٔة ن َٔشائٔی َو َ٣ئُؤ َ ٧ة ًَا ٔ٣لٔی َٓ ُض َو َػ َس َٗ ْة

ییحی نب ییحی ،امکل ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
ریمیفراتثںیمےساکیدانیریھبیسکوکںیہندےےتکسافرریمیازفاجرہطماتافرریمےاعلمےکارخااجتےکدعبریمے
امؽںیمےسوجھچکےچباگوتفہدصہقوہاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 87

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی ،اب ٩ابی ً٤ز ٣کی ،سٔیا ،٪ابواٟز٧از

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دمحمنبییحی،انبایبرمعیکم،ایفسؿ،اوبازلاندےساؿدنسفںےکاسھتایسرطحرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،انبایبرمعیکم،ایفسؿ،اوبازلاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿامہراوکیئفارثںیہنوہاتوجمہوھچڑںیفہدصہقےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 88

راوی  :اب ٩ابی خ ٕ٠زَکیا ،ابً ٩سی ،اب ٩ا٤ٟبارک ،یو٧ص ،زہزی ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
و َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
ٔی أ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة

انبایبفلخزرک ا،انبدعی،انباابملرک،ویسن،زرہی،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اامہراوکیئفارثںیہنوہاتافروجھچکمہوھچڑےتںیہفہدصہقوہاتےہ۔
رافی  :انبایبفلخزرک ا،انبدعی،انباابملرک،ویسن،زرہی،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احرضنیےکدرایمؿامؽتمینغوکمیسقترکےنےکرطہقیےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
احرضنیےکدرایمؿامؽتمینغوکمیسقترکےنےکرطہقیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 89

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوکآ ،١٣ـی ١ب ٩حشْن ،س٠ی ،٥یحٌی ،س٠ی ٥ب ٩اخرضً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
 ١بِ ُُ ٩ح َشْ ِ ٕن ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َِ ٠ی ُ ٥بِ ُ ٩أَ ِخ َ َ

َّ
َّ
ض َس ِض َٔ ِ ْ٤ن َوَّ ٔ ٟرل ُج ٔ١
رف ٔ
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٗ ٥َ ٠ش َ ٥فٔی اَ َ ٠ِ ٔ ٟ ١ٔ َٔ ٨َّ ٟ
َس ِض ّ٤ا

ییحی نب ییحی ،اوباکلم ،لیضف نب نیسح ،میلس ،ییحی ،میلس نب ارضخ ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ تمینغ ںیم ےس وھگڑے ےک ےئل دف ےصح افر آدیم ےک ےئل اکی ہصح میسقت
رفام ا۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباکلم،لیضفنبنیسح،میلس،ییحی،میلسنبارضخ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
احرضنیےکدرایمؿامؽتمینغوکمیسقترکےنےکرطہقیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 90

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک فٔی ا١ٔ َٔ ٨َّ ٟ
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

انب ریمن ،رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن ایسدنس ےکاسھت ایسرطح رفاتی لقنیک ےہ افر اس رفاتی ںیم لفن ینعی امؽ
تمینغاکذرکںیہن۔
رافی  :انبریمن،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زغفئدبرںیمرفوتشںےکذرہعیادمادافرتمینغےکامؽےکابمحوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئدبرںیمرفوتشںےکذرہعیادمادافرتمینغےکامؽےکابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 91

راوی ٨٫ :از ب ٩رسی ،اب٣ ٩بارکً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،س٤اک ح٨فی ،ابً ٩باض ،حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩خلاب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اک ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَىٔی س َْٔ ٤
اٟرس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِٔ ِ ً ٩
رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص
َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦بَ ِس ٕر ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ٩
اک ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَىٔی أَبُو ُز َِ ٣ی ٕ ١ص َُو س َْٔ ٤
ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٕ َوأَ ِػ َحاب ُ ُط ث َ ًَل ُث ٔ٣ائ َ ٕة
ا ٪یَ ِو ُ ٦بَ ِس ٕر َ٧وَ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
رشَ ْٔٛن َوص ُِ ٥أَ ِْ ٟ

ٕٔ ب ٔ َزبِّطٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَِ٧حٔزِ لٔی َ٣ا
رش َر ُج ًّل َٓا ِس َت ِ٘ َب َٔ َ ٧ ١ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ث ُ ََّّ ٣َ ٥س َی َسیِطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِضت ُ
َوتٔ ِش ٌَ َة ًَ َ َ
ت َ٣ا َو ًَ ِس َتىٔی َّ
َو ًَ ِس َتىٔی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥آ ٔ
ٕٔ
ک َص ٔذظ ٔ ا َِٔ ٌٟؼابَ َة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِٔ ١اْل ٔ ِس ًَلَّ ٔ ٦لَ ُت ٌِ َب ِس فٔی اِلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪تُ ِضِ ٔ ٠
ق ٓ ََ٤ا َزا َ ٢یَ ِضت ُ
ازا َی َسیِطٔ ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َحًَّی َس َ٘ َم رٔ َزا ُؤ ُظ ًَ ِٜٔ ٨ِ ٣َ ٩ب َ ِیطٔ َٓأ َ َتا ُظ أَبُو بَ ِرکٕ َٓأ َ َخ َذ رٔ َزائ َ ُط َٓأ َ َِ٘ ٟا ُظ ًَل َی َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ ث ُ َّ٥
ب ٔ َزبِّطٔ ًَّ ٣

َاک َُ ٨َ ٣
َک َ٣ا َو ًَ َس َک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔذِ
ا َِ ٟتزَ َُ ٣ط َٔ ٩ِ ٣و َرائٔطٔ َو َٗا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ََ ٔٛ
ک َٓإُٔ َّ ٧ط َسیُ ِ٨حٔز ُ َ ٟ
ک َربَّ َ
اط َستُ َ
اب َل ٥ِ ُٜأَنِّی ُُّ ٔ٤٣س ُ ٥ِ ٛبٔأ َ ِ ٩ِ ٣ٔ ٕٕ ٟا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ ُِ ٣ززٔٓ ْٔ َن َٓأ َ ََّ ٣س ُظ اہللُ بٔا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َٗا َ ٢أَبُو ُز َِ ٣ی ٕ١
َت ِش َتِٔی ُث َ
وَ ٪ربَِّ ٓ ٥ِ ُٜ
َاس َت َح َ
ُضبَ ّة
ض َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َي ِظ َت ُّس فٔی أَثَز ٔ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َٓ َح َّسثَىٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رشَ ْٔ ٛن أَ َ٣ا َُ ٣ط إٔذِ َسِ َ ٍَ ٔ٤

ب ٔ َّ
َرخ ُِ ٣ش َت ِّ ٔ ٘٠یا َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ َٓإٔذَا ص َُو َٗ ِس ُخ ٔل َ٥
رش ٔک أَ َ٣ا َ٣طُ ٓ َ َّ
و٨َ َٓ ٦وَ َز إلٔ َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟش ِو ٔن ٓ َِو َٗطُ َو َػ ِو َت ا َِٟٔارٔ ٔ
ض َي ُ٘و ُ ٢أَ ِٗس َِٔ ٦ح ِیز ُ ُ

رضبَةٔ َّ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟش ِو ٔن َٓا ِخ َ َّ
ک أَ ِج ََ َٓ ٍُ ٤حا َئ اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َح َّس َث ب ٔ َذَ ٔ ٟ
رض ذََ ٔ ٟ
أَ ِن ُٔ ُط َو ُط ََّ ٙو ِج ُض ُط َِ َ ٛ
اٟش٤ا ٔ َّ
رسوا َس ِبٌْٔ َن َٗا َ ٢أَب ُو ُز َِ ٣ی َٕٗ ١ا َ ٢ابِ ُ٩
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ َسٗ َِت ذََ ٔ ٟ
ک َٔ ٣َ ٩ِ ٣سز ٔ َّ َ
ئ اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َٓ َ٘ َتُ٠وا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َس ِبٌْٔ َن َوأَ َ ُ
ئ اِلِ ُ َس َاری َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
رسوا اِلِ ُ َس َاری َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠لَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َ٣ا َت َز ِو َ ٪فٔی صَ ُؤ ََّل ٔ
ًَبَّا ٕ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َ ُ
بَ ِرکٕ یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ص ُِ ٥بَُ٨و ا َِ ٥ِّ ٌَ ٟوا ِٔ ٌَ ٟظْ َرة ٔ أَ َری أَ َِ ٪تأ ِ ُخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ض ِِٔ ٓ ٥س َی ّة َٓ َتُٜو ُ٨َ َٟ ٪ا ُٗ َّو ّة ًَل َی ا ِلَّٔ ُٜارٔ ٓ ٌََ َسی اہللُ أَ َِ ٪ی ِض ٔسیَ ُض ِ٥
اب ُُِٗ ٠ت ََّل َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ َری َّأ ٟذی َرأَی
ِْ ٔ ٟلٔ ِس ًَلَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت َزی َیا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
رض َب ًَُ٘ ُ٨طُ َوتُ َِّٜ ٤ىِّی ًَٔ ُٓ ٩ِ ٣ل َٕ ٪ن ٔشی ّبا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز
یََ ٓ ١ی ِ ٔ
أَبُو بَ ِرکٕ َو َل ٜٔىِّی أَ َری أَ ِ ٪تُ َ٨َّ ِّٜ ٤ا َٓ َٔ ِ ٨
رض َب أَ ًِ َ٨ا َٗ ُض َِٓ ٥ت ًَُّ ٔ ٠ًَ ٩َ ِّٜ ٤یا ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩ِ ٣
رف َو َػ َ٨ازٔی ُس َصا ٓ ََضو ٔ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوَ ٥َِ ٟی ِض َو َ٣ا
ُض َب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٓإ ٔ ََّ ٪ص ُؤ ََّل ٔ
َٓأ َ ِ ٔ
ئ أَئ ٔ َُّ ٤ة ا ِلٔ ِ ُٜ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِِ ٟسٔ ٔجئ ُِت َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ َٗاً َٔسیِ َٔ ٩ی ِبَٔ ٜیا ُِٔ ٠ُٗ ٪ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُُِٗ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ائ بَ َِ ٜی ُت َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ ٔج ِس بُک َ ّ
ک َٓإ ٔ َِ ٪و َج ِس ُت بُک َ ّ
ائ َت َب َاِ ٛی ُت ٟٔبُکَائٔ٤َ ُٜا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخبٔرِنٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِی ٕئ َت ِبکٔی أََ ِ ٧ت َو َػاحٔبُ َ
َّ
َّ َ َّ
ْع َق ًَل َ َّی ًَ َذاب ُ ُض ِ ٥أَ ِزنَی ٔ٩ِ ٣
ْع َق ًَل َ َّی أَ ِػ َحاب ُ َ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِخ ٔذص ِٔ ٥ا َِٔ ٟٔسا َئ َِ َ٘ ٟس ُ ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أبِکٔی ٔ ٠ٟٔذی َ َ

َص ٔذظ ٔ َّ
رسی َحًَّی
أ ٨َ ٔ ٟ ٪ي ٕ ٓی أَ َِ ٪یَ ُٜ
َق َیب ٕة ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا ک َ َ
اٟظ َح َزة ٔ َط َح َزة ٕ َ ٔ
وَٟ ٪طُ أَ ِ َ
ق إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٓکُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٥ح ًَل َّّل كَ ِّی ّبا َٓأ َ َح َّ ١اہللُ ا َِ ٔ ٨َِ ٟیَ ٤ة َُ ٟض ِ٥
یُ ِثد ٔ َ ٩فٔی اِلِ َ ِر ٔ
انھد نب رسی ،انب ابمرک ،رکعہم نب امعر ،امسک یفنح ،انب ابعس ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنزغفہ دبرےکدؿرشمنیکیکرطػ داھکیوتفہاکیسہارےھتافر آپیلصاہلل
ہیلع فملس ےک احص ہب نیت  ا اسین ےھت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہلبق یکرطػ ہنم رفام رک اےنپ اہوھتں وک ااھٹ ا افر اےنپ رب
ےساکپراکپررکداعامانگنرشفعرکدیاےاہلل!ریمےےئلاےنپےئکوہےئفدعہوکوپرارفام ااےاہلل!اےنپفدعہےک اطمقباطعرفام
اےاہلل!ارگالہا مالؾیکہیامجتعالہکوہیئگوتزنیمرپریتیابعدتہنیکاجےئیگآپیلصاہللہیلعفملسربارباےنپربےس
اہھت دراز ےئک ہلبق یک رطػ ہنم رک ےک داع امےتگن رےہاہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدر ابمرک آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےک اشہن ےس رگ زپی سپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع آےئ آپ یلص اہللہیلع فملس یک اچدر وک ااھٹ ا افر اےس آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےکدنکوہرپڈاالرھپآپیلصاہللہیلعفملسےکےھچیپےسآپیلصاہللہیلعفملسےسٹپلےئگافررعضایکاےاہللےکیبن
آپ یک اےنپ رب ےس داع اکیف وہ یکچ رقنعبی فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اےنپ ےئک وہےئ فدعے وک وپرا رکے اگ اہلل رب
تَ ْسبَ ِعب ُی َّ ُ َ ْش َئ َُک
ابل ْم َأ ِ ّن)بج ماےنپربےسرف ادرکرےہےھتوتاسےناہمتریداع
ازعلتےنہیآتیانزؽرفامیئ( ِإ ْذ و َؿ َر ْ
ّب اف حَا َ

وبقؽ یک ہک ںیم اہمتری دمد اکی سہار اگلاتر رفوتشں ےس رکفں اگ سپ اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رفوتشں ےک ذرہعی ادماد
رفامیئ رضحت اوبزلیم ےن اہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی دحثی اس دؿ ایبؿ یک بج املسمونں ںیم اکیآدیم
رشمنیکںیمےسآدیمےکےھچیپدفڑراہاھتوجاسےسآےگاھتااچکناسےنافرپےساکیوکڑےیکرضبےنگلیکآفاز ینافرہی
یھب انس ہک وکیئ وھگڑ  اار ہی  ہہ راہ ےہ اے زیحفؾ آےگ ڑبھ سپ اس ےن اےنپ آےگ رشمک یک رطػ داھکی ہک فہ تچ رگا زپا ےہ
بجاسیکرطػوغرےسداھکیوتاساکانکزمخزدہاھتافراساکرہچہٹھپ اکاھتسپاسااصنریےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
یکدختمںیماحرضوہرکآپیلصاہللہیلعفملسہیفاہعقایبؿایکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتےنچساہکہیدمدرسیتےآامسؿ
ےس آیئ یھت سپ اس دؿ رتس آدیم امرے ےئگ افر رتس دیق وہےئ اوبزلیم ےن اہک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک
بج دیقویں وک رگاتفر رک ایل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب ف رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا  م اؿ دیقویں ےک
ابرےںیمایکراےئرےتھکوہرضحتاوبرکبےنرعضایک اےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسفہامہرےاچچزادافراخدناؿےکولگ
ںیہ ریمی راےئ ہیےہہکآپ یلص اہللہیلعفملس اؿ ےس دفہیفوصؽ رک ںیلاس ےس ںیمہ افکر ےک الخػاطتقاحلص وہ اجےئ
یگافروہاتکسےہہکاہللاںیہنامالؾالےنیکدہاتیاطعرفامدںیر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےانباطخبآپیکایک
راےئےہںیمےنرعضایکںیہن اہللیکمسقاےاہللےکر اؽریمیفہراےئںیہنوجرضحتاوبرکبیکراےئےہہکلبریمیراےئ
ہیےہہک آپیلصاہللہیلع فملساںیہنامہرےرپسدرک دںیاتہک مہاؿیکرگدںیناڑا دںیلیقعوک رضحت یلعریضاہللاعتٰیلہنع
ےکرپسدرکںی افراےنپرہتشدارفںںیمےساکیاکانؾایلاتہکںیماسیکرگدؿ امردفںویکہکنہیرفکےکاوشیاافررسدارںیہسپ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکراےئیکرطػاملئوہےئافرریمیراےئیکرطػاملئہنوہےئ
بج آدنئہ رفز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
دفونں ےھٹیب وہےئ ےھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم اتبںیئ وت یہس سک زیچ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک افر آپ یلص
اہلل ہیلعفملس ےک دفتس وک رال د ا سپ ارگ ںیم رف اکس وت ںیم یھب رفؤں اگ افر ارگ ےھجم رفان ہن آ ا وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس دفونں
ےکرفےنیکفہجےسرفےنیکوصرتیہاایتخررکولںاگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیماسفہجےسرفراہوہںوجےھجم
اہمترےاسویھتںےسدفہیےنیلیکفہجےسشیپآ اےہقیقحتھجمرپاؿاکذعابشیپایکایگوجاسدرتخےسیھبز ادہرقبیاھت
(م َک َاؿ لِبَ ِئ ٍ ّی َأ ْؿ َ ُي َؿ لَ ُة) ہی
اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رقب درتخ ےس یھب افر اہلل رب ازعلت ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َ ا
ابت یبن یک اشؿ ےک انمبس ںیہن ےہ ہک اس ےک ےضبق ںیم دیقی رںیہ (اکرففں وک لتق رک ےک) زنیم ںیم رثکت ےس وخؿ (ہن)
اہبےئ۔ےساہللزعفلجےکوقؽسپاھکؤوجامؽتمینغںیہمتالمےہسپاہللےناحصہبےکےئلتمینغالحؽرکدی۔
رافی  :انھد نب رسی ،انب ابمرک ،رکعہم نب امعر ،امسک یفنح ،انب ابعس ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل

اعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقویںوکابدنےنھرگاتفررکےنافراؿرپااسحؿرکےنےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقویںوکابدنےنھرگاتفررکےنافراؿرپااسحؿرکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ب ٩سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
ُ
َ
َُ
رفبَ ُلو ُظ بٔ َشارٔ َی ٕة ٔ٩ِ ٣
َو َسَ ٥َ ٠خ ِی ًّل ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓ َحائ َ ِت ب ٔ َز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َحٔ٨ی َٔ َة يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ث َ٤ا َُ ٣ة بِ ُ ٩أثا َٕ ٢س ِّی ُس أصِ ٔ ١ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َ َ
َرخ َد إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢اذَا ً ٔ َِ ٨س َک یَا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة َٓ َ٘ا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َخْ ِ ْر
َس َوارٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ٓ َ َ

اَک َوإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت تُزٔی ُس ا ِ٤َ ٟا َََ ٓ ٢ش ُِ ١ت ٌِ َم ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ٔطئ َِت َٓت َ َر َُ ٛط َر ُسو ُ ٢اہللٔ
إ ٔ َِ ٪ت ِ٘ ُت َِ ١ت ِ٘ ُت ِ ١ذَا َزَ ٕ ٦وإ ٔ ِ ٪تُ ِ ٥ِٔ ٌ٨تُ ًَِ ٥ِٔ ٌ٨ل َی َط ٔ ٕ
َک إ ٔ ِ ٪تُ ِ ٥ِٔ ٌ٨تُ ًَِ ٥ِٔ ٌ٨ل َی َط ٔ
اَکٕ َوإ ٔ ِ٪
اَ ٪ب ٌِ َس ا ِٔ َِ ٟس َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َک َیا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة َٗا َ٣َ ٢ا ُُِٗ ٠ت َ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ک َ َ
ا٪
َت ِ٘ ُت َِ ١ت ِ٘ ُت ِ ١ذَا َزَ ٕ ٦وإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت تُزٔی ُس ا ِ٤َ ٟا ََ َٓ ٢ش ُِ ١ت ٌِ َم ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ٔطئ َِت َٓت َ َر َُ ٛط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ک َ َ

ک إ ٔ ِ ٪تُ ِ ٥ِٔ ٌ٨تُ ًَِ ٥ِٔ ٌ٨ل َی َط ٔ
اَکٕ َوإ ٔ َِ ٪ت ِ٘ ُت َِ ١ت ِ٘ ُت ِ ١ذَا َزَ ٕ ٦وإ ٔ ِ٪
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َٓ َ٘ا َ٣َ ٢اذَا ً ٔ َِ ٨س َک یَا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة َٓ َ٘ا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی َ٣ا ُُِٗ ٠ت ََ ٟ
َُ ٨ِ ٛت تُزٔی ُس ا ِ٤َ ٟا َََ ٓ ٢ش ُِ ١ت ٌِ َم ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ٔطئ َِت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَكُِ٘ ٔ ٠وا ث ُ َ٤ا ََ ٣ة َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی ِ َ ٧د ٕ١

َقیبٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓاُِ َت َش َ ١ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس أَ َِّ ٪لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُٟطُ یَا
َٔ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
اًَ ٪ل َی اِلِ َ ِر ٔ
ک َٓ َ٘ ِس أَ ِػ َبحَ َو ِج ُض َ
ق َو ِج ْط أَ ِب َِ َف إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣و ِجض ٔ َ
ک أَ َح َّب ا ُِ ٟو ُجوظ ٔک ُ َِّ ٠ضا إلٔ َ َّی َواہللٔ َ٣ا ک َ َ
َُ ٣ح َُّ ٤س َواہللٔ َ٣ا ک َ َ

ک أَ َح َّب ِّ
زٔ ٕ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪بَ َٕ ٠س أَبِ َِ َف إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣بَ َ٠س َٔک َٓأ َ ِػ َبحَ
اٟس ٔ
ک َٓأ َ ِػ َبحَ زٔیَ ُ٨
ی ٩أَبِ َِ َف إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣زٔیَ ٔ ٨
ی ٩ک ُ ِّ٠طٔ إلٔ َ َّی َواہللٔ َ٣ا ک َ َ
َّ
رش ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَ َُ ٠س َک أَ َح َّب ا ِٟب ٔ ًَلز ٔک ُ َِّ ٠ضا إلٔ َ َّی َوإ ٔ ََّ ٪خ ِیَ ٠
َک أَ َخ َذ ِتىٔی َوأََ٧ا أُرٔی ُس ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٓ َ٤اذَا َت َزی ٓ ََب َ
َوأَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ي ٌِ َتَ ٔ٤ز َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََٔ َّٜ ٣َ ٦ة َٗا َُ َٟ ٢ط َٗائ ٔ ْ ١أَ َػ َب ِو َت َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َو َل ٜٔىِّی أَ ِسُ ٤َِ ٠ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَّلَ
َواہللٔ ََّل َیأِت ٔی ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َح َّب ُة ح ٔ َِ ٨ل ٕة َحًَّی َیأِذ َََٔ ٓ ٪یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

قتبتہ نب دیعس ،ثیل نب دیعس نب اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اکیرکشل دجنیکرطػاجیھبوتفہونبک ہفیےکاکیآدیموکالےئےسجہماہمنبااثؽالہامیہماکرسداراہکاجاتاھتاحصہبےناےسدجسم
ےک وتسونں ںیم ےس اکی وتسؿ ےک اسھت ابدنھد ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس اس ےک اپس رشتفی الےئ افر اراشد رفام ا اے
ہماہمایکربخےہ؟ اسےنرعضایکاےدمحمیلصاہللہیلعفملسریخےہارگآپیلصاہللہیلعفملسلتقرکںیوتاکیوخینآدیموکلتق
رکںی ےگافرارگآپ یلص اہللہیلعفملسااسحؿرفامںیئوترکشزگارآدیمرپااسحؿ رکںیےگ افرارگ امؽ اکارادہرفامےتںیہ وتامےئگن
آپ یلصاہللہیلعفملس وکآپ یلصاہللہیلعفملسیکاچتہ ےکاطمقب اطعایک اجےئاگ آپ یلصاہللہیلعفملساےس ف ےس یہوھچڑرک
رشتفیےلےئگاہیںکتہکاےلگدؿآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےہماہمریتاایکاحؽےہاسےناہکںیمےنآپیلصاہلل
ہیلعفملسےسرعضایکاھتہکارگآپیلص اہللہیلعفملسااسحؿرکںیوتاکیرکشزگاررپااسحؿرکںیےگافرارگآپیلصاہللہیلع
فملسلتق رکںیوت اکی وخینآدیموکیہ لتقرکںیےگ افر ارگآپیلصاہللہیلعفملس امؽاکارادہرےتھکںیہوتامےئگنآپ یلصاہللہیلع
فملسےکاطمہبلےکاطمقبآپیلصاہللہیلع فملسوکاطعایک اجےئاگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےسایسرطح وھچڑد ااہیں
کت ہک اےلگ رفزآےئ وت رفام ا اےہماہم ریتا ایک احؽ ےہاس ےن اہک ریمیفیہ ابت ےہ وج رعضرک  اک وہں ارگ آپ یلص اہللہیلع
فملسااسحؿرفامںیئوتاکیرکشزگاررپااسحؿرکںیےگافرارگآپیلصاہللہیلعفملسلتقرکںیوتاکیاطوتقرآدیموکیہلتقرکںی
ےگافرآپیلصاہللہیلعفملسامؽاکارادہرکےتںیہوتامےئگنآپیلصاہللہیلعفملسےکاطمہبلےکاطمقبآپیلصاہللہیلعفملسوک
دےد ااجےئاگر اؽاہللےنرفام اہماہموکوھچڑدففہدجسم ےکرقبییہاکیابغیکرطػالچلسغایکرھپدجسمںیمدالخوہاافر
اہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر ںیم وگایہ داتی وہں ہک دمحم ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک
دنبےافرر اؽںیہاےدمحمیلصاہللہیلعفملس!اہللیکمسقزنیمرپ وکیئااسیرہچہہناھتوجےھجمآپیلصاہللہیلعفملسےکرہچےےس
ز ادہوغبمضوہسپابآپیلصاہللہیلعفملساکرہچہادقسےھجم ماؾرہچفںےسز ادہوبحمبوہایگےہافراہللیکمسقآپیلصاہلل
ہیلعفملسےکرہشےسز ادہاندنسپدیہرہشریمےزندکیوکیئہناھتسپآپیلصاہللہیلعفملساکرہشریمےزندکی ماؾرہشفںےس
ز ادہدنسپدیہوہایگےہافر آپیلصاہللہیلعفملس ےکرکشل ےنےھجماساحؽںیمرگاتفر ایکہک ںیمرمعہاکارادہراتھکاھت آپ یلص اہلل
ہیلعفملساکایکوشمرہےہآپیلصاہللہیلعفملسےناےساشبرتدیافرمکحد اہکفہرمعہرکےبجفہہکمآ اوتاےسیسکےنہکفاےل
ےن اہک ایک  م احصیب ینعی ےب دنی وہ ےئگ اس ےن اہک ںیہن ہکلب ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ اامیؿ ےل آ ا وہں اہلل یک مسق
اہمترےاپسامیہمےسدنگؾاکاکیداہنیھبہنآےئاگاہیںکتہکاسابرےںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسااجزترمتمحہن
رفامدںی۔
رافی  :قتبتہنبدیعس،ثیلنبدیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقویںوکابدنےنھرگاتفررکےنافراؿرپااسحؿرکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوبرک ح٨فیً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ٘٣بری ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی
ق ِ َ ٧ح ٕس َٓ َحائ َ ِت ب ٔ َز ُج ُٕ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ث ُ َ٤ا َُ ٣ة
أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِی ًّل َٟطُ ِ َ ٧ح َو أَ ِر ٔ
ٔیث بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اِ ٠ٟیثٔ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪ت ِ٘ ُت ِ٠ىٔی َت ِ٘ ُت ِ ١ذَا َزٕ ٦
بِ ُ ٩أُثَا ٕ ٢ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َس ِّی ُس أَصِ ٔ ١ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َو َس َ

دمحمنبینثم،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنب رفعج،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن دجن ےک العہق یک رطػ ڑھگ  ااری یک اکی امجتع یجیھب وت فہ اکی آدیم وک ےل رک آےئ ےسج ہماہم نب ااثؽ
یفنحاہکاجاتاھتہیامیہمفاولںاکرسداراھتابح  دحثیذموکرہدحثییکرطحےہ ااےئاسےکہکاسںیمےہہکاسےناہکارگ م
ےھجملتقرکفےگوت ماکیاطوتقرآدیموکلتقرکفےگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنبرفعج،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدوکاجحزدقمسےسالجفنطرکدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
وہیدوکاجحزدقمسےسالجفنطرکدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 94

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ب ٩سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ُ ٩فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس إٔذِ
َرخ ِج َ٨ا َُ ٌَ ٣ط َحًَّی ٔجئِ َ٨اص َُِ َ٘ َٓ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا إلٔ َی یَ ُضو َز ٓ َ َ
ََ

رش َی ُضو َز أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َت ِش٤َُ ٠وا َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠ا َزاص َُِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢یا ََ َ ٌِ ٣

ک أُرٔی ُس أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َت ِش٤َُ ٠وا َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ک أُرٔی ُس َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِّ ٥
ق ٓ ََ٩ِ ٤
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا اِلِ َ ِر ُق ِ َو َر ُسؤٟطٔ َوأَنِّی أُرٔی ُس أَ ِ ٪أ ُ ِجَ ٔ ٠یَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔاِلِ َ ِر ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
َو َج َس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ب ٔ َ٤أٟطٔ َط ِیئّا َٓ َِ ٠یب ٔ ٌِ ُط َوإ ٔ ََّّل َٓا ًِ٤َُ ٠وا أَ َّ ٪اِلِ َ ِر َق ِ َو َر ُسؤٟطٔ
قتبتہ نب دیعس ،ثیل نب دیعس نب اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفام ا وہید یک رطػ ولچ سپ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےلکن
اہیںکتہک مہاؿےکاپس ےچنہپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسڑھکےوہےئ افراںیہن اکپراوترفام ااےوہیدیک امجتعامالؾےل
آؤمالتمروہےگاوہنں ےناہکاےاوبااقلمسآپ یلصاہللہیلعفملسغیلبترکےکچ ںیہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریما
دماع یہی ےہہک امال ؾ ےلآؤ مالتم روہ ےگ اوہنں ےن اہک اے اوبااقلمسآپ یلص اہللہیلعفملس غیلبترک ےکچ ںیہ ر اؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسےناؿےسرفام اںیمیہیاچاتہوہںرسیتیرمہبترفام ااجؿروھکزنیماہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسیکےہ
افر ںیم ںیہمتاسزنیمےس اکنےنل اکارادہراتھکوہںسپ  م ںیمےسسج ےکاپساانپ وکیئ امؽ وہ وتاچک ےہک فہ  چیدےفرہن اجؿ
ےلزنیماہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسیکےہ۔
رافی  :قتبتہنبدیعس،ثیلنبدیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وہیدوکاجحزدقمسےسالجفنطرکدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٩
راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩رآٍ ،اسحً ،ٙبساٟززا ،ٚاب ٩جزیخٰ ،
ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ٩
َ
َقیِوَ َة َح َاربُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أ َّ ٪یَ ُضو َز بَىٔی ا٨َّ ٟـْٔر ٔ َو ُ َ
َّ
ک َٓ َ٘ َت َ١
َٓأ َ ِجل َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَىٔی ا٨َّ ٟـْٔر ٔ َوأَ َ َّ
َقیِوَ ُة َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َقیِوَ َة َو ََِ ٠ًَ َّ٩٣یض ٔ َِ ٥حًی َح َاربَ ِت ُ َ
َق ُ َ
رٔ َجا َُ ٟض َِ ٥و َٗ َش َ ٥ن َٔشائ َ ُض َِ ٥وأَ ِو ََّل َزص َُِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥بَْ ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن إ ٔ ََّّل أَ ََّ ٪ب ٌِ َـ ُض ِٔ َٟ ٥ح ُ٘وا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٓآ َُ ٨َ ٣ض َِ ٥وأَ ِس٤َُ ٠وا َوأَ ِجل َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ُضو َز ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ک ُ َُّ ٠ض ِ ٥بَىٔی َٗ ِیَ٘ ُ٨ا ََ َوص ُِِ َٗ ٥و ُِ ًَ ٦بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ًَلٕ ٦
ا ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
َو َی ُضو َز بَىٔی َحارٔثَ َة َوک ُ ََّ ١ی ُضوز ٔ ٓ ٕ
یک َ َ

دمحم نب راعف ،ااحسؼ نب وصنمر ،انب راعف ،ااحسؼ  ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکونبریضنافرونبرقہظیےنر اؽاہللےسگنجیکوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنونبریضنوکوتالجفنطرکد اافر
ونب رقہظی رپ ااسحؿ رفامےتوہےئ رےنہ د ا اہیں کت ہک اس ےک دعب ونب رقہظی ےن یھب گنجیک وتآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک
رمدفںوکلتقرکاد اافراؿیکتوروتں،افالدافراوماؽوکاملسمونںےکدرایمؿمیسقترکد ا ااےئاؿدنچاکیےکوجر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےسآےلموتآپیلصاہللہیلعفملسےناںیہنانم د اافرفہامالؾےلآےئافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
دمہنیےک ماؾوہیدویںوکالجفنطرکد اینعیونباقنیقعوجرضحتدبعاہللنبمالؾیکوقؾافرونباحرہثےکوہیدافررہاسوہیدیوکوج
دمہنیںیمراتہاھت۔
رافی  :دمحم نب راعف ،ااحسؼ نب وصنمر ،انب راعف ،اقحس ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وہیدوکاجحزدقمسےسالجفنطرکدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب ،حٔؽ٣ ،یرسہ٣ ،وسی ،حرضت ٣وسی

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ٔیث َو َحس ُ
وسی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث
رس َة ًَ َِ ٣ُ ٩
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ

ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِٛثَرُ َوأَ َت ُّ٥

اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،صفح،رسیمہ،ومیس،رضحتومٰیسےناؿدنسفںےکاسھتہیدحثیایبؿیک۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،صفح،رسیمہ،ومیس،رضحتومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدفاصنریوکزجریہارعلبےساکنےنلےکایبؿںیم...

ابب  :اہجداکایبؿ
وہیدفاصنریوکزجریہارعلبےساکنےنلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ؿحاک ب٣ ٩د٠س ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوٟزبْر ،حرضت جابز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو َّ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اب أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ٢
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َخ َج َّ٩ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َٔ ٩ِ ٣جز ٔ َیزة ٔا َِ ٌَ ٟز ٔب َحًَّی ََّل أَ َز ََ إ ٔ ََّّل ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٢ل ُ ِ ٔ
زریہ نب رحب ،احضک نب دلخم ،انب رججی ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوبزلریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ربخدی اوہنں ےن انس ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت
ںیہہکوہیدفاصنریوکزجریہرعبےسرضفراکنولںاگاہیںکتہکںیمفاہںاملسمونںےکالعفہیسکوکںیہنوھچڑفںاگ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،احضک نب دلخم ،انب رججی ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوبزلریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض

اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وہیدفاصنریوکزجریہارعلبےساکنےنلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 98

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،روح بً ٩بازہ ،سٔیا ٪ثوری ،س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش ٩ب ٩اًْن ١ٌ٘٣ ،ابً ٩بیساہلل ،حرضت
ابواٟزبْر

و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ َُ ٩رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ ًُُ ٩با َز َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسِٔیا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ح و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ٩
َ
َ
ِ
بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣وص َُو ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،ایفسؿوثری،ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعمانبدیبعاہلل،رضحتاوبازلریبےساسدنس ےک
اسھتایسرطحدحثیوقنمؽےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،ایفسؿوثری،ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعمانبدیبعاہلل،رضحتاوبازلریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہعینکشرکےنفاےلےسگنجرکےنافرہعلقفاولںوکاعدؽابداشہےکمکحرپہعلقےسؿ...
ابب  :اہجداکایبؿ
دہعینکشرکےنفاےلےسگنجرکےنافرہعلقفاولںوکاعدؽابداشہےکمکحرپہعلقےساکنےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 99

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،ابوبرک٨ُ ،سر ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ٥ابوا٣ا٣ہ ،سہ ١ب٩
ح٨یٕ ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوأَ ُِ ٟٔ
َاه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ ََ ٩س ِض ٔ١
َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُط ٌِ َب َة و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َقیِوَ َة ًَل َی حَُ ٥ٔ ِٜس ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ َٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗا ََ٧ ٢زَ َ ٢أَ ِص ُ
َُ ١
َقی ّبا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّْ ِ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ِن َؼارٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َس ٌِ ٕس َٓأ َ َتا ُظ ًَل َی ح َٔ٤ارٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا َ ٔ
َ٘ ٣ُ ١ات ٔ ََ ٠ت ُض َِ ٥و َت ِش ٔيی ذُ ِّریَّ َت ُض َِٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
ُٗو ُ٣وا إلٔ َی َس ِّی ٔس ُ ٥ِ ٛأَ ِو َخْ ِر ٔ ُ ٥ِ ٛث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ُؤ ََّل ٔ
ئ َ٧زَُٟوا ًَل َی حَُ ٔ٤ِٜ
ک َٗا ََ ٢ت ِ٘ ُت ُ

َک ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ٢
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ـ ِی َت ب ٔ ُح ٥ٔ ِٜاہللٔ َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ َٗ ٢ـ ِی َت ب ٔ ُح ٥ٔ ِٜا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َٗ َـ ِی َت ب ٔ ُح ٥ٔ ِٜا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،اوبرکب ،دنغر ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ اوباامہم ،لہس نب فینح ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل
ظ
اعتٰیلہنعدخریریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک ونب رقتظةفاولں ےنرضحت دعس نباعمذریضاہللاعتٰیل ہنع ےکہلصیف رپارت

آےن یک راض دنمی اک ااہظر ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اغیپؾ اجیھب وت فہ دگوہ رپ
احرضوہےئبجفہدجسمےکرقبیےچنہپوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنااصنرےسرفام ااےنپرسدار ااےنپالضفرتنییکرطػ
اوھٹرھپرفام اہیولگاہمترےہلصیفرپارتےںیہدعسےن اہکاؿںیمےس ڑلایئرکےنفاےلوکلتقرکدںیافر اؿیک افالدوکدیقی
انبںیل وتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مےناہللےکمکحےکاطمقبیہہلصیفایکےہافریھبکرفام ا مےنابداشہےکہلصیفےکاطمقب
ہلصیفایکےہانبینثمےنابداشہےکمکحےکاطمقبہلصیفرکےنوکذرکںیہنایک۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،اوبرکب ،دنغر ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ اوباامہم ،لہس نب فینح ،رضحت اوبدیعس
ریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دہعینکشرکےنفاےلےسگنجرکےنافرہعلقفاولںوکاعدؽابداشہےکمکحرپہعلقےساکنےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 100

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َح ََ ٤ِ ٜت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ب ٔ ُح ٥ٔ ِٜاہللٔ َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َِ َ٘ ٟس َحَ ٤ِ َٜت ب ٔ ُح ٥ٔ ِٜا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک

زریہنبرحب،دبعارلنمح نبدہمی،ہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساؿدنسفںےکاسھترفاتیےہافراوہنںےناینپدحثیںیم
اہکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مےناؿےکابرےںیماہللےکمکحےکاطمقبہلصیفایکےہافراکیرمہبترفام اہک م
ےنابداشہےکمکحےکاطمقبہلصیفایکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دہعینکشرکےنفاےلےسگنجرکےنافرہعلقفاولںوکاعدؽابداشہےکمکحرپہعلقےساکنےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 101

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ٣ ،ح٤س بًً ٩لء ہ٤سانی ،ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ
ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َقیِ ٕع ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ابِ ُ ٩ا ٌَِ ٟز ٔ َٗ ٔة َر َ٣ا ُظ
َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أ ُ ٔػ َ
یب َس ٌِ ْس یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚر َ٣ا ُظ َر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
َقیبٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َرض َب ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِی َّ ٤ة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َي ٌُوزُ ُظ ٔٔ َ ٩ِ ٣
فٔی اِلِ َ َِ ٛح َٔ َ ٓ ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚو َؿ ٍَ ِّ
َ ١وص َُو یَ ُِ ُٔ ٨ف َرأِ َس ُط ٔ ٩ِ ٣ا َِ ُِ ٟبارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢و َؿ ٌِ َت
اٟش ًَل َح َٓاُِ َت َش ََٓ ١أ َ َتا ُظ ٔجبِرٔی ُ
ِّ
َقیِوَ َة َٓ َ٘ا َت َُ ٠ض ِ٥
اَخ ِد إَِٔ ٟیض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَیِ ََٓ ٩أ َ َط َار إلٔ َی بَىٔی َُ
اٟش ًَل َح َواہللٔ َ٣ا َو َؿ ٌِ َ٨ا ُظ ِ ُ

َّ
َّ
َّ
َّ
رف َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٨َ َٓ ٥َ ٠زَُٟوا ًَل َی حَُ ٥ٔ ِٜر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٟحٔ ٓ ٥َ ِٜیض ٔ ِ ٥إلٔ َی َس ٌِ ٕس َٗا ََٓ ٢إٔنِّی أَ ِحٔ ٓ ٥ُ ُٜیض ٔ ِ ٥أَ ُِ ٪ت ِ٘ َت َ ١ا َِ٘ ٤ُ ٟات ٔ َُ ٠ة َوأَ ُِ ٪ت ِش َيی اٟذُّ ِّریَّ ُة َواَ ٨ِّ ٟشا ُئ َو ُت ِ٘ َش َ ٥أَ َِ ٣واُ ُٟض ِ٥

اوبرکب نب ایب ہیبش ،دمحم نب العء ہاین ،انب ریمن ،اشہؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس وک زغفہ
دنخؼ ےک دؿ رقشی ےک اکی آدیم اک ریت اگل ےسج انب رعہق اہک اجات اھت اس اک فہ ریت ابزف یک اکی رگ ںیم اگل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےندجسم ںیماس ےک ےئلاکی ہمیخبصن رکفا د ااتہکاپس یہاؿیکایعدترک ںیکسسپ بجر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس
دنخؼےسفاسپآےئ افرایھتہرااترےلسغرفام اوتربجالیئآپیلصاہللہیلعفملسآپےک اپساس احؽںیمآےئہکفہ اےنپ
رس ےس ابغر اھجڑ رےہ ےھت اس ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایھتہر ااتر د ے ںیہ ،اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس ہن
ظ
ااترےیئہکلباؿیکرطػےیلکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہکں،ربجالیئےنونبرقتظةیکرطػااشرہایکسپر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفملس ےن اؿ ےس گنجیک اوہنں ےن ر اؽ اہللیلص اہللہیلعفملس ےک مکح رپ ارتےن رپ راض دنمی اظرہیک نکیل ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناسابرےںیمہلصیفوکدعسیکرطػدبؽد اوتاوہنںےناہکہکںیماؿےکابرےںیمہیہلصیفرکاتوہں
ہکاؿںیمےسڑلایئرکےنفاےلوکلتقرکدںیافرتوروتںافروچبںوکدیقیانبںیلافراؿےکامؽوکمیسقترکںیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،دمحمنبالعءہاین،انبریمن،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دہعینکشرکےنفاےلےسگنجرکےنافرہعلقفاولںوکاعدؽابداشہےکمکحرپہعلقےساکنےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 102

راوی  :ابوَکیب ،ابْ٤٧ ٩ر ،حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَٗ ٦ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبٔی َٓأ َ ِخب َ ِر ُت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ٘ َٟ ٢س
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َح ََ ٤ِ ٜت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ب ٔ ُح ٥ٔ ِٜاہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکریمےابپےتہکںیہہکےھجمربخدییئگےہہکر اؽاہللےنرفام ا
 مےناؿےکابرےںیماہللےکمکحےکاطمقبہلصیفایکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دہعینکشرکےنفاےلےسگنجرکےنافرہعلقفاولںوکاعدؽابداشہےکمکحرپہعلقےساکنےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 103

راوی  :ابوَکیب ،ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ،روایت ےہ ٛہ حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪س ٌِ ّسا َٗا ََ ٢و َت َحح ََّز کَُ ٤ُِ ٠ط ٠ِ ٔ ٟب ُ ِر ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إَٔ َّ ٧
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َخ ُجو ُظ َّ
ا٪
ٔیک ِٔ َٗ ٩ِ ٣وَّ َٛ ٕ ٦ذبُوا َر ُسوَ ٟ
َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َِِ ٟ ٪ی َص أَ َح ْس أَ َح َّب إلٔ َ َّی أَ ِ ٪أ ُ َجاص َٔس ٓ َ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َک َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِ َ

ک َّ
َح َب بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َُ ٨ض َِٓ ٥إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥إٔنِّی أَ ُه ُّ ٩أََ َّ ٧
َقیِ ٕع َط ِی ْئ َٓأَبِ٘ٔىٔی أ ُ َجاص ِٔسص ُِٔ ٓ ٥ی َ
ک َٗ ِس َو َؿ ٌِ َت ا ِِ َ ٟ
بَق ٔ َی ِٔ َ ٩ِ ٣
رح ٔب ُ َ
َح َب بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َُ ٨ض َِٓ ٥ا ِٓ ُح ِز َصا َوا ِج ٌَ ِِ ٣َ ١وت ٔی ٓ َٔیضا َٓا ِن َٔ َح َز ِت َٟٔ ٩ِ ٣بَّتٔطٔ ََٓ ٥َِ ٠یزُ ًِ ُض َِ ٥وفٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َُ ٌَ ٣ط َخ ِی َْ ٤ة ٔ٩ِ ٣
َو َؿ ٌِ َت ا ِِ َ ٟ
بَىٔی َُٔٔا ٕر إ ٔ ََّّل َو َّ
 ١إَِٔ ٟیض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ُٟوا َیا أَصِ َ ١ا َِ ٟد ِی َٔ ٤ة َ٣ا َص َذا َّأ ٟذی َیأِت ٔی َ٨ا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣بَٓ ٥ِ ُٜٔ٠إٔذَا َس ٌِ ْس ُج ِزحُ ُط َئِذُّ َز ّ٣ا
اٟس َُ ٦ي ٔشی ُ

ات َٔ ٨ِ ٣ضا
ٓ َََ ٤
اوبرکبی ،انبریمن ،اشہؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیلاہنع ،رفاتی ےہہک رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیلہنع اک زمخااھچ وہےنےک
دعب رھب  اک اھت اوہنں ےن ہی داع یک اے اہلل! وت اجاتن ےہ ریمے زندکی ریتے راہتس ںیم اس وقؾ ےس اہجد رکےن ےس سج ےن
ریتےر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکذکتبییکافراںیہناکنؽد اافروکیئزیچوبحمبںیہناےاہلل!ارگرقشیےکالخػڑلایئاک
ھچک ہصح ابح  رہ ایگ ےہ وت وت ےھجم ابح  رھک اتہک ںیم اؿ ےک اسھت ریتے راہتس ںیم اہجد رکفں اے اہلل! ریما امگؿ ےہ ہک ارگ وت ےن
امہرےافر اؿ ےکدرایمؿ گنجمتخرکدیےہسپارگوت ےنامہرے افراؿ ےکدرایمؿگنج متخرکدی ےہوت اس وکوھکؽدے
افرایسںیمریمیومتفاعقرکدےسپ فہزمخاؿیک یلسنہےسانہبرشفعوہایگافر دجسمںیماؿےکاسھتینبافغراکہمیخاھتوتفہ
اسوخؿوکاےنپےمیخںیم اجےنےسرفکہنےکسوتاوہنں ےناہکاےہمیخفاولہیایکزیچ ےہوجاہمترےرطػےس امہرےاپسآ
ریہےہسپااچکنداھکیوترضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےکزمخےسوخؿہہبراہاھتافرایسفہجےسفہوفتوہےئگ۔
رافی  :اوبرکبی،انبریمن،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع،رفاتیےہہکرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دہعینکشرکےنفاےلےسگنجرکےنافرہعلقفاولںوکاعدؽابداشہےکمکحرپہعلقےساکنےنلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 104

راوی ً :لی ب ٩حش ٩ب ٩س٠امیٛ ٪وفیً ،بسة ،حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِلُٜوف ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٓ ٢ا ِن َٔ َح َز ٔ٩ِ ٣
َّ
اْع أَ ََّل َیا َس ٌِ ُس َس ٌِ َس بَىٔی ٌَُ ٣اذ ٕ ٓ ََ٤ا
ات َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ
َ ١حًَّی ََ ٣
َِ ٟی َ٠تٔطٔ ٓ ََ٤ا َزا ََ ٢ي ٔشی ُ
اک ح ْٔ َن َي ُ٘و ُ ٢اٟظ ٔ ُ

ور َت َز ِٛت ُِِ ٔ ٗ ٥س َر ََُّ ٥ِ ٛل َط ِی َئ ٓ َٔیضا َوٗ ٔ ِس ُر ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
َقیِوَ ُة َوا٨َّ ٟـْٔرُ ٤ِ ٌََ ٟزُ َک إ ٔ ََّ ٪س ٌِ َس بَىٔی ٌَُ ٣اذ ٕ ُ ََسا َة َت َح َُّ٠٤وا َُ ٟض َو اٟؼَّ بُ ُ
ٓ ٌَََِ ٠ت ُ َ
ا٪
ِرکی ُ ٥أَبُو ُح َب ٕ
َحا َٔ ٣ی ْة َت ُٔو ُر َو َٗ ِس َٗا َ ٢ال َ ٔ
ی٤وا َٗ ِیَ٘ ُ٨ا َُ َو ََّل َت ٔشْرُوا َو َٗ ِس کَاُ ٧وا ب ٔ َبَِ ٠ست ٔض ٔ ِٔ ٥ث َ٘ ّاَّل َ٤َ ٛا َث َُِ٘ ٠ت ب ٔ َِ ٤ی َل َ
اب أَٗ ٔ ُ

اٟؼدُو ُر
ُّ
یلعنبنسحنبامیلسؿوکیف،دبعة،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتہیرفاتییھبایسرطحےہ ااےئاس
ےکہکاسرفاتی ںیمےہہکراتیہےسزمخہہبایگافرلسلسموخؿاتہبراہاہیںکتہک فہااقتنؽرکےئگافر دحثیںیمہیزادئ
ےہہک اسفتقاشرعےن اہک (سجاکرتہمجہیےہ)آاگہروہاےدعس! دعسنباعمذ رقہظیافرریضن ےنہی ایکایکاے دعسنباعمذ
ریتی رمع یک مسق سج حبص وک اوہنں ےن وتبیصمں وک ربداتش ایک فہ ڑبی ربص فایل ےہ  م ےن اینپ اہڈنی ایسی وھچڑی ہک اس ںیم ھچک
ںیہنےہافروقؾیکاہڈنیرگؾےہافرالبریہےہرکمیاوبةحبےناہکرہھٹفاےقتبیقااعافرہنولچاحؽہیےہہکفہاےنپرہشںیم
تہبوبلھجےھتسک ےہکاطمؿاہپڑیےکرھتپاھبریںیہ۔
رافی  :یلعنبنسحنبامیلسؿوکیف،دبعة،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدںیمدلجاجےنافردفاعتمر...
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدںیمدلجاجےنافردفاعتمر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 105

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،اس٤ا ؿبعی ،جویزیہ ب ٩اس٤اء٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة بِ ُ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ٧ ٢ا َزی ٓ ٔی َ٨ا
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ
اب أَ ََِّ ٪ل ي َُؼ َِّّ َ ْ٠ن أَ َح ْس ُّ َّ
َّ
َّ
اض ٓ َِو َت
َص َٖ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِحزَ ٔ
َقیِوَ َة َٓ َت َد َّو َٖ ْ َ ٧
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ِن َ َ
اٟو ِض َز إ َّٔل فٔی بَىٔی ُ َ
وََّ ٪ل نُ َؼل ِّی إ ٔ ََّّل َح ِی ُث أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإ ٔ َِٓ ٪ا َت َ٨ا ا َِ ٟوٗ ُِت
آَخ َ
ا َِ ٟوِٗتٔ ٓ ََؼ َِّ ٠وا زُ َ
َقیِوَ َة َو َٗا َُ َ ٢
و ٪بَىٔی ُ َ

رفي َْ٘ ِ ٔن
ٕ َواح ّٔسا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َ ٟ
َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ًَ ََّ ٨
دبعاہللنبدمحم،اامسیعبض،وجریہینباامسء،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنںیمہاکپراسجفتقہکمہزغفہازحابےسفاسپولےٹہکونبرقہظیںیمےنچنہپےسےلہپوکیئرہظیکامنزہنزپوہوت
ھچک ولوگں ےن فتق وک وفت وہےن ےک ڈر ےس ونب رقہظی ںیم ےنچنہپ ےس ےلہپ امنز زپھ یل افر دفرسے احصہب ےن اہک ہک مہ امنز ںیہن
زپںیھےگ ااےئاسہگجہکاہجںر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہ امنززپےنھ اکمکحرفام اارگہچامنزاکفتقوفتوہاجےئ
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےندفونںرفوقیںںیمےسیسکیکالمتمںیہنیک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اامسیعبض،وجریہینباامسء،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہمرجںیاکوتفاحتےسینغوہاجےنےکدعبااصنرےکایطعتدرتخلھپفریغہاںیہنولاٹ...
ابب  :اہجداکایبؿ
اہمرجںیاکوتفاحتےسینغوہاجےنےکدعبااصنرےکایطعتدرتخلھپفریغہاںیہنولاٹےنےکایبؿںیم
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راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس َٔ٦
رح َُ ٠َ ٣ة َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اس َُ ٤ض ِ ٥اِلِ َ ِن َؼا ُر
ار أَصِ َ ١اِلِ َ ِر ٔ
ا ٪اِلِ َ ِن َؼ ُ
وَ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٪ة ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗ ٔس ُ٣وا َوَِ ٟی َص بٔأَیِسٔیض ٔ َِ ٥ط ِی ْئ َوک َ َ
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
ق َوا َِ٘ ٌَ ٟارٔ َٓ َ٘ َ

اٖ ث َٔ٤ارٔ أَ َِ ٣وأٟض ٔ ِ ٥ک ُ ًََّ ١اَ ٕ ٦و َیُٔ ِٜوُ َ ٧ض ِ ٥ا َِ ١َ ٤َ ٌَ ٟوا ِ٤َ ٟئُوَ َ ٧ة َوکَاِ َ ٧ت أ ُ ُّ ٦أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوه ٔ َی تُ ِسع َی أَُّ٦
ًَل َی أَ ِ ٪أَ ًِ َل ِوص ُِ ٥أَ ِن َؼ َ
ا ٪أَ ّخا ِٔلَٕ َ ٧ص ِٔل ُ ِّ٣طٔ َوکَاِ َ ٧ت أَ ًِ َل ِت أ ُ ُّ ٦إَٔ َ ٧ص َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُسَِ ٠ی َٕ ٥وکَاِ َ ٧ت أ ُ ُِّ ًَ ٦ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ک َ َ
اب َٓأ َ ِخب َ َرنٔی
ً َٔذاّٗا ََ ٟضا َٓأ َ ًِ َلاصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُ َّ٦أَیِ َِ ٣َ ٩َ ٤و ََّل َت ُط أُ َّ٦أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ
َ
َ
َص َٖ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َر َّز
رفَْ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣تا ٔ ٢أَ ِص َٔ ١خ ِیب َ َر َوا ِن َ َ
أُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َ َ
َّ
َ
رف َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أُم ِّی
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
و ٪إلٔ َی اِلِ ِن َؼارٔ َ٨َ ٣ائ ٔ َح ُض ِ ٥أًٟی کَاُ ٧وا َُ ٨َ ٣حوص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ث َٔ٤ارٔص َِٔٗ ٥ا ََ َ ٢
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪طأ ِ ٔ ٪أ ُ ِّ٦
ً َٔذا َٗ َضا َوأَ ًِ َلی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُ َّ٦أَیِ َ٣َ ٩َ ٤کَاُ َ ٧ضَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩حائ ٔ ٔلطٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َوک َ َ
أَیِ َ ٩َ ٤أ ُ ِّ ٦أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َو ٔػی َٔ ّة ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َوکَاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َبظَ ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا َوََ ٟس ِت آ ُٔ ٨َ ٣ة َر ُسو َ٢

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس َ٣ا تُ ُوف ِّ َی أَبُو ُظ َٓکَاِ َ ٧ت أ ُ ُّ ٦أَیِ ََ ٩َ ٤ت ِح ُـُ ُ٨ط َحًَّی َٛب ٔ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ًِ َت َ٘ َضا

ث ُ َّ ٥أََ َٜ ِ ٧ح َضا َزیِ َس بِ ََ ٩حارٔثَ َة ث ُ َّ ٥تُ ُو ِّٓ َی ِت َب ٌِ َس َ٣ا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َد َِ ٤شةٔ أَ ِط ُضز ٕ

اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبج
اہمرجنی ہکم ےس دمہنیآےئ ےھت وت اؿ ےک ہضبق ںیم وکیئ زیچ ںیہن یھت افر ااصنر زنیم ف اجدیئاد فاےل ےھت وت ااصنر ےن اس رشط رپ
زںینیماؿےکرپسدرکدںیہکفہرہاسؽدیپافاراکفصناںیہند ارکںیےگافراؿیکہگجتنحمافرزمدفریرکںی ےگافراؾاسن
نبامکلےسجاؾمیلساہکاجاتےہوجدبعاہللنبایبہحلطیکفادلہیھبںیھتافردبعاہللرضحتاسنیکامںیکرطػاھبیئےھتاؾاسن
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکاےنپوجھکرےکدرتخدےد ےےھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنفہدرتخاینپآزادرکدہ
ابدنیاؾانمیوجااسہمنب زدییکفادلہںیھتوکاطعرکد ےانباہشبےناہکےھجم اسننب امکلےنربخدی ہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسبجالہربیخےکاسھتاہجدےسافرغوہےئ افردمہنیولےٹوتاہمرجنیےنااصنروکاؿےکاطع افاسپرکد ےوجاؿیک
رطػولھپں یکلکشںیمےھتافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنیھبریمیفادلہوکاؿےکوجھکرےکدرتخفاسپرکد ےافراؾ
انمیوکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناؿیکہگجاےنپابغںیمدرتخاطعرکد ےانباہشبےناؾانمیےکاحالتںیماہکہک
فہااسہمنبزدییکفادلہکلم ہشبحیکرےنہفایلرضحت دبعاہللنبدبعابلطملیکابدنیںیھتبجرضحتآہنمےن ر اؽاہللوک
آپیلصاہللہیلعفملسےکفادلیکفافتےکدعبمنجد اوتاؾانمیےنآپیلصاہللہیلعفملسیکرپفرشیکیھتاہیںکتہکر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑبے وہ رک اںیہن آزاد رک د ا رھپ رضحت زدی نب احرہث ےس اؿ اک اکنح رک د ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےکفاصؽےکاپچنامہدعبفافتاپںیئگ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہمرجںیاکوتفاحتےسینغوہاجےنےکدعبااصنرےکایطعتدرتخلھپفریغہاںیہنولاٹےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 107

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حا٣س ب٤ً ٩ز برکاوی٣ ،ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٗیسی ،اب ٩ابی طیبہٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ٪تیِم،
حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِرکاو ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی ا ِِ َ٘ ٟی ٔسی ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َ

َّ
َ
َّ َ
ا٪
ِم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َو َٗا ََ ٢حا ْٔ ٣س َوابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی أَ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١ک َ َ
أبٔی َط ِی َب َة َحسث َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
َّ
ٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟد ًَل ٔ َ
ک یَزُ ُّز ًََِ ٠یطٔ
َقیِوَ ُة َوا٨َّ ٟـْٔرُ َٓ َح ٌَ ََ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َی ِح ٌَ ُ
ت ٔ ٩ِ ٣أ ِر ٔؿطٔ َحًی ُٓتٔ َح ِت ًََِ ٠یطٔ ُ َ

ا٪
ا ٪أَصُِ٠طُ أَ ًِ َل ِو ُظ أَ ِو َب ٌِ َـ ُط َوک َ َ
ا ٪أَ ًِ َلا ُظ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َوإ ٔ َّ ٪أَصِلٔی أَ َ٣زُونٔی أَ ِ ٪آت َٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِسأ َ َُ ٟط َ٣ا ک َ َ
َ٣ا ک َ َ
ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ ًِ َلا ُظ أُ َّ٦أَیِ ََٓ ٩َ ٤أ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ًِ َلأ٧یضَٔ َٓ َّ٩حائ َ ِت أ ُ ُّ ٦أَیِ َ٩َ ٤

َٓ َحٌَِ ٠ت َّ
اٟث ِو َب فٔی ًُُ٨قٔی َو َٗاَِ ٟت َواہللٔ ََّل نُ ٌِ ٔلیکَاصَُ َّ٩و َٗ ِس أَ ًِ َلأ٧یضَٔ٘ َٓ َّ٩ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أُ َّ٦أَیِ َ٩َ ٤
َ
َّ
رشة ٔ
رش َة أَ َِ ٣ثأٟطٔ أَ ِو َ ٔ
َقی ّبا َٔ ِ ًَ ٩ِ ٣
ا ِتزُٔٛیطٔ َؤَ ٟک ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َت ُ٘و َُّ َ ٢لِک َو َّأ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو َٓ َح ٌَ ََ ١ي ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َحًی أَ ًِ َلا َصا ًَ ِ َ
أَ َِ ٣ثأٟطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،احدم نب رمع رکبافی ،دمحم نب دبعاالیلع یسیق ،انب ایب ہبیش ،رمتعم نب امیلسؿ یمیت ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکولگاینپزنیمںیمےس اباغتیبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمشیپرکےتےھتاہیںکتہک
آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ونبرقہظی ف ونب ریضن رپ حتف دی یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ درتخ اںیہن فاسپ رکان رشفع رک دےیئ
وہنجںےنآپیلصاہللہیلعفملسوکدیےھتاسنےتہکںیہہکےھجمریمےرھگفاولںےناہکہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسادقسیک
دختمںیماحرضوہرکآپیلصاہللہیلعفملسےساےنپالہفایعؽےکاطعرکدہدروتخںےکابرےںیم ااؽرکفںہکفہاسرے
 ااؿ ںیم ےسھچکآپ یلص اہللہیلعفملسفاسپرکدںی افر اہللےک یبن یلصاہلل ہیلع فملس ےنفہدرتخاؾانمی وک اطعرکرےھک ےھت
ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ ےن فہ درتخ ےھجم اطع رک دی افر اؾ انمی آیئ افر اوہنں ےن ریمی
رگدؿ ںیم ڑپکاڈاانل رشفع رک د ا افر اہک اہلل یک مسق ںیم فہدرتخ ںیہن دفں یگ وج ےھجم د ے ےئگ ےھت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام ااےاؾانمیاےسوھچڑدےافرریتےےئلاےنتاےنتدرتخںیہاوہنںےناہکرہزگںیہناسذاتیکمسقسجےک اا
وکیئوبعمدںیہنافرآپ یلص اہللہیلعفملسرفامےتےھتریتےےئل اےنت اےنتاہیںکتہکاےساؿدروتخں ےسدسانگ  ادسانگ
ےکرقبیاطعرکد ے۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،احدم نب رمع رکبافی ،دمحم نب دبعاالیلع یسیق ،انب ایب ہبیش ،رمتعم نب امیلسؿ یمیت ،رضحت اسن نب امکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دارارحلبںیمامؽتمینغےکاھکےنوکوجازےکایبؿںیم...

ابب  :اہجداکایبؿ
دارارحلبںیمامؽتمینغےکاھکےنوکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 108

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفوح ،س٠امی ،٪ابِْ٣ ٩رہ ،ح٤یس ب ٩ہًل ،٢حرضت ًبساہلل ب١ِٔ٣ ٩

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا َ ٢أَ َػ ِب ُت
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ٔج َزا ّبا َٔ ٩ِ ٣ط ِح َٕ ٥ی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َٗا ََٓ ٢ا َِ ٟتزَ ُِ ٣تطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََّل أ ُ ًِ ٔلی ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ َح ّسا َٔ ٩ِ ٣ص َذا َط ِیئّا َٗا ََٓ ٢ا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ت ََب ِّش ّ٤ا

ابیشؿ نب رففح ،امیلسؿ ،انب ریغمہ ،دیمح نب الہؽ ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ربیخ ےک دؿ ےھجم
رچیب یک ا کی یلیھت یلم وت ںیم ےن اےس اھبنسؽ ایل افر ںیم ےن اہک ہک ںیم آج ےک دؿ اس ںیم ےس یسک وک ھچک ںیہن دفں اگ رضحت
دبعاہللےتہکںیہہکںیمےنےھچیپیکرطػیڑرکداھکیوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرکسمارےہےھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففح،امیلسؿ،انبریغمہ،دیمحنبالہؽ،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دارارحلبںیمامؽتمینغےکاھکےنوکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 109

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ًبسی ،بہز ب ٩اسس ،طٌبہ ،ح٤یس ب ٩ہًل ،٢حرضت ًبساہلل ب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُبِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩صٔ ًَل َٕٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٩
اب ٓ ٔیطٔ ك َ ٌَ ْاَ ٦و َط ِح ْ ٥یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ٓ ََوثَ ِب ُت ْلٔ ُخ َذ ُظ َٗا ََٓ ٢ا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َُ ١ٕ َّٔ َِ ٣ي ُ٘وَّلُ ُرم ٔ َی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٔج َز ْ

اب
َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِح َی ِی ُت ٔ٨ِ ٣طُ و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أََّ٧طُ َٗا َٔ ٢ج َز ْ
َک َّ
اٟل ٌَ َا٦
َٔ ٩ِ ٣ط ِح َٕ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دمحمنباشبردبعی،زہبنبادس،ہبعش،دیمحنبالہؽ،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکربیخےکدؿامہری

رطػا کییلیھتیکنیھپیئگ سجںیماھکانافررچیبیھت ںیماےسااھٹےنےکےئلدفڑارضحتدبعاہللےتہکںیہہکںیمےھچیپیکرطػ
وتمہجوہاوتر اؽاہللےھتوتےھجمرشؾوسحمسوہیئہبعشےناؿدنسفںےکاسھتایبؿایک ااےئاسےکہکاسرفاتیںیمیلیھت

ںیمرچیباکذرکےہافراعطؾاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنباشبردبعی،زہبنبادس،ہبعش،دیمحنبالہؽ،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفملساکرہلقیکرطػامالؾیکدتوتےکےئلوتکمبےکایبؿیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملساکرہلقیکرطػامالؾیکدتوتےکےئلوتکمبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 110

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،اب ٩ابی ً٤ز٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساہلل ب ٩ح٤یس ،اب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟززا،ٚ
٤ٌ٣ز ،زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابوسٔیا ،٪حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ
ُّ

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة
َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ا ٪أَ ِخب َ َر ُظ ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ إلٔ َی ٓ ٔیطٔ َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت فٔی ا َِّ ٤ُ ٟسة ٔ َّأًٟی کَاِ َ ٧ت بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢ب َ ِی َ٨ا أََ٧ا ب ٔ َّ
اٟزؤ ٦
اٟظأِ ٔ ٦إٔذِ ٔجی َئ ب ٔ َٔ ٜت ٕ
اب َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ص َٔز ِٗ ََ ١ي ٌِىٔی ًَو َ
ٔیُّ ٥

َ ١ص َِ ١صاصُ َ٨ا أَ َح ْس
َصی إلٔ َی ص َٔز ِٗ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢ص َٔز ِٗ ُ
َٗا ََ ٢وک َ َ
َصی ٓ ََسٓ ٌََ ُط ًَؤی ُ ٥بُ ِ َ
اَ ٪ز ِح َی ُة ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ُّی َجا َئ بٔطٔ ٓ ََسٓ ٌََ ُط إلٔ َی ًَو ٔٔی ٥بُ ِ َ
َقیِ ٕع ٓ ََس َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی ص َٔز ِٗ ََٓ ١أ َ ِجََ ٠ش َ٨ا بَْ ِ َن
ِٔ َٗ ٩ِ ٣وَ ٔ ٦ص َذا اَّ ٟز ُج َّٔ ١أ ٟذی َیزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط ٔ َ ٧ي ٌّی َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َُ َٓ ٢سً ُ
ٔیت فٔی َن َرفٕ َٔ ُ ٩ِ ٣
َ ُ َ
اُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت أََ٧ا َٓأ َ ِجَُ ٠شونٔی بَْ ِ َن َی َسیِطٔ
َق ُب َن َش ّبا َٔ ٩ِ ٣ص َذا اَّ ٟز ُج َّٔ ١أ ٟذی َیزًُِ ُ ٥أَُ َّ ٧ط ٔ َ ٧ي ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ُسٔ َِی َ
َی َسیِطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ُّی ٥ِ ٜأ ِ َ

َوأَ ِجَُ ٠شوا أَ ِػ َحابٔی َخ ِ٠ف ٔی ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔت َ ِر ُج َ٤أ٧طٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ُٗ ُِ َٟ ١ض ِ ٥إنِّٔی َسائ ٔ َْ ١ص َذا ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج َّٔ ١أ ٟذی َیزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط ٔ َ ٧ي ٌّی َٓإ ٔ َِ َٛ ٪ذبَىٔی
ٕ َح َشبُ ُط
َٓ َِّ ٜذبُو ُظ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو ُسٔ َِیا ََ ٪وایِ ُ ٥اہللٔ َِ ٟوَّلَ ََ ٣دا َٓ ُة أَ ِ ٪یُ ِؤثَ َز ًَل َ َّی ا ِل َٔ ٜذ ُب َل ََ ٜذبِ ُت ث ُ ََّٗ ٥ا َٟٔ ٢ت َ ِر ُج َ٤أ٧طٔ َس ُِ ٠ط َِ ٛی َ
ک ُُِٗ ٠ت ََّل َٗا َََ ٓ ٢ض ِ٨ِ ُٛ ١ت َُِ ٥ت َّتض ٔ ُ٤وَ٧طُ بٔا ِل َٔ ٜذ ٔب َٗ ِب َ ١أَ ِ٪
ٓ ٔیَٗ ٥ِ ُٜا َُِ ٠ُٗ ٢ت ص َُو ٓ ٔی َ٨ا ذُو َح َشبٕ َٗا َََ ٓ ٢ض ِ ١ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪آبَائٔطٔ َْ ٔ ٠٣
و٪
رش ُ
و ٪أَ َِ ٦ی ُِ ُ٘ ٨ؼ َ
ض أَ ُِ ٦ؿ ٌََٔا ُؤص َُِٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَ ُِ ١ؿ ٌََٔا ُؤص َُِٗ ٥ا َ ٢أَ َیزٔی ُس َ
اٖ ا٨َّ ٟا ٔ
َي ُ٘و َ٣َ ٢ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََّل َٗا ََ ٢و ََ ٩ِ ٣یتَّب ٔ ٌُ ُط أَ ِ َ

وَٗ ٪ا ََ ٢ص َِ ١ی ِز َت ُّس أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ًَ ٥زٔیٔ٨طٔ َب ٌِ َس أَ َِ ٪ی ِس ُخ َٔ ٓ ١یطٔ َس ِد َل ّة َٟطُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّلَ َٗا َََ ٓ ٢ض ِ١
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّلَ بَ َِ ١یزٔی ُس َ

یب
ٕکَ َ
یب ٔ٨َّ ٣ا َونُ ٔؼ ُ
َح ُب بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َُ ٨ط ٔس َح ّاَّل ي ُٔؼ ُ
َٗا َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َِ َٜ َٓ ٢ی َ
اَ ٔ ٗ ٪تا ُل ٥ِ ُٜإٔیَّا ُظ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َتُٜو ُ ٪ا ِِ َ ٟ
١
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ي ِِس ُٔر ُُِٗ ٠ت ََّل َوِ َ ٧ح ُُ ٨ِ ٣ٔ ٩ط فٔی َُّ ٣سة ٕ ََّل ِ َ ٧سرٔی َ٣ا ص َُو َػأَ ٓ ٍْ ٔ ٧یضا َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا أَ ِ٨َ َٜ٣ىٔی ٔ ٩ِ ٣کَٕ ٤َ ٔ ٠ة أ ُ ِزخٔ ُ
ُک ًَ َِ ٩ح َشبٔطٔ
ٓ َٔیضا َط ِیئّا َُِْرَ َص ٔذظ ٔ َٗا َََ ٓ ٢ض َِٗ ١ا ََ ٢ص َذا ا ِِ َ٘ ٟو َ ٢أَ َح ْس َٗ ِب َ٠طُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّلَ َٗا َٔ ٟ ٢تَرِ ُج َ٤أ٧طٔ ُٗ َِٟ ١طُ إنِّٔی َسأ َ ِٟت َ
ا ٪فٔی آبَائ ٔطٔ َْ ٔ ٠٣ک َٓزَ ًَ َِ ٤ت أَ ََِّ ٪ل
اب َٗ ِو َٔ ٣ضا َو َسأ َ ُِ ٟت َ
 ١تُ ِب ٌَ ُث فٔی أَ ِح َش ٔ
َٓزَ ًَ َِ ٤ت أَُ َّ ٧ط ٓ ٔی ٥ِ ُٜذُو َح َشبٕ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٟز ُس ُ
ک صَ ِ ١ک َ َ
ک ُّ
رشآُ ُض َِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت بَ ِ١
ک آبَائٔطٔ َو َسأ َ ِٟت َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪آبَائٔطٔ َْ ٔ ٠٣ک ُٗ ُِ ٠ت َر ُج ْ ١یَ ِلُ ُ٠ب َُ ٠ِ ٣
َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٟو ک َ َ
ُک ًَ ِ ٩أَ ِت َبأًطٔ أَ ُؿ ٌََٔا ُؤص ُِ ٥أَ ِ ٦أَ ِ َ
اٟز ُس َٔ ١و َسأ َ ِٟت َ ُ
َ
َ
ْعٓ ُِت
ُؿ ٌََٔا ُؤص َُِ ٥وص ُِ ٥أَ ِت َبا َُ ُّ
ُک َص ِ٨ِ ٛ ١ت َُِ ٥ت َّتض ٔ ُ٤وُ َ ٧ط بٔا ِل َٔ ٜذ ٔب َٗ ِب َ ١أ َِ ٪ي ُ٘و َ٣َ ٢ا َٗا ََٓ ٢زَ ًَ َِ ٤ت أ ََِّ ٪ل َٓ َ٘ ِس َ َ
ُک صَ َِ ١ی ِز َت ُّس أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ًَ ٥زٔیٔ٨طٔ َب ٌِ َس أَ ِ٪
ض ث ُ ََّ ٥ی ِذ َص َب ٓ ََیٔ ِٜذ َب ًَل َی اہللٔ َو َسأ َ ِٟت َ
أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟیَ ٔ ٟ ٩ِ ُٜی َس ََ ا ِل َٔ ٜذ َب ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ک ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪إٔذَا َخاََ ٟم َبظَ َ
وَٓ ٪زَ ًَ َِ ٤ت
وب َو َسأ َ ِٟت َ
اط َة ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
َی ِس ُخ َُ ٠ط َس ِد َل ّة َُ ٟط َٓزَ ًَ َِ ٤ت أَ ََِّ ٪ل َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
و ٪أَ ِو یَ ُِ ُ٘ ٨ؼ َ
ُک َص ِ ١یَزٔی ُس َ

َح ُب بَ ِی َ٥ِ ُٜ٨
ک ِاْل ٔ َی٤ا َُ ٪حًَّی یَتٔ ََّ ٥و َسأ َ ُِ ٟت َ
وَ ٪و ََ ٛذَ ٔ ٟ
أَُ َّ ٧ض ِ ٥یَزٔی ُس َ
ک صَ َِٗ ١ا َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َٓزَ ًَ َِ ٤ت أَِ َٗ ٥ِ َُّٜ٧س َٗا َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َٓ َتُٜو ُ ٪ا ِِ َ ٟ
ک َص َِ ١ي ِِس ُٔر َٓزَ ًَ َِ ٤ت أَُ َّ ٧ط
 ١تُب ِ َتل َی ث ُ ََّ ٥تُٜو ُُ َٟ ٪ض ِ ٥ا ٌَِ ٟاٗ ٔ َب ُة َو َسأ َ ُِ ٟت َ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٟز ُس ُ
َوبَ ِی َُ ٨ط ٔس َح ّاَّل یَ َ٨ا َُ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٢و َت َ٨ا َُ ٟ
ک ُّ
ک َص َِٗ ١ا َ ٢صَ َذا ا ِِ َ٘ ٟو َ ٢أَ َح ْس َٗ ِب َ٠طُ َٓزَ ًَ َِ ٤ت أَ َِّ ٪لَ َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٟو َٗا ََ ٢ص َذا ا ِِ َ٘ ٟو َ ٢أَ َح ْس
َّ ١لَ َت ِِس ُٔر َو َسأ َ ُِ ٟت َ
ََّل َي ِِ ٔس ُر َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٟز ُس ُ
ک ُّ
َٗ ِب َُ ٠ط ُُِٗ ٠ت َر ُج ْ ١ائ ِ َت َّ ٥بٔ َ٘ ِو ٕٔٗ ٢ی َِ َٗ ١ب َُ ٠ط َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َ ٥یَأ ِ ُ٣زُ ُُِ ٠ُٗ ٥ِ ٛت یَأ ِ ُ٣زَُ٧ا بٔاٟؼَّ ًَلة ٔ َواٟزَّکَاة ٔ َو ِّ
اٟؼ َ٠ةٔ َوا ِٔ ٌَٔ ٟ
َاٖ َٗا َ ٢إ ٔ ِ٪

َی٣َ ٩ِ ُٜا َت ُ٘و ُٔ ٓ ٢یطٔ َحًّ٘ا َٓإُٔ َّ ٧ط ٔ َ ٧ي ٌّی َو َٗ ِس ُُ ٨ِ ٛت أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط َخار ْٔد َو ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛأَ ُه ُُّ ٨ط َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣وَِ ٟو أَنِّی أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَنِّی أَ ِخُ ُ٠ؽ إَِٔ ٟیطٔ َِلَ ِحب َ ِب ُت
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ٘ ٔ ٟائَطُ َوَِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س ُظ ََ َِ ٟشُِ ٠ت ًَ َِ َٗ ٩س َِ ٣یطٔ َو ََ ٟی ِبُ ُٜ٠ِ ٣ُ َّ٩َِ ُ٠ط َ٣ا َت ِح َت َٗ َسم َ َّی َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َّ
اٟزوَ ٔ ٦س ًَل ًَْ ٦ل َی ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ
َْقأَ ُظ َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ح َّٕ ٤س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ إلٔ َی ص َٔز ِٗ ًََ ١و ٔٔیُّ ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
ک إٔث ِ َ٥
ا ُِ ٟض َسی أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإٔنِّی أَ ِزًُ َ
ک اہللُ أَ ِج َز َک ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن َوإ ٔ َِ ٪ت َو َِّ ٟی َت َٓإ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ی َ
وک ب ٔ ٔس ًَا َیةٔ ِاْل ٔ ِس ًَل ٔ ٦أَ ِسَ ٥ِ ٔ ٠ت ِشَ ٥َِ ٠وأَ ِس ٥ِ ٔ ٠یُ ِؤت ٔ َ

رش َک بٔطٔ َط ِیئّا َو ََّل َی َّتد ٔ َذ
اب َت ٌَاَِ ٟوا إلٔ َی کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َس َوا ٕ
ئ بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨أَ ََِّ ٪ل َن ٌِبُ َس إ ٔ ََّّل اہللَ َوَّلَ نُ ِ ٔ
اِلِ َرٔي ٔشیِّْ َن َو یَا أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َب ٌِ ُـ َ٨ا َب ٌِ ّـا أَ ِربَابّا ٔ ٩ِ ٣زُو ٔ ٪اہللٔ َٓإ ٔ َِ ٪ت َو َِّ ٟوا َٓ ُ٘وُٟوا ِ
اب ِار َتٔ ٌََ ِت
َقائ َ ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
اط َض ُسوا بٔأََّ٧ا ُِ ٣شَ ٤ُ ٔ ٠
رفَْ َٔ ٔ ٩ِ ٣
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ َ
ات ً ٔ َِ ٨س ُظ َو َٛث ُ َر َّ
َخ ِج َ٨ا َِ َ٘ ٟس أَ َٔ ٣ز أَ ِ٣زُ ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٛبظَ َة إُٔ َّ ٧ط
اِلِ َ ِػ َو ُ
َخ ِج َ٨ا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ِٔلَ ِػ َحابٔی ح ْٔ َن ََ
اُ ِِ ٠ٟم َوأَ ََ ٣ز ب ٔ َ٨ا َٓأ ُ ِ ٔ
رف َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا زٔ ُِ ٟت ُ٣وٗ ٔ ّ٨ا بٔأ َ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َس َیوِ َضزُ َحًَّی أَ ِز َخ َ ١اہللُ ًَل َ َّی
ََ ٟی َدا ُٓ ُط َُ ٔ ٠٣
ک بَىٔی اِلِ َ ِػ َ ٔ
ِاْل ٔ ِس ًَل َ٦
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اس ےک اخدناؿ ےس اس ابت اک دتوی ایک ےہ ںیم ےن اہک ںیہن اس ےن اےنپ رتامجؿ ےس اہک اس ےس وہک ںیم ےن ھجت ےس اس ےک
اخدناؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ افر ریتا امگؿ ےہ ہک فہ  م ںیم ےس اےھچ اخدناؿ فاال ےہ افر ر اولں وک ایس رطح اینپ وقؾ ےک اےھچ
اخدناونںےساجیھباجاتےہافرںیمےنھجتےسوپاھچایکاسےکآابؤادجادںیموکیئابداشہزگراےہافرریتاایخؽےہہکںیہنوتںیم
اتہک وہں ارگ اس ےک آابؤ ادجاد ںیم وکیئ ابداشہ وہات وت ںیم اتہک ہک فہ ااسی آدیم ےہ وج اےنپ آابؤ ادجاد یک ابداشتہ اک اطبل ےہ افر
ںیم ےن ھجت ےس اس یک ریپفی رکےنفاولں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایک فہ فیعض ہقبط ےکولگ ںیہ  ا ڑبے آدیم ںیہ وت ےن اہک ہکلب فہ

زمکفرںیہافریہیولگر اولںےکریپفاگروہےتںیہافرںیمےنھجتےسوپاھچایک ماےساسدتویےسلبقوھجٹےسیھبک مہ
رکےتےھتافروتےناہکںیہنوتںیمےناچہپؿایلوجولوگںرپوھجٹںیہنابدناتھفہاہللرپوھجٹابدنےنھاکاراکتبےسیکرکاتکسےہ
افرںیمےنھجتےسوپاھچایکاؿولوگںںیمےسوکیئدنیںیمدالخوہےنےکدعباؿےسانرایگضیکفہجےسرھپیھبایگےہوتےن
اہک ںیہنافرایسرطحاامیؿیکالحفتوہیتےہبجدؽاسےسفطلادنفزوہاجںیئافرںیمےنھجتےسوپاھچایکفہڑبھرےہںیہ
 امکوہرےہںیہوتےناہکہکفہڑبھرےہںیہوتتقیقحںیماامیؿےکدرہجلیمکتکتےنچنہپںیمیہیتیفیکوہیتےہںیمےنھجتےس
وپاھچ ایک  م ےن اس ےس وکیئ گنج یھبیک افر وت ےن اہک مہ اس ےس گنج رک ےکچ ںیہ افر گنج اہمترے افر اس ےک درایمؿ ڈفؽ یک
رطح ےہ یھبکفہ  م رپاغبل افر یھبک  ماس رپاغبل رےہافر ر اولں وک ایسرطحالتبمراھکاجات ےہ رھپآرخ ااجنؾحتف ایہن یک وہیت
ےہافرںیمےنھجتےسوپاھچایکاس ےناعمدہہیکالخػفرزییھبیکوتےناہکںیہنافرر اؽہیلعاالسلؾایسرطحدہعینکشںیہن
رکےتافرںیمےنھجتےس وپاھچایکہیدتویاسےسےلہپ یھبیسکےنایکوت  مےناہک ںیہنوتںیماتہکوہںارگہی دتویاسےسےلہپ
ایکاجات وتاتہکےہہیااسیآدیمےہوجاےنپ ےسےلہپےئکےئگدتوییکلیمکترکراہےہاوبایفسؿےناہکرھپرہلقےناہکفہںیہمتسک
ابتاکمکحدےتیںیہںیمےناہکفہںیمہامنز،زوکۃ،ہلصریمحافراپکداینماکمکحدےتیںیہرہلقےناہکوجھچک م ہہرےہوہارگہی
چسےہوتفہفااتعقیبنےہاسےناہکںیماجاتناھتہکاساکوہظر مںیمےسوہاگافرارگےھجمولعمؾوہاتہکںیماؿکتچنہپاجؤںاگوت
ںیم اؿ یک الماقت وک دنسپ رکات افر ارگ ںیم اؿ ےک اپس وہات وت ںیم اؿ ےک اپؤں ابمرک دوھات افر اؿ یک ابداشتہ رضفر ابرضلفر
ِب ا َِّ
ّلل
ریمے دقومں ےک ےچی چنہپ اجےئ یگ رھپ اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک طخ ابمرک وگنما رک زپاھ وت اس ںیم ہی اھت ِ ْ ِ
ارلَّ ْ َ ِ
ِح اہلل ےک ر اؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس ابداشہ رفؾ رہلق یک رطػ اس رپ مالیتم وہ سج ےن دہاتی یک
ْح ارلَّ ِ
ِ
اابتعایکاام دعب ںیمےھجتامالؾیکدتوتداتیوہںا مالؾ وبقؽرکولمالتمروہ ےگ افر امالؾوبقؽرکےلاہللےھجت دفرہاوثاب اطع
رکےاگافرارگ مےنارعاضایکوتراع ااکانگہیھبھجترپوہاگافرالہاتکبآؤاسابتیکرطػوجاہمترےافرامہرےدرایمؿ
رباربےہہکمہاہللےک اایسکیکابعدترکںیافرہناسےکاسھت یسکزیچوکرشکیرکںیےگافرہنامہرےضعبدفرسےضعب
وک اہلل ےک  اا ربانبںیئ ےگ سپ ارگ فہ ارعاض رکںی وت  م  ہہدف وگاہ وہ اجؤہک مہ املسمؿ ںیہ بج طخ ےک زپےنھ ےس افرغ وہا وت
اس ےک اسےنم خیچ ف اکپر وہےن یگل افر رثکبت آفازںی آان رشفع وہ ںیئگ افر اس ےن ںیمہ ابرہ ےل اجےن اک مکح د ا ںیم ےن اےنپ
اسویھتںےساسفتقاہکبجہکںیمہاکنالایگہکابوتانبایبہشبکر اؽاہللیلصاہللہیلعیکابتتہبڑبھیئگےہہکاسےسوت
اشہ رفؾ یھب وخػرکات ےہ افر ایسفتق ےس ےھجم ہشیمہ ہی نیقی راہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس رقنعبیاغبل وہں ےگیتح ہک
ربازعلتےناینپرتمحےسےھجمامالؾںیمدالخرکد ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،انبایبرمع،دمحمنبراعف،دبعاہللنبدیمح،انبراعف،انبایبرمع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہلل

نبدبعاہللنبہبتع،اوبایفسؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملساکرہلقیکرطػامالؾیکدتوتےکےئلوتکمبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 111

راوی  :حش ٩ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یس ،يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ،ابوػاٟح ،اب ٩طہاب

وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
رکا
ٔط َض ٕ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َوک َ َ
َص َ٤َّ ٟا َٛظَ َ
اِ َٗ ٪ی َ ُ
ٕ اہللُ ًَ ِ٨طُ ُجُ٨و َز َٓار َٔض ََ ٣شی ٔ ٩ِ ٣ح َِٔ ٤ؽ إلٔ َی إٔیَ ٔ ٠یا َئ ُط ِ ّ

٤َ ٔ ٟا أَبِ ًَل ُظ اہللُ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِبسٔ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َٗا َ ٢إٔث ِ َ ٥ا َِ ْٟر ٔي ٔشیِّْ َن َو َٗا َ ٢ب ٔ َساً َٔیةٔ ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦

نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبانباربامیہ،انبدعس،اوباصحل،انباہشبےساؿدنسفںےکاسھترفاتیےہافراسدحثی
ںیم ہی زادئ ےہ ہک رصیق ےن بج افرس ےک رکشل وک تسکش دی وت فہ صمح ےس اایلیء یک رطػ الچ اتہک فہ اس آزامشئ ںیم اکایمب
وہےنرپاہللاکرکشادارکے۔
رافی  :نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبانباربامیہ،انبدعس،اوباصحل،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکےھکلےئگاکرفابداشوہںیکرطػافراؿںیہامالؾیکرطػ...
ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکےھکلےئگاکرفابداشوہںیکرطػافراؿںیہامالؾیکرطػالبےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 112

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤ازً ،بساَّلًلی ،سٌیس بٗ ٩تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕا ٌِِ ٤َ ٟىٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی یُو ُس ُ
َص َوإلٔ َی اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َوإلٔ َی کَُ ِّ١جبَّا ٕر َی ِس ًُوص ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ َت ٌَال َی َوَِ ٟی َص بٔاَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َّأ ٟذی َػلَّی ًََِ ٠یطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی
ََ ٛت َب إلٔ َی َ ِ ٔ ٛ
رسی َوإلٔ َی َٗ ِی َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و

ویفس نب امحد ،دبعاالیلع ،دیعس نب اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رسکیافررصیقیکرطػافراجنیشافررہاحمکیکرطػطخاھکلسجںیماؿوکاہللاعتیلیکرطػدتوتدییئگافراجنیشہیفہںیہن
ےہہکسجرپیبنیلصاہللہیلعفملسےنامنزانجزہزپاھیئیھت۔
رافی  :ویفسنبامحد،دبعاالیلع،دیعسنباتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکےھکلےئگاکرفابداشوہںیکرطػافراؿںیہامالؾیکرطػالبےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 113

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہللً ،بساٟوہاب بً ٩لاء ،سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
اٟز ِّز ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١وَِ ٟی َص بٔاَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َّأ ٟذی َػلَّی ًََِ ٠یطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبدبعاہلل،دبعاولاہبنباطعء،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسدحثییکرطح
دحثیلقنیکاسدحثیںیمہیںیہناہکہکہیاجنیشفہںیہنےہہکسجرپیبنیلصاہللہیلعفملسےنامنزانجزہزپاھیئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،دبعاولاہبنباطعء،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکےھکلےئگاکرفابداشوہںیکرطػافراؿںیہامالؾیکرطػالبےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 114

راوی  :نَص بً ٩لی ج٬ـِم ،خاٟسبٗ ٩یصٗ ،تازہ ،ا٧ص

َک َوَِ ٟی َص بٔاَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی
ِم أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َح َّسثَىٔی َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َّأ ٟذی َػلَّی ًََِ ٠یطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
خ
رصننبیلع

ھض

می،اخدلنبسیق،اتقدہ،اسن،ایسرطحدفرسیدنسےسوجرفاتیےہاسںیمیھبہیاافلظذموکرںیہنہکفہاجنیش

فہںیہنہکسجرپیبنیلصاہللہیلعفملسےنامنزانجزہزپاھیئ۔
خھض
م
رافی  :رصننبیلع ی،اخدلنبسیق،اتقدہ،اسن

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

زغفئنینحےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئنینحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 115

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابٛ ،ثْر ،ابً ٩باض بً ٩بسا٤ٟل٠ب ،حرضت ٛثْر ب٩
ًباض بً ٩بسا٤ٟل٠ب

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٛثْٔرُ بِ ُ٩
رس ٕح أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
َّاض َطض ٔ ِس ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦حُ َٕ ِ ْ٨ن ََٓ٠ز ٔ ُِ ٣ت أََ٧ا َوأَبُو
ًَبَّا ٔ
ض بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ب ْ

ا ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠نَُٔارٔ ِٗ ُط َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُسٔ َِی َ
ی٩
وِ ٣ُ ٪سبٔز ٔ َ
وَ ٪وا ِلُ َّٔ ُٜ
ار َولَّی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ًَل َی َب ِِ َٕ ٠ة َُ ٟط بَ ِی َـا َئ أَص َِسا َصا َُ ٟط َ ِرف َو ُة بِ ُ ٩نَُٔاثَ َة ا ُِ ٟح َذام ٔ ُّی َٓ َ٤َّ ٠ا ا َِ ٟت َقی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َّاض َوأََ٧ا آخٔذْ بَٔ ٔ ٠حاَ ٔ ٦ب ِِ َ٠ةٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ٓ ََلٔ ََٔ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز ُُ ٛف َب ِِ ََ ٠ت ُط ٗ ٔ َب َ ١ا ِلَّٔ ُٜارٔ َٗا ًََ ٢ب ْ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َُ ُّٔ ٛضا إ ٔ َرا َز َة أَ ََِّ ٪ل ُت ِ ٔ
ا ٪آخٔذْ بٔزٔک َ ٔ
رس ََ َوأَبُو ُسٔ َِی َ

اَ ٪ر ُج ًّل َػ ِّی ّتا َٓ ُُِ٘ ٠ت بٔأ َ ًِل َی َػ ِوت ٔی أَیِ َ٩
اب َّ
َّاض َوک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِی ًَب ُ
َّاض َ٧از ٔ أَ ِػ َح َ
اٟش َُ ٤زة ٔ َٓ َ٘ا ًََ ٢ب ْ
اب َّ
ک َٗا َ٢
اٟش َُ ٤زة ٔ َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َل َٜأ َ َِّ ًَ ٪ل َٔ َت ُض ِ ٥ح ْٔ َن َسٌُ ٔ٤وا َػ ِوت ٔی ًَ ِل َٔ ُة ا َِ ٟب َ ٔ
ک یَا َٟب َّ ِی َ
ْق ًَل َی أَ ِو ََّلز ٔ َصا َٓ َ٘اُٟوا َیا َٟب َّ ِی َ
أَ ِػ َح ُ
ُ
َُص ِت َّ
َٓا ِٗت َ َتُ٠وا َوا ِلَ َّٔ ُٜار َو َّ
اٟس ًِ َو ُة ًَل َی بَىٔی
اٟس ًِ َو ُة فٔی اِلِ َ ِن َؼارٔ َي ُ٘وَ ُٟ
رش اِلِ َ ِن َؼارٔ یَا ََ َ ٌِ ٣
و ٪یَا ََ َ ٌِ ٣
رش اِلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َ ٢ث ََّ ٔ ٗ ٥

ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد َٓ َ٘اُٟوا َیا بَىٔی ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدز ِ َر ٔد یَا بَىٔی ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد َٓ َ٨وَ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َّ
َّ
ٔیص
ِم ا َِ ٟوك ُ
َو َسَ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی َب ِِ َ٠تٔطٔ کَا َِ ٤ُ ٟت َلاو ٔ َِٔ ٠ًَ ٢ی َضا إلٔ َی ٗ ٔ َتأٟض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ص َذا ح ْٔ َن َح ٔ َ
َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َؼ َیا ٕ
رفمَی بٔضُٔ َّ٩و ُجو َظ ا ِلَّٔ ُٜارٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اَ ِ ٧ضزَ ُ٣وا َو َر ِّب َُ ٣ح َّٕ ٤س َٗا َ٢
ت ََ
ٓ ََذ َص ِب ُت أَُ ِ ٧وزُ َٓإٔذَا ا َِ ٔ ٟ٘تا ًَُ ٢ل َی َص ِی َئتٔطٔ ٓ ٔ َامی أَ َری َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا ص َُو إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ر َ٣اص ُِ ٥ب ٔ َح َؼ َیاتٔطٔ ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت أَ َری َح َّسص ُِ ٥کَّ ٔ ٠یًل

َوأَ َِ ٣زص ُِِ ٣ُ ٥سب ٔ ّزا

اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،ریثک ،انب ابعس نب دبعابلطمل ،رضحت ریثک نب ابعس نب
دبعالمغتایبؿرکےتںیہ ہک رضحتابعںسرفامےتںیہہکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک اسھت نینحےکدؿ وموجداھتںیم
افراوبایفسؿنباحرثنبدبعالمغتاسھتاسھترےہافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسابلکلدحیلعہںیہنوہےئافرر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسدیفسرگنےکرچخرپ اارےھتفہرچخآپوکرففہنبافنہثذجایمےندہہیایکاھتوتبجاملسمونںافراکرففںاکاقمہلبوہا
وت املسمؿ ھٹیپ ریھپ رک اھبےگ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکرففں یک رطػ اےنپ رچخ وک دفڑا رےہ ےھت رضحت ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےتہکںیہہکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک رچخیکاگلؾوکڑکپاےسزیت اھبےنگےسرفکراہ اھتافراوبایفسؿر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسیکراکبڑکپےوہےئےھتوت ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےابعسااحصبرمسہوکالبؤرضحتابعس
دنلبآفازآدیمےھتںیمےنوپریآفازےساکپراہکااحصبرمسہاہکںںیہرضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہاہللیکمسقسج
کےتہکوہےئ
ک َ ايل ََّب ْت َ
فتقاوہنںےنہیآفاز ینوتفہاسرطحےٹلپسجرطحہکاگےئاےنپوچبںیکرطػیتٹلپےہفہولگ َ ايل ََّب ْت َ
آےئ افر اوہنں ےن اکرففں ےس گنج رشفع رک دی افر اوہنں ےن ااصنر وک یھب الب ا افر ےنہک ےگل اے ااصنر یک امجتع رھپ اوہنں
ےنونباحرثنبزخرجوکالب اافراہکاےونباحرثنبزخرج!اےونباحرث نبزخرج!وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساےنپرچخرپ
 ااراؿ یکرطػاؿیک گنجاکرظنمدھکیرےہ ےھتوت ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااسفتقونتررگؾ ےہرافیےتہک ںیہ
ہکرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندنچرکنک اںااھٹںیئافراںیہناکرففںےکرہچفںیکرطػاکنیھپرھپرفام ادمحمےکربیکمسق
ہی تسکش اھک ےئگ رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دھکی راہ اھت ہک گنج ڑبی زیتی ےک اسھت اجری یھت ںیم اس
رطحدھکیراہہکااچکنرکنک اںںیکنیھپرضحتابعسیلصاہللہیلعفملسےتہکںیہاہللیکمسقںیم ےنداھکیہکاؿاکزفروٹٹایگافر
فہتشپریھپرکاھبےنگےگل۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن ،انباہشب،ریثک،انبابعس نبدبعابلطمل،رضحتریثک نبابعسنب
دبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئنینحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َِ َ ٢رف َوةُ بِ ُ ٩نُ ٌَا ََ ٣ة ا ُِ ٟح َذام ٔ ُّی َو َٗا َ ٢اَ ِ ٧ضزَ ُ٣وا َو َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ اَ ِ ٧ضزَ ُ٣وا َو َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َو َزا َز فٔی
ا َِ ٟحسٔیثٔ َحًَّی َصزَ َُ ٣ض ِ ٥اہللُ َٗا ََ ٢و َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز ُُ ٛف َخ ُِ َٔ ٠ض ًَِ ٥ل َی َب ِِ َ٠تٔطٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس
رطح ہی دحثی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ رففہ نب اعنہم ذجایم ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
ربہبعکیکمسقہیتسکشاھکےئگربہبعکیکمسقہیتسکشاھکےئگافردحثیںیمہیزادئےہہکاہیںکتہکاہللےناؿوکتسکش
دے دی افر وگ ا ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ دھکی راہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےھچیپ اےنپ رچخ وک اگھب رےہ
ںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئنینحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حرضت ٛثْر بً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ٍََ ٣
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َٛثْٔرُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟبا ٔ
ٔیث یُوَُ ٧ص َو َحس َ
ٔیث َُْ ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦حُ َٕ ِ ْ٨ن َو َس َ
ٔیث َ٤َ ٌِ ٣ز ٕأَ ِٛثَرُ ٔ٨ِ ٣طُ َوأَ َت ُّ٥

انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحت ریثکنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع اےنپ ابپ ےسرفاتی رکےتوہےئربخ دےتیںیہ ہک
ںیمنینحےکدؿیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاھترھپآےگذموکرہدحثییکرطحدحثیلقنیک۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتریثکنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ،حرضت ابو اسحا ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ٠ِ ٔ ٟ ١ب َ َرا ٔ َ
رف ِرتُ ِ ٥یَ ِو َ ٦حُ َٕ ِ ْ٨ن َٗا َََّ ٢ل
ئ َیا أبَا ًُ ََ ٤ار َة أ َ َ
َّ
رسا َِ ٟی َص ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥س ًَٔل ْح أَ ِو َٛثْٔرُ
َخ َد ُطبَّا ُ ٪أَ ِػ َحابٔطٔ َوأَخ َّٔٔا ُؤصُ ُِ ٥ح َّ ّ
َواہللٔ َ٣ا َولی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َل ٔ٨َّ ٜطُ َ َ
ٕ
ُوَٓ ٪أَٗ َِبُ٠وا
و ٪یُ ِد ٔلئ َ
رف َط ُ٘وص َُِ ٥ر ِط ّ٘ا َ٣ا یَکَازُ َ
س ًَٔلح َٓ َُ٘ ٠وا َٗ ِو ّ٣ا ُر َ٣ا ّة ََّل یَک َازُ َي ِش ُ٘ ُم َُ ٟض َِ ٥س ِض َْ ٥ج َِ ٍَ ٤ص َواز ََٔ ٪وبَىٔی َن َِصٕ َ َ
ا ٪بِ ُ٩
اک إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َب ِِ َ٠تٔطٔ ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
صُ ََ ٨
ئ َوأَبُو ُسٔ َِی َ
َص َو َٗا َ ٢أََ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی ََّل َٔ ٛذ ِب أََ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلِ ٔ ٠ب ث ُ ََّ ٥ػ َّٔ ُض ِ٥
ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َي ُ٘و ُز بٔطٔ َٓ َ٨زَ َِ ٓ ٢
َاست َ َِ َ ٨

ییحینبییحی،اوبہمثیخ،رضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہےتہکںیہہک اکیآدیمےنرضحترباءریضاہللےس اہک
اےاوبامعرہایک منینحےکدؿاھبگےئگےھتاوہنںےناہکںیہناہللیکمسقر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنھٹیپںیہنریھپیہکلب
آپ یلصاہللہیلعفملسےک احصہبںیمےس دنچونوجاؿ دلجابزافرریغبایھتہردیماؿںیم  لکآےئافراوہنںےن ا ےس ریتادنازفں
ےس اقمہلب ایک وج وہازؿ افر ونب ریضن ےک ا ےس ونوجاؿ ےھت نج اک ریت اطخ ہن وہات اھت اوہنں ےن اس ادناز ںیم ریتادنازی یک ہک اؿ اک
وکیئ ریت اطخ ہن ایگ رھپ ہی ونوجاؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وتمہج وہےئ افر ر اؽ اہلل اےنپ دیفس رچخ رپ  اار ےھت افر
اوبایفسؿنباحرثنبدبعابلطملاسیکاگلؾاھتےموہےئےھتآپیلصاہللہیلعفملسارتےافراہللےسدمدبلطیکافراراشد
رفام اںیمیبنیلصاہللہیلعفملسوہںہیوھجٹںیہنےہںیمدبعابلطملاکاٹیبوہںرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنفصدنبییک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،رضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًیسی ب ٩یو٧ص ،زَکیا ،حرضت ابو اسحا ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اح٤س ب ٩ج٨اب ٣ؼیصیٰ ،

ئ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج َٕ ٨
َکیَّا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی ا ِٟبَرَا ٔ
اب ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّی َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُ٨ِ ٛت َُِ ٥و َِّ ٟیت َُِ ٥ی ِو َُ ٦ح َٕ ِ ْ٨ن َیا أَبَا ًُ ََ ٤ار َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس ًَل َی ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َولَّی َو َل ُٔ ٨َّ ٜط اَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَخ َّٔٔا ُئ

رف َِ ٣وص ُِ ٥بٔز ٔ ِط ِٕ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٙب َٕٛ ١أََ َّ ٧ضا رٔ ِج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ج َزاز ٕ َٓاَٜ ِ ٧ظَ ُٔوا
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض َوحُ َّ ْ
رس إلٔ َی َص َذا ا َِ ٟه ِّی َٔ ٩ِ ٣ص َواز ََٔ ٪وصُ ِِ َٗ ٥و ُْ ٦ر َ٣ا ْة َ َ
َص َوص َُو
َٓأَٗ َِب َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو ُسٔ َِی َ
ا ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َي ُ٘وزُ بٔطٔ َب ِِ ََ ٠تطُ َٓ َ٨زَ ََ ٢و َز ًَا َوا ِست َ َِ َ ٨
َّ
َص َک َٗا َ ٢ا ِٟب َ َرا ُئ ُ٨َّ ٛا َواہللٔ إٔذَا ا ِح ََّ ٤ز ا َِ ٟبأ ِ ُض َّ َ ٧تقٔی بٔطٔ َوإ ٔ َّ٪
َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی ََّل َٔ ٛذ ِب أََ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلِ ٔ ٠ب اُ ٠ٟض ََّ٧ ٥زِّ َِ ٢ن ِ َ

اٟظ َحا ََ ٔ٨َّ ٣ا ٔ ٠ََّ ٟذی یُ َحاذٔی بٔطٔ َي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُّ

م
ادمح نب انجب صیضیٰ ،یسیع نب ویسن ،زرک ا ،رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رباء ےک اپس اکی
آدیمےنآرکاہکاےاوبامعرہایک مزغفہنینحےکدؿاھبگےئگےھتاوہنںےناہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکاسابترپوگایہ
داتیوہںہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھٹیپہنریھپیہکلبولوگںںیمےسدنچزمکفرافرےتہنونوجاؿونبوہازؿےکاسہلیبقیکرطػ
ڑبوہافرفہریتادنازوقؾیھتسپاوہنںےنریتفںیکاسرطحوباھچڑرکدیسک ےڈٹیدؽوہاحصہبرشتنموہےئگوتہیوقؾر اؽ

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ڑبےنھ یگل اس فتق اوبایفسؿ نب احرث آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رچخ یک اگلؾ اھتےم وہےئ ےھت
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارتے داع امیگن افر دمد بلط یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وہں ہی
وھجٹںیہن ےہںیمدبع ابلطملاک اٹیبوہںاےاہلل اینپدمدانزؽرفامرباءےن اہک مہگنج یکدشت ںیماےنپآپ وکآپ یلصاہلل
ہیلعفملسیکانپہںیماچبےتےھتافرمہںیمےساہبدرآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتینعییبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتراتہ۔
م
رافی  :ادمحنبانجب صیضیٰ،یسیعنبویسن،زرک ا،رضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئنینحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 120

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحٙ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
َ
َ
رف ِرتُ َِ ٩ِ ًَ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦حُ َٕ ِ ْ٨ن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٟب َ َرا ُئ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َو َسأ َُ ٟط َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١ی ٕص أ َ َ
رف َوکَاِ َ ٧ت َص َوازٔ ُ ٪یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُر َ٣ا ّة َوإَّٔ٧ا َ٤َّ ٟا َح َ٨َ ٠ِ ٤ا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥اَٜ ِ ٧ظَ ُٔوا َٓأ َ ِٛبَب ِ َ٨ا ًَل َی
َو َلَ ٩ِٔ ٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ي ٔ َّ
َاس َت ِ٘ َبُ٠وَ٧ا ب ٔ ِّ
ا ٪بِ َ٩
اٟش َضاَ ٔ ٦و َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َب ِِ َ٠تٔطٔ ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
ئ َوإ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
ا ِ٨َ َِ ٟائ ِٔٔ ٓ ٥
ا َِ ٟحار ٔٔث آخٔذْ بَٔ ٔ ٠حا َٔ ٣ضا َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی ََّل َٔ ٛذ ِب أََ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلِ ٔ ٠ب
دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼےسرفاتیےہہکںیمےنرباءےسانسافراؿےسسیقےکاکیآدیم
ےنوپاھچایک مزغفہنینحےکدؿر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےکاپسےساھبگےئگےھترباءےناہکنکیلر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ںیہن اھبےگ افر اؿ دونں وہازؿ ریتادناز ےھت بج مہ ےن اؿ رپ ہلمح ایک وت فہ اھبگ ےئگ مہ امؽ تمینغ رپ وٹٹ زپے افر

اوہنںےنریتفںےسامہرااقمہلبایکافرںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلع فملسوکاےنپدیفسرچخرپ اارداھکیافراوبایفسؿنباحرث
اسیکاگلؾڑکپےوہےئےھتافرآپیلصاہللہیلعفملسرفامرےہےھتںیمیبنوہںہیوھجٹںیہنےہںیمدبعابلطملاکاٹیبوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئنینحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 121

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوبرک ب ٩خًلز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابو اسحا ٚحرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ ٩خ ًَّلز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َک ا َِ ٟحس َ
ئ أَ َت َُّ ٥حسٔی ّثا
ٔیث َوص َُو أَ َٗ َُّ ٩ِ ٣ٔ ١حسٔیثٔض ٔ َِ ٥و َص ُؤ ََّل ٔ
أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟبَرَا ٔ
ئ َٗا ََٗ ٢ا َُ َٟ ٢ط َر ُج ْ ١یَا أَبَا ًُ ََ ٤ار َة ٓ ََذ َ َ

زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،اوبرکب نب الخد ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ
ےساکیآدیمےناہکاےاوبامعرہابح دحثیابمرہکایسرطحےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،اوبرکبنبالخد،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبااحسؼرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئنینحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 122

راوی  :زہْر ب ٩رحب٤ً ،ز ب ٩یو٧صً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ،حرضت ایاض

اض بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَىٔی إٔیَ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
َاس َت ِ٘ َب َ٠ىٔی َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
َُزَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َِ ٨ی ّ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا َوا َج ِض َ٨ا ا ُِ ٌَ ٟس َّو َت َ٘ َّس ُِ ٣ت َٓأ ًُِ٠و ثََّ ٔ ٨ی ّة ٓ ِ
َ
َخی َٓا َِ ٟت َ٘ ِوا ص ُِ٥
ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓأ ِر ٔ٣یطٔ بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ت َو َاری ًَىِّی ٓ ََ٤ا َز َریِ ُت َ٣ا َػ ََ ٍَ ٨وَ٧وَ ِز ُت إلٔ َی ا ِِ َ٘ ٟوَٓ ٔ ٦إٔذَا ص ُِِ َٗ ٥س كَ ٌَُ ٠وا ٔ ٩ِ ٣ثََّ ٔ ٨ی ٕة أ ُ ِ َ
َو َػ َحابَ ُة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ولَّی َػ َحابَ ُة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِر ٔج ٍُ َُ ٨ِ ٣ضز ٔ ّ٣ا َو ًَل َ َّی بُزِ َز َتا َّٔ ٣ُ ٪تز ٔ ّرا

َخی َٓا ِس َت ِل ََٙ ٠إ ٔ َزارٔی َٓ َح َُ ٌِ ٤ت ُض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا َو ََ ٣ز ِر ُت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بٔإ ٔ ِح َساص َُ٤ا ُِ ٣ز َت ٔس ّیا بٔاِلِ ُ ِ َ
َُ ٨ِ ٣ضز ٔ ّ٣ا َوص َُو ًَل َی َب ِِ َ٠تٔطٔ َّ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َرأَی ابِ ُ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٓزَ ًّا َٓ َ٤َّ ٠ا ُ َُظوا َر ُسو َ٢
اٟظ ِض َبا ٔ
اس َت ِ٘ َب َ ١بٔطٔ ُو ُجوصَ ُض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢طاصَ ِت
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠زَ َ ٩ِ ًَ ٢ا َِ ٟب ِِ َٔ ٠ة ث ُ ََّ َٗ ٥ب َف َٗ ِب َـ ّة ٔ ٩ِ ٣تُ َز ٕ
اب ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
ق ث ُ َِّ ٥
یََ ٓ ٩ضزَ َُ ٣ض ِ ٥اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٗ َش َ٥
ک ا ِِ َ٘ ٟب َـ ٔة ٓ ََو َِّ ٟوا ُِ ٣سبٔز ٔ َ
ا ُِ ٟو ُجو ُظ ٓ ََ٤ا َخ ََٙ ٠اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ ِن َشاّ٧ا إ ٔ ََّّل ََْ َ ٣ل ًَ ِی َِ ٨یطٔ تُ َزا ّبا بٔتٔ َِ ٠

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َُ ٥َ ٠ائ َُٔ ٤ض ِ ٥بَْ ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن

زریہنبرحب ،رمعنبویسن ،رکعہمنب امعر،ا اس نبہملس،رضحتا اسےسرفاتی ےہہک ےھجمریمےفادل ےن دحثیایبؿ یک
ہکمہ ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکاسھتزغفہ نینحںیمرشتکیک بجامہرادنمش ےساقمہلبوہا وت ںیمآےگڑبھرکاکی
اھگیٹرپھڑھایگاسےنمےسدنمشاکاکیآدیمآ اںیمےناےسریتامراوتفہھجمےسپھچایگافرںیمہناجؿاکسہکاسےنایکایکےہ
ںیم ےن وقؾ وک داھکی وت فہ دفرسی اھگیٹ ےس ھڑھ رےہ ےھت اؿ اک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اقمہلب وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک
احصہبےنتشپریھپیافرںیمیھبتسکشاھکرکولاٹافرھجمرپدفاچدرںیںیھتاکیوکںیمےنابدناھوہااھتافردفرسیوکافڑاھوہااھت
ریمی ہتدنب لھک یئگ وت ںیم ےن دفونں اچدرفں وک ااھٹک رک ایل افر ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس تسکش وخردہولاٹ
افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ ةہشء رچخ رپ  اار ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک انب اوکع ےن ربھگاےئ وہےئ داھکی ےہ بج
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک(دونمشںےن)ریھگایلوتآپیلصاہللہیلعفملسرچخےس ارتےرھپزنیمےساکی  یھٹ یٹیکرھبی
افردنمش ےک رہچفں یک رطػ ےتکنیھپ وہےئ رفام ارہچے ربے وہ ےئگ اہلل ےن اؿ ںیم ےس رہ ااسنؿیک آوھکنں وک اس  یھٹیک  یٹ
ےسرھبد اافرفہھٹیپریھپرکاھبگےئگسپاہللربازعلتےناںیہنتسکشےسدفاچرایکافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناؿ
اکامؽتمینغاملسمونںںیممیسقترکد ا۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعنبویسن،رکعہمنبامعر،ا اسنبہملس،رضحتا اس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زغفئاطفئےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئاطفئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 123

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابْ٤٧ ٩ر ،سٔیا ،٪زہْر ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،ابً ٩باض ،طاْع اسٌِم،
حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ض َّ
اُص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ ََّ ١
اٟلائ ٕٔٔ
اٟظ ٔ ٔ
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اْع اِلِ َ ًِ َِم ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َ َ

و ٪إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٗا َ ٢أَ ِػ َحاب ُ ُط َ٧زِ ٔج ٍُ َوَ ٥َِ ٟن ِٔتَت ٔ ِح ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ََٓ ٥َِ ٠ی َُ ٨ِ ٣ٔ ١ِ ٨ض َِ ٥ط ِیئّا َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا َٗآَٔ ُ٠
وَّ ُ ٪سا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُِ ُسوا ًَل َی ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ َِ َٓ ٢س ِوا ًََِ ٠یطٔ َٓأ َ َػابَ ُض ِٔ ٥ج َز ْاح َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا َٗآَٔ ُ٠
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک ٓ ََـ ٔح َ
َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َح َب ُض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
شع
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف ،انب ابعس ،اشرع ا می ،رضحت دبعاہلل نب رمعف

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اطفئ فاولں اک احمرصہ ایک نکیل اکایمیب احلص ہن وہ یکس وت
رفام امہاؿاشءاہللولٹاجںیئےگآپ ےکاحصہبےن رعضایکمہریغبحتفےکولںیٹ ےگوتر اؽاہللیلصاہللہیلع فملسےناںیہن
رفام ا ملکحبصگنجرکانانچہچنحبصاؿرپہلمحرکد اافرزیمخوہےئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناؿےسرفام امہلکحبصفاسپ
ےلچاجںیئےگاحصہبےناسابتوکدنسپایکوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرکسماد ے۔

شع
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انب ریمن ،ایفسؿ،زریہ،ایفسؿنب ہنییع ،رمعف،انبابعس،اشرع ا می ،رضحتدبعاہلل

نبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زغفئدبرےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئدبرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 124

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
ُ َّ
َّ َ
ْع َق ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ َاَ ٦س ٌِ ُس بِ ُ٩
َو َس ََّ ٥َ ٠طا َو َر ح ْٔ َن بَ َُ َِ ٠ط إٔٗ َِبا ُ ٢أَبٔی ُسٔ َِی َ
ْع َق ًَ ُِ ٨ط ث ََّ ٥تکَ٤َ ًُ ٥َ ٠زُ َٓأ ِ َ
اَٗ ٪ا ََ َٓ ٢تکَ ٥َ ٠أبُو بَ ِرکٕ َٓأ ِ َ

رض َب
َح َِلَ َخ ِـ َ٨اصَا َوَِ ٟو أَ َِ ٣ز َت َ٨ا أَ َِ ٪ن ِ ٔ
ًُ َبا َز َة َٓ َ٘ا َ ٢إٔیَّاَ٧ا تُزٔی ُس َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو أَ َِ ٣ز َت َ٨ا أَ ُِ٧ ٪د ٔ َ
یـ َضا ا َِ ٟب ِ َ
اض َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َحًَّی َ٧زَُٟوا بَ ِس ّرا َو َو َر َز ِت
أَ َِ ٛبا َز َصا إلٔ َی بَزِ ٔک ا ِ٤َٔ ِٟاز ٔ َ٨َ ٠ِ ٌَ َٔ ٟا َٗا ََ ٨َ َٓ ٢س َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َقیِ ٕع َوٓ ٔیض ٔ ًَُِ ُ ٥ل ْ ٦أَ ِس َوزُ َ ٔ ٟبىٔی ا َِ ٟححَّا ٔد َٓأ َ َخ ُذو ُظ َٓک َ َ
ا ٪أَ ِػ َح ُ
ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر َوایَا ُ َ
اَ ٪و َلَ ٩ِٔ ٜص َذا أَبُو َج ِض َٕ ١و ًُت ِ َب ُة َو َط ِی َب ُة َوأ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩خَٕٕ ٠
اَ ٪وأَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ََی ُ٘و ُ٣َ ٢ا لٔی ًٔ ٥ِْ ٠بٔأبَٔی ُسٔ َِی َ
َي ِشأ َ ُٟوُ َ ٧ط ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ٥ِْ ٠ًٔ ٪و َلَ ٩ِٔ ٜص َذا
َٓإٔذَا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
آَ ٪إٔذَا َت َز ُٛو ُظ ٓ ََشأَُٟو ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔی بٔأبَٔی ُسٔ َِی َ
ُضبُو ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أََ٧ا أ ُ ِخب ٔرُ َُ ٥ِ ٛص َذا أَبُو ُسٔ َِی َ
ک ََ
ُضبُو ُظ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ْٔ٥
أَبُو َج ِض َٕ ١وًُت ِ َب ُة َو َط ِی َب ُة َوأ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩خ َٕٕ ٠فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓإٔذَا َٗا ََ ٢ص َذا أَي ِّـا َ َ
رضبُو ُظ إٔذَا َػ َس ََٗ ٥ِ ُٜو َتتِرُ ُٛو ُظ إٔذَا ََ ٛذبََٗ ٥ِ ُٜا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َص َٖ َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََ ٟت ِ ٔ
ي َُؼل ِّی َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
ک ا ِن َ َ
َّ
َّ
ق صَاصُ َ٨ا صَاصُ َ٨ا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ََ ٣ان أَ َح ُسص ُِِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥و ٔؿ ٍٔ
َص َُ ُٓ ًَل َٕٗ ٪ا ََ ٢و َي َـ ٍُ َی َس ُظ ًَل َی اِلِ َ ِر ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠صَ َذا ََ ِ ٣
یَ ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وشمرہ رفام ابج
اوبایفسؿےکآےنیکربخآپیلصاہللہیلعفملسوکیچنہپ رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنوگتفگیکوتاسےس ارعاضایکرھپ رمع
ےنوگتفگیک وتاس ےسارعاضایکرھپ رضحتدعسنب ابعدہڑھکےوہےئافر رعض ایکآپ یلصاہللہیلعفملسیکرمادمہےسےہ
اےاہلل ےکر اؽاسذاتیکمسقسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہارگآپیلصاہللہیلعفملسںیمہدنمسرںیموھگڑے
دفڑاےناکمکحدںیوتمہاںیہنڈاؽدںیےگارگآپیلصاہللہیلعفملسںیمہاؿےکےنیسربکاامغلدےسرکٹادےنیاکمکحدںیوتمہ
رک زگرںی ےگ سپ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن احصہب وک الب ا افر ےلچ اہیںکت ہک اقمؾ دبر رپ اج رک ارتے افر اؿ رپ رقشی ےک
اپین الپےنفاےل زگرے افر اؿ ںیم ونب اجحج اک ایسہ افؾ الغؾ یھب اھت احصہب ےن اےس ڑکپ ایل افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب
اس ےس اوبایفسؿ افر اس ےک اسویھتں ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےگل وت اس ےن اہک ےھجم اوبایفسؿ ےک ابرے ںیم ولعمؾ ںیہن نکیل
اوبلہج،ہبتع،ہبیش،اہیمنبفلخہیاسےنمںیہبجاسےنہیاہکوتاحصہبےناےسامراوتاسےناہکاہںںیمںیہمتاوبایفسؿیک ربخ
داتی وہں ہک اوبایفسؿ ہی ےہ احصہب ےن اےس وھچڑ د ا رھپ وپاھچ وت اس ےن اہک ےھجم اوبایفسؿ ےک ابرے ںیم ولعمؾ ںیہن ہکلب اوبلہج،
ہبتع،ہبیشافراہیمنبفلخاہیںولوگںںیمںیہاسےنبجہیاہکوتاحصیبےناےسرھپامراافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسڑھکے
امنز زپھ رےہ ےھت بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی تیفیک دیھکی وت امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک
ہضبقںیمریمیاجؿےہبجہیچساتہکےہوت ماےسامرےتوہافربج مےسوھجٹاتہکےہوتوھچڑدےتیوہرھپر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام االفںیکلتقاگہےہافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسزنیمرپاساسہگجاانپاہھتابمرکرےتھکےھتاسنےتہکںیہ

اؿںیمےسوکیئیھبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاہھتر ےنھیکہگجےساد راد راجتمفزہنوہا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حتفہکمےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
حتفہکمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،ثابت ب٨انیً ،بساہلل ب ٩رباح ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اَ ٪ي ِؼ ََ ٍُ ٨ب ٌِ ُـ َ٨ا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف َّ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة ٔ٤َّ ٣ا یُِٜثٔرُ أَ ِ ٪یَ ِسًُ َوَ٧ا إلٔ َی
َوٓ ََس ِت ُو ُٓو ْز إلٔ َی ٌَُ ٣اؤیَ َة َوذََ ٔ ٟ
اٟل ٌَ َآَ ٦ک َ َ
آَ ٪ک َ َ
ک فٔی َر ََ ٣ـ َ
یت أَبَا ص َُزیِ َز َة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٌَ ٟش ِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
اٟس ًِ َوةُ
َر ِحٔ٠طٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ََّل أَ ِػ َ ٍُ ٨كَ ٌَا ّ٣ا َٓأ َ ِز ًُ َوص ُِ ٥إلٔ َی َر ِحلٔی َٓأ َ َِ ٣ز ُت ب ٔ َل ٌَا ٕ ٦ي ُِؼ َ ٍُ ٨ث ُ َُّ ٔ َٟ٘ ٥
ً ٔ ِ٨سٔی َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢س َب ِ٘ َتىٔی ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ََِ ٓ ٥س ًَ ِوتُ ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ََّل أ ُ ًِ ٥ِ ُٜ٤ُ ٔ ٠ب ٔ َحس ٕ
رش اِلِ َ ِن َؼارٔ
ٔیث َٔ ٩ِ ٣حسٔیثَٔ ٥ِ ُٜیا ََ َ ٌِ ٣
ََک َٓ ِتحَ ََ َّٜ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َٗس ََٔ َّٜ ٣َ ٦ة ٓ ََب ٌَ َث اٟزُّبَْ ِ َر ًَل َی إ ٔ ِح َسی ا َِ ٤ُ ٟح ِّ٨ب َ َتْ ِ ٔن
ث ُ َّ ٥ذ َ َ
رس َٓأ َ َخ ُذوا بَ ِل َ ٩ا َِ ٟوازٔی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َخی َو َب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِی َس َة ًَل َی ا ُِ ٟح َّ ٔ
َو َب ٌَ َث َخاّ ٔ ٟسا ًَل َی ا َِ ٤ُ ٟح َِّ ٨ب ٔة اِلِ ُ ِ َ
َّ
ا٪
رفآنٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َیأِت ٔیىٔی إ ٔ ََّّل أَ ِن َؼار ٌّٔی َزا َز َُِْرُ َط ِی َب َ
َو َس ٥َ ٠فٔی َٛت َٔیب ٕة َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ َز َ َ
َ
َ
اُ َٟ ٪ض َِ ٥ط ِی ْئ
َقیِ ْع أَ ِوبَا ّطا ََ ٟضا َوأَ ِت َبا ًّا َٓ َ٘اُٟوا نُ َ٘ ِّس َُ ٦ص ُؤ ََّل ٔ
ئ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢اصِت ِ
ٕٔ لٔی بٔاِلِ ِن َؼارٔ َٗا ََٓ ٢أكَآُوا بٔطٔ َو َو َّبظَ ِت ُ َ
َقیِ ٕع َوأَ ِت َباً ٔض ٔ ِ٥
ُ٨َّ ٛا َُ ٌَ ٣ض َِ ٥وإ ٔ ِ ٪أ ُ ٔػیبُوا أَ ًِ َل ِی َ٨ا َّأ ٟذی ُسئ ٔ ِ٨َ ٠ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َز ِو َ ٪إلٔ َی أَ ِوبَا ٔ
غ َُ
َخی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢حًَّی تُ َوا ُٓونٔی بٔاٟؼَّ َٔا َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ٓ ََ٤ا َطا َئ أَ َح ْس ٔ٨َّ ٣ا أَ َِ ٪ي ِ٘ ُت َ ١أَ َح ّسا إ ٔ ََّّل
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َی َسیِطٔ إ ٔ ِح َساص َُ٤ا ًَل َی اِلِ ُ ِ َ
ُ
َقیِ َع
َٗ َت َُ ٠ط َو َ٣ا أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یُ َو ِّج ُط إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َط ِیئّا َٗا ََ َٓ ٢حا َئ أَبُو ُسٔ َِی َ
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أبٔی َح ِت َخ ِ َ
َقیِ ٕع ََّل ُ َ
رضا ُئ ُ َ
َٓ ١أ َ ِز َر َِ ٛت ُط َرُ َِب ْة فٔی
اُ َٓ ٪ض َو آ َٔ٘ َٓ ٩ْ ٣اَِ ٟت اِلِ َ ِن َؼ ُ
ار َب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف أَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
َب ٌِ َس ا َِ ٟی ِو ٔ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ز َخ ََ ١ز َار أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٪إٔذَا َجا َئ ا َِ ٟوو ُِی َّلَ َی ِدفَی ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓإٔذَا َجا َئ ََِٓ ٠ی َص أَ َح ْس یَ ِز َٓ ٍُ
َ َِق َیتٔطٔ َو َرأِ َٓ ْة بٔ ٌَ ٔظْ َرتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َجا َئ ا َِ ٟوو ُِی َوک َ َ

َط َٓ ُط إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی یَ ِٔ َ٘ ٨ض َی ا َِ ٟوو ُِی َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ٘ َضی ا َِ ٟوو ُِی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َِ
ا ٪ذَا َک َٗا ََّ َ ٢لِک
رش اِلِ َ ِن َؼارٔ َٗا ُٟوا َٟب َّ ِی َ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٠ِ ُٗ ٢ت ُِ ٥أَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
َٓ ١أ َ ِز َر َِ ٛتطُ َرُ َِب ْة فٔی َ َِق َیتٔطٔ َٗاُٟوا َٗ ِس ک َ َ
َیا ََ َ ٌِ ٣
وَ ٪واہللٔ َ٣ا
إنِّٔی ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسوُ ُٟط صَا َجزِ ُت إلٔ َی اہللٔ َوإَِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜوا ِِ ٤َ ٟح َیا َِ ٣ح َیا َُ ٥ِ ٛوا ُِ ٤َ ٤َ ٟ
وَ ٪و َي ُ٘وَ ُٟ
ات َ٤َ ٣اتَُٓ ٥ِ ُٜأَٗ َِبُ٠وا إَِٔ ٟیطٔ یَ ِبَ ُٜ
ُٗ ِ٨َ ٠ا َّأ ٟذی ُٗ ِ٨َ ٠ا إ ٔ ََّّل ِّ
اٟـ َّ٩بٔاہللٔ َوب ٔ َز ُسؤٟطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط ي َُؼ ِّس َٗا٥ِ ُٜٔ٧
اض أَبِ َوابَ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢وأَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض إلٔ َی َزارٔ أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ٪وأَُِ ََٙ ٠اُ ٨َّ ٟ
َو َي ٌِ ٔذ َراَٗ ٥ِ ُٜٔ٧ا ََٓ ٢أَٗ َِب َ ١اُ ٨َّ ٟ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٗا ََٓ ٢أتََی ًَل َی َػ َ ٥ٕ ٨إلٔ َی َج ِٔ ٨ب ا ِٟب َ ِیتٔ کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُسوَ٧طُ َٗا ََ ٢وفٔی یَ ٔس َر ُسو ٔ٢
َحًَّی أَ ِٗ َب َ ١إلٔ َی ا َِ ٟح َحز َٔٓا ِس َت٤ََ ٠طُ ث ُ َّ ٥كَ َ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا أَتَی ًَل َی اٟؼَّ ََ ٥ٔ ٨ج ٌَ ََ ١ی ِل ٌُُ ُ٨ط فٔی ًَ ِیٔ٨طٔ َو َي ُ٘و َُ ٢جا َئ ا َِ ٟح ُّٙ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و ْض َوص َُو آخٔذْ بٔ ٔش َی ٔة ا ِِ َ٘ ٟو ٔ
رفَْ ٔ ٩ِ ٣كَ َوآٔطٔ أَتَی اٟؼَّ َٔا ٓ ٌََ ًَل ًََِ ٠یطٔ َحًَّی َ٧وَ َز إلٔ َی ا ِٟب َ ِیتٔ َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِح َُ ٤س اہللَ َو َی ِسًُو ب ٔ َ٤ا
َو َز َص َ ٙا َِ ٟباكٔ ُ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َ َ
َطا َئ أَ ِ ٪یَ ِسًُ َو
ابیشؿ نب رففخ ،امیلسؿ نب ریغمہ ،اثتب انبین ،دبعاہلل نب رابح ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک راضمؿ اابملرک
ںیمیئکفدفرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےچنہپافرمہاکیدفرسےےکےئلاھکانایتررکےتےھتافراوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع ںیمہارثکاےنپناکھےنرپالبےتےھتںیمےناہکایکںیماھکانہناکپؤںافررھپاںیہناےنپاکمؿرپآےنیکدتوتدفںوتںیم
ےن اھکان ایتر رکےن اک مکح د ا رھپ اشؾ ےک فتق ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم وت ںیم ےن اہک آج رات ریمے اہں
دتوت ےہ اوہنں ےن اہک  م ےن ھجم رپ تقبس احلص رکیل ےہ ںیم ےن اہک  ی اہں ںیم ےن اںیہن دتوت دی ےہ رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اے ااصنر یک امجتع ایک ںیم ںیہمت اہمترے ابرے ںیم دحثی یک ربخ ہن دفں رھپ حتف ہکم اک ذرک ایک وت اہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسلچرکہکم ےچنہپافردفارطاػںیمےساکیاجبنآپیلصاہللہیلعفملسےنزریبوکافردفرسیاجبن
اخدل وک اجیھب افر اوبدیبعہ وک ےب زرہولوگں رپ اریم انب رک اجیھب فہ فادی ےک ادنر ےس زگرے افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس اگل اکی
وف یدہتسںیمرہےئگآپیلصاہللہیلعفملسےن رظنااھٹرکےھجمداھکیوترفام ااوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعںیمےنرعضایکاےاہلل
ےکر اؽںیماحرضوہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریمےاپسااصنرےکالعفہوکیئہنآےئدفرسیرفاتیںیمےہہکآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اااصنروکریمےاپسآفازدفسپفہبسآپیلصاہللہیلعفملسےکاردرگدعمجوہےئگافررقشیےنیھب
اےنپامحبافرنیعبتموکااھٹکرکایلافراہکمہاؿوکآےگجیھبدےتیںیہارگاںیہنوکیئافدئہاحلصوہاوتمہیھباؿےکاسھترشکی
وہاجںیئےگافرارگاںیہنھچکوہایگوتمہےسوجھچک اماگن اجےئاگدےدںیےگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مرقشیےک
امحویتیںافرنیعبتموکدھکیرےہوہ،وتاےنپاکیاہھتوکدفرسےاہھترپ امررکرفام اافر مھجمےسوکہافصرپالماقت رکانمہلچد ے

افرمہںیمےسوجیسکوکلتقرکاناچاتہوترکداتیافراؿ ںیمےسوکیئیھبامہرااقمہلبہنرکاتکسسپاوبایفسؿےنآرکرعضایکاےاہلل
ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس رقشی یک رسداری متخ وہیئگ آج ےک دعب وکیئ رقیشی ہن رےہ اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج
اوبایفسؿےکرھگںیمدالخوہاجےئفہانمںیمرےہاگااصنرےن اکیدفرسےےساہکآپیلصاہللہیلعفملسوکاےنپرہشیکتبحم
افراےنپرقاتبدارفںےکاسھترنیماغبلآیئگےہاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکآپیلصاہللہیلعفملسرپفیحآیئافربج
آپ یلص اہللہیلع فملس رپ فیح انزؽوہیت یھت وت وکیئ یھب ر اؽ اہللیک رطػ رظن ااھٹرکدھکی ہن اتکس اھت اہیںکت ہکفیح متخ وہ اجیت
سپبجفیحوپریوہیئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےااصنریکامجتعاوہنںےناہککیبلاےاہللےکر اؽآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مےناہکےہہکاسصخشوکاےنپرہشیکتبحماغبلآیئگےہاوہنںےنرعضایکفاہعقوتیہیوہااھتآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ارہزگ ںیہن ںیم اہلل اکدنبہ افر اس اک ر اؽ وہں ںیم ےن اہلل افر اہمتریرطػ رجہتیک ےہ اب ریمی
زدنیگ اہمتری زدنیگ ےکاسھت افر ومت اہمتری ومت ےکاسھت ےہسپ رفےت وہےئآپ یلص اہللہیلع فملس یک رطػ ڑبوہ افر
رعضرکےنےگلاہللیکمسقمہےنوجھچکاہکفہرصػافررصػاہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسیکتبحمیکرحصںیماہک
اھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےبکشاہللافراساکر اؽاہمتریدصتقیرکےتںیہافراہمتراذعروبقؽرکےتںیہسپ
ولگاوبایفسؿےکرھگیکرطػاجےنےگلافرھچکولوگںےناےنپدرفازےدنبرکےئلر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرفاہنوہرکرجح
ا اد کت ےچنہپ افر اےس وبہس د ا رھپ تیب اہلل اک وطاػ ایک ہبعک ےک اکی وکہن ںیم وموجد اکی تب ےک اپس آےئ سج یک فہ رپشتس
رکےت ےھت افر ر ا ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم اکی نامؿ یھت سج اک وکہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ڑکپے وہےئ
ےھت بج تب ےک اپس آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک آوھکنں ںیم اس نامؿ اک وکہن وھبچان رشفع رک د ا افر رفامےت ےھت
قح آایگ افر ابلطالچایگ بج آپ یلص اہلل ہیلعفملس اےنپ وطاػ ےس افرغ وہےئ وت وکہ افصیک رطػآےئ افر اس رپ ھڑھ رک تیب
اہللیکرطػرظندفڑایئافرآپےناہوھتںوکدنلبایکافراہللیکدمحفانثءرشفعرکدیافررھپوجاچاہاہللےسامےتگنرےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،اثتبانبین،دبعاہللنبرابح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حتفہکمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 126

راوی ً :بساہلل ب ٩ہاط ،٥بہز ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َی َسیِطٔ

َاک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ا ِس ِٔم إٔذّا َ َّلِک إنِّٔی ًَ ِب ُس
َخی ا ِح ُؼ ُسوص َُِ ٥ح ِؼ ّسا َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗاُٟوا ُٗ ِ٨َ ٠ا ذ َ
إ ٔ ِح َساص َُ٤ا ًَل َی اِلِ ُ ِ َ
اہللٔ َو َر ُسوُٟطُ
دبعاہللنباہمش،زہب،امیلسؿنبریغمہاسدنسیھبہیدحثیرمفیےہاسںیمزمدیااضہفہیےہہکرھپآپیلصاہللہیلعفملسےن
اانپ اکیاہھت دفرسے اہھت رپ رھک رک رفام ا ااصنر ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلصاہللہیلعفملس مہ ےن ایس رطح اہک آپ یلص
اہللہیلعفملسےنرفام ااسفتقریماانؾایکوہاگرہزگںیہنںیماہللاکدنبہافراساکر اؽیلصاہللہیلعفملسوہں۔
رافی  :دبعاہللنباہمش،زہب،امیلسؿنبریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حتفہکمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 127

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،یحٌی ب ٩حشا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ة ،ثابت بً ٩بساہلل ب ٩رباح ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب٩
رباح رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩س ََ ٤َ ٠ة أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ

ا ٪ک ُ َُّ ١ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا َي ِؼ َ ٍُ ٨كَ ٌَا ّ٣ا یَ ِو ّ٣ا ِٔل َ ِػ َحابٔطٔ
اَ ٪وٓ ٔی َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓک َ َ
بِ َٔ ٩ربَا ٕح َٗا ََ ٢وٓ َِسَ٧ا إلٔ َی ٌَُ ٣اؤیَ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َٓکَاِ َ ٧ت ِ َ ٧وبًَٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة ا َِ ٟی ِو ُِ َ ٧ ٦وبًَٔی َٓ َحاؤُا إلٔ َی ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٔ ٢و َ ٥ِ ٟیُ ِسرٔ ِک ك َ ٌَا ُ٨َ ٣ا َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة َِ ٟو َح َّسثِت َ َ٨ا ًَ ِ٩
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی یُ ِسرٔ َک ك َ ٌَا ُ٨َ ٣ا َٓ َ٘ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ َح ٌَ َ١
رسی َو َج ٌَ َ ١أَبَا ًُب َ ِی َس َة ًَل َی ا ِٟب َ َیاذ ٔ َٗ ٔة َوبَ ِل ٔ٩
َخاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَل َی ا َِ ٤ُ ٟح َِّ ٨ب ٔة ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو َج ٌَ َ ١اٟزُّبَْ ِ َر ًَل َی ا َِ ٤ُ ٟح َِّ ٨ب ٔة ا ُِ ٟی ِ َ
رش اِلِ َ ِن َؼارٔ َص َِ ١ت َز ِو َ ٪أَ ِوبَ َ
َقیِ ٕع
ا َِ ٟوازٔی َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ص َُزیِ َز َة ا ِز َُ لٔی اِلِ َ ِن َؼ َار ٓ ََس ًَ ِوتُ ُض َِ َٓ ٥حاؤُا یُ َض ِزو ٔ َُ ٟ
وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣
اغ ُ َ
َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اُ ِ ٧وزُوا إٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص َُِّ ُ ٥سا أَ َِ ٪ت ِح ُؼ ُسوص َُِ ٥ح ِؼ ّسا َوأَ ِخفَی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َو َؿ ٍَ یَٔ٤ی َ٨طُ ًَل َی ٔط َ٤أٟطٔ َو َٗا َِ ٣َ ٢وً ٔ ُس ُ٥ِ ٛ
رش َٖ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َُ ٟض ِ ٥أَ َح ْس إ ٔ ََّّل أََ٧ا ُ٣و ُظ َٗا ََ ٢و َػٌ َٔس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ َٔا َو َجائ َ ِت اِلِ َ ِن َؼا ُر
اٟؼَّ َٔا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ِ َ

ا٪
اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُب ٔ َ
َقیِ َع َب ٌِ َس ا َِ ٟی ِوَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو ُسٔ َِی َ
َٓأَكَا ُٓوا بٔاٟؼَّ َٔا َٓ َحا َئ أَبُو ُسٔ َِی َ
یس ِت َخ ِ َ
َقیِ ٕع ََّل ُ َ
رضا ُئ ُ َ
اُ َٓ ٪ض َو آ َٔ ٩ْ ٣و َ ٩ِ ٣أَ َِ ٟقی ِّ
اٟش ًَل َح َٓ ُض َو آ َٔ ٩ْ ٣و َ ٩ِ ٣أَََُِٙ ٠
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ز َخ ََ ١ز َار أَبٔی ُسٔ َِی َ

ِ َ٘ َٓ ١س أَ َخ َذ ِت ُط َرأِ َٓ ْة بٔ ٌَ ٔظْ َرتٔطٔ َو َرُ َِب ْة فٔی َ َِقیَتٔطٔ َوَ٧زَ َ ٢ا َِ ٟوو ُِی ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
بَابَ ُط َٓ ُض َو آ َٔ٘ َٓ ٩ْ ٣اَِ ٟت اِلِ َ ِن َؼ ُ
ار أَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
اس ِٔم إٔذّا ث َ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ت
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٠ِ ُٗ ٢ت ُِ ٥أَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
ِ َ٘ َٓ ١س أَ َخ َذ ِت ُط َرأِ َٓ ْة بٔ ٌَ ٔظْ َرتٔطٔ َو َرُ َِب ْة فٔی َ َِقیَتٔطٔ أََّلَ َٓ َ٤ا ِ

ات َ٤َ ٣اتَُٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َواہللٔ َ٣ا ُٗ ِ٨َ ٠ا إ ٔ ََّّل ٔؿ ًّ٨ا بٔاہللٔ
أََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ صَا َج ِز ُت إلٔ َی اہللٔ َوإَِٔ ٟیَٓ ٥ِ ُٜا ِِ ٤َ ٟح َیا َِ ٣ح َیا َُ ٥ِ ٛوا ُِ ٤َ ٤َ ٟ

َو َر ُسؤٟطٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط ي َُؼ ِّس َٗاَ ٥ِ ُٜٔ٧و َي ٌِ ٔذ َرا٥ِ ُٜٔ٧

دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،امحدنبسلمة،اثتبنبدبعاہللنبرابح،رضحتدبعارلنمحنبرابحریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکمہرضحتاعمفہینباوبایفسؿےکاپسےئگافرمہںیمرضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعیھبےھتافر مہ
ںیم ےساکیآدیماکیدؿ اےنپاسویھتں ےک ےئلاھکان اکپات اھتریمیابرییھت وت ںیم ےناہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعآج
ریمیابریےہسپفہرھگآےئگنکیلاھکانایھبکتایترہنوہااھتوتںیمےناہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاکشآپیلصاہللہیلع
فملسںیمہاھکانایتروہےنکتر اؽاہللیکوکیئدحثیایبؿرکدےتیوتاوہنںےناہکحتفہکمےکدؿمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےکاسھتےھتآپیلصاہللہیلعفملسےناخدلنبفدیلوکداںیئرطػرکشلرپافرزریبوکابںیئرطػےکرکشلرپافراوبدیبعہوکدیپؽ
رکشلرپاریمرقمررکےکفادیےکادنررفاہنرفام ارھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاوبرہریہریمےاپسااصنروکالبؤںیمےن
اںیہن الب ا وتفہ دفڑےت وہےئ احرض وہےئآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا اے ااصنریکامجتع ایک  م رقشی ےک یمک ولوگں وک دھکی
رےہ وہ اوہنں ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اںیہن دھکی ول بج لک  م اؿ ےس اقمہلب رکف وت اںیہن یتیھک یک
رطحاکٹدانیآپیلصاہللہیلعفملسےناانپدا اںاہھتابںیئرپرھکرکااشرہرفام اافررفام ااہمترےےنلمیکہگجافصےہاسدؿاؿ
اکوجصخشیھبااصنروکالماےسااصنرےنمالد اافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہافصرپھڑوہافرااصنرےناحرضوہرکافص وکریھگ
ایل سپ اوبایفسؿ ےن احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رقشی یک  ماؾ امجںیتع متخ وہ ںیئگ آج ےک دعب وکیئ رقیشی ہن وہاگ
اوبایفسؿےناہکہکر اؽاہللےناالعؿرفام اوجاوبایفسؿےکرھگںیمدالخوہاجےئاےسانموہاگافروجایھتہرڈاؽدےفہیھب
امومؿ وہاگافر وج اانپدرفازہدنب رک ےل فہ یھب افحبتظ رےہ اگ ااصنر ےن اہک ا ےسآدیم ںیہںیہنج اےنپ اخدناؿ ےک اسھت رنیم افر
اےنپفنطیک تبحمدیپاوہیئگےہافراہللےکر اؽرپفیحانزؽوہیئآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مےنہیاہکاھتہکاسآدیموک
اےنپاخدناؿےکاسھترنیم رکےنافراےنپفنطیکتبحم دیپاوہیئگےہ ایک ماجےتنوہ اسفتقریماانؾایکوہاگآپ یلصاہلل ہیلع
فملس ےن نیت ابر ہی رفام اہک ںیم دمحم وہں اہلل اکدنبہ افراس اک ر اؽ ںیم ےن اہلل افراہمتری رطػ رجہتیک ےہ ریما انیج اہمترے
اسھت افر ریما رمان یھب اہمترے اسھت وہاگ ااصنر ےن رعض ایک اہلل یک مسق مہ ےن ہی ابت رصػ افر رصػ اہلل افر اس ےک ر اؽ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت تبحم یک رحص ںیم یہ یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اہلل افر اس اک ر اؽ اہمتری

دصتقیرکےتںیہافراہمتراذعروبقؽرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحی نباسحؿ ،امحدنب سلمة،اثتبنبدبعاہلل نبرابح،رضحتدبعارلنمح نبرابحریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبعکےکاردرگدےسوتبںوکاٹہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
ہبعکےکاردرگدےسوتبںوکاٹہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 128

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،اب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ٧حیح٣ ،حاہس ابو٤ٌ٣ز،
حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٥َ ٠ة َو َح ِو َ ٢ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة ث َ ًَل ُث ٔ٣ائ َ ٕة

اَ ٪زصُوّٗا َجا َئ ا َِ ٟح َُّ ٙو َ٣ا
ا ٪ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َي ُ٘و َُ ٢جا َئ ا َِ ٟح َُّ ٙو َز َص َ ٙا َِ ٟباكٔ ُ
 ١إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟباكٔ َ ١ک َ َ
و ٪نُ ُؼ ّبا َٓ َح ٌَ َ ١یَ ِل ٌَُ ُ٨ضا بٔ ٌُوز ٕک َ َ
َو ٔس ُّت َ
َ ١و َ٣ا ُئٌی ُس َزا َز ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ
یُ ِب ٔس ُئ ا َِ ٟباكٔ ُ

اوبرکبنبایب ہبیش،رمع فاندق ،انبایبرمع،انبایبہبیش ،ایفسؿنبہنییع،انبایب حیجن،اجمدہ اوبرمعم،رضحتدبعاہللریض اہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ہکم ںیمدالخ وہےئ افر ہبعک ےک اردرگد نیت  ااسھٹتب رےھک وہےئ ےھت آپ یلص اہلل
ہیلعفملس ےناےنپاہھتںیم وموجدزکلیاںیہنوھبچانرشفع رکدیافررفامرےہےھتقحآایگافرابلطالچایگےبکش ابلطاجےن
یہفاالےہقحآایگافرابلطیسکزیچوکدیپارکاتےہافرہنولاٹاتےہانبایبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنحتفہکمےکدؿااضہفایکےہ۔
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش ،رمعفاندق،انبایبرمع،انبایب ہبیش،ایفسؿ نبہنییع،انبایب حیجن،اجمدہاوبرمعم ،رضحتدبعاہللریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ہبعکےکاردرگدےسوتبںوکاٹہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 129

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا ،ٚثوری ،اب ٩ابی ٧حیح

و َح َّسثَ َ٨اظ َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی ا ُِ ٟحِ٠وانٔی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُِ ٤ی ٕس ٔ َلِکصُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ب ٔ َض َذا
َ
َ
ٓ َ ُّ
َخی َو َٗا َ ٢بَ َس َ ٢نُ ُؼ ّبا َػ َ٤ّ ٨ا
َک ِاْلیَ َة اِلِ ُ ِ َ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔإلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َزصُوّٗا َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،انبایبحیجن،اسدنسےسیھبہیدحثیآپیلصاہللہیلعفملسےکوقؽابمرک
َز ُه ً افکترمفیےہافراسںیمدفرسیآتیابمرہکذموکرںیہنافراوہنںےنبصنیکہگجمضاہکےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،انبایبحیجن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حتفےکدعبیسکرقیشیوکابدنھرکلتقہنےئکاجےناکایبؿ...
ابب  :اہجداکایبؿ
حتفےکدعبیسکرقیشیوکابدنھرکلتقہنےئکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 130

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبةً ،لی ب٣ ٩شہز ،وٛیٍ ،زَکیا ،طٌيی ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩لیٍ

َکیَّا َئ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ٣ُ ٩لی ٍٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو َؤٛی ٍْ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ١
َقش ٌّٔی َػب ِ ّرا َب ٌِ َس َص َذا ا َِ ٟی ِو ٔ ٦إلٔ َی یَ ِؤ ٦
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَ ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة ََّل ُي ِ٘ َت ُ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،فعیک،زرک ا،یبعش،رضحتدبعاہللنبعیطماےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنحتفہکمےکدؿرفام اآجےکدعب ماتمکتیسکرقیشیوکابدنھرکلتقہنایکاجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبسبتة،یلعنبرہسم،فعیک،زرک ا،یبعش،رضحتدبعاہللنبعیطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حتفےکدعبیسکرقیشیوکابدنھرکلتقہنےئکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 131

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابوزَکیا

ُ َ َ
َقیِ ٕع َُْ ِ َر ُٔ ٣لی ٍٕ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َٗا ََ ٢و ٥َِ ٟیَ ٩ِ ٜأ ِس ٥ََ ٠أ َح ْس َٔ ًُ ٩ِ ٣ؼاة ٔ ُ َ
اس ُُ ٤ط ا ٌَِ ٟاصٔی ٓ ََش َّ٤ا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٣ُ ٥َ ٠لی ٌّا
کَ َ
اِ ٪

انبریمن،اوبزرک ا،اسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہااضہفہیےہ ہکرقشیےکاعیصانؾفاولںںیمےسوکیئیھباملسمؿہنوہا
 ااےئعیطمےکافراساکانؾیھباعیصاھتافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناساکانؾعیطمراھک۔
رافی  :انبریمن،اوبزرک ا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حلصدحہیبیےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 132

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابوطٌبہ ،ابواسحا ،ٚحرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب َي ُ٘وَّلُ ََ ٛت َب
رشَ ْٔ ٛن یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َٓ ََ ٜت َب َص َذا َ٣ا کَا َت َب ًََِ ٠یطٔ
اٟؼِ٠حَ بَْ ِ َن أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبَْ ِ َن ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ُّ

ِک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ  ٥َِ ٟنُ َ٘اتَٔ ٠
َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘اُٟوا ََّل َتِٜت ُِب َر ُسو ُ ٢اہللٔ ََِٓ ٠و َن ٌِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
اَ ٔ ٓ ٪امی ِ
اطت َ َركُوا أَ َِ ٪ی ِس ُخ ُ٠وا
ٌَ ٔ ٟل ٔ ٕٓی ا ُِ ٣ح ُط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا ب ٔ َّأ ٟذی أَ َِ ٣حا ُظ ٓ َََ ٤حا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
َّ
اٟش ًَل ٔح ُُِٗ ٠ت ِٔلَب ٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙو َ٣ا ُجُ٠بَّا ُِّ ٪
َّاِّ ٪
اب َو َ٣ا
اٟش ًَل ٔح َٗا َ ٢ا َِٔ ٟ
ی٤وا ب ٔ َضا ث َ ًَلثّا َو ََّل َی ِس ُخَ ُ٠ضا بٔ ٔش ًَل ٕح إ ٔ ََّّل ُجُ٠ب َ
ْق ُ
ََ ٜ٣ة َٓ ُی٘ ٔ ُ
ٓ ٔیطٔ

دیبعاہللنباعمذةنعی،اوبہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیلعنبایباطبلےنحلص
دحہیبی ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رشمنیک ےک درایمؿ وہےن فاال اعمدہہ حلص اھکل وت اس ںیم ہی اھکل ہک فہ اعمدہہ ےہ وج دمحم
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناھکلےہوترشمنیک ےن اہکآپر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسہنںیھکلویکہکنارگ مہ اجےتنہکآپ

یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک ر اؽ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس گنج ہن رکےت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفام ا اےس اٹم دف اوہنں ےن رعض ایک ںیم وت ںیہن اٹمؤں اگ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخد اےنپ اہھت ابمرک ےس اٹم د ا اس
اعمدہہیکاکیرشطہییھتہکاملسمؿہکمںیمدالخوہںوترصػنیتدؿ ماؾرکںیکسےگافرہکمںیماہحلسےکریغبآںیئےگاہں
ارگاہحلساینؾںیموہوتوکیئرحجںیہن۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،اوبہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 133

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
بِ ًََ ٩از ٕٔب َي ُ٘وَّلُ َ٤َّ ٟا َػا َٟحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ َ ١ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة ََ ٛت َب ًَل ٔ ٌّی َ ٔ ٛتا ّبا بَ ِی َُ ٨ض َِٗ ٥ا ََ َٜ َٓ ٢ت َب َُ ٣ح َّْ ٤س
َک فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َص َذا َ٣ا کَا َت َب ًََِ ٠یطٔ
ََک ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ َُْٕ ِ َر أََّ٧طُ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دمحمنبینثم،انباشبر ،دمحم نبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ ،رضحترباء نباعزبریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ ہک بجر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن دحہیبی فاولں ےس اصمتحل یک وت یلع ریض اہلل ےن اؿ ےک درایمؿ وہےن فاےل اعمدہہ وک رحتری ایک افر دمحم
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساھکلابح دحثیاعمذیکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 134

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اسح ،ٙزَکیا ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء ب٩
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،اح٤س ب ٩ج٨اب ٣ؼیصیٰ ،
ًازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔصی َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِٔ ً ٩یسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج َٕ ٨
ُّ

ُ
َص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ا ِٟب َ ِیتٔ
َکیَّا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
ئ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أ ِح ٔ َ
ػا َٟحطُ أَصِ ُ َّ
ی ٥ب ٔ َضا ث َ ًَلثّا َو ََّل َی ِس ُخََ ٠ضا إ ٔ ََّّل ب ٔ ُحُ٠بَّا ِّٔ ٪
اٟش ًَلحٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ َو َٔ
رخ َد بٔأ َ َح ٕس
َ َ
َ ٜ٣َ ١ة ًَل َی أَ َِ ٪ی ِس ُخََ ٠ضا َٓ ُی٘ ٔ َ
َقابٔطٔ َوَّلَ یَ ِ ُ
َّ
اٟرش َن بَ ِی َ٨َ ٨ا بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥ص َذا
َُ ٌَ ٣ط ٔ ٩ِ ٣أَصَِ ٔ ٠ضا َو ََّل یَ ِ ٍَ ٨َ ٤أَ َح ّسا یَ ُِ ُٜ٤ث ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ک َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َٗا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓی ِاٛت ُِب ِ

اک َو َلِ ٩ِٔ ٜاٛت ُِب َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
َ٣ا َٗاضَی ًََِ ٠یطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َتا َب ٌِ ََ ٨
وَِ ٟ ٪و َن ٌِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
رش َُ ٛ
اہللٔ َٓأ َ ََ ٣ز ًًَّ ٔ ٠یا أَ ِ ٪یَ َِ ٤حاصَا َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ََّل َواہللٔ ََّل أَ َِ ٣حا َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَرٔنٔی َ٣کَاَ َ ٧ضا َٓأ َ َرا ُظ
َّ
رش ٔن
َ٣کَاَ َ ٧ضا ٓ َََ ٤حاصَا َو ََ ٛت َب ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٓأ َ َٗ َا ٦ب ٔ َضا ثَ ًَلث َ َة أَیَّا٤َّ ٠َ َٓ ٕ ٦ا أَ ِ ٪ک َ َ
آَخ یَ ِوِ َ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟثأٟثٔ َٗاُٟوا ٌَ ٔ ٟل ٔ ٕٓی َص َذا ٔ ُ
ػاح ٔب ٔ َ ِ
اَ ٪تا َب ٌِ َ٨ا َک بَا َي ٌِ َ٨ا َک
َرخ َد و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ج َٕ ٨
رخ ِد َٓأ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اب فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َ٣ک َ َ
َ
ک َٓأ ُِ ٣ز ُظ ََِٓ ٠ی ِ ُ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ َ ٓ ٥

م
ااحسؼنباربامیہیلظنح،ادمحنبانجب صیضیٰ،یسیعنبویسن،ااحسؼ،زرک ا،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسوکتیباہللےکزندکیریھگایلایگوتالہہکمےنآپیلصاہللہیلعفملسےساؿابوتںرپ
حلصرکیلہکآپیلصاہللہیلعفملسہکمںیمدالخوہرک رصػنیتدؿ ماؾ رکںیےگافر ہکمںیمولتارںیاینومںںیموہںافرالہ
ہکم ںیم ےس یسک وک یھب آپ یلص اہللہیلعفملس ےل رک ہن اجںیئ ےگ افر وج ہکم ںیم رہھٹان اچےہ اےس عنم یھب ہن رکںی ےگ وج آپ یلص

اہللہیلعفملسےکاسھتآےئوہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام ااؿرشاطئوکامہرےدرایمؿ
ِ
ِحہی فہرشاطئ ںیہنج اک ہلصیف دمحمر اؽاہللےنایک ےہآپیلصاہلل ہیلعفملس ےس رشمنیکےن اہک
ِبا ِ
ْحا َّرل ِ
رحتری رک دف ِ ْ ِ
ّللَّارلَّ ْ َ ِ
ارگ مہ آپ یلص اہللہیلعفملس وک ر اؽ اہلل اجےتنوہےت وتآپ یلص اہللہیلعفملسیک اابتع رک ےتیل ہکلب دمحم نب دبعاہللوھکل آپ یلص
اہللہیلعفملسےن یلع وکاےس اٹمےناک مکحد اوترضحت یلع ریضاہللاعتٰیلہنع ےنرعض ایکںیہناہللیک مسق ںیموت اےسہناٹمؤں اگ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااسیکہگجےھجمداھکؤرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنآپیلصاہللہیلعفملسوکاسظفلیک
ہگجداھکیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنوخداےساٹمد اافرانبدبعاہللھکلد اایگ۔
م
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ادمح نب انجب صیضیٰ ،یسیع نب ویسن ،اقحس ،زرک ا ،اوباقحس ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ة ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ َّ
َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
َ
َقي ِّظا َػا َُ ٟحوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
رک بِ ُ ٩أبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ٨ا ًَٔا َُ ٪ح َّسث َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص أ ََّ ُ ٪
 ١بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٔ ٕٓی ِاٛت ُِب بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یض ٔ ُِ ٥س َض ِی ُ
ک َّ
اُ ٠ٟض ََّ٘ َٓ ٥ا َِ ٢اٛت ُِب ٔ٩ِ ٣
اس ٔ ٥اہللٔ ٓ ََ٤ا ِ َ ٧سرٔی َ٣ا بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥و َلِ ٩ِٔ ٜاٛت ُِب َ٣ا َن ٌِز ٔ ُٖ بٔا ِسَ ٔ٤
ُس َض ِی ْ ١أَ َّ٣ا ب ٔ ِ

یک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ ََّل َّت َب ٌِ ََ ٨
اس َ ٥أَب ٔ َ
اس ََ ٤
َُ ٣ح َّٕ ٤س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٗاُٟوا َِ ٟو ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا أََ َّ ٧
ک َو ِ
اک َو َلِ ٩ِٔ ٜاٛت ُِب ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اٛت ُِب َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٓا ِطت َ َركُوا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٩ِ ٣َ ٪جا َئ َٔ٧ ٥َِ ٟ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣زُ َّز ُظ
ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو ََ ٩ِ ٣جائَ٨َّ ٣ٔ ٥ِ ُٜا َر َز ِزتُ ُ٤و ُظ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََِٜ٧ت ُُب َص َذا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٣ذَ َص َب ٔ٨َّ ٣ا إَِٔ ٟیض ٔ َِٓ ٥أ َ ِب ٌَ َس ُظ

رخ ّجا
اہللُ َو ََ ٩ِ ٣جائ َ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥س َی ِح ٌَ ُ
رف ّجا َو ََ ِ ٣
 ١اہللُ َُ ٟط َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب سلمة ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک نج رقویشیں ےن یبن رکمی یلص
ّللَّ
ِب ا ِ
اہلل ہیلع فملس ےس حلص یک اؿ ںیم لیہس نب رمعف یھب اھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ِ ْ ِ
لل َّ
ه
ارلَّ ْ َ ِ
ُ
َ
(ي ْسم َِکا ّم)وھکلےسجمہاجےتنںیہرھپ
ِحلیہسےناہکہکمسباہللوتمہںیہناجےتنمسباہللارلنمحارلمیحایکےہاہتبل ِ ا
ْحارلَّ ِ
ِ
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دمحم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس (افکر) ےن اہک ارگ مہ آپ وک اہلل اک ر اؽ اجےتن وت
آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ریپفی رکےت ہکلبآپ یلص اہلل ہیلع فملس اانپ افر اےنپ ابپ اک انؾ ںیھکل یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا دمحم
نبدبعاہللیکرطػےسوھکلاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسہیرشطابدنیھہک مںیمےسوجامہرےاپسآاجےئاگمہاےس
فاسپہنرکںیےگافرارگاہمترےاپسمہںیمےسوکیئآےئاگوت ماےسامہرےاپسفاسپرکدفےگاحصہبےنرعضایکاےاہلل
ےکر اؽایکمہہییھبھکلدںیآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہںنکیلمہںیمےسوجاؿیکرطػاجےئاگاہللاےسدفررکدے
اگافروجاؿںیمےسامہرےاپسآےئاگاہللرقنعبیاسےکےئلوکیئراہتسافراشکشئدیپارفامدںیےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبسلمة،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩رً ،بساٌٟزیز ب ٩سیاہ ،حبیب ب ٩ابی ثابت حرضت ابووائ١

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
اض َّاتض ٔ ُ٤وا
یب بِ ُ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََ َٗ ٢اَ ٦س ِض ُ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩س َٔیاظ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َحب ٔ ُ
 ١بِ ُُ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ یَ ِو َٔ ٦ػ ِّْٔ َن َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

ا٪
أَ ِن ُٔ َشِ َ٘ َٟ ٥ِ ُٜس ُ٨َّ ٛا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َوَِ ٟو َ َ ٧زی ٗ ٔ َت ّاَّل ََ٘ ٟا َت ِ٨َ ٠ا َوذََ ٔ ٟ
اٟؼِ٠حٔ َّأ ٟذی ک َ َ
ک فٔی ُّ
اب َٓأتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَْ ِ َن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبَْ ِ َن ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشَ ْٔٛن َٓ َحا َئ ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََِ ٟش َ٨ا ًَل َی َح َٕٓ ٙوص ًَُِ ٥ل َی بَاك َٕٔٗ ١ا َ ٢بَل َی َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِت ًَلَ٧ا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َٗ ِت ًَلص ُِ ٥فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢بَل َی َٗا َ٢
ٔی ٥نُ ٌِ ٔلی َّ
اب إنِّٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو ٩َِ ٟي َُـی ٌَِّىٔی اہللُ
اٟسَّ ٔ ٧ی َة فٔی زٔی٨َ ٔ ٨ا َوَ٧زِ ٔج ٍُ َو َ٤َّ ٟا یَ ِح ٥ٔ ُٜاہللُ بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َُ ٨ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َٓٔ َ
أَبَ ّسا َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل٤َ ًُ ََٙ ٠زُ ََٓ ٥َِ ٠ي ِؼب ٔ ِر َُ ٣ت َِیِّوّ ا َٓأتََی أَبَا بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا بَ ِرکٕ أََِ ٟش َ٨ا ًَل َی َح َٕٓ ٙوص ًَُِ ٥ل َی بَاكٔ َٕٗ ١ا َ ٢بَل َی َٗا َ٢
أََِ ٟی َص َٗ ِت ًَلَ٧ا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َٗ ِت ًَلص ُِ ٥فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢بَل َی َٗا ًََ ٌَ َٓ ٢ل َ ٦نُ ٌِ ٔلی َّ
اٟسَّ ٔ ٧ی َة فٔی زٔی٨َ ٔ ٨ا َوِ َ ٧ز ٔج ٍُ َو َ٤َّ ٟا َی ِح ٥ٔ ُٜاہللُ بَ ِی َ٨َ ٨ا

ْقآ ًَُ ٪ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َوبَ ِی َُ ٨ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب إَّٔ٧طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو ٩َِ ٟي َُـی ٌَِّ ُط اہللُ أَبَ ّسا َٗا َ٨َ َٓ ٢زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
َ
َ
َّ
َقأَ ُظ إٔیَّا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِو َٓ ِت ْح ص َُو َٗا ََ ٢ن ٌَ ََِ ٓ ٥لابَ ِت َنٔ ُِش ُط َو َر َج ٍَ
َو َس ٥َ ٠بٔا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓأ ِر َس َ ١إلٔ َی ًُ ََ ٤ز َٓأ ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دبعازعلسی نب ایسہ ،بیبح نب ایب اثتب رضحت اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک نیفص ےک دؿ
رضحتلہس نبفینحڑھکےوہےئ افر اہکاےولوگ! اےنپآپ وکطلغوصتررکف قیقحتمہدحہیبیےکدؿر اؽاہلل یلصاہلل ہیلع
فملسےکرمہاہےھتارگمہگنجرکاناچےتہوترضفررکےتافرہیاسحلصاکفاہعقےہوجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسافررشمنیکےک
درایمؿوہیئرضحترمعنباطخبےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽایکمہ
قحرپافرفہابلطرپںیہنںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اویکںںیہنرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایکامہرےدہشاءتنج
ںیمافراؿےک وتقمؽمنہجںیمںیہنںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اویکںںیہنرمعریضاہللےنرعضایکرھپمہاےنپدنیںیم
اکھجؤافرذتلویکںوبقؽرکںیافراحالہکناہللاعتیلےنامہرےافراؿےکدرایمؿہلصیفاکمکحںیہند اآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا 5اے انب اطخب ںیم اہلل اک ر اؽ وہں اہلل ےھجم یھبک یھب اضن  ںیہن رفامےئ اگ رضحت رمع ےس ربص ہن وہاکس افر ہصغ یہ یک
احتل ںیم رضحت اوبرکب ےک اپس آےئ افر اہک اے اوبرکب! ایک مہ قح رپ افر فہ ابلط رپ ںیہن ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن۔ےنہک
ےگل ایک امہرے دہشاء تنج ںیم افر اؿ ےک وتقم ؽ منہج ںیم ںیہن ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن ،رمع ےنہک ےگل رھپ مہ سک فہج ےس
اےنپ دنی ںیم زمکفری وبقؽ رکںی احالہکن اہلل اعتیل ےن امہراافر اؿ ےکدرایمؿ ہلصیف اک مکح ںیہن د ا اوبرکب ےن اہک اے انب اطخب!
آپیلصاہللہیلعفملساہللےکر اؽںیہاہللاںیہنیھبک یھباضن ںیہنرکےاگ۔سپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپ ارةحتفانزؽ

وہیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرمعریضاہللاعتٰیلہنعوکولبا اافراںیہنےسفہآ اتزپوھاںیئوتاوہنںےنرعضایکاےاہللےک
ر اؽیلصاہللہیلعفملسایکہیحتفےہآپےنرفام ا یاہںرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعدیلوطررپوخشوہرکولٹےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دبعازعلسینبایسہ،بیبحنبایباثتبرضحتاوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 137

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،حرضت ط٘ی ٙرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَٗ ٙا َ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اض َّاتض ٔ ُ٤وا َرأِیََ ٥ِ ُٜواہللٔ َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی َی ِو َ ٦أَبٔی َج َِ ٨س َٕ ٢وَِ ٟو أَنِّی أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ٪
َسُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ َ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ َي ُ٘وَّلُ بٔ ٔؼ ِّْٔ َن أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

أَ ُر َّز أَ َِ ٣ز َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٟ ٥َ ٠ز َز ِزتُ ُط َواہللٔ َ٣ا َو َؿ ٌِ َ٨ا ُس ُیو َٓ َ٨ا ًَل َی ًَ َواتٔ٘ ٔ َ٨ا إلٔ َی أَ ِ٣ز ٕ َٗ ُّم إ ٔ ََّّل أَ ِس َض ٩َِ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َی أَ ِ٣ز ٕ
َّ
َک ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕإلٔ َی أَ ِ٣ز ٕ َٗ ُّم
َن ٌِز ٔ ُٓ ُط إَّٔل أَ َِ ٣ز َُ ٥ِ ٛص َذا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوبرکبی ،دمحم نب العء ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،رضحت قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتلہس نبفینحےس گنجنیفص ںیم انساوہنں ےن اہکاےولوگ!اینپراےئوک طلغ وھجمساہلل یک مسقاوبدنجؽ ےک دؿ اکفاہعق
ریمے اسےنم ےہ ارگ ھجم ںیم ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس وکاس ارم ےس ولاٹ دےنییک اطتق وہیت وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلعفملس وک
ولاٹداتیاہلل یک مسق مہ ےناینپ ولتارںییسکاکؾ ےک ےئلاےنپدنکوھںرپیھبکںیہنرںیھک رگمہیہکاؿولتارفں ےنامہرے اکؾ وک
امہرےےئلآاسؿانبد ااہتبلہیاعمہلم(آاسؿ)ںیہنوہات۔

رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،رضحتقیقشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 138

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسح ،ٙجزیز ،ابوسٌیس اطخ ،وٛیٍ ،اً٤ع

و َح َّسثَ َ٨اظ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح َُ ٙجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا إلٔ َی أَ ِ٣ز ٕ ُي ِٔ ٔو ٌُ َ٨ا

امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼ ،رجری،اوبدیعس اجش،فعیک،اشمع ،یہیدحثیابمرہکاسدنس ےسیھب رمفیےہاس ںیم ااضہفہی ےہہک
وکیئدوشاراکؾیھباسرطحںیہنوہا۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اقحس،رجری،اوبدیعساجش،فعیک،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 139

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩سٌیس جوہزی ،ابواسا٣ہ٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢ابی حؼْن حرضت ابووائ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َح ٔؼْ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َس ِض َ ١بِ َ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ بٔ ٔؼ ِّْٔ َن َي ُ٘وَّلُ َّاتض ٔ ُ٤وا َرأِیًََ ٥ِ ُٜل َی زٔیِ َ٘ ٠َ َٓ ٥ِ ُٜٔ٨س َرأَیِ ُتىٔی َی ِو َ ٦أَبٔی َج َِ ٨س َٕ ٢و َِ ٟو أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪أَ ُر َّز أَ َِ ٣ز َر ُسو ٔ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٓ َت ِح َ٨ا ٔ٨ِ ٣طُ فٔی ُخ ِؼ ٕ ٥إ ٔ ََّّل ا ِن َٔ َح َز ًَ َِ ٠ی َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ط ُخ ِؼ ْ٥
اربامیہ نب دیعس وجرہی ،اوبااسہم ،امکل نب وغمؽ ،ایب نیصح رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتلہس نبفینحےس گنجںیم انساینپراےئوک اےنپدنی ےکاعمہلم ںیم طلغ  میلسرکفقیقحت ںیم ےناوبدنجؽ ےکدؿداھکی
ارگ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےک ہلصیف وک رد رکےنیک اطتق راتھک وت رضفر رد رکداتی مہ اسیک اکی رگہ وھکؽ ںیہن اپےت ہک

دفرسیرگہمہرپوخدوخبدلھکاجیتےہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،اوبااسہم،امکلنبوغمؽ،ایبنیصحرضحتاوبفالئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 140

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ،خًلز ب ٩حارث ،سٌیس ب ٩ابی ْعوبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی

اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َک اہللُ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ٓ َِوزّ ا ًَو ّٔامی َِ ٣ز ٔج ٌَ ُط ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیةٔ َوص ُِ ٥یُ َداُ ٔ ٟل ُض ِ٥
رف َ ٟ
َح َّسثَ ُض َِٗ ٥ا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت إَّٔ٧ا َٓ َت ِح َ٨ا ََ ٟ
ک َٓ ِت ّحا ُ٣بٔی ّ٨ا َ ٔ ٟی ِِ ٔ َ
اٟسَ ِ ٧یا َجٔ٤ی ٌّا
َح ا َِ ٟض ِس َی بٔا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أُِ٧زَِٔ ٟت ًَل َ َّی آ َی ْة ه ٔ َی أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ُّٔ ٩ِ ٣
ا ُِ ٟحزِ َُ ٪وا ِل َٜآبَ ُة َو َٗ ِس َ َ َ ٧

خہض
م
رصن نب یلع ی ،الخد نب احرث ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
ظ
رفاتی ےہ ہک بج ( ِإ َّ اي ف َ َئخ ْ َتاا ََل َ ْ ا ن
ِئ
غ
ّللَّ ےس َْْزً ا عَ مًاا) کت انزؽ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ آرےہ ےھت
َل ا ُ
ف مُ ِتب ًت اا ِ َیع ْف ِ َر َ َ
َ ً
افراحصہبمغافردھکےسرپاشیؿوہرےہےھتافرقیقحتآپیلصاہللہیلعفملسےندحہیبیںیماکیافٹنذحبایکرھپاراشدرفام اھجم

رپاکیایسیآتیانزؽیکیئگےہوجےھجم ماؾداینےسز ادہوبحمبےہ۔
خہض
رافی  :رصننبیلع می،الخدنباحرث،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
حلصدحہیبیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 141

راوی ً :اػ ٥ب ٩نرض تیِمٌ٣ ،ت٤ز ،ابوٗتازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،اب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز ،ہ٤اً ،٦بس ب ٩ح٤یس ،یو٧ص ،اب٩
٣ح٤س ،طیباٗ ،٪تازہ ،ا٧ص

اػ ُ ٥بِ ُ ٩اَّ ٔ ِ ٨َّ ٟ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
رض اٟت ِی ٔ ُّ
ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤ا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩
ْعوبَ َة
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
اعمص نب رضنیمیت ،رمتعم ،اوباتقدہ ،اسن نب امکل ،انب ینثم ،اوبداؤد ،امھؾ ،دبع نب دیمح ،ویسن ،انب دمحم ،ابیشؿ ،اتقدہ ،اسن ،اؿ اانسد
ےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اعمصنبرضنیمیت،رمتعم،اوباتقدہ،اسننبامکل،انبینثم،اوبداؤد،امہؾ،دبعنبدیمح،ویسن،انبدمحم،ابیشؿ،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فدعفںوکوپرارکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
فدعفںوکوپرارکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،وٟیس ب ٩ج٤یٍ ،ابوكٔی ،١حرضت حذئہ ب ٩ی٤ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلٔ َِی َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا حُ َذ ِي َٔ ُة بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُّ
َ
ُ َّ
َ٣ا ٌََ ٨َ ٣ىٔی أَ ِ ٪أَ ِط َض َس بَ ِس ّرا إ ٔ ََّّل أَنِّی َ َ َ َ
وَ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ٣ا
َقیِ ٕع َٗا ُٟوا إٔ ٥ِ َُّٜ٧تُزٔی ُس َ
َخ ِج ُت أَ٧ا َوأبٔی حُ َش ِی َْٗ ١ا ََٓ ٢أ َخ َذَ ٧ا ٔٛا ُر ُ َ
ُ ٌَ ٣َ ١ط َٓأ َ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُ ٧زٔی ُس ُظ َ٣ا ُ ٧زٔی ُس إ ٔ ََّّل ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ َ َخ ُذوا ٔ٨َّ ٣ا ًَ ِض َس اہللٔ َو ٔ٣ی َثا َٗ ُط َٔ َ ٨ِ ٨َ ٟ
َصَٓ َّ٩إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو ََّل نُ َ٘ات ٔ ُ
َصَٓا َ٧ف ٔی َُ ٟض ِ ٥بٔ ٌَ ِض ٔسص َِٔ ٥و َن ِش َتٌْٔ ُن اہللَ ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ ِرَ٧ا ُظ ا َِ ٟدب َ َر َٓ َ٘ا َ ٢ا ِن َ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،فدیل نب عیمج ،اوبلیفط ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم گنج دبر
د
ںیم احرض وہےن ےس یسک ابت ےن ںیہن رفاک  ااےئ اس ےک ہک ںیم افر ریما ابپ ستل ابرہ ےلکن وہےئ ےھت ےتہک ںیہ ںیمہ افکر
رقشیےنرگاتفررکایلاوہنںےناہکہک مدمحمےکاپساجاناچےتہوہمہےناہکمہآپیلصاہللہیلعفملساکارادہںیہنرےتھکہکلبمہوت
دمہنیاجاناچےتہ ےھتوتاوہنںےنمہےساہللاکہیفدعہافراثیمؼایلہکمہدمہنیفاسپےلچاجںیئےگافرآپےکاسھتلمرکگنجہن
رکںیرھپمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفملسوکاسفاہعقففدعہیکربخدیوتآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مدفونںفاسپےلچاجؤمہاؿےکاعمدہہوکوپرارکںیےگافراہللےساؿےکالخػدمدامںیگنےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،فدیلنبعیمج،اوبلیفط،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زغفئدنخؼےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئدنخؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زہْر ب ٩رحب  ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،زہْر ،جزیز  ،اً٤ع ،حرضت ابزاہی ٥تیِم

ِم ًَ ِ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
أَبٔیطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س حُ َذ ِي َٔ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َِْ ٟ ١و أَ ِز َر ُِ ٛت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َتُِ ٠ت َُ ٌَ ٣ط َوأَبَِِ ٠ی ُت َٓ َ٘ا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة
ٔیس ْة َو ُ ٌَّق َٓ َ٘ا َ٢
اب َوأَ َخ َذ ِت َ٨ا ر ْ
ٔیح َطس َ
ک َِ َ٘ ٟس َرأَیِت ُ َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة اِلِ َ ِحزَ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
أََ ِ ٧ت َُ ٨ِ ٛت َتٔ ٌَِ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل َر ُج َْ ١یأِت ٔیىٔی ب ٔ َدبَر ٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ج ٌَ َُ ٠ط اہللُ َ٣عٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ ََش َٜت ِ َ٨ا َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِب ُط ٔ٨َّ ٣ا أَ َح ْس
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََّل َر ُج َْ ١یأِت ٔی َ٨ا ب ٔ َدبَر ٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ج ٌَ َ٠طُ اہللُ َ٣عٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ ََش َٜت ِ َ٨ا َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِبطُ ٔ٨َّ ٣ا أَ َح ْس ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أََّلَ َر ُج َْ ١یأِت ٔی َ٨ا
ب ٔ َدبَر ٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ج ٌَ َُ ٠ط اہللُ َ٣عٔی َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ ََش َٜت ِ َ٨ا َٓ ٥َِ ٠یُحٔ ِب ُط ٔ٨َّ ٣ا أَ َح ْس َٓ َ٘ا ََ ٥ُِ ٗ ٢یا حُ َذ ِي َٔ ُة َٓأِت ٔ َ٨ا ب ٔ َدبَر ٔا ِِ َ٘ ٟو ٥َِ ٠َٓ ٔ ٦أَ ٔج ِس ب ُ ًّسا
ِ
ْعص ًَُِ ٥ل َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا َو َِّ ٟی ُت ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔظ ٔ َج ٌَُِ ٠ت َٛأَ٤َ َّ ٧ا أَ ِ٣شٔی فٔی
اس ِٔم أَ ِ ٪أَٗ َُوَٗ ٦ا َ ٢اذِصَ ِب َٓأتٔىٔی ب ٔ َدبَر ٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و ََّل َت ِذ َِ
إٔذِ َز ًَانٔی ب ٔ ِ
اَ ٪يؼلٔی هَ ضز ُظ بٔا٨َّ ٟارٔ َٓو َؿٌ ُت سض٤ا فٔی َٛبٔسٔ ا َِ٘ ٟو ٔ َ
َّ َ
َک ُت
رفأَیِ ُت أَبَا ُسٔ َِی َ ِ
َِ
ِ
َ ِ َ ِّ
ض َٓأ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِر َٔ ٣ی ُط ٓ ََذ َ ِ
َح َّ٤اَ ٕ ٦حًی أ َت ِی ُت ُض َِ َ ٥

َّ
َّ
َ
رف َج ٌِ ُت َوأََ٧ا أَ ِ٣شٔی فٔی ِٔ ٣ث ٔ ١ا َِ ٟح َّ٤ا٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا
َٗ ِو ََ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ََّل َت ِذ َ ِ
ْعص ًَُِ ٥ل َ َّی َوَِ ٟو َر َِ ٣ی ُت ُط َِل َػب ِ ُت ُط َ َ
َق ِر ُت َٓأ َ َِ ٟب َشىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ َٔ ًَ ١بائ َ ٕة کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠یطٔ
أَ َت ِی ُت ُط َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ب ٔ َدبَر ٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و ََ
رفُ ُِت ُ ٔ
ي َُؼل ِّی ٓ َٔیضا َٓ ٥َِ ٠أَ َز َِ٧ ٢ائ ّٔ٤ا َحًَّی أَ ِػ َب ِح ُت َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح ُت َٗا ََ ٥ُِ ٗ ٢یا ِ َ ٧و َ٣ا ُ٪
زریہ نب رحب  ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،زریہ ،رجری  ،اشمع ،رضحت اربامیہ یمیت اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ رضحت
ذحہفیےکاپسےھتاکیآدیمےناہکارگںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکزامہناپاتیلوتںیمآپیلصاہللہیلعفملس ےکاسھتاہجد
رکات افر تہب وکشش رکات رضحت ذحہفی ریض اہلل ےن اہک  م ا ےس رکےت قیقحت مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت زغفہ
ازحابیکراتتخسوہاافررسدیدھکیےکچںیہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایک مںیمےسوکیئآدیمااسیںیہنوجاسوقؾ

یکربخ ریمےاپسالےئاہللاےس ماتمےکدؿریمااسھتبیصنرفامےئاگمہاخومشرےہافرمہںیمےسیسکےنیھبآپیلص
اہللہیلعفملسوکوجابہند ارھپرفام اایک مںیمےسوکیئااسیآدیمںیہنوجوقؾیکامہرےاپسربخالےئاہللاےس ماتمےکدؿریما
اسھتبیصنرفامےئاگ مہاخومشرےہافرمہںیمےسیسکےنیھبآپیلصاہللہیلعفملسوکوجابہند ارھپآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اایک مںیموکیئااسیآدیمںیہنوجاؿاکرففںیکامہرےاپسربخالےئاہللاےس ماتمےکدؿریمااسھت بیصن رفامےئاگ
مہ اخومش رےہ افر مہ ںیم ےس یسک ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب ہن د ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ذحہفی
ڑھکےوہاجؤافرامہرےاپسوقؾیکربخےلآؤبجآپیلصاہللہیلعفملسےنریماانؾےلرکاکپراوتریمےےئل ااےئاےنھٹےک

وکیئ اچرہ ہن اھتآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اج ؤ افر وقؾ یک ریمے اپس ربخ ےل رکآؤ رگم اںیہن ریمے الخػ کڑھاکان ںیہن بج
ںیمآپیلصاہللہیلعفملسےستشپریھپرکےنلچاگلوتےھجمویںوسحمسوہےناگلوگ اہکںیمامحؾںیملچراہوہںاہیںکتہکںیم
اؿےکاپسچنہپایگںیمےناوبایفسؿوکاینپھٹیپآگےسےتکنیس داھکیسپںیمےنوفرانامؿےکدرایمؿںیمریتراھکافراےسامرےن
اکارادہایکوتےھجمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکوقؽ ادآایگہکاںیہنریمےالخػکڑھاکانںیہنارگںیمریتامرداتیوتحیحص اشنہنرپ یہ
اتگلںیمفاسپولاٹافرںیمامحؾیہیکرطحںیملچراہ اھتبجںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکاپس اچنہآپیلصاہللہیلعفملسوکوقؾ
یکربخدےرکافرغوہاوتےھجمرسدیوسحمسوہےنیگلوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجماینپہیقباچدرافڑاھدیےسجآپیلص
اہلل ہیلعفملس افڑھ رک امنز ادا رک رےہ ےھت افر ںیم حبص کت دنینرکات راہ۔سپ بج حبص وہیئگ وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا اے
تہب اےنفاےلاھٹاج۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،زریہ،رجری،اشمع،رضحتاربامیہیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زغفہادحےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 144

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس اززی ،ح٤از ب ٩س٤٠ةً ،لی ب ٩زیس ،ثابت ب٨انی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕس َوثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
و َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َّ
ُ
َّ ُ
َ
َقیِ ٕع َٓ َ٤َّ ٠ا َرص ٔ ُ٘و ُظ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢یزُ ُّزص ُِ٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٔرف َز َی ِو َ ٦أ ُح ٕس فٔی َس ِب ٌَ ٕة ٔ ٩ِ ٣اِلِ ِن َؼارٔ َو َر ُج َٔ ِ ْ٠ن َٔ ُ ٩ِ ٣
ًَ َّ٨ا َو َٟطُ ا َِ ٟح َُّ ٨ة أَ ِو ص َُو َرٓ ٔیقٔی فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َت َ٘ َّس ََ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َت ََ ١حًَّی ُٗتٔ َ ١ث ُ ََّ ٥رص ٔ ُ٘و ُظ أَي ِّـا َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢یَزُ ُّزص ُِ٨َّ ًَ ٥ا
ک َحًَّی ُٗتٔ ََّ ١
اٟش ِب ٌَ ُة َٓ َ٘ا َ٢
َو َُ ٟط ا َِ ٟح َُّ ٨ة أَ ِو ص َُو َرٓ ٔیقٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َت َ٘ َّس ََ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َت ََ ١حًَّی ُٗتٔ ََ ٥َِ ٠َٓ ١یزَ َِ َٛ ٢ذَ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ؼاحٔب َ ِیطٔ َ٣ا أَ ِن َؼ ِٔ َ٨ا أَ ِػ َحابَ َ٨ا
دہاب نباخدلازدی ،امحد نب سلمة،یلعنبزدی،اثتبانبین ،رضحتاسن نبامکلریض اہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکزغفہادح
ےک دؿ ر اؽ اہلل است ااصنرویں افر رقشی ےک دف آدویمں ےک رمہاہ اےلیک رہ ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ریھگ ایل وت آپ

یلصاہللہیلعفملسےنرفام اوج اںیہنمہےساٹہےئاگاسےکےئلتنجےہ افہتنجںیمریمارقیفوہاگوتااصنرںیمےساکیآدیم
آےگڑباھافرگنجیکاہیںکتہکدیہشوہایگرھپیھباکرففںےنآپیلصاہللہیلعفملسوکریھگےراھکوتآپ یلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اوجاںیہنمہےسدفررکےاگاسےک ےئلتنجوہیگ افہتنجںیمریمارقیفوہاگسپااصنرںیمےساکیآدیمآےگڑبھ
رکڑلااہیںکتہکفہدیہشوہایگہیہلسلسرباربایسرطحاتلچراہاہیںکتہکاسوتں ااصنریدیہشوہےئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےناےنپاسویھتںےسرفام امہےناےنپاسویھتںےسااصنػںیہنایک۔
رافی  :دہابنباخدلازدی،امحدنبسلمة،یلعنبزدی،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِمً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦حرضت ًبساٌٟزیز ب ٩ابوحاز ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
یِم َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َي ِشأ َ ُُ ٩ِ ًَ ٢جزِ ٔح
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َّ
َّ
َّ
َّ
رس ِت َربَاً ٔ َی ُت ُط َوصُ ٔظ َِ ٤ت
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس َٓ َ٘ا َُ ٢جز ٔ َح َو ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َُ ٔ ٛ
َّ ١
اًَ ٪ل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأ ٟبٕ َي ِشُ ُٜب
ا ِٟب َ ِی َـ ُة ًَل َی َرأِ ٔسطٔ َٓکَاِ َ ٧ت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِِ ٔش ُ
اٟس ََ ٦وک َ َ
َ
ًََِ ٠ی َضا بٔا َِ ٔ٤ٟح ِّ٤َّ ٠َ َٓ ٩ا َرأَ ِت َٓاك َُٔ ٤ة أَ َّ ٪ا ِ٤َ ٟا َئ ََّل یَزٔی ُس َّ
رح َٗ ِت ُط َحًَّی َػ َار َر َ٣ا ّزا ث ُ َّ٥
اٟس َ ٦إ ٔ ََّّل َٛث ِ َر ّة أَ َخ َذ ِت ٗ ٔ ِل ٌَ َة َح ٔؼْر َٕٓأ ِ َ

ک َّ
اٟس ُ٦
َاس َت َِ ٤ش َ
أَ َِ ٟؼ َ٘ ِتطُ بٔا ُِ ٟحزِ ٔح ٓ ِ

ییحینبییحییمیمت،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتدبعازعلسینباوباحزؾریضاہللاعتٰیلہنعیکاےنپاببےسرفاتیےہہکلہسنب
دعسریضاہللاعتٰیلہنعےسر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےکزغفہادحےکدؿزیمخوہےنےکابرےںیم ااؽایکایگوتاوہنںےن
اہک ر اؽ اہلل اک رہچہ ادقس زیمخ ایک ایگ افر آےگ ےس اکی داتن وٹٹ ایگ افر وخد آپ ےک رس ابمرک ںیم وٹٹ یئگ یھت افہمط تنب
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وخؿ دوھیت ںیھت افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوباطبل ڈاھؽ ںیم اپین ال رک ڈاؽ رےہ ےھت
بجرضحتافہمطےنداھکیہکاپینےسوخؿںیمیمکںیہنہکلبز ادیتوہریہےہاوہنںےناٹچیئاکاکیڑکٹاےلرکالج ااہیںکت
ہکراھکنبیئگرھپاےسزمخرپاگلد اسجےسوخؿرکایگ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتدبعازعلسینباوباحزؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 146

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ،ابً ٩بساٟزحٗ ٩٤اری ،حرضت ابوحاز ٦سے روایت ےہ ٛہ حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٕ ٦أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َوص َُو
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُ ١جزِ َح َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َي ِشأ َ ُُ ٩ِ ًَ ٢جزِ ٔح َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ ٦واہللٔ إنِّٔی َِلَ ِ ٔ
اَ ٪ي ِِ ٔش ُ
ْع ُٖ َ ٩ِ ٣ک َ َ

ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ًَ ِبسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز َُْٔ ِ َر أََّ٧طُ َزا َز َو ُجز ٔ َح َو ِج ُض ُط َو َٗا َ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَ ٪ي ِشُ ُٜب ا ِ٤َ ٟا َئ َوب ٔ َ٤اذَا زُوو ٔ َی ُجزِحُ ُط ث ُ َّ ٥ذ َ َ
رس ِت
َ٣ک َ َ
ا ٪صُ ٔظ َِ ٤ت َُ ٔ ٛ
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب ،انب دبعارلنمح اقری ،رضحت اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزمخےکابرےںیموپاھچایگوتاوہنںےناہکونساہللیک مسق!ےھجمولعمؾےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےکزمخوکسکےن دوھ اافرسکےناپینڈاالافرسکزیچےسآپیلصاہللہیلعفملسےکزمخاکالعجایکایگابح دحثیایس
ُک
ه
تایبؿایک۔
رطحذرکیکاسںیمااضہفےہہکآپیلصاہللہیلعفملساکرہچہادقسزیمخایکایگافر ُ سِمَ ْتیکہگج س ِ َر ْ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،انبدبعارلنمحاقری،رضحتاوباحزؾےسرفاتیےہہکرضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب ٩سواز ًا٣زیً ،بساہلل ب٩
وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،سٌیس ب ٩ابی ہًل٣ ،٢ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم ،اب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س يٌىی اب٣ ٩رطٖ ،ابی حاز ،٦سہ١
ب ٩سٌس

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٕا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ًَٔل ٕ ٢ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س

َّ
رط ٕ
ٖ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ب ٔ َض َذا
یِم َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َِّ َ ٣ُ ٩
بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
رط ٕ
یب َو ِج ُض ُط َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ ُجز ٔ َح َو ِج ُضطُ
ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی ص ًَٔل ٕ ٢أ ُ ٔػ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،رمعف نب  ااد اعرمی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب
احرث،دیعسنبایبالہؽ،دمحمنبلہسیمیمت،انبایبرممی،دمحمینعیانبرطمػ،ایباحزؾ،لہسنبدعس،اؿاانسدےسیھبہیدحثی
لومعیلرفؼےسایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکب نبایب ہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،انب ہنییع،رمعفنب ااداعرمی،دبعاہلل نبفبہ ،رمعف
نباحرث،دیعسنبایبالہؽ،دمحمنبلہسیمیمت،انبایبرممی،دمحمینعیانبرطمػ،ایباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 148

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رس ِت َربَاً ٔ َی ُت ُط َی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َو ُط َّخ فٔی َرأِ ٔسطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ي ِش ُُ ٠ت َّ
رسوا
اٟس َُ ٨ِ ًَ ٦ط َو َي ُ٘و ُِ َٛ ٢ی َ
ٕ ُي ِٔٔ ٠حُ َٗ ِو َْ ٦ط ُّحوا َ٧ب ٔ َّی ُض َِ ٥و َُ َ ٛ
َُ ٔ ٛ
ک ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِ٣ز ٔ َط ِی ْئ
َربَاً ٔ َی َتطُ َوص َُو َی ِسًُوص ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََِّ ٟ ١ی َص ََ ٟ
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،امحد نب ہملس ،اثتب نب اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےک دؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسےنماکداتنوٹٹایگافررسابمرکںیمزمخوہایگافرآپیلصاہللہیلعفملس اسزمخےسوخؿ
وپےتھچن وہےئ رفام رےہ ےھت فہ وقؾ ےسیک اکایمیب احلص رک یتکس ےہ وج اےنپ یبن یلص اہللہیلع فملس وک زیمخ رکیت ےہ افر اوہنں ےن اس
م ٌَْ
ےک اسےنم ےک داتن وک وتڑا ےہ افر فہ اںیہن اہلل یک رطػ دتوت داتی ےہ وت اہلل رب ازعلت ےن ( َ ْ َ
ش) انزؽ
نِم َْ ا
َل ْ
ال ْ ِ
َل َ َ
رفامیئ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امحدنبہملس،اثتبنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 149

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت ًبساہلل

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا ََٛ ٢أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

ُضبَ ُط َٗ ِو ُُ ٣ط َوص َُو َی َِ ٤ش ُح َّ
ِرف ِ َ٘ ٔ ٟوم ٔی َٓإُٔ َّ ٧ض َِّ ٥لَ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحکٔی َ٧ب ٔ ًّیا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
اٟس ََ ٩ِ ًَ ٦و ِجضٔطٔ َو َي ُ٘و َُ ٢ر ِّب اُ ٔ ِ
ئ ََ
و٪
َي ٌَِ ٤َُ ٠

دمحم نب دبعاہلل نبریمن،فعیک ،اشمع ،قیقش ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک وگ اہک ںیم ر اؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملسیکرطػ
دھکی راہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملساایبنء ںیم ےس یسک یبن اک ہصق ایبؿ رفام رےہ ےھت ہک اںیہن اؿ یک وقؾ ےن امرا افر فہ اےنپ رہچہ
ےسوخؿوپےتھچناجرےہےھتافررفامےتےھتاےریمےرپفرداگرریمیوقؾیکششخبرفامانفہاجےتنںیہن۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،قیقش،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 150

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ٣ ،ح٤س ب ٩برش ،اً٤ع

رش ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َُ َٓ ٢ض َو یَ ِ٨ـٔحُ َّ
اٟس َ٦
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ َِ ٩جبٔیٔ٨طٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،دمحم نب رشب ،اشمع ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک آپ اینپ اشیپین ابمرک
ےسوخؿوپےتھچناجےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دمحمنبرشب،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفہادحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 151

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٤٫ ،ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
َک أَ َحاز ٔ َ
اط َت َّس ُ ََـ ُب اہللٔ ًَل َی َٗ ِوُ٠ٌََ ٕٓ ٦وا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َص َذا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ يُ ٔظْرُ إلٔ َی َربَاً ٔ َیتٔطٔ َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اط َت َّس

ُ ََـ ُب اہللٔ ًَل َی َر ُج َٕ ١ي ِ٘ ُتُ ُ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امھؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل یک
انرایگضاسوقؾرپز ادہوہیگسجےناہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسےکاسھتہیاعمہلمایکافرآپیلصاہللہیلعفملساسفتق
اےنپ داتن یک رطػ ااشرہ رفام رےہ ےھت افر ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس آدیم رپ یھب اہلل اک ہصغ ز ادہ وہاگ ےسج اہلل اک
ر اؽاہللربازعلتےکراہتسںیملتقرکے
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امھؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوک...
ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 152

راوی  :اب٤ً ٩ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابا ٪جٌفیً ،بساٟزحی ٥اب ٩س٠امی ،٪زَکیا ،ابواسحا٤ً ،ٚزو ب٣ ٩ی٤و ،٪حرضت اب٣ ٩شٌوز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی
ا ٪ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥ي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبَ َ
إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪اِلِ َ ِوز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ً ٔ َِ ٨س ا ِٟب َ ِیتٔ
ور بٔاِلِ َ ِٔ ٣ص َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َج ِض ٕ ١أَ ُّیَ ٥ِ ُٜي ُ٘ ُو ٦إلٔ َی َس ًَل َجزُورٔ بَىٔی ُٓ ًَل ََٕ ٓ ٪یأ ِ ُخ ُذ ُظ
َُح ِت َجز ُ ْ
اب َُ ٟط ُجْ ُ٠
وض َو َٗ ِس َ ٔ ٧
َوأَبُو َج ِض َٕ ١وأَ ِػ َح ْ
ٓ ََی َـ ٌُ ُط فٔی َٛتٔفَ ِی َُ ٣ح َّٕ ٤س إٔذَا َس َح َس َٓاَ ِ ٧ب ٌَ َث أَ ِط َقی ا ِِ َ٘ ٟوَٓ ٔ ٦أ َ َخ َذ ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َس َح َس أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َؿ ٌَطُ بَْ ِ َن

َط ِح ُت ُط ًَ ِ ٩هَ ِضز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َٛتٔٔ َِیطٔ َٗا ََٓ ٢ا ِس َت ِـ َحُٜوا َو َج ٌَ ََ ١ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥یَٔ٤ی ُ
ًَ ١ل َی َب ٌِ ٕف َوأََ٧ا َٗائ ْٔ ٥أَُ ِ ٧وزُ َِ ٟو کَاِ َ ٧ت لٔی َْ ٌَ ٨َ ٣ة َ َ

آَ ٪أ َ ِخب َ َر َٓاك ََٔ ٤ة َٓ َحائ َ ِت
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سا ٔج ْس َ٣ا َی ِز َٓ ٍُ َرأِ َس ُط َحًَّی اَ ِ ٧ل َ َٙ ٠إ ٔ ِن َش ْ
َرط َح ِتطُ ًَ ِ٨طُ ث ُ َّ ٥أَٗ َِبَِ ٠ت ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ت ِظت ُُٔ ٤ض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َٗ َضی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ًَل َت ُط َر َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط ث ُ ََّ ٥ز ًَا
َوه ٔ َی ُج َویِزٔیَ ْة ٓ َ َ
ا ٪إٔذَا َز ًَا َز ًَا ث َ ًَلثّا َوإٔذَا َسأ َ ََ ٢سأ َ َ ٢ث َ ًَلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ْقیِ ٕع ثَ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا َسٌُ ٔ٤وا َػ ِو َتطُ َذصَ َب
اُ ٠ٟض ََِّ ٠ًَ ٥ی َ
ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وک َ َ
ک بٔ ُ َ
اُ ٠ٟض ََّ٠ًَ ٥ی َ َ
ک َو َخا ُٓوا َز ًِ َو َت ُط ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ًَ ُِ ٨ض ِِّ ٥
یٌ َة َوا َِ ٟؤٟی ٔس
اٟـ ِح ُ
ِ
یٌ َة َو َط ِی َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ک بٔأبٔی َج ِض ٔ ١بِ ٔ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ًُت ِ َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ

ََک َّ
اٟشاب ٔ ٍَ َو ٥َِ ٟأَ ِحَٔوِ طُ ٓ ََو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َوأ ُ ََّ ٣ی َة بِ َٔ ٩خَ َٕٕ ٠وًُ ِ٘ َب َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُِ ٌَ ٣ی ٕم َوذ َ َ
یب بَ ِسرٕ َٗا َ ٢أَب ُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ََُْ ٠م فٔی
بٔا َِ ٟح ِِّ َ٘ َٟ ٙس َرأَیِ ُت َّأ ٟذ َ
یب َٗٔ ٔ ٠
ُصع َی یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر ث ُ َُّ ٥سحٔبُوا إلٔ َی ا ِٔ ٔ ٠َ٘ ٟ
یَ ٩س َِّم َ ِ
َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
انبرمع نب دمحم نب اابؿ یفعج ،دبعارلمیح انب امیلسؿ ،زرک ا ،اوبااحسؼ ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تیب اہلل ےک اپس امنز ادا رک رےہ ےھت اوبلہج افر اس ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت افر
زگہتش لک اکی افینٹن وک ذحب ایک ایگ اھت اوبلہج ےن اہک  م ںیم ےس وکؿ ےہ وج ینب الفںیک افینٹن یک افڑھجی وک ااھٹ الےئ افر اےس دمحم
یلص اہلل ہیلعفملس ےک دفونں دنکوھں رپ رھکدے بج فہ دجسہ رکںیسپ وقؾ ںیم ےس بس ےس دب تخ ااھٹ افر افڑھجی وک ااھٹ ال ا
افربجیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےندجسہرفام اوتاسےنآپیلصاہللہیلعفملسےکدنکوھںےکدرایمؿرھکدیرھپاوہنںےن
انسنہ رشفع رک د ا افر اانت ےسنہ ہک اکی دفرسے رپ رگےن ےگل افر ںیم ڑھکادھکی راہ اھت اکش ریمےاپس اینت اطتق وہیت ہک ںیم اےس
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکتشپابمرکےسدفررکداتیافریبنیلصاہللہیلعفملسدجسہںیمےھتہکاےنپرسابمرکوکااھٹہنےتکس
ےھت اہیں کت ہک اکی صخش ےن اج رک رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک االطع دی سپ فہ آںیئ افر مک نسںیھت اوہنں ےن آپ
یلصاہللہیلعفملسےسدفرایکرھپاکرففںیکرطػوتمہجوہرکاںیہنرباالھباہکبجیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناینپامنزوکوپرارک
ایلوتآپیلصاہللہیلعفملسےنابآفازدنلباؿےکےئلدبداعیکافرآپیلصاہللہیلعفملسیکاعدترشہفییھتہکبجآپیلصاہلل
ہیلع فملس داع رفامےت وت نیت رمہبت رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت رمہبت رفام ا اے اہلل رقشی یک رگتف رفام بج اوہنں
ےنآپیلصاہللہیلعفملسیکآفاز ینوتاؿیکیسنہمتخوہیئگافرآپیلصاہللہیلعفملسیکداعےسڈرےنےگلرھپآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااےاہللاوبلہجنباشہؾافرہبتعنبرہعیبافرہبیشنبرہعیبافرفدیلنبہبقعافراہیمنبفلخافرہبقعنبایبطیعم
رپ رگتف رفام افر اسوتںی اک ذرک ایک ےسج ںیم  اد ہن رھک اکس اس ذات یک مسق سج ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ
قیقحت ںیم ےن اؿ ولوگں وک نج اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن انؾ ایل اھت دبر ےک دؿ رمدہ داھکی رھپ اںیہن ونکںی ںیم ڈاؽ د ا ایگ اوب
ااحسؼےناہکاسدحثیںیمفدیلنبہبقعطلغےہ۔

رافی  :انبرمعنبدمحمنباابؿیفعج،دبعارلمیحانبامیلسؿ،زرک ا،اوبااحسؼ،رمعف نب ومیمؿ،رضحتانبوعسمد ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 153

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و ،٪حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ٢
اُ ِٔ ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سا ٔج ْس َو َح ِو َُ ٟط

َقیِ ٕع إٔذِ َجا َئ ًُ ِ٘ َب ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُِ ٌَ ٣ی ٕم بٔ َش ًَل َجزُو ٕر َٓ َ٘ َذ َٓ ُط ًَل َی هَ ِضز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ی ِز َٓ ٍِ
ْ َ٧
اض َٔ ُ ٩ِ ٣
ک َٓ َ٘ا ََّ ٢
َقیِ ٕع أَبَا َج ِض ٔ ١بِ َ٩
اُ ٠ٟض ََِّ ٠ًَ ٥ی َ
َرأِ َس ُط َٓ َحائ َ ِت َٓاك َُٔ ٤ة َٓأ َ َخ َذ ِت ُط ًَ ِ ٩هَ ِضزٔظ ٔ َو َز ًَ ِت ًَل َی ََ ٩ِ ٣ػ َ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ
ک ا َِْ َ ٤َ ٟل َٔ ُ ٩ِ ٣
یٌ َة َوأ ُ ََّ ٣ی َة بِ ََ ٩خ َٕٕ ٠أَ ِو أُب َ َّی بِ ََ ٩خُ َٕٕ ٠ط ٌِ َب ُة َّ
اک َٗا َ٢
اٟظ ُّ
یٌ َة َو ًُ ِ٘ َب َة بِ َ ٩أَبٔی ُِ ٌَ ٣ی ٕم َو َط ِی َب َة بِ ََ ٩رب ٔ َ
صٔظَ اَ ٕ ٦و ًُت ِ َب َة بِ ََ ٩رب ٔ َ
َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت ُض ُِٗ ٥تُٔ٠وا یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر َٓأ ُ ُِ٘ ٟوا فٔی بٔئِز َُْٕ ِ َر أَ َّ ٪أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ِو أُبَ ًّیا َت َ٘ َّل ٌَ ِت أَ ِو َػاُ ُٟط َٓ ٥َِ ٠یُ َِٙ ٠ف ٔی ا ِٟبٔئِز ٔ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوب ااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسدجسہرکےنفاےلےھتافررقشیآپیلصاہللہیلعفملسےکاردرگدےھتہکہبقعنبایبطیعمافینٹنیکافڑھجیےلرک
آ اافراےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکھٹیپابمرکرپکنیھپد اسجےسآپیلص اہللہیلعفملسرسابمرکہنااھٹےتکسےھتسپ
رضحتافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعآںیئافراےسآپیلصاہللہیلعفملسیکتشپابمرکےسااھٹ اافرایسیوہیبدہرحتکرکےنفاولں
ےکےئلدبداعیکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاہللرقشیےکرسداراوبلہجنباشہؾ،ہبتعنبرہعیب،ہبقعنبایبطیعم،ہبیش
نب رہعیب ،اہیم نب فلخ  ا ایب نب فلخ رپ رگتف رفام دبعاہلل ےتہک ںیہ قیقحت ںیم ےن اںیہن داھکی ہک دبر ےک دؿ لتق ےئک ےئگ افر
 ااےئاہیم اایبےکبسوکونکںیئںیمڈاؽد اایگہکاساکوجڑوجڑڑکٹےڑکٹےوہ اکاھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 154

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،جٌرف بً ٩و ،٪سٔیا ،٪ابواسحاٚ

ا٪
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َز َوک َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ک بٔ ُْقیِ ٕع َّ
َّ
َي ِش َت ٔح ُّب ثَ ًَلثّا َي ُ٘و َُّ ٢
یس بِ َ٩
ََک ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اُ ٠ٟض ََِّ ٠ًَ ٥ی َ
اُ ٠ٟض ََِّ ٠ًَ ٥ی َ
ْقیِ ٕع ثَ ًَلثّا َوذ َ َ
ک بٔ ُ َ
ْقیِ ٕع اُ ٠ٟض ََِّ ٠ًَ ٥ی َ َ
ک بٔ ُ َ

ًُت ِ َب َة َوأ ُ ََّ ٣ی َة بِ ََ ٩خَ َٕٕ ٠وَ ٥َِ ٟي ُظ َّ
یت َّ
اٟشاب ٔ ٍَ
ک َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙو َن ٔش ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رفعج نب توؿ ،ایفسؿ ،اوبااحسؼ ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ ااضہف ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس
نیت رمہبت (داع رفامےن) وک دنسپ رفامےت ےھت رفام ا اے اہلل رقشی رپ رگتف رفام اے اہلل رقشی رپ رگتف رفام اے اہلل رقشی رپ
رگتفرفامافراسںیمفدیلنبہبتعافراہیمنبفلخاکیھبرفام اافرکشذموکرںیہناوبااحسؼےناہکاسوتاںںیموھبؽایگوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رفعجنبتوؿ،ایفسؿ،اوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 155

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش ٩ب ٩اًْن ،زہْر ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و ،٪حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ

َقیِ ٕع ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَبُو َج ِض َٕ ١وأ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩خَٕٕ ٠
اس َت ِ٘ َب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ ِی َت ٓ ََس ًَا ًَل َی ٔس َّت ٔة َن َ ٕ
َٗا َِ ٢
رف َٔ ُ ٩ِ ٣
ُ
ُصع َی ًَل َی بَ ِس ٕر َٗ ِس َُْ َّ َر ِت ُض ِ٥
یٌ َة َوًُ ِ٘ َب ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُِ ٌَ ٣ی ٕم َٓأ ِٗ ٔش ُ ٥بٔاہللٔ َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُض ِِ َ ٥
یٌ َة َو َط ِی َب ُة بِ َُ ٩رب ٔ َ
َوًُت ِ َب ُة بِ َُ ٩رب ٔ َ
َّ
ا ٪یَ ِو ّ٣ا َح ًّارا
اٟظ ُِ ٤ص َوک َ َ

ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،زریہ ،اوب ااحسؼ ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنتیباہللیکرطػرخرفامرکرقشیےکھچآدویمںےکےئلدبداعیکنجںیماوبلہج،اہیمنبفلخ،ہبتعنب
رہعیب ،ہبیش نب رہعیب افرہبقع نب ایبطیعم ےھت ںیم اہللیک مسق ااھٹ ےک رک اتہک وہںہک ںیم ےن اںیہناقمؾ دبر رپ رمے وہےئ داھکی
افر ارجےناؿاکہیلحدبؽد ااھتافرہیدؿتخسرگیماکدؿاھت۔

رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،زریہ،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 156

راوی  :بوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی٤ً ،زو ب ٩سواز ًا٣زی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب٩
زبْر ،زوجہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس ٥٠سیسہ ًائظہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٕ ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی َوأَ َِٟٔا ُه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َٗاُٟوا
رس ٕح َو َ ِ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ
ا ٪أَ َط َّس ٔ ٩ِ ٣یَ ِؤ ٦أُحُ ٕس َٓ َ٘ا َ٢
َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ِت ُط أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ِ ١أَتَی ًَ َِ ٠ی َ
ک َی ِو ْ ٦ک َ َ
ْع ِؿ ُت َن ِٔ ٔسی ًَل َی ابِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس یَأٟی َ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَلُک ٕ٥َِ ٠َٓ ٢
ا ٪أَ َط َّس َ٣ا َُ ٔ ٟ٘
َِ َ٘ ٟس َُ ٔ ٟ٘
یت ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔٔ ٣ک َوک َ َ
یت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ َ٘ ٌَ ٟب ٔة إٔذِ َ َ

َّ
َّ
رفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی َٓإٔذَا أََ٧ا بٔ َش َحابَ ٕة
یُحٔ ِبىٔی إلٔ َی َ٣ا أَ َر ِز ُت َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َوأََ٧ا َِ ٣ض ُْ ٤وًَ ٦ل َی َو ِجهٔی َٓ ٥َِ ٠أَ ِس َتٔ ِٔ ٙإَّٔل بٔ َ ِ
ْق ٔ ٪اٟث ٌَأ ٔ ٟب َ َ
ک َو َٗ ِس
َک َو َ٣ا ُر ُّزوا ًََِ ٠ی َ
کَ ٟ
٨َ َٓ ١ا َزانٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َِّ َٗ ١س َسِ َٗ ٍَ ٔ٤و َِ َٗ ٢و َٔ ٣
َٗ ِس أَهَ َِّ ٠تىٔی َٓ َ٨وَ ِز ُت َٓإٔذَا ٓ َٔیضا ٔجبِرٔی ُ
ک ا ِٟح ٔ َبا َٔ ٢و َس ًََّ ٥َ ٠ل َ َّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس
ک ا ِٟح ٔ َبا َٔ ٔ ٟ ٢تأ ِ َُ ٣ز ُظ ب ٔ َ٤ا ٔطئ َِت ٓ ٔیض ٔ َِٗ ٥ا َ٨َ َٓ ٢ا َزانٔی َُ ٠َ ٣
ک ََ ٠َ ٣
َب ٌَ َث إَِٔ ٟی َ
ک َ ٔ ٟتأ ِ َُ ٣زنٔی بٔأ َ ِ٣ز ٔ َک ٓ ََ٤ا ٔطئ َِت إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَ ِ ٪أُكِب ٔ ََِ ٠ًَ ٙیض ٔ ِ٥
َک َوأََ٧ا َُ ٠َ ٣
ک إَِٔ ٟی َ
ک ا ِٟحٔ َبا َٔ ٢و َٗ ِس َب ٌَ َثىٔی َربُّ َ
کَ ٟ
َسِ َٗ ٍَ ٔ٤و َِ َٗ ٢و َٔ ٣
رخ َد اہللُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ ًَلبٔض ٔ َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ٌِبُ ُس اہللَ َو ِح َس ُظ ََّل
اِلِ َ ِخظَ َبْ ِ ٔن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِ ١أَ ِر ُجو أَ ِ ٪یُ ِ ٔ

ُرش ُک بٔطٔ َط ِیئّا
يِ ٔ
اوباطرہ،ادمحنبرمعف نبرسح،رحہلم نبییحی،رمعف نب ااد اعرمی،انبفبہ،ویسن ،انباہشب ،رعفہنبزریب،زفہجیبنیلصاہلل
ہیلعفملسدیسہاعہشئےسرفاتیےہہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکہکاےاہللےکر اؽ!ایکآپیلصاہللہیلع
فملسرپوکیئدؿادحےکدؿ ےسیھبتخسآ اےہآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمریتیوقؾےسہبقعےکدؿیکیتخسےس یھب
ز ادہ فیلکت ااھٹ  اک وہں بج ںیم ےن اےنپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دبع  ا لیل نب دبع الکں ےک اسےنم شیپ ایک وت اس ےن ریمی
رمیض ےک اطمقب ریمی ابت اک وجاب ہن د ا ںیم اےنپ رخ رپ مغ زدہ وہ رک الچ افر رقآؿ انیعاابل چنہپ رک ھچک اافہق وہا ںیم ےن اانپ رس
ااھٹ اوتںیمےناکیابدؽداھکیوجھجمرپاسہیےئکوہےئاھتسپاسںیمےسربجالیئ ےنےھجمآفازدیاسےناہکاہللربازعلت

ےن آپ یک وقؾ یک ابت افر اؿ اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب دانی نس ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اہپڑفں رپ امومر
رفےتشوکاجیھبےہاتہکآپیلصاہللہیلعفملسےساؿےکابرےںیموجاچںیہمکحدںیسپےھجماہپڑفںےکرفےتشےنآفازدیافر
ےھجممالؾ اہک رھپ اہک اے دمحم! قیقحت اہلل ےنآپ یلص اہلل ہیلعفملس یکوقؾ یک وگتفگ  ین افر ںیم اہپڑفں رپ امومر رفہتش وہں افر ےھجم
آپیلصاہللہیلعفملسےک ربےنآپیلصاہللہیلعفملسیکرطػاجیھبےہاتہکآپ یلصاہللہیلعفملساےنپاعمہلم ںیموجاچںیہ
ےھجممکحدںیارگآپیلصاہللہیلعفملساچ ںیہوتںیماؿدفاہپڑفںوکاؿرپاھچبدفںر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےسرفام اںیہن
ہکلبںیمادیمرکاتوہںہکاہللاؿیکافالدںیمےسایسیوقؾوکدیپارکےاگوجاےلیکاہللیکابعدترکںیےگافراسےکاسھتیسکوک
رشکیہنرہھٹاںیئےگ۔
رافی  :وباطرہ،ا دمحنبرمعف نبرسح،رحہلم نبییحی،رمعف نب ااداعرمی،انبفبہ ،ویسن،انباہشب ،رعفہ نب زریب،زفہجیبن
یلصاہللہیلعفملسدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 157

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،یحٌی ،ابوًوا٧ہ ،اسوز بٗ ٩یص ،حرضت ج٨سب ب ٩سٔیا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ٩
ِک ا ِ٤َ ٟظَ اصٔ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١أَِ٧تٔ إ ٔ ََّّل
اَٗ ٪ا ََ ٢ز َٔ ٣ی ِت إ ٔ ِػ َب ٍُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف تَٔ ٠
ُج ُِ ٨س ٔب بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ

إ ٔ ِػ َب ٍْ َز ٔ٣یتٔ َوفٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َ٣ا َٟٔ٘یتٔ
ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،ییحی،اوبتواہن،ا ادنبسیق،رضحتدنجبنبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاؿوگنجں
ںیم ےسیسکگنجںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکام یلابمرکوخؿآولدوہیئگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اوتوتاکی
ام یلےہوجوخؿآولدوہیئگےہافروتےنوجدشتااھٹیئےہفہاہللیکراہںیمااھٹیئےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،ییحی،اوبتواہن،ا ادنبسیق،رضحتدنجبنبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 158

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابً ٩یی٨ہ ،اسوز بٗ ٩یص

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُا ٕر ََٓٔ ُٜ٨ب ِت إ ٔ ِػ َب ٌُطُ
کَ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ہنییع ،ا اد نب سیق ،اس دنس ےس یھب دحثی رفاتی یک یئگ ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک
ر اؽاہللاکیرکشلںیمےھتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکام یلابمرکزیمخوہیئگیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،ا ادنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 159

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪اسوز بٗ ٩یص ،حرضت ج٨سب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ًَ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤ج ُِ ٨س ّبا َي ُ٘وَّلُ أَبِ َلأ َ ٔجبِرٔی ُ
اٟـ َهی َو َّ
ک َو َ٣ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک َربُّ َ
اِ ٠ٟی ٔ ١إٔذَا َس َطی َ٣ا َو َّز ًَ َ
رش َُ ٛ
وِ َٗ ٪س ُو ِّز ََ َُ ٣ح َّْ ٤س َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ُّ

َٗل َی
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،ا اد نب سیق ،رضحت دنجب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک اکی دہعفربجالیئ وک اتریخ وہیئگ وت
رشمنیک ےن اہک دمحم وک وھچڑ د ا ایگ وت اہلل رب ازعلت ےن ہی آ ات انزؽ رفامںیئ اچتش ےک فتق یک مسق افر رات ےک فتق یک مسق
بجفہلیھپاجےئ،آپیلصاہللہیلعفملسوکآپےکرپفرداگرےنہنوھچڑاافرہنانراضوہاےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،ا ادنبسیق،رضحتدنجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 160

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩رآٍ ،اسح ،ٙیحٌی ب ٩آز ،٦زہْر ،اسوز بٗ ٩یص ،حرضت ج٨سب ب ٩ابوسٔیا٪

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ٩
اَ ٪ي ُ٘وَّلُ ا ِط َتکَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُج ُِ ٨س َب بِ َُ ٩سٔ َِی َ

ک ُُ ٨ِ ٣ذ
َقبَ َ
وَ ٪ط ِی َلاَُ ٧ک َٗ ِس َت َز ََ ٛ
ک  ٥َِ ٟأَ َر ُظ َ ٔ
ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِِ ٟ ٥ی ََ ٠تْ ِ ٔن أَ ِو ث َ ًَلثّا َٓ َحائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َُ ٣ح َُّ ٤س إنِّٔی َِلَ ِر ُجو أَ ِ ٪یََ ُٜ
اٟـ َهی َو َّ
ک َو َ٣ا َٗل َی
ک َربُّ َ
اِ ٠ٟی ٔ ١إٔذَا َس َطی َ٣ا َو َّز ًَ َ
َِ ٟی ََ ٠تْ ِ ٔن أَ ِو ثَ ًَل ٕث َٗا ََٓ ٢أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ُّ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،ااحسؼ  ،ییحی نب آدؾ ،زریہ ،ا اد نب سیق ،رضحت دنجب نب اوبایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہللامیبروہےئگافردف انیتراںیتاھٹہنےکساکیتورتآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسآیئافراسےناہکاےدمحمںیمادیمرکیت
وہںہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاطیشؿےنآپ یلصاہللہیلعفملسوکوھچڑد اےہ ویکہکنںیمےناےسدف ا نیتراوتںےس آپ
یلصاہللہیلعفملسےکاپس ںیہنداھکیوتاہللربازعلت ےنہیآ اتانزؽرفامںیئاچتشےکفتق یکمسقافرراتیکبجفہاھچ
اجےئآپیلصاہللہیلعفملسےکرپفرداگرےنہنآپیلصاہللہیلعفملسوکوھچڑاافرہنانراضوہا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،اقحس،ییحینبآدؾ،زریہ،ا ادنبسیق،رضحتدنجبنباوبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکاؿاکتفیلےکایبؿںیموجآپیلصاہللہیلعفملسوکرشمنیکافرانمنیقفیکرطػےسدیںیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 161

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا٪

رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ًَِ ٤ُ ٟلئ ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،اؿاانسدےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطح
رفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکدتوتامالؾدانیافراسرپانموقفںیکاذیاءراسوینںرپ...
ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکدتوتامالؾدانیافراسرپانموقفںیکاذیاءراسوینںرپربصرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 162

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہ ،حرضت
اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ٢
ُّ
ْع َو َة أَ َّ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ِاْل َ َ
َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

اٖ َت ِح َتطُ َٗ ٔلی َٔ ْة ٓ ََسَّ ٔ ٛی ْة َوأَ ِر َز َٖ َو َرائ َ ُط أ ُ َسا ََ ٣ة َوص َُو َي ٌُوزُ َس ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة فٔی بَىٔی ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث
َو َس ََّ ٥َ ٠رَ ٔ ٛب ح َّٔ ٤ارا ًََِ ٠یطٔ إٔک َ ْ
رشَ ْٔٛن ًَ َب َسة ٔ اِلِ َ ِوثَا َٔ ٪وا َِ ٟی ُضوز ٔ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد َوذَا َک َٗ ِب ََ ١وٗ ٌَِ ٔة بَ ِسرٕ َحًَّی َ٣زَّ ب ٔ َِ ٤حٕ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ أَ ِخ ًَل ْن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ٓ ٔیض ٔ ِِ ًَ ٥ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی َوفٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة َٓ َ٤َّ ٠ا َُ ٔظ َی ِت ا ِِ ٤َ ٟحَ ٔ ٠ص ًَ َحا َج ُة َّ
اٟسابَّ ٔة َخ ََّ ٤ز ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی
ٕ َٓ َ٨زَ َََ ٓ ٢س ًَاص ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ َو ََقأَ
أَ ِن َٔ ُط بٔز ٔ َزائٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َََّ ٢ل ُت َِبِّرُوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥و َٗ َ
َ
ا٣َ ٪ا َت ُ٘و َُ ٢حًّ٘ا ٓ ًََل تُ ِؤذَٔ٧ا فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َو ِار ٔج ٍِ
آَ٘ َٓ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی أَ ُّی َضا ا ِِ ٤َ ٟز ُئ ََّل أَ ِح َش ََ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ْق َ
ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ُ ٟ

ک َٗا ََٓ ٢ا ِس َت َّب
ک ٔ٨َّ ٣ا َٓاٗ ُِؼ ِؽ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة اُِظَ َ٨ا فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َٓإَّٔ٧ا ُ٧حٔ ُّب ذََ ٔ ٟ
ک ٓ َََ ٩ِ ٤جائ َ َ
إلٔ َی َر ِحَ ٔ ٠
وَ ٪وا َِ ٟی ُضوزُ َحًَّی صَ ُّ٤وا أَ َِ ٪ی َت َواثَبُوا ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َد ِّٔ ُـ ُض ِ ٥ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َزابَّ َت ُط
وَ ٪وا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اب یُزٔی ُس ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َٗا ََ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا
َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی َس ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َس ٌِ ُس أََ ٥َِ ٟت ِش َ ٍِ ٤إلٔ َی َ٣ا َٗا َ ٢أَبُو حُ َب ٕ
َ ١ص ٔذظ ٔا ِٟبُ َحْ ِ َرة ٔأَ ِ ٪یُ َتوِّ ُجو ُظ
اک اہللُ َّأ ٟذی أَ ًِ َل َ
ٕ ًَ ُِ ٨ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ِاػَٔحِ ٓ ََواہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ًِ َل َ
اک َو َِ َ٘ ٟس ِاػ َلَ٠حَ أَصِ ُ
َٗا َ ٢ا ًِ ُ
ک َٓ ٌَ َ ١بٔطٔ َ٣ا َرأَیِ َت ٓ ٌَََٔا ًَ ُِ ٨ط أ ٨َّ ٟي ُّی
ک بٔا َِ ٟح َِّّ ٙأ ٟذی أَ ًِ َل َاُ ٛط َ ٔ
ک ٓ ََذَ ٔ ٟ
رش َ ٚب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٓ ُی ٌَ ِّؼبُو ُظ بٔا َِٔ ٌٟؼابَ ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا َر َّز اہللُ ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس(اکی)دگوہرپ ااروہےئسجرپاپالؿاھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےکےچیدفک

یکاکیاچدریھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےناےنپےھچیپااسہموک ااررکایل،دعسنبابعدہریضاہللاعتٰیلہنعیکایعدتےکےئلاج
رےہےھتےھتافرہیفاہعقدبرےسےلہپاکےہاہیںکتہکایسیسلجمےکاپسےسزگرےاہجںاملسمؿ،رشمنیک،تبرپتسافر
وہید فریغہ اےھٹک ےھٹیب ےھت اؿ ںیم دبعاہلل نب ایب افر دبعاہلل نب رفاہح یھب ےھٹیب ےھت بج سلجم رپ اجونر ےک اپؤں اک ابغر اھچ ایگ وت
دبعاہلل نب ایب ےن اینپ انک وک اینپ اچدر ےس ڈاھپن ایل رھپ اہک مہ رپ ابغر ہنڈاول سپ ینب یلص اہللہیلع فملس ےن اؿ وک مالؾ ایک رھپ رہھٹ
ےئگافرارترکاںیہناہللیکرطػدتوتدیافراؿےکاسےنمرقآؿدیجمیکالتفتیکوتدبعاہللنبایبےناہکاےآدیماسےس
رتہبوکیئ الکؾںیہنارگ وجھچک  م ہہرےہوہچسوہوتیھب مہ وکامہریسلجمںیم فیلکتہندف افراینپ اارییکرطػولٹاجؤافر مہ
ںیمےس وجریتےاپسآےئ اےسہی ہصقانساندبعاہلل نبرفاہح ےناہکآپیلصاہللہیلع فملسامہریوسلجمں ںیمرشتفیال ارکںی
ںیمہ ہی ابت دنسپ ےہ رھپ املسمؿ! رشمنیک افر وہید اکی دفرسے وک اگایلں دےنی ےگل اہیں کت ہک اکی دفرسے رپ ہلمح رکےن
ےکےئلایتروہےئگرگمیبنیلصاہللہیلعفملسےناؿاکوجشڈنھٹارکد ارھپاینپ ااریرپ ااروہےئگاہیںکتہکرضحتدعسنب
ابعدہریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےچنہپوترفام ااےدعس!ایک مےناوبةحبدبعاہللنبایبیکابت یناسےن اساسرطحاہکےہ
اوہنںےنرعضایکاےاہلل ےکر اؽاےساعمػرفامدںیافردرزگررفامںیئاہللیکمسقاہللےنوجھچکآپ یلص اہللہیلعفملسوک
اطعرفام افہاطعرفامیہد اےہاسآابدیفاولںےنوجھچکآپوکاطعایکاافتؼرکایلاھتہکفہاسوکاتجانہپںیئافراباشتہیکڑگپی
اسےکرسرپابدنںیھنکیلاہللےناؿےکہلصیفوکقحاطعرکےنےکاسھتردرکد اوتفہدسحںیمالتبموہایگسپاےنساسفہجےس
ہیاعمہلمایکسپیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناےساعمػرفامد ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبراعف،دبع نبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحت ااسہمنبزدیریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکدتوتامالؾدانیافراسرپانموقفںیکاذیاءراسوینںرپربصرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 163

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ححْن ،اب٣ ٩ثىیٟ ،یثً٘ ،ی ،١حرضت اب ٩طہاب

اب فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َحْ ِ ْن َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشِ ًَ ٥َ ٔ ٠ب ُس اہللٔ
بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َو َزا َز َوذََ ٔ ٟ
خ
دمحمنبراعف ،حب ،انبینثم،ثیل،لیقع،رضحتانب اہشبےساؿدنسفںےکاسھت ایسرطحدحثیوقنمؽےہافراسںیمہی

زادئےہہکایھبکتدبعاہللامالؾںیہنالےئےھت۔
خ
رافی  :دمحمنبراعف ،حب ،انبینثم،ثیل،لیقع،رضحتانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکدتوتامالؾدانیافراسرپانموقفںیکاذیاءراسوینںرپربصرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 164

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٗیسیٌ٣ ،ت٤ز ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َٔٗ ٢ی َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

وَ ٪وه ٔ َی أَ ِر ْق َس َب َد ْة َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َتا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َت ِی َت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠إَِٔ ٟیطٔ َو َرَ ٔ ٛب ح َّٔ ٤ارا َواَ ِ ٧ل ََٙ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ار َر ُسو ٔ٢
ک ًَىِّی ٓ ََواہللٔ َِ َ٘ ٟس آ َذانٔی َ٧ت ِ ُن ح َٔ٤ارٔ َک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َواہللٔ َٔ ٟح َُ ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَِٔ ٟی َ
ٔب ٟٔکَُ ِّ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ِ َی ُب رٔی ّحا َٔ ٨ِ ٣
ٔب ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
ک َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ

ُض ْب بٔا َِ ٟحزٔی ٔس َوبٔاِلِ َیِسٔی َوبٔاٌَ ٨ِّ ٟا َٔٗ ٢ا َََ ٓ ٢ب َ٨َ َِ ٠ا أََ َّ ٧ضا َ٧زََِ ٟت ٓ ٔیض ٔ َِ ٥وإ ٔ ِ ٪كَائ ٔ َٔ َتا ٔ٩ِ ٣ٔ ٪
أَ ِػ َحاب ُ ُط َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ا ٪بَ ِی َُ ٨ض ِِ َ ٥
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن ا ِٗت َ َت ُ٠وا َٓأ َ ِػُ ٔ ٠حوا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
دمحم نب دبعاالیلع یسیق ،رمتعم ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ
اکشآپیلصاہللہیلعفملسدبعاہللنبایبےکاپسدتوتامالؾےکےئلرشتفیےلاجںیئآپیلصاہللہیلعفملساسیکرطػ
دگوہرپ ااروہرکےلچافراملسمؿیھبےلچافرہیوشرفایلزنیمیھتبجیبنرکمییلصاہللہیلعفملساسےکاپسےچنہپوتاسےناہک
ھجمےس دفرروہاہللیکمسق اہمترےدگوہیکدبوب ےس ےھجمفیلکتوہیتےہااصنر ںیمےس اکیآدیم ےناہکاہللیکمسقر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملساکدگاھھجت ےسز ادہاپزیکہےہسپدبعاہللیکوقؾ ںیماکیآدیمہصغ ںیمآایگرھپدفونںرطػ ےکاسویھتں وک
ہصغ آایگ افر اوہنں ےن ڑھچویں اہوھتں افر داکں ےس اکیدفرسے وک امران رشفعرک د ا رافی اتہک ےہںیمہ ہیدحثی یچنہپ ےہہک
اؿےکابرےںیمہیآتیانزؽوہیئافرارگومنینمیکدفامجںیتعڑلزپںیوتاؿدفونںےکدرایمؿحلصرکادف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعیسیق،رمتعم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوبلہجےکلتقےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
اوبلہجےکلتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 165

راوی ً :لی ب ٩حرض سٌسی ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ،س٠امی ٪تیِم ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َّ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟش ٌِس ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة َحسث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
َّ
رفا َئ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ی ُِ ٨وزُ َ٨َ ٟا َ٣ا َػ َ ٍَ ٨أَبُو َج ِض َٕٓ ١اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ٓ ََو َج َس ُظ َٗ ِس َ َ
ُضبَ ُط ابِ َ٨ا ًَ ِ َ

َحًَّی بَ َز َک َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ بِٔ ٔ ٠ح َیتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢آَ ِ ٧ت أَبُو َج ِض َٕ٘ َٓ ١ا ََ ٢و َص َِِ ٓ ١و ََ ٚر ُج َٕ َٗ ١ت ِ٠ت ُُ٤و ُظ أَ ِو َٗا ََ َٗ ٢ت َُ ٠ط َٗ ِو ُُ ٣ط َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢أَبُو
ِٔ ٣حَ٠ز ٕ َٗا َ ٢أَبُو َج ِض َِٕ ٠َٓ ١و َُِْرُ أَکَّارٕ َٗ َت َ٠ىٔی
یلع نب رضح دعسی ،اامسلیع نب ہیلع ،امیلسؿیمیت ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام امہںیمےس وکؿےہوجاوبلہجوکمتخرکےک داھکےئوترضحتانبوعسمد ےئگوتاوہنںےنرفعاءےکوٹیبںوکداھکی
ہکاوہنںےناوبلہجوکامرد اےہافرفہڈنھٹاوہےنفاالےہانبوعسمدےناسیکداڑیھڑکپرکرفام اایکوتاوبلہجےہاسےناہکایک
م
 مےناےنتڑبےیسکافرآدیموکیھبلتقایکےہ ااسےناہکاسیکوقؾےنلتقایکےہاوب حلزےتہکںیہہکاوبلہجےنہکاگلاکشہک
ےھجماسکؿےکالعفہیسکافرےنلتقایکوہات۔
رافی  :یلعنبرضحدعسی،الیعمسنبہیلع،امیلسؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اوبلہجےکلتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 166

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩ز برکاویٌ٣ ،ت٤ز ،حرضت ا٧ص

رکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ

َّ
١
ََک ُظ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ي ٌِ َ ٥ُ ٠لٔی َ٣ا ٓ ٌََ َ ١أَبُو َج ِض ٕ ١بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َو َٗ ِو ٔ ٢أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ َ٤َ ٛا ذ َ َ

احدمنبرمعرکبافی،رمتعم،رضحتاسنرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنا راشدرفام اوکؿاجاتنےہہکاوبلہجاکایکوہا
ےھجماتبےئآےگدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :احدمنبرمعرکبافی،رمتعم،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسشکوہیدیبعکنبارشػےکلتقےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
رسشکوہیدیبعکنبارشػےکلتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 167

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولیً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب٣ ٩شور ،زہزی ،ابً ٩یی٨ہ ،زہزی ،سٔیا٤ً ،٪ز،
حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ اٟزُّصِز ٔ ُّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة

َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٠ٟٔزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ل ٔ َٔ ٌِ ٜب بِ ٔ٩
رش ٔ
ٖ َٓإَّٔ٧طُ َٗ ِس آذَی اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَتُ ٔح ُّب أَ ِ ٪أَ ِٗ ُت َ٠طُ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ائ ِ َذ ِ ٪لٔی
اِلِ َ ِ َ
َ
َِٓ
ََک َ٣ا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا اَّ ٟز ُج َِ َٗ ١س أَ َرا َز َػ َس َٗ ّة َو َٗ ِس ًَ َّ٨اَ٧ا َٓ َ٤َّ ٠ا َسُ ٌَ ٔ٤ط َٗا َ٢
َْل ُٗ َِٗ ١ا ََٓ ١ِ ُٗ ٢أ َتا ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َوذ َ َ
َّ
َ
رک ُظ أَ َِ َ ٧ ٪س ًَ ُط َحًَّی ٨ِ َ ٧و َُز إلٔ َی أَ ِّی َط ِی ٕئ َي ٔؼْرُ أَ ِ٣زُ ُظ َٗا ََ ٢و َٗ ِس أَ َر ِز ُت أَ ِ٪
َوأي ِّـا َواہللٔ ََ ٟت َُ ٨َّ ٠ُّ ٤ط َٗا َ ٢إَّٔ٧ا َٗ ِس ات َب ٌِ َ٨ا ُظ ِاْل ََ ٪وَ ِ َ ٧

ک ن َٔشائ َ َ٨ا َٗا ََٟ ٢طُ
 ١ا َِ ٌَ ٟز ٔب أَِ َ ٧زصََ ُ٨
ُت ِشَٔ ٔ ٠ىٔی َس َّٔ٠ا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َتزِ َصُ٨ىٔی َٗا َ٣َ ٢ا تُزٔی ُس َٗا ََ ٢تزِ َصُ٨ىٔی ن َٔشائََٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أََ ِ ٧ت أَ ِج َُ ٤
ک َّ ِ
اْٟل ََ ٣ة َي ٌِىٔی ِّ
اٟش ًَل َح َٗا َ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ٢
َت ِز َصُ٨ونٔی أَ ِو ََّل َز َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢ي َُش ُّب ابِ ُ ٩أَ َح ٔسَ٧ا َٓ ُی َ٘ا ُُ ٢رص َٔ ٩فٔی َو ِس َْ٘ ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َو َلَ٧ ٩ِٔ ٜزِ َصَ ُ٨
رش َٗا ََ َٓ ٢حاؤُا ٓ ََس ًَ ِو ُظ َِ ٟی ًّل َٓ َ٨زَ َ ٢إَِٔ ٟیض ٔ َِٗ ٥ا َُ ٢سٔ َِیا َُٗ ٪ا َ٢
َو َوا ًَ َس ُظ أَ َِ ٪یأِت َٔی ُط بٔا َِ ٟحار ٔٔث َوأَبٔی ًَ ِب ٔص بِ َٔ ٩جبِر ٕ َو ًَبَّاز ٔبِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
َُِْرُ ًَ ِ٤ز ٕو َٗاَِ ٟت َُ ٟط ا َِ ٣زأَتُ ُط إنِّٔی َِلَ ِس ََ ٍُ ٤ػ ِو ّتا َٛأَُ َّ ٧ط َػ ِو ُت َزَٗ ٕ ٦ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َص َذا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َو َرؿٔی ٌُ ُط َوأَبُو َ٧ائ ٔ ََ ٠ة إ ٔ َّ٪
اس َت ُِ ٨ِ َٜ٤ت ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُسو٥ِ َُٜ٧
ال َ ٔ
اب َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س إنِّٔی إٔذَا َجا َئ ٓ ََش ِو َٖ أَ ُُّ ٣س َیسٔی إلٔ َی َرأِ ٔسطٔ َٓإٔذَا ِ
ِرک َیَِ ٟ ٥و زُعٔ َی إلٔ َی ك َ ٌِ َٕ ٨ة َِ ٟی ًّل َِلَ َج َ
ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٗا َ٢
رط ن َٔشا ٔ
ک رٔیحَ اِّ ٟل ٔ
َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َ٧زَ ََ٧ ٢زَ ََ ٢وص َُو َُ ٣ت َو ِّط ْح َٓ َ٘اُٟوا َ٧حٔ ُس َٔ ٨ِ ٣
یب َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥ت ِحًٔی ُٓ ًَلُ َ ٧ة ه ٔ َی أَ ًِ َ ُ

َٓ َتأ ِ َذ ُ ٪لٔی أَ ِ ٪أَ ُط َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥ط َٗا ََ ٢ن ٌَ َُِ ٓ ٥ظ ََّٓ ٥ت َ َ٨ا َو ََٓ ٢ظَ َّ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َتأ ِ َذ ُ ٪لٔی أَ ِ ٪أَ ًُو َز َٗا ََٓ ٢ا ِس َت َِ ٩ِ ٣ٔ ٩َ َٜ ٤رأِ ٔسطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢زو٥ِ َُٜ٧
َٗا ََ َ٘ َٓ ٢تُ٠و ُظ
ااحسؼنبا ربامیہیلظنح،دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحنبوسمر،زرہی،انبہنییع،زرہی،ایفسؿ،رمع،رضحتاجربریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا بعک نب ارشػ وک وکؿ لتقرکے اگ ویکہکناس ےن اہلل افر اس ےک
ر اؽ یلص اہلل ہیلعفملس وک فیلکت  اچنہیئ ےہ دمحم نب ہملسم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس دنسپ رکےت
ںیہہکںیماےسلتقرکفںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہںاوہنںےنرعضایکآپیلصاہللہیلعفملسےھجمااجزتدںیہکںیم
وج وہکں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ہہ ےل فہ اس ےک اپس آےئ افر اس ےس اہک افر اےنپ افر  رور یلص اہلل ہیلع فملس ےک
درایمؿاکیرفیضایبؿایکافراہکہیآدیممہےسدصہقفوصؽرکاتےہافرںیمہتقشمںیمڈاؽراھکےہبجبعکےنانسوتاس
ےناہکاہللیکمسقایھبافرولگیھباسےسگنتوہںےگانبہملسمےن اہکابوتمہاؿیکاابتعرکےکچںیہافرمہاےساسےک
اعمہلماکااجنؾدےھکیریغبوھچڑاندنسپںیہنرکےتزمدیاہکہکریماارادہےہہکوتےھجمھچکدےدےبعکےناہک مریمےاپسرنہ
ایکزیچروھکےگانب ہملسمےن اہکوج ماچوہےگبعکےناہک  ماینپتورںیتریمے اپس رنہرھکدفانبہملسم ےناہک وتوترعب اک
وخوصبرت آدیم ےہ ایک مہ ریتے اپس اینپ تورںیت رنہ رںیھک بعک ےن اہک ااھچ  م اینپ افالد رگفی رھک دف انب ہملسم ےن اہک
امہرے وٹیبں وک اگیل دی اجےئ یگ وت اہک اجےئ اگ فہ دف فقس وجھکر ےک دبےل رگفی راھک ایگ ےہ اہتبل مہ اہحلس ریتے اپس رگفی رھک
ےتکسںیہاسےناہککیھٹےہانبہملسمےناسےسفدعہایکہکفہاسےکاپساحرثایبسبعنبربجافرابعدنبرشبوکےلآےئ
اگسپہیولگاسےکاپس ےئگافرراتےکفتقاےسالب افہ اؿیکرطػآےناگلوت اےساسیکویبیےناہکںیمآفازیتنسوہں
وگ  اہک فہ وخؿیکآفازےہ بعکےناہک ہیدمحمنب ہملسم افراساکراضیعاھبیئ افراوبان ہلےہافرزعمزآدیم وکارگراتےکفتق
یھبزینہابزییکرطػالب ا اجےئوتاےسیھبوبقؽرکاتیلےہدمحمریضاہللےناےنپاسویھتںےس ہہد اہکبجفہآےئاگںیماس
ےک رس یک رط ػ اےنپ اہھت وک ڑباھؤں اگ بج ںیم اےس ہضبق ںیم ےل ولں وت  م ہلمح رک دانی سپ بج ےچی ارتا وت اس ےن اچدر افڑیھ
وہیئ یھت اؿ رضحات ےن اہک مہ آپ ےس وخوبش یک کہم وسحمس رک رےہ ںیہ اس ےن اہک اہں ریمی ویبی الفں ےہ وج رعب یک
توروتں ںیم بس ےس ز ادہ وخوبش وک دنسپ رکےن فایل ےہ انب ہملسم ےن اہک ایک وت ےھجم وخوبش  اےنھگن یک ااجزت دے اگ اس ےن اہک
 اوھگن رھپ دفابرہ اہک ایک وت ےھجم دفابرہ  اےنھگن یک ااجزت دے اگ اس رمہبت اوہنں ےن اےکس رس وک اقوب ںیم ایل افر اہک ہلمح رک دف سپ
اوہنںےناےسلتقرکد ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحنبوسمر،زرہی،انب ہنییع،زرہی،ایفسؿ،رمع ،رضحتاجربریض
اہللاعتٰیلہنع

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

زغفئربیخےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئربیخےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ،١اب٠ً ٩یہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َّ
َّ
رفَ ٔ ٛب ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرَ ٔ ٛب أَبُو كَ َِ ٠ح َة
ًََِ ٠یطٔ َو َسَُ ٥َ ٠زَا َخ ِیب َ َر َٗا َََ ٓ ٢ؼِ ٠ی َ٨ا ً ٔ َِ ٨س َصا َػ ًَل َة ا َِ َِ ٟساة ٔبٔ ََِٕ ٠ص َ َ
یٕ أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َٓأ َ ِج َزی ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُز َٗا َٔ ٚخ ِیب َ َر َوإ ٔ َُّ ٪ر َِ ٛبًٔی ََ ٟت َُّ ٤ص َٓد ٔ َذ ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
َوأََ٧ا َرز ٔ ُ
َّ
رس ِاْل ٔ َز ُار ًَ َِٓ ٩د ٔ ٔذ ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإنٔ ِّی َِل َ َری بَ َی َ
اق َٓد ٔ َذ ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠واَ ِ ٧ح َ َ
َّ
یَٗ ٩اََ ٟضا ث َ ًَل َث َٔ ٣زا ٕر
َخبَ ِت َخ ِیبَرُ إَّٔ٧ا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا بٔ َشا َحةٔ َٗ ِوََ ٕٓ ٦شا َئ َػ َبا ُح ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ
ْق َی َة َٗا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ َ ٔ
َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َز َخ َ ١ا ِِ َ ٟ

یص َٗا ََ ٢وأَ َػب ِ َ٨ا َصا ًَ َِ ٨و ّة
َخ َد ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦إلٔ َی أَ ًِ َ٤أٟض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا َِ ًَ ٢ب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا َوا َِ ٟدَ ٔ٤
َٗا ََ ٢و َٗ ِس َ َ

زریہ نب رحب ،اامسلیع ،انب ہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ
فاولںےسگنجیکسپمہےنربیخےکرقبیچنہپرکرجفیکامنزادنریھےںیمادارکیلاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسافراوبہحلط اار
وہ ےئگ افر اوبہحلط ےکےھچیپ ںیم  اار وہایگ اہلل ےک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن  ااری ربیخیکویلگںیک رطػ دفڑایئ افر ریما انٹھگ اہلل
ےکیبنیلصاہللہیلعفملسیکراؿےسگلاجاتاھتیبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکراؿےساچدردجاوہیئگیھتافرںیمےناہللیکیبنیلص
کُ ربیخ فریاؿ وہ ایگ ویکہکن مہ
اہلل ہیلع فملس یک راؿ یک دیفسی دیھکی سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس یتسب ںیم ےچنہپ وت رفام ا اَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ
بجیسکوقؾےکدیماونںںیمارتےتںیہوتڈراےئوہےئولوگںیکحبصربیوہاجیتےہاسہلمجیکآپیلصاہللہیلعفملسےننیت
رمہبترفام اافرالہ ربیخاس فتقاےنپاےنپاکومںیک رطػےلکنوہےئ ےھتوتاوہنں ےناہکدمحمآ ےئگافر ضعبرافویںےناہک ہک
آپیلصاہللہیلعفملسافررکشلآےئگافرمہےناےسزربدیتسحتفرکایل۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمس،انبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت رٔ ِز َٖ أَبٔی كَ َِ ٠ح َة یَ ِو َ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َّ
َخ ُجوا ََ ٣وا ٔط َی ُض ِ٥
َخ ِیب َ َر َو َٗ َسمٔی َت َُّ ٤ص َٗ َس ََ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أ َت ِی َ٨اص ُِ ٥ح ْٔ َن بَزَُ َِت اٟظ ُِ ٤ص َو َٗ ِس أَ ِ َ

َخبَ ِت
یص َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
َخ ُجوا بٔ ُٔ ُؤوسٔض ٔ َِ ٥و َ٣کَاتٔٔ٠ض ٔ َِ ٥و ُ٣زُورٔص َِٔ٘ َٓ ٥اُٟوا َُ ٣ح َّْ ٤س َوا َِ ٟدَ ٔ٤
َو َ َ
یَٗ ٩ا َََ ٓ ٢ضزَ َُ ٣ض ِ ٥اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
َخ ِیبَرُ إَّٔ٧ا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا بٔ َشا َح ٔة َٗ ِوََ ٕٓ ٦شا َئ َػ َبا ُح ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ربیخ ےک دؿ اوبہحلط ےک ےھچیپ  اار اھت افر ریما
دقؾر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکدقؾوکگلراہاھتسپمہاؿےکاپساسفتقآےئبج ارج لک اکاھتافراوہنںےناےنپ
اجونرفںوکاکنؽایلاھتافروخددرااتینںافروٹرک اںافردروتخںرپھڑےنھےکےیلرایسںےلرکابرہ لکرےہےھتاوہنںےناہکدمحم
یلصاہلل ہیلعفملس ہعمب رکشلآ ےئگںیہ افرر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےنرفام ا ربیخربابد وہایگویکہکن بج مہ یسکوقؾ ےکدیماؿ
ںیمارتےتںیہوتڈراےئوہےئولوگںیکحبصربیوہاجیتےہسپاہللربازعلتےناںیہنتسکشےسدفاچرایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،نرض ب ٩ط٤ی ،١طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ی٩
َ٣إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَتَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َر َٗا َ ٢إَّٔ٧ا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا بٔ َشا َح ٔة َٗ ِوََ ٕٓ ٦شا َئ َػ َبا ُح ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ

ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼنبوصنمر،رضننب،لیم،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےت
ںیہہک بجر اؽاہللربیخرشتفی الےئوتآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ابج مہ یسکوقؾےکدیماونں ںیمارتےتںیہوت فہ اؿ

نجولوگںوکاؿےکےئلتہبرباوہاتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼنبوصنمر،رضننب،لیم،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بً ٩باز ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١یزیس ب ٩ابی ًبیس ٣ولی حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ًَٔ ٩بَّاز َٕٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥وص َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َخ ِیب َ َر َٓ َت َشْ َّ ِرَ ٧ا َِ ٟی ًّل
َِ ٣ول َی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا ََ َ ٢

اْعا َٓ َ٨زَ َ ٢یَ ِح ُسو بٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ي ُ٘و ُ٢
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوٌَ ٔ ٟٔ ٦ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ أَ ََّل ُت ِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ٔ ٩ِ ٣صُ َِ ٨ی َضات ٔ َ
ک َوک َ َ
اًَ ٪ا ْٔ ٣ز َر ُج ًّل َط ٔ ّ
َّ
ِرف ٓ َٔس ّ
َک َ٣ا ا ِٗ َت َٔ ِی َ٨ا َوثَب ِِّت اِلِ َٗ َِس َا ٦إ ٔ ََِّ ٪ل َٗ ِی َ٨ا َوأَ ِِ َ ْٟٔ٘ن
ائ َ ٟ
اُ ٠ٟض ََِّ ٟ ٥و ََّل أََ ِ ٧ت َ٣ا اصِ َت َسیِ َ٨ا َو ََّل َت َؼ َّس ِٗ َ٨ا َو ََّل َػ َِّ ٠ی َ٨ا َٓاُ ٔ ِ
َسٜٔی َّ ٨ة ًَ َِ ٠ی َ٨ا إَّٔ٧ا إٔذَا ٔػیحَ ب ٔ َ٨ا أَ َت ِی َ٨ا َوب ٔ ِّ
اٟؼ َیاحٔ ًَ َّوُٟوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠صَ َذا َّ
اٟشائ ٔ ُٙ
َ
اُصَ٧اص ُِ٥
َٗاُٟوا ًَا ْٔ ٣ز َٗا َ ٢یَزِ َح ُ٤طُ اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و َج َب ِت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو ََّل أَ َِ ٣ت ٌِت َ َ٨ا بٔطٔ َٗا ََٓ ٢أ َت ِی َ٨ا َخ ِیبَرَ َٓ َح َ ِ
اض ََ ٣شا َئ ا َِ ٟی ِوَّ ٔ ٦أ ٟذی ُٓتٔ َح ِت
َحًَّی أَ َػابَت ِ َ٨ا َِ ٣د ََ ٤ؼ ْة َطس َ
ٔیس ْة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َٓ َت َح َضا ًَ َِ ٠یَٗ ٥ِ ُٜا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ َِ ٣سی اُ ٨َّ ٟ
وَ٘ َٓ ٪اُٟوا ًَل َی
ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِو َٗ ُسوا َ ْٔ٧راّ٧ا َٛثْٔ َر ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َص ٔذظ ٔاَ ْ٨ِّ ٟرا ًَُ ٪ل َی أَ ِّی َط ِی ٕئ تُوٗ ٔ ُس َ

رسو َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١أَ ِو
َِ ٟح َٕٗ ٥ا َ ٢أَ ُّی َِ ٟح َٕٗ ٥اُٟوا َِ ٟح ُ ٥حُ ُ٤ز ٔ ِاْل ٔ ِن ٔش َّی ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِزٔي ُ٘وصَا َوا ُِ ٔ ٛ
َاک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َت َؼ َّ
اَ ٚی ُضوز ٔ ٓ ٕ
َص َٓت َ َ٨ا َو َ ٢بٔطٔ َس َ
ی َ ٔ ٟی ِ ٔ
یُ ِضزٔي ُ٘وصَا َو َي ِِ ٔشُ٠و َصا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِو ذ َ
رضبَطُ
اٖ ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ک َ َ
اَ ٪س ِی ُ
ٕ ًَا ٔ٣ز ٕٓ ٔیطٔ ٗ ٔ َ ْ
َ
ات ٔ٨ِ ٣طُ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ َُٔ٠وا َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة َوص َُو آخٔذْ ب ٔ َیسٔی َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َرآنٔی َر ُسو ُ٢
اب ُر َِ ٛب َة ًَا ٔ٣ز ٕٓ َََ ٤
َو َی ِز ٔج ٍُ ذُبَ ُ
اب َس ِی ٔٔطٔ َٓأ َػ َ
اک أَبٔی َوأُم ِّی َز ًَ ُ٤وا أَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا َحب ٔ َم ًَ َُ٠٤طُ َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َُ ٟط ُُِٗ ٠ت
َک ُُِٗ ٠ت َُ ٟط ٓ ََس َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ساّ ٔ ٛتا َٗا َ٣َ ٢ا َ ٟ

ُٓ ًَل َْ ٪و ُٓ ًَل َْ ٪وأ ُ َس ِی ُس بِ ُ ٩حُ َـِْر ٕاِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذ َب ََٗ ٩ِ ٣ا َُ ٟط إ ٔ َُّ َٟ ٪ط َِلَ ِج َزیِ َٔ ٩و َج َ ٍَ ٤بَْ ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ إُٔ َّ ٧ط ََ ٟحاص ْٔس َُ ٣حاص ْٔس
رح َْٓ ِ ٔن َوفٔی رٔ َوایَةٔ ابِ َّٔ ًَ ٩باز ٕ َوأَ َِ ٙٔ ٟسٜٔی َّ ٨ة ًَ َِ ٠ی َ٨ا
ْعب ٔ ٌّی ََ ٣شی ب ٔ َضا ِٔ ٣ث َ٠طُ َو َخاَ ٟ
َٕ ُٗت َ ِی َب ُة َُ ٣ح َّّ ٤سا فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ فٔی َ ِ
َٗ ََّ َ ١

ہبیتق نبدیعس ،دمحم نب ابعد ،اح م نب اامسلیع ،سیدی نب ایبدیبع ومیل رضحتہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک مہ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہربیخیکرطػےلکنافرراتےکفتقرفسایکوقؾںیمےساکیآدیمےناعرمنباوکعریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ںیمہ اےنپ ااعشر ںیم ےس ھچک رعش ہن انسںیئ ےگ افر اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشرع ےھت
اعرم وقؾ ےک اسھت ارتے افر ہی رعش ےہک۔ اے اہلل ارگ وت امہری دمد ہن رکات وت ںیمہ دہاتی ہن یتلم ہن مہ زوکة ادا رکےت افر ہن امنز
زپےتھسپوتںیمہاعمػرک دےیہیامہریبلطےہافرمہھجترپدفاوہںافرامہرےدقومںوکوبضمطرکدےارگمہدونمشں
ےس اقمہلب رکںی افر مہ رپ یلست انزؽ رفام بج مہ وک آفاز دی اجیت ےہ وت مہ چنہپ اجےت ںیہ افر آفاز دےنی ےک اسھت یہ ولگ مہ رپ
رھبفہسرکےتیلںیہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیاکنہےنفاالوکؿےہاحصہبےنرعض ایکاعرمےہآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ااہللاسرپرمحرفامےئوقؾںیمےساکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽاسرپرتمحفابجوہیئگاکشآپیلص
اہللہیلعفملسںیمہیھباسےسدیفتسمرکےتمہریبخںیمےچنہپافراؿاکاحمرصہرکایلاہیںکتہکںیمہتخسوھبکیگلرھپآپیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اےبکشاہللےنریبخاہمترےےئلحتفرکد اےہبجولوگںےناشؾیکاسدؿسجدؿریبخاؿےکےئلحتف
ایکایگوتولوگںےنتہبز ادہآگالجیئر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیآگیسیکےہافرسکزیچرپ مالجرےہوہ؟احصہب
ےنرعضایکوگتش،آپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام اوکاسنوگتشاحصہب ےنرعضایکرھگولیدگوہاکوگتشر اؽاہللےن رفام ا
اےس اڈنلی دف افر اہڈنویں وک وتڑ ڈاول اکی احصیب ےن رعض ایک ایک مہ اےس اڈنلی دںی افر اہڈنویں وک دوھںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام اااسی رکولبجولوگں ےنفصدنبییکوتاعرمیک ولتاروھچیٹیھتاوہنںےنوہیدییکیلڈیلرپفہولتارامرینکیلولتاریک
داھرفاسپآرکاعرمےکزاونںرپیگلسپفہاسےسوفتوہےئگسپبجاحصہبفاسپولےٹوترضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےن
ریمااہھتڑکپ رکاہک بجر  اؽاہللےنےھجماخومشداھکیوت رفام اےھجتایکےہںیمےن رعض ایکایکریمےامںابپآپ یلصاہللہیلع
فملس رپ رقابؿ ولوگں ےن امگؿ ایک ےہہک اعرم ےک ماؾ اامعؽربابد وہ ےئگ ںیہآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا سک ےن ہی ابت یہک
ےہ ںیم ےن رعض ایک الفں الفں افر ادیس نب ریضح ااصنری ےنآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا سج ےن ہی ابتیہکوھجٹ اہک ےہ
اسےکےئلدفرہاارجےہافرآپیلصاہللہیلعفملسےناینپدفونںاویلگنںوکعمجایکافررفام اہکاسےناسرطحاہجدایکسجیک
اثمؽرعبںیمتہبمکےہوجاسراہتسںیمایسرطحالچوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبابعد،اح منبالیعمس،سیدینبایبدیبعومیلرضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئربیخےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ،٩٤اب ٩وہب ،ابً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ،
حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َن َش َبطُ َُِْرُ ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٓ َ٘ا َ٢
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٔیسا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ا ٪یَ ِو َُ ٦خ ِیب َ َر َٗا َت َ ١أَخٔی ٗ ٔ َت ّاَّل َطس ّ
ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ

ک َو َط ُّٜوا ٓ ٔیطٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
َار َت َّس ًََِ ٠یطٔ َس ِی ُٔطُ َٓ َ٘ َت َ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِػ َح ُ

ات فٔی س ًَٔلحٔطٔ َو َط ُّٜوا فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِ٣زٔظ ٔ َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ َٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِیب َ َر َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا
َر ُج َْ ٣َ ١
اب أَ ًِ َ٣َ ٥ُ ٠ا َت ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
َک َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ائ ِ َذ ِ ٪لٔی أَ ِ ٪أَ ِر ُجزَ َ ٟ

َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ َِ ٟو ََّل اہللُ َ٣ا اصِ َت َسیِ َ٨ا َو ََّل َت َؼ َّس ِٗ َ٨ا َو ََّل َػ َِّ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َسٗ َِت َوأَِ٧زٔ٩َِ ٟ
وِ َٗ ٪س َب َِ ِوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ َـ ِی ُت َر َجزٔی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َسٜٔی َّ ٨ة ًَ َِ ٠ی َ٨ا َوثَب ِِّت اِلِ َٗ َِس َا ٦إ ٔ ََِّ ٪ل َٗ ِی َ٨ا َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َذا ُُِٗ ٠ت َٗا َُ ٟط أَخٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَزِ َح ُُ ٤ط اہللُ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ٪
ات َجاص ّٔسا
ات بٔ ٔش ًَلحٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠
وَ ٪ر ُج َْ ٣َ ١
و ٪اٟؼَّ ًَل َة ًََِ ٠یطٔ َي ُ٘وَ ُٟ
اسا ََ ٟی َضاب ُ َ
ّ َ٧

اب ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت
َُ ٣حاص ّٔسا َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

اوباطرہ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعارلنمح ،انب فبہ ،انب دبعاہلل نب بعک نب امکل ،ہملس نب اوکع ،رضحت ہملس نب
اوکعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکزغفہریبخےکدؿریمےاھبیئےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہتخسگنجیک
سپاسیکاینپولتارولٹرکاسوکیگلسجےسفہدیہشوہےئگوتااحصبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسےکابرےںیموگتفگ
یکافرا ےسآدیمیکاہشدتںیمکشایکوجاےنپاہحلسےسفافتاپاجےئافرایسرطحاسےکضعباحالتںیمکشایکہملسےناہک
بجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسریبخےسولےٹ وت ںیمےن رعض ایکاےاہلل ےک ر اؽ!آپیلصاہللہیلعفملسےھجم ااجزتدںی
ہکںیمآپیلصاہللہیلعفملس وکھچکرزجہیااعشرانسؤںوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےسااجزتدےدی رضحترمعریض
اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن اہک وج ھچک وہک  اچ ھجمس رک وہک وت ںیم ےن ہی رعش اہک اہلل یک مسق ارگ اہلل ںیمہ دہاتی اطع ہن رفامات وت مہ ہن
زوکةادارکےتافرہنامنززپےتھر اؽاہللےنرفام اوتےنچساہک افرمہرپرتمحانزؽرفامافرارگمہاقمہلبرکںیوت ںیمہاثتب دقؾ
روھکافررشمنیکےنقیقحتمہرپز ادیتیکوہیئےہبج ںیماےنپااعشروپرےرک اکوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن رفام ااؿ

ااعشراکےنہکفاالوکؿےہںیمےنرعضایکاںیہنریمےاھبیئےناہکےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاعتیلاسرپرمح
رفامےئ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ضعب ولگ اس یک امنز انجرہ ادا رکےن ںیم اچکچہےت رےہ ےھت افر ےتہک ےھت ہک ہی ااسی
صخش ےہ وج اےنپ اہحلس ےسدیہش وہا ےہ ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن رفام افہ اہللیک ااطتع افراہجد ںیم وکشش رکےت وہےئ
دیہش وہا ےہ انب اہشب ےن اہک رھپ ںیم ےن ہملس نب اوکع ےک ےٹیب ےس وپاھچ وت اوہنں ےن ہی دحثی اےنپ ابپ ےس ےھجم ایبؿیک افر
اسںیمہیاہکبجںیمےن رعضایکہکضعبولگاسیکامنزانجزہادارکےنںیماچکچہرےہےھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا اوہنں ےن وھجٹ اہک ےہ ہکلب فہ اہجد رکےت وہےئ اجمدہ دیہش وہا ےہ افر اس ےک ےئل دفرہا ارج ف وثاب وہاگ افر آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےناینپدفونںاویلگنںےسااشرہرفام ا۔
رافی  :اوباطرہ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعارلنمح ،انب فبہ ،انب دبعاہلل نب بعک نب امکل ،ہملس نب اوکع ،رضحت
ہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زغفئازحابےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚحرضت بزاء

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اب
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦اِلِ َ ِحزَ ٔ
اب َی ُِ ُ٘ ٨
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َٗا َ ٢ک َ َ
اب َو َِ َ٘ ٟس َو َاری اٟتُّ َر ُ
٨َ ٌَ ٣َ ١ا اٟتُّ َر َ
بَ َی َ
اق بَ ِلٔ٨طٔ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢واہللٔ َِ ٟو ََّل أََ ِ ٧ت َ٣ا اصِ َت َسیِ َ٨ا َوَّلَ َت َؼ َّس ِٗ َ٨ا َو ََّل َػ َِّ ٠ی َ٨ا َٓأَِ٧زَٔ ٩َِ ٟسٜٔی َّ ٨ة ًَ َِ ٠ی َ٨ا إ ٔ َّ ٪اِلِ ُل َی َٗ ِس أَبَ ِوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا

َٗا ََ ٢و ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ًَِ ٤َ ٟل َٗ ِس أَبَ ِوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا إٔذَا أَ َرا ُزوا ٓٔت ِ َّ ٨ة أَبَ ِی َ٨ا َو َی ِز َٓ ٍُ ب ٔ َضا َػ ِو َت ُط

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،رضحت رباء رفامےت ںیہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ازحاب ےک
دؿامہرےاسھت یٹااھٹ رےہےھتافر یٹیکفہجےسآپیلصاہلل ہیلعفملسیکٹیپیکدیفسیایٹوہیئیھتافرآپیلصاہللہیلع
فملسرفامرےہےھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 174

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ ،ابواسحاٚ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
َک
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ ٓ ََذ َ َ
ِٔ ٣ث َُ ٠ط إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اِلِ ُل َی َٗ ِس َب َِ ِوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،اس دنس ےک اسھت رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس رطح رفاتی
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 175

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا َر ُسو ُ٢
اب ًَل َی أَ َِ ٛتآ ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رف ا َِ ٟد َِ ٨س ََ ٚوُ ُ٘ ٨ِ َ ٧
 ١اٟتُّ َر َ
اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُِ َ ٧ ٩ح ٔ ُ
َّ
َّ
یَ ٩واِلِ َ ِن َؼارٔ
ِرف َ ٤ُِ ٠ٟٔضا ٔجز ٔ َ
َخة َٔٓاُ ٔ ِ
اُ ٠ٟض ََّّ ٥لَ ًَ ِی َع إَّٔل ًَ ِی ُع ِاْل ٔ َ

دبعاہلل نب ہملسمیبنعق،دبعازعلسینب ایباحزؾ،رضحت لہسنب دعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽ
اہلل یلص اہللہیلعفملس امہرےاپسرشتفی الےئ افر احؽ ہیہک مہ دنخؼ وھکد رےہ ےھت افر دنکوھں رپ یٹ ااھٹ رےہ ےھت وت ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاہللزدنیگوترصػآرختیکزدنیگےہسپوتاہمرجنیافرااصنریکترفغترفام۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 176

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٌ٣ ،اویہ ،ابَ ٩قة ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّ
ُ ََّق َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََّ ٢
ِرف َْ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ
َخ ِظ َٓاُ ٔ ِ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل ًَ ِی َع إَّٔل ًَ ِی ُع ِاْل ٔ َ
َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اعمفہی،انبرقة،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاہلل!زدنیگوترصػآرختیکزدنیگےہوتااصنرافراہمرجنییکترفغترفام
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اعمفہی،انبرقة،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 177

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص
َخة ٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة أَ ِو َٗا ََّ ٢
اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل
بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟی َع ًَ ِی ُع ِاْل ٔ َ
َّ
َک ِ ٦اِلِ َ ِن َؼ َار َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ
َخ ِظ َٓأ َ ِ ٔ
ًَ ِی َع إَّٔل ًَ ِی ُع ِاْل ٔ َ
دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع

فملسےناراشدرفام ااےاہللزدنیگوترصػآرختیکزدنیگےہسپوتااصنرافراہمرجنیرپرکؾرفام
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 178

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،طیبا ٪ب ٩رفور ،یحٌی ،طیباً ،٪بساٟوارث ،ابوتیاح ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا ََ ٢ط ِی َبا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح َح َّسث َ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌ َی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َّ
وَّ ٪
َخ ِظ
وَ ٪و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ض َِ ٥وص َُِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢کَاُ ٧وا یَ ِز َتحٔز ُ َ
اُ ٠ٟض ََّّ ٥لَ َخْ ِ َر إَّٔل َخِْرُ ِاْل ٔ َ
ِرف
َص اِلِ َ ِن َؼ َار َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ َوفٔی َحسٔیثٔ َط ِی َب َ
َص َٓاُ ٔ ِ
ا ٪بَ َس ََٓ ٢ا ِن ُ ِ
َٓا ِن ُ ِ
ییحی نب ییحی ،ابیشؿ نب رففخ ،ییحی ،ابیشؿ ،دبعاولارث ،اوبایتح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رزجہی
ااعشر ےتہک ےھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب اؿ ےک اسھت رزجہی ااعشر ےتہک ےھت افر رفامےت ےھت اے اہلل الھبیئ وت رصػ
آرختیکالھبیئےہسپوتااصنرافراہمرجنییکدمدرفامافرابیشؿیکدحثیںیمافرصنیکہگجافرفغےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ابیشؿنبرففخ،ییحی،ابیشؿ،دبعاولارث،اوبایتح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 179

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَ ِػ َح َ

ی ٩بَا َي ٌُوا َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَل َی ِاْل ٔ ِس ًَل٣َ ٔ ٦ا َب٘ٔی َ٨ا أَبَ ّسا أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َی ا ِٟحٔ َضاز ٔ َط َّ
ک
وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س ِٔ َ ٧ ٚح َُّ ٩أ ٟذ َ
َو َس َّ ٥َ ٠کَاُ ٧وا َي ُ٘وَ ُٟ

َح َّ٤ا ْز َوأ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اَ ٤ٟضا ٔج َز ِظ
ِرف ِْ ٔ ٟلَ ِن َؼارٔ َو ُ
َخ ِظ َٓاُ ٔ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟدْ ِ َر َخِْرُ ِاْل ٔ َ
ُّ

دمحمنباح م،زہب،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدمحمیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبدنخؼےک
دؿ  ہہ رےہ ےھت بج کت امہری زدنیگ ابح  ےہ مہ ےن دمحم یلص اہلل ہیلعفملس ےس امالؾ رپ تعیب یک ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلعفملس
رفامےتےھتاےاہللالھبیئوترصػآرختیکالھبیئےہسپوتااصنرافراہمرجنییکترفغترفام
رافی  :دمحمنباح م،زہب،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١یزیس ب ٩ابی ًبیس ،حرضت س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َي ُ٘وَّلُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ

َّ
َّ
َ َّ ُ
َقز ٕ َٗا ََ ٔ ٘٠َ َٓ ٢یىٔی ُ ًَُل ِْ ٌَ ٔ ٟ ٦ب ٔس
ََ
َخ ِج ُت َٗ ِب َ ١أ ِ ٪یُ َؤذ َ ٪بٔاِلِ ول َی َوکَاِ َ ٧ت َ٘ ٔ ٟا ُح َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ت ِزع َی ب ٔ ٔذی َ َ
َّ
َّ
ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ََص ِخ ُت
ٖ َٓ َ٘ا َ ٢أخ َٔذ ِت َ٘ ٔ ٟا ُح َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َ ٩ِ ٣أَ َخ َذ َصا َٗا َََ ُ ٢لَٔا َُٗ ٪ا ََ َ ٓ ٢
َ
ُ
َّ َ
ُص َخا ٕ
َقز ٕ َو َٗ ِس
ثَ ًَل َث َ َ
ت یَا َػ َبا َحا ِظ َٗا ََٓ ٢أ ِس َُ ٌِ ٤ت َ٣ا بَْ ِ َن ََّلبًَ َ ٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ث َّ ٥اَ ِ ٧سٓ ٌَِ ُت ًَل َی َو ِجهٔی َحًی أ ِز َر ُِ ٛت ُض ِ ٥ب ٔ ٔذی َ َ
اٟز َّؿ ٍٔ َٓأ َ ِر َتحٔز ُ َحًَّی
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِ٤َ ٟا ٔ
أَ َخ ُذوا َي ِش ُ٘ َ
ئ َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ ِر ٔ٣یض ٔ ِ ٥ب ٔ َِ ٨بلٔی َو ُُ ٨ِ ٛت َرا ّٔ ٣یا َوأَُٗو ُ ٢أََ٧ا ابِ ُ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َوا َِ ٟی ِو َُ ٦ی ِو ُُّ ٦
اض َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ٔ َ ٧ي َّی
است َ ِِ َ٘ ٨ذ ُت اَ َ٘ ٠ِّ ٟ
اس َتَِ ٠ب ُت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ثَ ًَلث ْٔ َن بُزِ َز ّة َٗا ََ ٢و َجا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ
اح ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥و ِ
ِ
اغ َٓابِ ٌَ ِث إَِٔ ٟیض ٔ َِّ ٥
اٟشا ًَ َة َٓ َ٘ا َ ٢یَا ابِ َ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ ََ ِٜ٠َ ٣ت َٓأ َ ِسحٔحِ َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ َ٨ا
اہللٔ إنِّٔی َٗ ِس َح َِ ٤ی ُت ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦ا ِ٤َ ٟا َئ َوص َُِٔ ً ٥ل ْ
َویُ ِزز ٔ ُٓىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َ٧ا َٗتٔطٔ َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
ہبیتقنبدیعس،اح منب اامسلیع،سیدینبایبدیبع ،رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعرفامےتںیہہکںیمیلہپاذاؿےسلبقابرہت الہک
ذی رقد ںیم ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس یک افاینٹنں رچ رںیہ ںیھت رضحت ہملس ےتہک ںیہہک ےھجم دبعارلنمح نب توػ اک الغؾ الم افر
اس ےن اہک ر اؽ اہلل یلص ا ہلل ہیلع فملس یک افوینٹنں وک ڑکپ ایل ایگ ےہ وت ںیم ےن اس الغؾ ےس وپاھچ سک ےن ڑکپی ںیہ الغؾ ےن اہک
افطغؿےنرضحتہملسرفامےتںیہہکںیمےنخیچخیچرک نیترمہبت اابصاحہاہکدمہنی ےکدفونںانکرفںکتریمی آفاز ینیئگرھپ
ںیماسےنمیکرطػالچاہیںکتہکںیمےنذیرقدںیمافطغؿےکولوگںوکڑکپایلفہولگافبتبیوںوکاپینالپرےہےھتںیمےن
اےنپریتفںےساںیہنامرانرشفعرکد اافرںیمریتامرےترہےئ ہہراہاھت۔ںیماوکعاکاٹیبوہںافرآجاکدؿوتیمکولوگںیکالہتک
اک دؿ ےہ۔ وت ںیم ہی رزجزپاتھ راہ اہیںکتہک ںیم ےن اؿ ےس افوینٹنں وکڑھچاایل افر اؿ ےس نیت اچدرںی یھب ےل ںیل رافیےتہک
ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر احصہب رشتفی ےل آےئ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن اس وقؾ ےک
ولوگںوکاپینےسرفکراھکےہاحالہکنہیولگایپےسںیہآپیلص اہللہیلعفملساؿیکرطػایھبولگںیجیھبآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااےانباوکع مےناینپزیچںیوتےلںیلںیہاباںیہنوھچڑدفرافیےتہکںیہہکرھپمہفاسپولےٹافرر اؽاہلل

یلصاہللہیلعفملسےنےھجماینپافینٹنرپاےنپےھچیپ اارایکاہیںکتہکمہدمہنیںیمدالخوہےئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اح منبالیعمس،سیدینبایبدیبع،رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ہاط ٥بٗ ٩اس ،٥اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣ز ً٘سیً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ارً ،بساہلل بً ٩بساٟزح٩٤
زارمی ،ابوًلی ح٨فیً ،بیساہلل بً ٩بسا٤ٟحیسً ،رک٣ہ ،اب٤ً ٩ار ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ،حرضت س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی َو َص َذا َحسٔی ُث ُط أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٩
ًَ ِٔ ِ ً ٩
اض بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َٔ َٗ ٢س ِ٨َ ٣ا ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی َة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ًَ ِب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة َوص َُو ابِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَىٔی إٔیَ ُ

وَ ٪طا ّة ََّل تُ ِزو ٔ َیضا َٗا ََ ٌَ َ٘ َٓ ٢س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رش َة ٔ٣ائ َ ّة َو ًََِ ٠ی َضا َخ ُِ ٤ش َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ

َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َج َبا اَّ ٟزَّ ٔ ٛی ٔة َٓإ ٔ َّ٣ا َز ًَا َوإ ٔ َّ٣ا َب َؼ ََٔ ٓ ٙیضا َٗا ََ َٓ ٢ح َ
اس َت َ٘ ِی َ٨ا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اط ِت ٓ ََش َ٘ ِی َ٨ا َو ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًَاَ٧ا ٠ِ ٔ ٟب َ ِی ٌَةٔ فٔی أَ ِػ َّٔ ١
ض
ض ث ُ َّ ٥بَایَ ٍَ َوبَایَ ٍَ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
ا ٪فٔی َو َس ٕم ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َََ ٓ ٢با َي ٌِ ُتطُ أَ َّو َ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٗا ََ ٢وأَي ِّـا َٗا ََ ٢و َرآنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٗا َ ٢بَای ٔ ٍِ یَا َسُ ٤ََ ٠ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٗ ِس بَا َي ٌِ ُت َ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ فٔی أَ َّو ٔ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ز َّّٔل َي ٌِىٔی َِ ٟی َص ٌََ ٣طُ س ًَٔل ْح َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َلانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َح َٔ ّة أَ ِو َز َر َٗ ّة ث ُ َّ ٥بَا َی ٍَ َحًَّی إٔذَا
ض َٗا َ٢
ض َٗا َ ٢أَ ََّل تُ َباي ٔ ٌُىٔی یَا َسُ ٤ََ ٠ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٗ ِس بَا َي ٌِ ُت َ
ا ٪فٔی ٔ ٔ
کَ َ
ض َوفٔی أَ ِو َس ٔم ا٨َّ ٟا ٔ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ فٔی أَ َّو ٔ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
آَخ ا٨َّ ٟا ٔ

َوأَي ِّـا َٗا ََٓ ٢با َي ٌِ ُت ُط َّ
ُک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٔ ٟ٘یىٔی
ُک َّأًٟی أَ ًِ َل ِیت َ
ُک أَ ِو َز َر َٗت َ
اٟثاَ ٔ ٟث َة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی یَا َسُ ٤ََ ٠ة أَیِ ََ ٩ح َح َٔت َ
َ
ک ک َ َّأ ٟذی َٗا َ ٢اِلِ َ َّو َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَبِِٔىٔی
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
ًَ ِِّم ًَا ْٔ ٣ز ًَز َّّٔل َٓأ َ ًِ َل ِی ُتطُ إٔیَّا َصا َٗا َََ ٓ ٢ـ ٔح َ
اٟؼِ٠حَ َحًَّی ََ ٣شی بَ ٌِ ُـ َ٨ا فٔی بَ ٌِ ٕف َو ِاػ َل َِ ٠ح َ٨ا َٗا ََ ٢و ُُ ٨ِ ٛت
َحبٔی ّبا ص َُو أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔسی ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشَ ْٔٛن َر َ
اسُ٠وَ٧ا ُّ

َ
 ٩ِ ٣ٔ ١كَ ٌَا ٔ٣طٔ َو َت َز ُِ ٛت أَصِلٔی َو َ٣الٔی َُ ٣ضا ٔج ّزا إلٔ َی اہللٔ
رف َس ُط َوأَ ُح ُّش ُط َوأَ ِخ ٔس ُُ ٣ط َوآک ُ ُ
َتبٔی ٌّا َ ٔ ٟل َِ ٠ح َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أ ِسقٔی َ َ
َ َّٜ ٣َ ١ة َوا ِخ َتََ ٠م بَ ٌِ ُـ َ٨ا ب ٔ َب ٌِ ٕف أَ َت ِی ُت َط َح َز ّة َٓ ََ ٜش ِح ُت
َو َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ِاػ َل َِ ٠ح َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩وأَصِ ُ

و ٪فٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َاؿ َل َح ٌِ ُت فٔی أَ ِػَ ٔ ٠ضا َٗا ََٓ ٢أ َ َتانٔی أَ ِر َب ٌَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َط ِو ََ ٛضا ٓ ِ
رشَ ْٔٛن ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ٣َ ١ة َٓ َح ٌَُ٠وا َي َ٘ ٌُ َ
َ
ک إٔذِ َ٧ا َزی ُ٨َ ٣از ٕ ٔ٩ِ ٣
َخی َو ًَ َُّ٘ ٠وا س ًَٔل َح ُض َِ ٥و ِ
اؿ َل َح ٌُوا َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أبِ َِ ِـ ُت ُض َِ َٓ ٥ت َح َّو ُِ ٟت إلٔ َی َط َح َزة ٕ أ ُ ِ َ
ک اِلِ َ ِر َب ٌَةٔ َوص ُُِ ٥ر ُٗو ْز َٓأ َ َخ ِذ ُت
أَ ِس َٔ ٔ ١ا َِ ٟوازٔی یَا َ ٤ُِ ٠ٟٔضا ٔجز ٔ َ
یُٗ ٩تٔ َ ١ابِ ُُ ٩زِ َ ٧ی َٕٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِخت َ َرك ِ ُت َس ِیف ٔی ث ُ ََّ ٥ط َس ِز ُت ًَل َی أُو َٟئ ٔ َ

َّ
ُضبِ ُت َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ
س ًَٔل َح ُض َِ َٓ ٥ح ٌَ ُِ ٠ت ُط ٔؿ ِِ ّثا فٔی َیسٔی َٗا َ ٢ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َو َّأ ٟذی َ َّ
َک ََ ٦و ِج َط َُ ٣ح َّٕ ٤س ََّل یَ ِز َٓ ٍُ أَ َح ْس َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣رأِ َس ُط إَّٔل َ َ

ًَ ِی َ٨ا ُظ َٗا َ ٢ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت بٔض ٔ ِ ٥أَ ُسو ُٗ ُض ِ ٥إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َجا َئ ًَ ِِّم ًَا ْٔ ٣ز ب ٔ َز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٌَ ٟب ًَل ٔ
ت ُي َ٘ا ُ٢
َّ
َّ
رشَ ْٔٛن َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ٢
ض َُ ٣ح َّٔ ٕٕ فٔی َس ِبٌْٔ َن ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رف ٕ
َُ ٟط َٔ ِ ٣
رک ْز َي ُ٘وزُ ُظ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ز ًُوص ُِ ٥یَُ َٟ ٩ِ ُٜض ِ ٥بَ ِس ُئ ا ُِ ُٔ ٟحورٔ َوث ٔ َ٨ا ُظ ٓ ٌَََٔا ًَ ُِ ٨ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَِ٧زَ َ٢
َّ
اہللُ َوص َُو َّأ ٟذی ََّ ٛ
َخ ِج َ٨ا
رف َُِ ٠ًَ ٥ِ ٛیض ٔ ِِ ٥اْل َی َة ک ُ ََّ ٠ضا َٗا َ ٢ث ُ ََّ َ ٥
ٕ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥ِ ُٜ٨ِ ًَ ٥وأَیِسٔ َیُ ٨ِ ًَ ٥ِ ُٜض ِ ٥ب ٔ َب ِل َٔ ٜ٣َ ٩ة َٔ ٩ِ ٣ب ٌِسٔ أَ ِ ٪أَهِ َ َ

رف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اَ ٪ج َب َْ ١وص ُِ ٥ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
َرا ٔجٌْٔ َن إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّّٔل بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَْ ِ َن بَىٔی َِ ٟح َی َ
وِ ٓ ٪
َاس َت ِِ َ َ
َ
َّ
ِک َّ
َو َس ََّ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠رقٔی َص َذا ا َِ ٟح َب ََّ ١
َّ َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة
رفٗ ٔ ُ
یت تَٔ ٠
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٛأُ َّ ٧ط كََ ٔ ٠
َ
یٌ ْة ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأ ِػ َحابٔطٔ َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة َ َ
ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن أَ ِو ثَ ًَلثّا ث ُ َّٔ َٗ ٥س ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔوَ ِضزٔظ ٔ ََ ٍَ ٣ربَا ٕح ُ ًَُلَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ض كَ َِ ٠ح َة أُِّ َ ٧سیطٔ ََّ ٍَ ٣
اٟو ِضز ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح َ٨ا إٔذَا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َٗ ِس أَُ ََار
رف ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط َو َ َ
َخ ِج ُت ٌََ ٣طُ بٔ َ َ
رف َض َٓأَبُِ ِِ ٔ ٠ط
ًَل َی هَ ِضز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
َاس َتا َٗ ُط أَ ِج ََ ٍَ ٤و َٗ َت ََ ١راً َٔی ُط َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا َربَا ُح ُخ ِذ َص َذا ا َِ َ ٟ

رسحٔطٔ َٗا َ ٢ث ُ َُّ ٤ُِ ٗ ٥ت ًَل َی
كَ َِ ٠ح َة بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َوأَ ِخبٔرِ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشَ ْٔٛن َٗ ِس أَُ ُ
َاروا ًَل َی َ ِ
َخ ِج ُت فٔی آثَارٔ ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦أَ ِر ٔ٣یض ٔ ِ ٥بٔاِ ٨َّ ٟب َٔ ١وأَ ِر َتحٔز ُ أَُٗو ُ ٢أََ٧ا ابِ ُ٩
أَ َٕ ٤َ ٛة َٓا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٨ا َزیِ ُت ثَ ًَلثّا یَا َػ َبا َحا ِظ ث ُ ََّ َ ٥
َ
َ
َّ ١
اٟش ِض ٔ ٥إلٔ َی َٛتٔ ٔٔطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ک َس ِض ّ٤ا فٔی َر ِحٔ٠طٔ َحًَّی َخََ ٠ؽ َن ِؼ ُ
اٟز َّؿ ٍٔ َٓأ َِ ٟح َُ ٙر ُج ًّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥أ ُػ ُّ
اِلِ َ َِ ٛو َٔ َوا َِ ٟی ِو َُ ٦ی ِو ُُّ ٦

ْق بٔض ٔ َِٓ ٥إٔذَا َر َج ٍَ إلٔ َ َّی َٓار ْٔض أَ َت ِی ُت َط َح َز ّة
ُخ ِذ َصا َوأََ٧ا ابِ ُ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َوا َِ ٟی ِو َُ ٦ی ِو ُُّ ٦
اٟز َّؿ ٍٔ َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا زٔ ُِ ٟت أَ ِر ٔ٣یض ٔ َِ ٥وأَ ًِ ٔ ُ
ََ ٓ ١س َخُ٠وا فٔی َت َـا ُي٘ٔطٔ ًََِ ٠و ُت ا َِ ٟح َب ََ َٓ ١ح ٌَُِ ٠ت أ ُ َر ِّزیض ٔ ِ٥
ْق ُت بٔطٔ َحًَّی إٔذَا َت َـایَ َ ٙا َِ ٟح َب ُ
َٓ َحَِ ٠ش ُت فٔی أَ ِػَ ٔ ٠ضا ث ُ ََّ ٥ر َِ ٣ی ُتطُ ٓ ٌََ َ ِ
ک أَ ِت َب ٌُ ُض َِ ٥حًَّی َ٣ا َخ ََٙ ٠اہللُ َٔ ٩ِ ٣بٌْٔر ٕ ٔ ٩ِ ٣هَ ِضز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل
بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا زٔ ُِ ٟت ََ ٛذَ ٔ ٟ
َخ َُّ ِٔ ٠ت ُط َو َرا َئ هَ ِضزٔی َو َخ َِّ ٠وا بَ ِیىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط ث ُ ََّّ ٥ات َب ٌِ ُت ُض ِ ٥أَ ِر ٔ٣یض ٔ َِ ٥حًَّی أَ ِِ َ٘ ٟوا أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ثَ ًَلث ْٔ َن ب ُ ِز َز ّة َوثَ ًَلث ْٔ َن ُر ِّ ٣حا
آرا ّ٣ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َي ٌِز ٔ ُٓ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابُطُ
رطحُ َ
َي ِش َتد ٔ ُّٔ َ
وَ ٪ط ِیئّا إ ٔ ََّّل َج ٌَُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َ
وَ ٪و ََّل یَ ِ َ

َحًَّی أَ َت ِوا َُ ٣ت َـاي ٔ ّ٘ا ٔ ٩ِ ٣ثََّ ٔ ٨ی ٕة َٓإٔذَا ص ُِِ َٗ ٥س أَ َتاص ًَُِ ُٓ ٥ل ُ ٪بِ ُ ٩بَ ِس ٕر ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َٓ َحَُ ٠شوا یَ َت َـح َِّو ََ ٪ي ٌِىٔی یَ َت َِ َّس ِو ََ ٪و َجَِ ٠ش ُت ًَل َی
ض َ َِق َٕٗ ٪ا َ ٢ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َ٣ا َص َذا َّأ ٟذی أَ َری َٗاُٟوا َٟٔ٘ی َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِٟبَرِ َح َواہللٔ َ٣ا َٓ َار َٗ َ٨ا ُُ ٨ِ ٣ذ ََُٕ ٠ص َی ِز ٔ٣ی َ٨ا َحًَّی اَ ِ ٧تزَ ََ
َرأِ ٔ
رف ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِر َب ٌَ ْة َٗا َََ ٓ ٢ؼٌ َٔس إلٔ َ َّی ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ ِربَ ٌَ ْة ف ٔی ا َِ ٟح َب َٔٗ ١ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ ُِ٨َٜ ٣ونٔی ٔ٩ِ ٣
ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ فٔی أَیِسٔی َ٨ا َٗا ََِ ٠َٓ ٢ی ُ٘ ِ ٥إَِٔ ٟیطٔ َن َ ْ
َک ََ ٦و ِج َط َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ
ا ِٟک َ ًَلَٗ ٔ ٦ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َص َِ ١ت ٌِز ٔ ُٓونٔی َٗاُٟوا َّلَ َو َ ٩ِ ٣أََ ِ ٧ت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أََ٧ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َو َّأ ٟذی َ َّ
ُ
َ َ
َ
ُ َّ َ
َّ َ
رف َج ٌُوا ٓ ََ٤ا
ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل أكُِ ُ٠ب َر ُج ًّل ٔ ٥ِ ٜ٨ِ ٣إَّٔل أ ِز َر ُِ ٛتطُ َو ََّل َی ِلُ٠بُىٔی َر ُج ُْ َٓ ٥ِ ٜ٨ِ ٣ٔ ١ی ِسر َٔٛىٔی َٗا َ ٢أ َح ُسص ُِ ٥أَ٧ا أ ُه َُّٗ ٩ا ََ َ ٢
بَز ٔ ِح ُت َ٣کَانٔی َحًَّی َرأَیِ ُت ٓ ََوار َٔض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َد ََّّ َ ُ٠٠
َخ ُ ٦اِلِ َ َسس ُّٔی
و ٪اٟظ َح َز َٗا ََٓ ٢إٔذَا أَ َّوُ ُٟض ِ ٥اِلِ َ ِ َ
َ
َخَٗ ٔ ٦ا َََ ٓ ٢و َِّ ٟوا
ًَل َی إٔثِزٔظ ٔ أَبُو َٗ َتا َز َة اِلِ َ ِن َؼارٔ ُّی َو ًَل َی إٔثِزٔظ ٔ ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسازُ بِ ُ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ ا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی َٗا ََٓ ٢أ َخ ِذ ُت بٔ ٌٔ َ٨ا ٔ ٪اِلِ َ ِ َ
وک َحًَّی َی َِ ٠ح ََ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابُطُ َٗا َ ٢یَا َسُ ٤ََ ٠ة إ ٔ ِ٪
ُِ ٣سبٔز ٔ َ
َخ ُ ٦ا ِح َذ ِرص َُِّ ٥لَ َي ِ٘ َت ٔل ٌُ َ
یُِ ٠ُٗ ٩ت َیا أَ ِ َ
َخ َو َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َح ٌَّ ٙواَ ٨َّ ٟار َح ًٌََّ ٓ ٙل َت ُح ِ ١بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن َّ
اٟظ َضا َزة ٔ َٗا ََ َٓ ٢د َِّ ٠ی ُت ُط َٓا َِ ٟت َقی
َُ ٨ِ ٛت تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
رف ٔسطٔ َو َٔ ٟح َ ٙأَبُو َٗ َتا َز َة
ص َُو َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ َ ٌََ ٓ ٢
رف َس ُط َوكَ ٌَ َُ ٨ط ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ َ٘ َٓ ٩ٔ ٤ت َُ ٠ط َو َت َح َّو ًََ ٢ل َی َ َ
ْق بٔ ٌَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ َ ٩ٔ ٤

َک ََ ٦و ِج َط َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓار ُٔض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤ل ٌَ َ٨طُ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط ٓ ََو َّأ ٟذی َ َّ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل ُ َُبارٔص َِٔ ٥ط ِیئّا َحًَّی
َٟت َب ٔ ٌِ ُت ُض ِ ٥أَ ًِ ُسو ًَل َی رٔ ِجل َ َّی َحًَّی َ٣ا أَ َری َو َرائٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

َي ٌِ ٔسُٟوا َٗ ِب َُُ ١غ ٔ َّ
اغ َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ زُوا إلٔ َ َّی أَ ًِ ُسو
رشبُوا ُٔ ٨ِ ٣ط َوص َُِٔ ً ٥ل ْ
َقز ٕ َ ٔ ٟی ِ َ
ُ
وب اٟظ ِٔ ٤ص إلٔ َی ٔط ٌِبٕ ٓ ٔیطٔ َ٣ائْ يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ذَو َ َ
و ٪فٔی ثََّ ٔ ٨ی ٕة َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ ُسو َٓأ َ َِ ٟح ُٙ
وََ ٓ ٪ی ِظ َت ُّس َ
رخ ُج َ
رط ّة َٗا ََ ٢و َی ِ ُ
َو َرائ َ ُض َِ َٓ ٥د َِّ ٠ی ُت ُض ُِ ٨ِ ًَ ٥ط َي ٌِىٔی أَ ِج َِ ٠ی ُت ُض ُِ ٨ِ ًَ ٥ط ٓ ََ٤ا ذَاُٗوا ُٔ ٨ِ ٣ط َٗ ِ َ
َ
اٟز َّؿ ٍٔ َٗا َ ٢یَا ثَک ٔ َِ ٠تطُ أ ُ ُّ٣طُ
َر ُج ًّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥أ ُػ ُّٜطُ بٔ َش ِض ٕ ٥فٔی نُ ِِ ٔف َٛتٔ ٔٔطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُخ ِذ َصا َوأََ٧ا ابِ ُ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َوا َِ ٟی ِو ُ ٦یَ ِو ُُّ ٦

َ
َ
رف َسْ ِ ٔن ًَل َی ثََّ ٔ ٨ی ٕة َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت بٔض ٔ َ٤ا أَ ُسو ُٗ ُض َ٤ا إلٔ َی
رک َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َن ٌَ َِ ٥یا ًَ ُس َّو َن ِٔ ٔشطٔ أَ َِ ٛو ًُ َ
ک بُ ِ َ
أ َِ ٛو ًُ ُط ب ُ ِ َ
رک َة َٗا ََ ٢وأ ِر َز ِوا َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َٔ ٟح َ٘ىٔی ًَا ْٔ ٣ز بٔ َش ٔلی َح ٕة ٓ َٔیضا َِ ٣ذ َٗ ْة َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن َو َس ٔلی َح ٕة ٓ َٔیضا َ٣ائْ َٓ َت َو َّؿأ ِ ُت
ئ َّأ ٟذی َح َّ ِْلتُ ُض ِ٨ِ ًَ ٥طُ َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رشبِ ُت ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
َو َ ٔ
َح َ٧ا َٗ ّة ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ٔ١
است َ ِِ َ٘ ٨ذتُ ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ َخ َذ ت ٔ َِ ٠
ک ِاْلٔب ٔ ََ ١وک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ ِ
رشَ ْٔٛن َوک ُ َُّ ١ر ِٕ ٣ح َوب ُ ِز َزة ٕ َوإٔذَا ب ٔ ًَل َْ َ َ ٧ ٢
است َ ِِ َ٘ ٨ذ ُت ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦وإٔذَا ص َُو َي ِظؤی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ب ٔ ٔس َصا َو َس َ٨ا َٔ ٣ضا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ٢
َّأ ٟذی ِ

ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی
اہللٔ َخ ِّ٠ىٔی َٓأََ ِ ٧تد ٔ ُب ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟو٣ٔ ٔ ٦ائ َ َة َر ُج َٕٓ ١أ َ َّتب ٔ ٍُ ا ِِ َ٘ ٟو ًَََ ٓ ٦ل یَ ِب َقی ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ ٣ُ ٥دب ٔ ْر إ ٔ ََّّل َٗ َت ُِ ٠ت ُط َٗا َََ ٓ ٢ـ ٔح َ

َّ
ک َٓ َ٘ا َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ فٔی َؿ ِو ٔ
َک ََ ٣
ئ ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َسُ ٤ََ ٠ة أَتُ َزا َک َُ ٨ِ ٛت َٓاً ًّٔل ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِ ٥وأ ٟذی أَ ِ َ
ورا َٓ َ٤َّ ٠ا َٛظَ ُٔوا ٔجَِ ٠س َصا َرأَ ِوا
ْق ِو َ ٪فٔی أَ ِر ٔ
َح َُ ٟض ًَِ ُٓ ٥ل َْ ٪جز ُ ّ
َاَٗ ٪ا ََ َٓ ٢حا َئ َر ُج ََْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١لٔ َ
ق ُ ََلٔ َ
َاَ٘ َٓ ٪ا ََ َ َ ٧ ٢
إُٔ َّ ٧ض ِِ ٥اْل َُ َٟ ٪ی ِ َ

اَ ٪خْ ِ َر رفُ ِ َسا٨َ ٔ ٧ا ا َِ ٟی ِو َ٦
َرخ ُجوا َصارٔبْٔ َن َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح َ٨ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ُ َُب ّارا َٓ َ٘اُٟوا أَ َتا ُ ٥ِ ٛا ِِ َ٘ ٟو َُ َ ٓ ٦
ض َو َس ِض َ ٥اٟزَّا ٔج ٔ١
أَبُو َٗ َتا َز َة َو َخْ ِ َر َر َّجا َٟت ٔ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ًِ َلانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِض َٔ ِ ْ٤ن َس ِض َ ٥ا َِٟٔارٔ ٔ
ئ َرا ٔجٌْٔ َن إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا ََٓ ٢ب َ ِی َ٤َ ٨ا
َٓ َح َُ ٌَ ٤ض َ٤ا لٔی َجٔ٤ی ٌّا ث ُ َّ ٥أَ ِر َز َٓىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرائَطُ ًَل َی ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ٔ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َّلَ ي ُِش َب َُ ٙط ًّسا َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل َُ ٣شاب ٔ ْ ٙإلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َص َِ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١شاب ٔ ٕٙ
ِ َ ٧ح َُ ٩ن ٔشْرُ َٗا ََ ٢وک َ َ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اب َ ٔ
رک ُٔ َ ٦
ک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َ َلِک َُ ٣ط ُُِٗ ٠ت أَ َ٣ا تُ ِ ٔ
َٓ َح ٌَ َُ ١ئٌی ُس ذََ ٔ ٟ
رشئّا َٗا ََّ ٢لَ إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪یَ ُٜ
َک ّی٤ا َوَّلَ َت َض ُ
ک َوثَ َِ ٨ی ُت
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی َوأُم ِّی ذ َِرنٔی ٓ َْٔلُ َساب ٔ َ ٙاٟزَّ ُج ََٗ ١ا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت اذِصَ ِب إَِٔ ٟی َ
ُ
ِ
رشّٓا أَ ِو َ َ َ
رشّٓا أَ ِو
رفبَ ِل ُت ًََِ ٠یطٔ َ َ
رفبَ ِل ُت ًََِ ٠یطٔ َ َ
رٔ ِجل َ َّی ٓ ََل َ ِ
رش َْٓ ِ ٔن أ ِست َِبقٔی َن َٔ ٔسی ث ََّ ًَ ٥س ِو ُت فٔی إٔثزٔظ ٔ َ َ
رف ُت ٓ ٌََ َس ِو ُت َٗا ََ َ ٢
رش َْٓ ِ ٔن ث ُ َّ ٥إنِّٔی َرٓ ٌَِ ُت َحًَّی أَ َِ ٟح َ٘ ُط َٗا ََٓ ٢أ َ ُػ ُُّ ٜط بَْ ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٗ ِس ُسب ٔ ِ٘ َت َواہللٔ َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ُه َُّٗ ٩ا َََ ٓ ٢ش َب ِ٘ ُت ُط إلٔ َی
ََ
َّ
َّ
َخ ِج َ٨ا إلٔ َی َخ ِیب َ َر ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢ح ٌَ َِِّ ًَ ١م
ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا َٟب ٔ ِث َ٨ا إَّٔل ث َ ًَل َث ََ ٟیا َٕ ٢حًی َ َ
ک َ٣ا ا ِس َت ِِ َِ ٨ی َ٨ا َٓ َثب ِِّت اِلِ َٗ َِس َا٦
ًَا ْٔ ٣ز یَ ِز َتحٔز ُ بٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦تاہللٔ َِ ٟو ََّل اہللُ َ٣ا اصِ َت َسیِ َ٨ا َو ََّل َت َؼ َّس ِٗ َ٨ا َو ََّل َػ َِّ ٠ی َ٨ا َوِ َ ٧ح َُِ ٓ ٩ِ ًَ ٩ـَ ٔ ٠
َّ
َّ
ک َٗا َ٢
َک َربُّ َ
َرف َ ٟ
إ ٔ ََِّ ٪ل َٗ ِی َ٨ا َوأَِ٧زَٔ ٩َِ ٟسٜٔی َّ ٨ة ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص َذا َٗا َ ٢أََ٧ا ًَا ْٔ ٣ز َٗا ََ َ ُ ٢
اب َوص َُو ًَل َی َج َ١ٕ ٤
رف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل ٔ ِن َشا َٕ ٪ید ُُّؼ ُط إ ٔ ََّّل ا ِست ُِظض ٔ َس َٗا َ٨َ َٓ ٢ا َزی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َو َ٣ا ا ِس َت ِِ َ َ
رط بٔ َش ِی ٔٔطٔ َو َي ُ٘و ُِ َٗ ٢س ًَِ ٤َ ٔ ٠ت
َخ َد َُ ُٜٔ٠٣ض ِ٣َ ٥زِ َح ْب یَ ِد ٔ ُ
َُ ٟط یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َِ ٟو ََّل َ٣ا ََّ ٣ت ٌِت َ َ٨ا بٔ ٌَا ٔ٣ز ٕ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َخ ِیب َ َر َٗا ََ َ ٢

َخ ِیبَرُ أَنِّی َِ ٣ز َح ُب َطاكٔی ِّ
َّب َٗا ََ ٢وبَ َز َز َُ ٟط ًَ ِِّم ًَا ْٔ ٣ز َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ًَِ ٤َ ٔ ٠ت َخ ِیبَرُ أَن ِّی
وب أَٗ َِبَِ ٠ت َت َ٠ض ُ
َح ُ
اٟش ًَل ٔح بَ َل َْ ٣ُ ١حز َُّب إٔذَا ا ُِ ُ ٟ

ًَا ْٔ ٣ز َطاكٔی ِّ
رف َج ٍَ
ض ًَا ٔ٣ز ٕ َو َذصَ َب ًَا ْٔ ٣ز َي ِش ُٔ ُ
ُضبَ َتْ ِ ٔن ٓ ََو َٗ ٍَ َس ِی ُ
ٕ َِ ٣ز َحبٕ فٔی تُزِ ٔ
اٟش ًَلحٔ بَ َل َِْ ٣ُ ١ا ْٔ ٣ز َٗا ََٓ ٢ا ِخ َت ََٔ٠ا َ ِ
َٟ ١طُ َ َ

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َس ِی ُٔ ُط ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َٓ َ٘ َل ٍَ أَ َِ ٛح َُ ٠ط َٓکَاِ َ ٧ت ٓ َٔیضا َنٔ ُِشطُ َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة ٓ َ َ
َرخ ِج ُت َٓإٔذَا َن َ ْ
ًَ ١ا ٔ٣ز ٕ َٗ َت ََ ١نٔ َِش ُط َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَ َل َ١
و ٪بَ َل َُ ٤َ ًَ ١
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وَ ُٟ
ک َٗا ََ َٛ ٢ذ َب ََٗ ٩ِ ٣ا َ٢
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ
ًَ ١ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ًَ َُ ٤
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْ َ ٧
ک بَ ُِ َٟ ١ط أَ ِجزُ ُظ ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ٠ىٔی إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َوص َُو أَ ِر َُ ٣س َٓ َ٘ا ََِ ٢ل ُ ًِ ٔلْ َ َّن اٟزَّایَ َة َر ُج ًّل یُ ٔح ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط أَ ِو یُ ٔح ُّب ُط اہللُ
ذََ ٔ ٟ

َو َر ُسوُ ُٟط َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ًًَّ ٔ ٠یا َٓحٔئ ُِت بٔطٔ أَُٗوزُ ُظ َوص َُو أَ ِر َُ ٣س َحًَّی أَ َت ِی ُت بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َش َ ٙفٔی ًَ ِی َِ ٨یطٔ

َخ َد َِ ٣ز َح ْب َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ًَِ ٤َ ٔ ٠ت َخ ِیبَرُ أَنِّی َِ ٣ز َح ُب َطاكٔی ِّ
وب أَٗ َِبَِ ٠ت َت َ٠ض َُّب
َح ُ
اٟش ًَل ٔح بَ َل َْ ٣ُ ١حز َُّب إٔذَا ا ُِ ُ ٟ
َٓب َ َرأَ َوأَ ًِ َلا ُظ اٟزَّایَ َة َو َ َ
َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی أََ٧ا َّأ ٟذی َس َِّ ٤تىٔی أُم ِّی َح ِی َس َر ِظ کََِ ٠یثٔ َُابَا ٕ
َکیطٔ ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ َز ِظ أُوٓ ٔیض ٔ ُ ٥بٔاٟؼَّ ا َٔ َِ ٛی ََّ ١
َرض َب َرأِ َض
ت َٔ
اٟش َِ ٨س َر ِظ َٗا ََ َ ٓ ٢
ا ٪ا ِِ َٔ ٟتحُ ًَل َی َی َسیِطٔ َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ٩
َِ ٣ز َحبٕ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط ث ُ َّ ٥ک َ َ
رض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٩
ًِٔ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ب ٔ َض َذا ا َِ ٟح ٔسیثٔ ب ٔ ُلؤٟطٔ و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ اِلِ َ ِزز ٔ ُّی ُّ
َِم َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اٟشُّ ٔ ٠
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ ب ٔ َض َذا
ًِٔ

اوبرکبنبایبہبیش،اہمشنب اقمس،ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،رکعہمنبامعر ،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبیلعیفنح،دیبع
اہلل نب دبعادیجمل ،رکعہم ،انب امعر ،ا اس نب ہملس ،رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس
ےک اسھت دحہیبی ےک اقمؾ رپ آےئ افر مہ وچدہ  ا یک داداد ںیم ےھت افر امہرے اپس اچپس رکب اں ںیھت فہ ریساب ںیہن وہ ریہ
ںیھت رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ونکںیئ ےک انکرے ھٹیب ےئگ  ا وت آپ ےنداع رفامیئ افر  ا اس ںیم آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےناانپاعلبدنہ ڈاالرافیےتہکںیہہکرھپاسونکںیئںیموجشآایگرھپمہ ےناےنپاجونرفںوکیھبریسابایکافروخد
مہ یھب ریساب وہ ےئگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ درتخ یک ڑج ںیم ھٹیب رک تعیب ےک ےئل الب ا رافی ےتہک ںیہ ہک
ولوگںںیمےسبسےسےلہپںیمےنتعیبیکرھپافرولوگںےنتعیبیکاہیںکتہکبجآدوہولوگںےنتعیبرکیلوتآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اا وبہملستعیب رکف ںیمےن رعضایکاہللےکر اؽ ںیموت بس ےسےلہپتعیبرک اکوہںآپ یلصاہلل
ہیلعفملس ےن رفام ا رھپدفابرہ رکول افر ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن ےھجم داھکیہک ریمےاپس وکیئ اہحلسفریغہ ںیہن ےہ وت ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجماکیڈاھؽاطعرفامیئرھپتعیباکہلسلسرشفعوہایگبجبسولوگںےنتعیبرکیلوتآپیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا اے ہملس ایک وت ےن تعیب ںیہن یک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ولوگں ںیم بس ےس ےلہپ وت ںیم ےن
تعیبیکافرولوگںےکدرایمؿںیمیھبںیمےنتعیبیکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھپرکولرضحتہملسےتہکںیہہکںیمےن
رسیتیرمہبتتعیبیکرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجم رفام ااےہملسفہڈاھؽاہکں ےہوجںیمےنےھجتدییھتںیمےنرعض
ایک اے اہلل ےک ر اؽریمے اچچ اعرم ےکاپس وکیئ اہحلسفریغہ ںیہن اھت فہ ڈاھؽ ںیم ےن اؿ وکدےدی رضحتہملس ےتہک ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرکسمازپےافررفام اہکوتیھباسآدیمیکرطحےہہکسجےنبسےسےلہپداعیکیھتاےاہللےھجم
فہ دفتس اطع رفام وج ےھجم ریمی اجؿ ےس ز ادہ ایپرا وہ رھپ رشموکں ےن ںیمہ حلص اک اغیپؾ اجیھب اہیں کت ہک رہ اکی اجبن اک آدیم
دفرسیاجبناجےناگلافرمہےنحلصرکیلرضحتہملس ےتہکںیہہکںیمےنرضحتہحلطنبدیبعاہللیکدختمںیماھتافرںیماؿ

ےکوھگڑےوکاپینالپاتاھتافراےسرچا ارکاتافراؿیکدختمرکاتافراھکانیھباؿےکاسھتیہاھکاتویکہکنںیماےنپرھگفاولںافر
اےنپ امؽفاابسبوکوھچڑرک اہللافراس ےکر اؽیلصاہللہیلعفملسیک رطػرجہترک آ ا اھترھپ بجامہریافرہکمفاولں یک حلص
وہیئگافراکیدفرسےےسلیموجؽوہےناگلوتںیماکیدرتخےکاپسآ اافراسےکےچیےساکےٹنفریغہاصػرکےکاس
یک ڑجںیمٹیلایگافرایسدفراؿہکمےکرشموکںںیمےساچرآدیمآےئافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرباالھبےنہکےگلےھجماؿ
رشموکںرپڑباہصغآ ا رھپ ںیمدفرسےدرتخیک رطػآایگافراوہنں ےناانپاہحلساکٹل اافرٹیلےئگ فہولگ اس احؽںیم ےھت
ہکایسدفراؿ فادیےکبیشنںیمےساکیاکپرےنفاےلےناکپرااےاہمرجنیانبزمیقدیہشرکدےئےئگںیمےنہیےتنسیہاینپ
ولتاردیسیھیکافررھپںیمےناؿاچرفںرپاساحؽںیمہلمحایکہکفہ ارےہےھتافراؿاکاہحلسںیمےنڑکپایلافراؿاکاکیاھٹگ
انبرک اےنپ اہھت ںیم ر اھک رھپ ںیم ےن اہک مسق ےہ اس ذاتیکہک سج ےن رضحت دمحم یلص اہللہیلعفملس ےک رہچہ ادقس وک زعت اطع
رفامیئ مںیمےسوکیئاانپرسہنااھٹےئفرہنںیماہمترےاسہصحںیمامرفںاگہکسجںیمدفونںآںیھکنںیہرافیےتہکںیہہکرھپ
ںیماؿوکاتچنیھکوہار اؽاہللیلص اہللہیلعفملسیکدختم ںیمےلرکاحرضوہاافرریمےاچچرضحتاعرمریضاہللاعتٰیلہنعیھب
ہلیبقعتلاتےکآدیموکےسج ہمرزاہکاجاتےہاسےک اسھت رشموکںےکرتسآدویمںوک ٹیسھگرکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس یک
دختم ںیم الےئ رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیلہنع وھجؽوپش وھگڑے رپ  اار ےھتر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اؿیکرطػ
داھکی افر رھپ رفام ا اؿ وک وھچڑ دف ویکہکن ڑگھجے یک ادتباء یھب ایہن یک رطػ ےس وہیئ افر رکتار یھب ایہن یک رطػ ےس ،ارغلض
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اعمػ رفام د ا افر اہلل اعتیل ےن ہی آتی ابمرہک انزؽ رفامیئ افر فہ اہلل ہک سج ےن اؿ ےک
اہوھتںوک مےسرفاکافراہمترےاہوھتںوکاؿےسرفاکہکمیکفادیںیمدعبدمہنیونمرہیکرطػےلکنراہتسںیممہاکیہگجارتے
سج ہگج امہرے افر ینب ایحلؿ ےک رشموکؿ ےک درایمؿ اکی اہپڑ احلئ اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آدیم ےک ےئل
ترفغت یک داع رفامیئ وج آدیم اس اہپڑ رپ ھڑھ رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےک ےئل رہپہ دے
رضحت ہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم اس اہپڑ رپ دف  ا نیت رمہبت ھڑاھ رھپ مہ دمہنی ونمرہ چنہپ ےئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ
افٹن رابح ےک اسھت جیھب دی وج ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک الغؾ اھت ںیم یھب اؿ افوٹنں ےک اسھت رضحت اوبہحلط ےک
وھگڑے رپ  اار وہ رک ت ال بج حبص وہیئ وت دبعارلنمح رفار ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک افوٹنں وک ولٹ ایل افر اؿ بس
ا فوٹنںوکاہکنرکےلایگافراسےنآپیلصاہللہیلعفملسےکرچفاےہوکلتقرکد ارضحتہملسےتہکںیہہکںیمےناہکاےرابح
ہی وھگڑا ڑکپ افر اےس رضحت ہحلط نب دیبع اہلل وک  اچنہ دے افر ر اؽ اہلل وک ربخ دے ہک رشموکں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک
افوٹنںوکولٹایل ےہرضحتہملسےتہکںیہہکرھپںیماکیےلیٹرھپڑھکاوہاافرںیمےناانپرخدمہنیونمرہیکرطػرکےکتہبدنلب
آفازےساکپرا اابصاحہرھپںیم اؿریٹلفںےکےھچیپاؿوکریت امراتوہاافررزجزپےتھوہےئ ت الںیماوکعاکاٹیبوہںافرآجاک دؿ اؿ

ذولیلں یک ربابدی اک دؿ ےہ۔ ںیم اؿ ںیم ےس اکی اکی آدیم ےس اتلم افر اےس ریت امرات اہیں کت ہک ریت اؿ ےک دنکوہ ےس  لک
اجاتافرںیماتہکہکہیفارڑکپ،ںیماوکعاکاٹیبوہںافرآجاکدؿاؿذولیلںیکربابدیاکدؿےہ۔رضحتہملسےتہکںیہہکاہللیکمسق
ںیم اؿ وک اگلاتر ریت امرات راہ افر اؿ وک زیمخ رکات راہ وت بج اؿ ںیم ےس وکیئ  اار ریمی رطػ ولاتٹ وت ںیم درتخ ےک ےچی آ رک اس
درتخ یک ڑجںیم ھٹیباجاترھپ ںیماسوک اکیریت امراتسجیکفہجےس فہزیمخوہاجات اہیںکتہک فہولگاہپڑ ےک گنتراہتس ںیم
ےسھگ افر ںیم اہپڑ رپ ھڑھ ایگ افر فاہں ےس ںیم ےن اؿ وک رھتپ امرےن رشفع رک دےئ۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم اگلاتر اؿ اک اھچیپ
رکاتراہاہیںکتہکوکیئافٹنوجاہللےندیپاایکوہافرفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیک ااریاکوہااسیںیہنوہاہکاےسںیمےن
اینپ تشپ ےک ےھچیپ ہن وھچڑ د ا وہ رضحت ہملس ےتہک ںیہ رھپ ںیم ےن اؿ ےک ےھچیپ ریت ےکنیھپ اہیں کت ہک اؿ ولوگں ےن اکلہ وہےن یک
اخرط سیت اچدرںی افر سیت زینفں ےس ز ادہ کنیھپ دی  ااےئ اس ےک ہک فہ ولگ وج زیچ یھب ےتکنیھپ ںیم رھتپفں ےس لیم یک
رطحاسرپاشنؿڈاؽداتیہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسافر آپیلصاہللہیلعفملسےکاحصہباچہپؿںیلاہیںکتہکفہاکیگنت
اھگیٹرپآےئگافرالفںدبررفازییھباؿےکاپسآایگبسولگدفرہپاکاھکاناھکےنےکےئلھٹیبےئگافرںیماہپڑیکوچیٹرپھڑھ
رک ھٹیب ایگ رفازی ےنہک اگل ہک ہی وکؿ اس آدیم ںیمہ دھکی راہ ےہ ولوگں ےن اہک اس آدیم ےن ںیمہ ڑبا گنت رک راھک ےہ اہلل یک مسق
ادنریھیراتےسامہرےاسھتےہافراگلاترںیمہریتامرراہےہاہیںکتہکامہرےاپسوجھچکیھباھتاسےنبسھچکنیھچایل
ےہ رفازی ےنہک اگلہک  م ںیمےس اچرآدیماسیک رطػ ڑھکے وہں افر اےس امر دںی رضحتہملس ےتہک ںیہ اؿ ںیم ےس اچرآدیم
ریمیرطػاہپڑرپھڑوہوتبجفہاینتدفرکتچنہپےئگاہجںریمیابتنسںیکسرضحتہملسےتہکںیہہکںیمےناہکایک مےھجم
اچہپےتن وہ اوہنں ےن اہک ںیہن ،افر  م وکؿ وہ ںیم ےن وجاب ںیم اہک ںیم ہملس نب اوکع وہں افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےن
رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس وک زبریگ اطع رفامیئ ےہ ںیم  م ںیم ےس ےسج اچوہں امر دفں افر  م ںیم ےس وکیئ ےھجم
ںیہن امر اتکس۔ اؿ ںیم ےس اکی آدیم ےنہک اگل ہک اہں اتگل وت ا ےس یہ ےہ رھپ فہ بس فاہں ےس ولٹ زپے افر ںیم ایھب کت اینپ ہگج
ےسالچیہںیہن اھتہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک اارفںوکدھکیایلوجہکدروتخںںیمئگ ےئگرضحتہملسےتہکںیہ
ہک اؿ ںیم بس ےسآےگ رضحت ارخؾ ادسی ےھت افر اؿ ےک ےھچیپ رضحت اوباتقدہ ےھت افر اؿ ےک ےھچیپ رضحت دقماد نب ا ار
دنکیےھترضحتہملس ےتہک ںیہہک ںیم ےناج رکارخؾ ےک وھگڑےیکاگلؾڑکپی فہ ریٹلےاھبگزپے ںیمےن اہک اےارخؾاؿ
ےسذراچبےکرانہااسیہنوہہکفہںیہمتامرڈاںیلبجکتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسافرآپیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبہن آ
اجںیئ۔ارخؾےنہکےگلاےاوبہملسارگ ماہللافرآرخ تےکدؿرپاامیؿرےتھکوہافراسابتاکنیقیرےتھکوہہکتنجقحےہافر
دفزخقحےہوت مریمےافرریمیاہشدتےکدرایمؿراکفٹہنڈاول۔رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےتہکںیہہکںیمےناؿوک
وھچڑ د ا افر رھپ ارخؾ اک اقمہلب دبعارلنمح رفازی ےس وہا۔ ارخؾ ےن دبعارلنمح ےک وھگڑے وک زیمخ رک د ا افر رھپ دبعارلنمح ےن

ارخؾ وک ربیھچ امر رک دیہش رک د ا افر ارخؾ ےک وھگڑے رپ ھڑھ رک ھٹیب ایگ ایس دفراؿ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسہشار
رضحت اوباتقدہ آ ےئگ وت رضحت اوباتقدہ ےن دبعارلنمح رفازی وک یھب ربیھچ امر رک لتق رک د ا۔ مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےن
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفملسےکرہچہادقسوکزبریگاطعرفامیئےہںیماؿےکاعتبقںیماگلراہافرںیماےنپاپؤںےسا ےساھبگ
راہاھتہکےھجماےنپےھچیپرضحتدمحمیلصاہللہیلعفملساکوکیئاحصیبیھبداھکیئںیہندےراہاھتافرہنیہاؿاکرگدفابغراہیںکتہک
فہرٹیلے  ارجرغفب وہےنےسےلہپاکیاھگیٹیک رطػآےئسجںیماپیناھتسجاھگیٹوکذیرقداہکاجاتاھتاتہکفہولگایس
اھگیٹےساپینںیئپویکہکنفہایپےسےھترضحتہملسےتہکںیہہکاوہنںےنےھجمداھکیافرںیماؿےکےھچیپدفڑاتوہاالچآراہاھتالبٓرخ
ںیمےناؿوکاپینےساٹہ افہاسےساکیرطقہیھبہنیپےکس۔رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےتہکںیہہکابفہیسکافراھگٹیک
رطػےلکنںیمیھباؿےکےھچیپاھباگافراؿںیمےس اکیآدیموکاپرکںیمےن اس ےکاشےنیکڈہیںیماکیریت امرا،ںیمےناہک
ڑکپ اس وک افر ںیم اوکع اک اٹیب وہں افر آج اک دؿ ونیمکں یک ربابدی اک دؿ ےہ۔ فہ ےنہک اگل اس یک امں اس رپ رفےئ ایک ہی فیہ اوکع وت
ںیہن وج حبص وک ریمے اسھت اھت ںیم ےن اہک اہں اے اینپ اجؿ ےک دنمش وج حبص ےک فتق ریتے اسھت اھت۔ رضحت ہملس ریض اہلل
اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن دف وھگڑے اکی اھگیٹ رپ وھچڑ دی وت ںیم اؿ دفونں وھگڑفں وک اکنہ رک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس یک رطػ ےلآ ا رضحتہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہہک فاہں اعرم ےس ریمیالماقت وہیئ اؿ ےک اپس اکیاھچلگ اھت
م
سج ںیم دفدھ اھت افر اکی ستکزے ںیم اپین اھت۔ اپین ےس ںیم ےن فوض ایک افر دفدھ یپ ایل رھپ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیمآ اافرآپیلصاہللہیلعفملسایساپینفایلہگجرپےھتاہجںےسںیمےنرٹیلفںوکاگھبد ااھتافرںیمےنداھکیہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلع فملس ےنفہافر ماؾزیچںیوج ںیمےن رشموکںےس نیھچیلںیھت افر بسزینےافراچدرںیےل ںیلافررضحت
البؽ ےن اؿ افوٹنں ںیم وج ںیم ےن ریٹلفں ےس ےنیھچ ےھت اکی افٹن وک ذحب ایک افر اس یک یجیلک افر وکاہؿ وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےک ےئل وھبان۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ااجزت رمتمح رفامیئ اتہک ںیم رکشل ںیم
ےس  ا آدویمں اک ااختنب رکفں افر رھپ ںیم اؿ رٹیلفں اک اقمہلب رکفں افر بج کت ںیم اؿ وک لتق ہن رک ڈاولں اس فتق کت ہن
وھچڑفں ہک فہ اج رک اینپ وقؾ وک ربخ دںی رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس پ س زپے اہیں
کتہکآگ یکرفینشںیمآپیلصاہللہیلعفملسیکداڑںیھابمرکاظرہوہںیئگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےہملسابوت
فہافطغؿےکالعہقںیموہںےگایسدفراؿالعہقافطغؿےساکیآدیمآ اافرفہےنہکاگلہکالفںآدیمےناؿےکےئلاکیافٹن
ذحبایکاھتافرایھباسافٹنیکاھکؽیہااتراپےئےھتہک اوہنںےنھچکابغرداھکیوتفہ ےنہکےگلہکولگآےئگفہ ولگفاہں ےس
یھباھبگڑھکوہیےئ وتبج حبصوہیئوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکآجےکدؿ امہرےرتہبنی اارفں ںیمےس رتہب
 ااررضحتاتقدہںیہ ،افرایپدفںںیم بسےسرتہب رضحتہملسںیہ،رھپر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےنےھجمدف ےصحاطع رفامےئ

افراکی ااراکہصحافراکیایپدہاکہصح افردفونںےصح اےھٹکےھجمیہاطعرفامےئرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنعصتااءافینٹن
رپ ےھجم اےنپےھچیپ اھٹب ا افر مہ بسدمہنیونمرہفاسپ آےئگ دفراؿ رفس ااصنر اک اکی آدیم سج ےسدفڑےن ںیم وکیئ آےگ ںیہن ڑبھ
اتکساھتفہےنہکاگلایکوکیئدمہنیکتریمےاسھتدفڑاگلےنفاالےہافرفہابرابریہیاتہکراہ۔رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےتہکںیہ
ی
ی
بجںیمےناساکچانسوتںیمےناہکایکےھجتیسکزبرگیکزبریگاکاحلظںیہنافرایکوتیسکزبرگےسڈراتںیہناسااصنریصخش
ےناہکںیہن ،ااےئر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک۔رضحتہملسےتہکںیہہکںیمےنرعضایکاےاہللےک ر اؽیلصاہللہیلع
فملسریمےامںابپآپ یلصاہللہیلعفملس رپرقابؿ ےھجمااجزت اطعرفامںیئاتہک ںیماسآدیم ےسدفڑاگلؤں آپیلصاہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا ارگ وت اچاتہ ےہ وت رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ااصنری ےس اہک ہک ںیم ریتی رطػ آات
وہںافر ںیمےناانپاپؤں ڑیٹاھ ایکرھپ ںیموکد زپا افردفڑےناگلافررھپ بجاکی ادف ھڑاھیئابح رہیئگ وتںیم ےن اسسنایل رھپںیم
اس ےک ےھچیپ دفڑا رھپ بج اکی  ا دف ھڑاھیئ ابح  رہ یئگ وت رھپ ںیم ےن اسسن ایل رھپ ںیم دفڑا اہیں کت ہک ںیم ےن اس ےک دفونں
اشون ں ےک درایمؿ ںیم اکی وھگاسن امرا افر ںیم ےن اہک اہلل یک مسق ںیمآےگ ڑبھ ایگ افر رھپ اس ےس ےلہپ دمہنیونمرہ چنہپ ایگ رضحت
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےتہکںیہہکاہللیکمسقایھبمہدمہنیونمرہںیمرصػنیتراںیتیہرہھٹےےھتہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ  لک زپے رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ریمے اچچ رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رزجہی ااعشر
زپےنھرشفعرکد ے۔اہللیکمسقارگاہللیکدمدہنوہیتوتںیمہدہاتیہنیتلم افرہنمہدصہقرکےتافرہنیہمہامنز زپےتھافر مہ
ریتےلضف ےس ینغتسم ںیہن ںیہ ،افر وت ںیمہ اثتب دقؾ رھک بج مہدنمش ےس ںیلم افر اے اہلل مہ رپ تنیکس انزؽ رفام۔ بجہی
رزجہیااعشرےنسوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیوکؿےہاوہنںےنرعضایکںیماعرموہںآپیلصاہللہیلعفملس ےن
رفام اریتاربریتیترفغترفامےئ۔رافیےتہکںیہ ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسبجیسکااسنؿےکےئلاخص وطررپترفغت
یکداعرفامےتوتفہرضفراہشدتاکدرہجاحلصرکات۔رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنب
اطخببجاےنپافٹنرپےھتہکدنلبآفازےساکپرااےاہللےکیبنآپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہاعرمےسویکںہنافدئہاحلص
رکےند اآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابجمہربیخآےئوتاؿاکابداشہرمبحاینپولتاررہلااتوہات الافراتہکےہ،ربیخاجاتن ےہ
ہک ںیم رمبح وہں اہحلس ےس حلسم ،اہبدر رجتہب اکر وہں سج فتق گنج یک آ گ کڑھےنک یتگل ےہ۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ہی
ریمےاچچاعرماسےکاقمےلبےکےیلےلکنافراوہنںےنیھبہیرزجہیااعشرزپوہربیخاجاتنےہہکںیماعرموہںاہحلسےسحلسم
افرےبوخػگنجںیمےنسھگفاالوہں۔رضحتہملسےتہکںیہہکاعرمافررمبحدفونںیکرضںیبفلتخموطررپزپےن ںیگرمبح
یکولتاراعرمیکڈاھؽ رپیگل افراعرمریضاہللاعتٰیلہنع ےنےچیےسرمبحوکولتار امریوترضحتاعرمیکاینپولتاروخداےنپ یہ
گلیئگسجےساؿہکہشرگٹکیئگافرایسہجیتنںیمفہدیہشوہےئگ۔رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےتہکںیہہکںیمت الوتںیم

ےن یبن یلص اہللہیلع فملس ےک دنچ احصہب وکداھکی فہ ےنہک ےگل رضحت اعرم اکلمع اضن  وہایگ اوہنں ےن اےنپ آپ وک وخد امر ڈاال ےہ۔
رضحت ہملس ےتہک ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رفات وہا آ ا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اعرم اکلمع اضن 
وہایگ؟ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی سک ےن اہک ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس ھچک
ولوگںےناہکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجےنیھباہکےہوھجٹاہکےہہکلباعرمےکےئلدانگارجےہرھپآپیلصاہلل
ہیلعفملس ےنےھجمرضحتیلع ریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػ اجیھباؿیکآھکندھکریہیھتآپیلصاہللہیلعفملسےن رفام اںیمڈنھجا
ا ےس آدیم وک دفں اگ ہک وج اہلل افر اس ےک ر اؽ ےس تبحم راتھک وہ  ا اہلل افر اس اک ر اؽ اس ےس تبحم رےتھک وہں رضحت ہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنعےتہک ںیہہکںیمےنیلعوکڑکپرکآپ یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیمےلرکآ اویکہکنیلعریضاہللاعتٰیل ہنع
یک آںیھکن دھک ریہ ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک آوھکنں ںیم اانپ اعلب دنہ اگل ا وت اؿ یک
آںیھکن ایس فتق کیھٹ وہںیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک ڈنھجا اطع رفام ا افر رمبح ہی اتہک وہا ت ال ربیخ اجاتن ےہ ہک ںیم
رمبحوہںاہحلسےسحلسم،اہبدررجتہباکروہںبجگنجیکآگکڑھےنکیتگلےہ۔وترھپرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنیھب
وجابںیماہکہکںیمفہوہںہکریمیامںےنریماانؾردیرراھکےہاسریشیکرطحوجںولگنںںیمڈراؤینوصرتوہاتےہ۔ںیم
ولوگںوکاکیاصعےکدبہلاسےسڑباامیپہنداتیوہں۔رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےتہکںیہہکرھپرضحتیلعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےن رمبح ےک رس رپ اکی رضب اگلیئ وت فہ لتق وہایگ رھپ ریبخ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اہوھتں رپ حتف وہایگ۔ اکی
دفرسیدنسےکاسھترضحترکعہمنبامعرےنہیدحثیاسدحثیےسیھبز ادہیبمللقنیکےہدفرسیدنسےکاسھترکعہمنب
امعرےسایسرطحرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اہمش نب اقمس ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم دقعی ،رکعہم نب امعر ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبیلع
یفنح،دیبعاہللنبدبعادیجمل،رکعہم،انبامعر،ا اسنبہملس،رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئازحابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 182

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ٧اٗس ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩صَا ُر َ

ُغ َة
وَّ ٔ ٪
ثَ َ٤اَ ْٔ٧ن َر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ٣َ ١ة صَ َب ُلوا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ج َب ٔ ١اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَ ٣ُ ٥ت َش ِّ٠حْٔ َن یُزٔی ُس َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابٔطٔ َٓأ َ َخ َذص ُِٔ ٥س٤ِّ ٠ا َٓا ِس َت ِح َیاص َُِٓ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١وص َُو َّأ ٟذی ََّ ٛ
ٕ أَیِ ٔس َی ُض ِ٥ِ ُٜ٨ِ ًَ ٥
َّ
رف َُِ ٠ًَ ٥ِ ٛیض ٔ ِ٥
َوأَیِ ٔسیَُ ٨ِ ًَ ٥ِ ُٜض ِ ٥ب ٔ َب ِل َٔ ٜ٣َ ٩ة َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس أَ ِ ٪أَهِ َ َ
رمعفنبدمحماندق،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اثتباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکمیعنتےکاہپڑےسہکمفاولںےکایسآدیموجہکاہحلسےسحلسمےھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپارتےفہولگیبنیلصاہلل
ہیلعفملسافرآپےکاحصہبوکتلفغںیمرھکرکآپیلصاہللہیلعفملسرپہلمحرکاناچےتہےھتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿولوگں
وکڑکپرک رھپوھچڑد اوتاہلل اعتیلےنآتی رکہمیانزؽرفامیئ افرفیہسج ےنفادی ہکمںیم اؿےکاہھت م ےس افراہمترےاہھتاؿ
ےسرفکد ےاسےکدعبہکاسےنںیہمتاؿرپاغبلرکد ااھت۔
رافی  :رمعفنبدمحماندق،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اثتباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

توروتںاکرمدفںےکاسھتاہجدرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
توروتںاکرمدفںےکاسھتاہجدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 183

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ا٧ص ،حرضت ا٧ص

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أُُ َّ٦سَِ ٠ی َّٕ ٥ات َد َذ ِت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
رفآصَا أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ٔذظ ٔ أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٌَ ٣َ ٥ضا خٔ َِ ٨ح ْز َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َی ِو َُ ٦ح َٕ ِ ْ٨ن خٔ َِ ٨ح ّزا َٓک َ َ
اَ ٌَ ٣َ ٪ضا َ َ
ْق ُت بٔطٔ بَ ِل َُ ٨ط َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا صَ َذا ا ِٟد ٔ َِ ٨حزُ َٗاَِ ٟت َّات َد ِذتُ ُط إ ٔ َِ ٪زَ٧ا ٔ٣ىِّی أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشَ ْٔٛن َب َ ِ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟل ََ٘ ٠ا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِـ َح ُ
ئ اَ ِ ٧ضزَ ُ٣وا ب ٔ َ
ک َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِٗ ُت َِ ٩ِ ٣َ ١ب ٌِ َسَ٧ا ُّٔ ٩ِ ٣

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َٛفَی َوأَ ِح َش َ٩

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اثتباسن،رضحتاسنےسرفاتیےہہکرضحتاؾہملسیلصاہللہیلعفملسےن
زغفہنینحےکدؿاؿےکاپسوجرجنخاھتفہایلرضحتاوبہحلطداھکیوترعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسہیاؾمیلسںیہ

نجےکاپساکی رجنخےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام اہیرجنخاسیکےہرضحتاؾ
میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ارگ رشموکں ںیم ےس وکیئ رشمک ریمے اپس آےئ اگ وت ںیم اس ےک ذرہعی ےس اس اک ٹیپ
اھپڑڈاولںیگہینسرکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسپ سزپےاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہلل
ہیلعفملسامہرےطلقااءںیمےسفہولگہکوہنجںےنآپیلصاہللہیلعفملسےستسکشاھکیئےہایکںیماؿوکلتقرکدفںینعیوج
حتفہکمےکومعقرپہکمفاولںںیمےساملسمؿوہےئاؿےکتسکشاھکاجےنےکفہجےساؾمیلسےناؿوکانمقفاھجمساسےئلاؿ
وکلتقرکےناکرعضایکوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاؾمیلسےبکشاہللاکیفےہافراہللےنمہرپااسحؿایکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اثتباسن،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
توروتںاکرمدفںےکاسھتاہجدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 184

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َ٣إ ٔ ٟک فٔی ٗٔؼَّ ٔة أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث ََ ١حسٔیثٔ ثَاب ٔ ٕت
دمحمنباح م،زہب،امحدنبہملس،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل،اسدنسےکاسھترضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنعےناؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعاکہیفاہعقیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایکاثتبیکدحثییکرطح۔
رافی  :دمحمنباح م،زہب،امحدنبہملس،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
توروتںاکرمدفںےکاسھتاہجدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 185

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،جٌرف ب ٩س٠امی ،٪ثابت ،ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
ی ٩ا َِ ٟح ِزوَی
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِزُو بٔأ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥ون ِٔش َوة ٕ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َُ ٌَ ٣ط إٔذَا َُزَا ٓ ََی ِشْ٘ٔ َن ا ِ٤َ ٟا َئ َویُ َساو ٔ َ

ییحی نب ییحی ،رفعج نب امیلسؿ ،اثتب ،اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامےت ںیہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اہجد رکےت وت اؾ میلس افر ااصنر یک ھچک تورںیت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وہںیت فہ اپین الپںیت افر
زویمخںوکدفادںیتی۔
رافی  :ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،اسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
توروتںاکرمدفںےکاسھتاہجدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 186

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زار میً ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،ابو٤ٌ٣ز ْ٨٣قیً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،اب ٩ػہیب ،ا٧ص،
حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
ْق ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوص َُو أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕا ِٔ َ ٨ِ ٔ٤ٟ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
اض ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪یَ ِو ُ ٦أ ُ ُح ٕس اَ ِ ٧ضزَ َْ َ ٧ ٦

ٔیس
ا ٪أَبُو كَ َِ ٠ح َة َر ُج ًّل َرا ّٔ ٣یا َطس َ
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو كَ َِ ٠ح َة بَْ ِ َن َی َس ِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠حو ِّْب ًََِ ٠یطٔ ب ٔ َح َح َٔ ٕة َٗا ََ ٢وک َ َ
 ١یَ ُُّ ٤ز َُ ٌَ ٣ط ا َِ ٟح ٌِ َب ُة ٔ ٩ِ ٣اِ ٨َّ ٟب ََٔ ٓ ١ی ُ٘و ُ ٢اِ٧ثُرِ َصا ِٔلَبٔی كَ َِ ٠ح َة َٗا َ٢
ا ٪اٟزَّ ُج ُ
رس یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗ ِو َسْ ِ ٔن أَ ِو ثَ ًَلثّا َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ا٨َّ ٟزِ َٔ َو ََ َ ٛ

ک
ُرش ُٖ ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ٨وزُ إلٔ َی ا ِِ َ٘ ٟوََ ٓ ٔ ٦ی ُ٘و ُ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َّلَ ُت ِ ٔ
َوي ِ ٔ
رش ِٖ ََّل ي ُٔؼ ِب َ
َح َک َٗا ََ ٢و َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ًَائٔظَ َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی بَ ِرکٕ َوأُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕ ٥وإُٔ َّ ٧ض َ٤ا ٤َُ ٟظَ َِّ ٤ز َتا ٔ ٪أَ َری َخ َس َ٦
ؤ ِ َ ٧ ٪
َس ِض ْ ٩ِ ٣ٔ ٥س َٔضأ ٦ا ِِ َ٘ ٟؤ ِ َ ٧ٔ ٦
َحی زُ َ

رفَُأ٧طٔ فٔی أَٓ َِواظ ٔا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
رفَُأ٧طٔ فٔی أَٓ َِواصٔض ٔ ِ ٥ث ُ ََّ ٥تزِ ٔج ٌَا َٔ َٓ ٪ت ََِ ٤آََ ٔ ٧ضا ث ُ ََّ ٥تحٔی َئا ُٔ ٪ت ِ ٔ
ْق َب ًَل َی ُ٣تُؤ٧ض ٔ َ٤ا ث ُ َُّ ٥ت ِ ٔ
ُسوٗٔض ٔ َ٤ا َت ًَِ ُ٘ ٨ل ٔ ٪ا َِ ٔ ٟ

َو َِ َ٘ ٟس َو َٗ ٍَ َّ
ض
اٟش ِی ُ
ٕ َٔ ٩ِ ٣ی َس ِی أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة إ ٔ َّ٣ا ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن َوإ ٔ َّ٣ا ثَ ًَلثّا ٔ ٩ِ ٣اٌَ ٨ُّ ٟا ٔ

دبع اہلل نب دبعارلنمح دار یم ،دبعاہلل نب رمع ،اوبرمعم میقری ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،انب بیہص ،اسن ،رضحت اسن ریض اہلل
اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک زغفہ ادح ےک دؿ احصہب ںیم ےس ضعب احصہبتسکش اھک رک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس وک وھچڑ رک اھبگ ےئگ افر اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیلہنع یبن یلص اہللہیلعفملس ےک اسےنم ڈاھؽ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ رپدہ
ےئک وہےئےھتافراوبطلحةتہبزربدتسریتادنازےھتافراسدؿاوہنںےندف انیتنامںینوتڑںیںیھتافربجوکیئآدیمآپ
یلصاہللہیلعفملسےکاپسےس ریتفںاکرتشکےئلزگراتوتآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتاںیہناوبہحلطےکےئلریھکبدفافراہللےک

یبن یلصاہللہیلعفملسرگدؿ ااھٹااھٹرکوقؾ وکدھکیرےہ ےھتوتاوبہحلط ےنرعض ایکاے اہللےک یبن یلصاہللہیلعفملسآپ یلصاہلل
ہیلعفملسرپریمےامںابپرقابؿآپیلصاہللہیلعفملسرگدؿہنااھٹںیئںیہکدونمشںےکریتفںںیمےسوکیئآپیلصاہللہیلع
فملس وک ہن گل اجےئ افر ریما ہنیس آےکپ ہنیس ےک اسےنم رےہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ قیقحت ںیم ےن رضحت اعہشئ تنب
اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اؾ میلس وک داھکی ہک فہ اےنپ دانم ااھٹےئ ںیھت ہک ںیم ےن اؿ یک یلڈویلں یک اپزوبیں وک داھکی افر فہ
دفونں اینپ وتشپں رپ زیکشمے رھب رک ال ریہ ںیھت افر احصہب ےک ہنم ںیمڈاؽرکولٹ آںیت رھپ رھبںیت رھپ آںیت افر احصہب ےک ہنم
ںیمڈاؽدیتیںیھتافراسدؿاوبہحلطےکاہھتےسدف انیترمہبتدنینیکفہجےسولتاررگیئگیھت۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح دار یم ،دبعاہلل نب رمع ،اوبرمعم میقری ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،انب بیہص ،اسن ،رضحت اسن
ریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحا...
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 187

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪ب ٩بًل ،٢جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،یزیس ب ٩ہز٣ز ،حرضت یزیس ب ٩ہز٣ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٩ِ ًَ ٢ج ٌِ َ ٔ
یس بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ
ض َِ ٟو ََّل أَ ِ ٪أَ ِٛت َُ٤ِّ ٠ًٔ ٥ا َ٣ا َٛت َِب ُت إَِٔ ٟیطٔ ََ ٛت َب إَِٔ ٟیطٔ
ض َي ِشأَُ ُٟط ًَ َِ ٩خ ِٔ ٤ص خ ًَٔل َٕ٘ َٓ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
أَ َِّ َ ٧ ٪ح َس َة ََ ٛت َب إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رض ُب َُ ٟض َّ٩بٔ َش ِض َٕ ٥و َص ِ١
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِزُو بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اَ ٪ي ِ ٔ
ئ َو َص ِ ١ک َ َ
ِ َ ٧ح َس ُة أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓأ َ ِخب ٔ ِرنٔی صَ ِ ١ک َ َ
ِّ ١
ا٪
اَ ٪و ًََ٣ی َی ِٔ َ٘ ٨ضی یُ ِت ُ ٥ا َِ ٟیت ٔٔیَ ٥و ًَ ِ ٩ا ِٟد ُِٔ ٤ص  ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َُو ََٓ َٜت َب إَِٔ ٟیطٔ ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ي ِ٘ ُت ُ
ض َٛت َِب َت َت ِشأَُٟىٔی َص ِ ١ک َ َ
اٟؼب ِ َی َ
کَ َ
ی ٩ا َِ ٟح ِزوَی َویُ ِح َذیِ َ ٩ِ ٣ٔ ٩ا َِ ٔ ٨َِ ٟیٔ ٤ة َوأَ َّ٣ا
اَ ٪ي ِِزُو بٔضُٔ َٓ َّ٩ی َساو ٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِزُو بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َو َٗ ِس ک َ َ

اًََ ٓ ٪ل َت ِ٘ ُت ِِّ ١
ِّ ١
اَ ٪و َٛت َِب َت
بٔ َش ِض َٕ ٥َِ ٠َٓ ٥ي ِ ٔ
رض ِب َُ ٟضَ َّ٩وإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ ٩ِ ُٜي ِ٘ ُت ُ
اٟؼب ِ َی َ
اٟؼب ِ َی َ
ئ َٔ ٨ِ ٣ضا
ٔیٕ ا َِ ٌَ ٟلا ٔ
ٔیٕ اِلِ َ ِخ ٔذ ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َؿٌ ُ
َت ِشأَُٟىٔی ًََ٣ی َی ِٔ َ٘ ٨ضی یُ ِت ُ ٥ا َِ ٟیت ٔٔی٤ِ ٌََ ٠َٓ ٥زٔی إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََٟ ١ت َ ِ٨بُ ُت ِ ٔ ٟح َی ُت ُط َوإ ُٔ َّ ٧ط ََ ٟـٌ ُ

ِ
اض َٓ َ٘ ِس َذصَ َب ًَ ُِ ٨ط ا ِٟیُ ِت َُ ٥و َٛت َِب َت َت ِشأَُٟىٔی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟد ِٔ ٤ص  ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َُو َوإَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ُ٘و ُ٢
َٓإٔذَا أَ َخ َذ ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َٔ ٩ِ ٣ػأ ٟحٔ َ٣ا َیأ ُخ ُذ اُ ٨َّ ٟ
َاک
ص َُو َ٨َ ٟا َٓأبََی ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٗ ِو ُ٨َ ٣ا ذ َ
دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿنبالبؽ،رفعجنبدمحم،سیدینبرہزم،رضحتسیدینبرہزمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکدجنہےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساپچنابوتںےکابرےںیموپےنھچےکےئلاھکلوتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےناہکارگےھجمملعاپھچےناک ادنہشیہنوہاتوت ںیمہناتھکل ،اؿیک رطػدجنہےناھکلہکآپےھجم ربخدںیایکر اؽاہللیلصاہلل ہیلع
فملس توروتں وک اہجد ںیم رشکی رکےت ےھت افر ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےئل ہصح رقمر رفامےت ےھت افر ایک آپ وچبں وک
لتق رکےت ےھت افر میتییکیمیتی بک متخ وہیت ےہ افر امؽتمینغ اک اپوچناں ہصحسک اکقح ےہ ۔ انب ابعسریض اہللاعتٰیل ہنعےن
اسیکرطػ(وجاًاب)رحتریرفام اوتےنھجمےسوپےنھچےکےئلاھکل،ایکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملستوروتںوکاہجدںیمرشکیرکےت
ےھت ،ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس توروتں وک اہجد ںیم رشکی رکےت ےھت۔ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن اہجد ںیم اسھت ےل
اجےتےھتافرفہزویمخںیکرممہیٹپرکیتںیھتافراںیہنامؽتمینغںیمےسھچکاطعیھبایکاجاتاھترہباحؽامؽتمینغںیمےساؿ
ےکےئلہصحرقمرہنایک اجاتاھتافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوچبںوکلتقہنرکےتےھتسپوتیھبوچبںوکلتقہنرکانافروتےنھجم
ےسوپےنھچےکےئلاھکلےہہکمیتییکیمیتیبکمتخوہاجیتےہ،وتریمیرمعیکمسقضعبولگا ےسوہےتںیہہکاؿیکداڑیھ لک
آیتےہنکیلفہاےنپےنیل افردےنیںیمزمکفروہےتںیہسپبجفہاب ہقیلولوگںیکرطحاانپافدئہاحلصرکےنےکاقلبوہاجںیئ
وتاسیکدمتیمیتیمتخوہ اجےئیگافروتےنھجمےس امؽ تمینغںیماپوچناںہصحےکابرےںیموپےنھچےکےئلاھکلےہہکاس اک
دقحاروکؿےہمہاہکرکےتےھتہکفہامہراقحےہنکیلوقؾےنںیمہہیقحدےنیےسااکنررکد ا۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿنبالبؽ،رفعجنبدمحم،سیدینبرہزم،رضحتسیدینبرہزمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 188

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،یزیس ب ٩ہز٣ز

یس
رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١ج ٌِ َ ٔ
ض َي ِشأَُ ُٟط ًَ ِ ٩خ ًَٔل ٕ ٢بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ًَل َٕ ِ َُْ ٢ر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َحات َٕٔ ٥وإ ٔ َّ٪
بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ أَ َِّ َ ٧ ٪ح َس َة ََ ٛت َب إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اًََ ٓ ٪ل َت ِ٘ ُت ِِّ ١
ِّ ١
رض ٔ٩ِ ٣
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ ٩ِ ُٜي ِ٘ ُت ُ
ا ٪إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪تَ ُٜ
اٟؼب ِ َی َ
اٟؼب ِ َی َ
وَ ٪ت ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا ًَ ٥َ ٔ ٠ا َِ ٟد ٔ ُ
َّ
ارف َو َت َس ََ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩َ ٣
اٟؼَّ ٔي ِّی أ ٟذی َٗ َت ََ ١و َزا َز إ ٔ ِس َح ُ ٙفٔی َحسٔیثٔطٔ ًَ َِ ٩حات َٕٔ ٥وتُ َِّ ٤یزَ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ َٓ ٩َ ٣ت ِ٘ ُت َ ١ا ِٟک َ ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اح م نب اامسلیع،رفعج نب دمحم ،سیدی نب رہزم ،اسدنس ےس ہی دحثی رمفی ےہ رضحت سیدی
نبرہزمےسےہہکدجنہےنانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػاھکلافراسےندنچابوتںےکابرےںیموپاھچابح دحثیایس
رطح ےہ اس ںیم ہی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن وچبں وک لتق ہن ایک رکےت ےھتسپ وت یھب وچبں وک لتق ہنرک  ااےئ اس
ےک ہک ےھجت یھب فہ ملع احلص وہ اجےئ وج رضحت رضخ ہیلع االسلؾ وک اس ےچب ےک ابرے ںیم اطع وہا اھت ےسج اوہنں ےن لتق رکد ا
دفرسیرفاتیںیمہیااضہفیھبےہہکوتومنمیکزیمترکاکرفوکلتقرکدےافروجومنموہاےسوھچڑدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،اح منبالیعمس،رفعجنبدمحم،سیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 189

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪اسٌ٤ی ١ب ٩ا٣یہ ،سٌیس ٘٣بری ،یزیس ب ٩ہز٣ز ،حرضت یزیس ب ٩ہز٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ َٗا ََ َٛ ٢ت َب ِ َ ٧ح َسةُ بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رضا ٔ ٪ا َِ ٥َ ٨َ ِِ ٤َ ٟص ُِ ١ي ِ٘ َش ُُ َٟ ٥ض َ٤ا َو ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا ِٟو ٔ َِ ٟسا َٔ ٪و ًَ ِ٩
َحور ُّٔی إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َي ِشأَُ ُٟط ًَ ِ ٩ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َی ِح َُ
ًَا ٔ٣ز ٕا ُِ َ ٟ

یس ِاٛت ُِب إَِٔ ٟیطٔ ََِٓ ٠و ََّل أَ َِ ٪ي َ٘ ٍَ فٔی أ ُ ِح ُ٤و َٗ ٕة َ٣ا َٛت َِب ُت إَِٔ ٟیطٔ
ْقبَی َ ٩ِ ٣ص َُِ٘ َٓ ٥ا ََ ٔ ٟ ٢یز ٔ َ
ا َِ ٟیت ٔٔیًَ٣َ ٥ی یَ ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ًَ ُِ ٨ط ا ِٟیُ ِت َُ ٥و ًَ َِ ٩ذؤی ا ِِ ُ ٟ
َ
رضا ٔ ٪ا َِ ٥َ ٨َ ِِ ٤َ ٟص ُِ ١ي ِ٘ َش ُُ َٟ ٥ض َ٤ا َط ِی ْئ َوإُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص َُ ٟض َ٤ا َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ ِح َذ َیا
ِاٛت ُِب إَٔ َّ ٧
ک َٛت َِب َت َت ِشأُٟىٔی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا ِِ ٌَ ٟب ٔس َی ِح ُ َ
َو َٛت َِب َت َت ِشأَُٟىٔی ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا ِٟو ٔ َِ ٟسا َٔ ٪وإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ي ِ٘ ُت ُِ ٠ض َِ ٥وأََ ِ ٧ت ٓ ًََل َت ِ٘ ُت ُِ ٠ض ِ ٥إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ت ٌِ٥ََ ٠
َ
اس ُ ٥ا ِٟیُ ِت َٔ ٥وإُٔ َّ ٧ط َّلَ
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٣َ ٥ا ًََ ٥َ ٔ ٠ػاح ُٔب َُ ٣
وسی ٔ ٩ِ ٣ا ًَِ ُِ ٟلَّ ٔ ٦أ ٟذی َٗ َت َُ ٠ط َو َٛت َِب َت َت ِشأُٟىٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟیت ٔٔیًَ٣َ ٥ی یَ ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ًَ ُِ ٨ط ِ
َ
َّ
ْقبَی َ ٩ِ ٣ص َُِ ٥وإَّٔ٧ا َز ًَ ِ٨َ ٤ا أََّ٧ا ص َُِٓ ٥أبََی
َی ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ًَ ُِ ٨ط ِ
اس ُ ٥ا ِٟیُ ِت َٔ ٥حًی یَ ِب َُ َّ ٠ویُ ِؤَ َ ٧ص ُٔ ٨ِ ٣ط ُر ِط ْس َو َٛت َِب َت َت ِشأ ُٟىٔی ًَ َِ ٩ذؤی ا ِِ ُ ٟ
ک ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٗ ِو ُ٨َ ٣ا
ذََ ٔ ٟ
انبایبرمع،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم،دیعسربقمی،سیدینبرہزم،رضحتسیدینبرہزمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدجنہ
نباعرم رحفری ےنرضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسالغؾ افرتورتےکابرے ںیموپےنھچےک ےئلاھکل ہکارگفہدفونں

امؽتمینغیکمیسقتےکفتقوموجدوہںوتایکاںیہنہصحد ااجےئاگافروچبںےکلتقےکابرےںیمافرمیتیےکابرےںیموپاھچ
ہک اسیکیمیتیبکمتخوہیتےہافرذفیارقلیبےکابرےںیمہکفہوکؿےہوتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنسیدیےساہکاسیک
رطػوھکلارگےھجمہیایخؽہنوہاتہکفہامحتقںیمفاعقوہاجےئاگوتاساکوجابہناتھکلوھکلوتےنتورتافرالغؾےکابرےںیم
ھجمےسوپ ےنھچےک ےئلاھکلہکارگفہ امؽتمینغیکمیسقت ےکفتقوموجدوہںوتایکاںیہن یھبھچکےلماگ اؿےک ےئل ااےئ ہیطع
ےکوکیئہصحںیہنےہافروتےنھجمےسوچبںےکلتقےکابرےںیموپےنھچےکےئلاھکلوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناںیہن
لتقںیہنایکافروتیھب اںیہنلتقہنرک ااےئاسےکہکےھجتفہملعوہاجےئوجرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکاسیھتوکاسےچبےک
ابرے ںیم ملع وہایگ اھت ںیہنج اوہنں ےن لتق ایک افر وت ےن ھجم ےس میتی ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اھکل ہک میتی ےس یمیتی بک
متخ وہیت ےہ میتی ےس یمیتی اک انؾ اس ےک اب غ وہےن کت متخ ںیہن وہات افر ھجمس ےک آاثر ےک ومندار وہےن کت افر وت ےن ھجم ےس
ذفارقلیبےکابرےںیموپےنھچےکےئلاھکلہکفہوکؿںیہامہراایخؽاھتہکفہمہںیہنکیلامہریوقؾےنامہرےابرےںیماسابت
اکااکنررکد ا۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،الیعمسنباہیم،دیعسربقمی،سیدینبرہزم،رضحتسیدینبرہزمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 190

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩برش ًبسی ،سٔیا ،٪اسٌ٤ی ١ب ٩ا٣یہ ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،یزیس ب ٩ہز٣ز ،یزیس ب ٩ہز٣ز

یس
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ض َو َس َ
رش َح َّسثَ َ٨ا
ٔیث بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ َٗا ََ َٛ ٢ت َب ِ َ ٧ح َسةُ إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ب ٔ ُلؤٟطٔ
دبعارلنمح نب رشب دبعی ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،دیعس نب اوبدیعس ،سیدی نب رہزم ،سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ
ہکدجنہےنرضحتانبابعسوکاھکلافررھپآےگایسرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشبدبعی،ایفسؿ،الیعمسنباہیم،دیعسنباوبدیعس،سیدینبرہزم،سیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 191

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وہب ،اب ٩جزیز ،اب ٩حاز ،٦یزیس ب ٩ہز٣ز ،حرضت یزیس ب ٩ہز٣ز

یس بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ ح و
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ ِی ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَىٔی َٗ ِی ُص بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ
َقأَ َ ٔ ٛتابَ ُط َوح ْٔ َن ََ ٛت َب َج َوابَ ُط َو َٗا َ ٢ابِ ُ٩
ض َٗا ََٓ ٢ظَ ض ٔ ِس ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َٗا ََ َٛ ٢ت َب ِ َ ٧ح َسةُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕإلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ح ْٔ َن َ َ
ک َسأ َ َِ ٟت ًَ َِ ٩س ِض ٔ ٥ذٔی
ًَبَّا ٕ
ض َواہللٔ َِ ٟوَّلَ أَ ِ ٪أَ ُر َّز ُظ ًَ َِ٧ ٩ت ِ ٕن َي َ٘ ٍُ ٓ ٔیطٔ َ٣ا َٛت َِب ُت إَِٔ ٟیطٔ َوَّلَ نُ ٌِ ََ ٤ة ًَْ ِ ٕن َٗا ََ ََٜٓ ٢ت َب إَِٔ ٟیطٔ إَٔ َّ ٧
ا َِّ ُ ٟ
ُ
َ
ک ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٗ ِو ُ٨َ ٣ا
َقابَ َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص ُِِ َ ٧ ٥ح َُٓ ٩أبَ َی ذََ ٔ ٟ
ْقبَی أ ٟذی ذ َ َ
ِ
ََک اہللُ َ ٩ِ ٣ص َُِ ٥وإَّٔ٧ا ٨َّ ٛا َ َ ٧زی أ ََّ َ ٪
اح َوأُوَ ٔ ٧ص ُٔ ٨ِ ٣ط ُر ِط ْس َو ُزٓ ٔ ٍَ إَِٔ ٟیطٔ َ٣اُ ُٟط َٓ َ٘ ِس ا ِن َ٘ َضی یُ ِت ُُ ٤ط
َو َسأ َ َِ ٟت ًَ ِ ٩ا َِ ٟیت ٔٔیًَ٣َ ٥ی یَ ِٔ َ٘ ٨ضی یُ ِت ُُ ٤ط َوإُٔ َّ ٧ط إٔذَا بَ َ َّ ٠ا٨ِّ ٟک َ َ
رشَ ْٔٛن أَ َح ّسا َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔ ٩ِ ٣ٔ ١ػب ِ َیا ٔ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ُت ُ
َو َسأ َ َِ ٟت َص ِ ١ک َ َ
رض ٔ ٩ِ ٣ا ًَِ ُِ ٟل ٔ ٦ح ْٔ َن
َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یََ ٩ِ ُٜي ِ٘ ُت ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥أَ َح ّسا َوأََ ِ ٧ت ٓ ًََل َت ِ٘ ُت ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥أَ َح ّسا إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَ ٪ت ٌِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ض ِ٣َ ٥ا ًَ ٥َ ٔ ٠ا َِ ٟد ٔ ُ
رضوا ا َِ ٟبأ ِ َض َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥َِ ٟ ٥یَُ َٟ ٩ِ ُٜض َِ ٥س ِض ْْ ُ٠ٌِ ٣َ ٥و ٦إ ٔ ََّّل أَ ِ٪
َٗ َت َُ ٠ط َو َسأ َ َِ ٟت ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا ِِ ٌَ ٟب ٔس َص ِ ١ک َ َ
اُ َٟ ٪ض َ٤ا َس ِض ْْ ُ٠ٌِ ٣َ ٥و ٦إٔذَا َح َ ُ

یُ ِح َذ َیا ٔ٨َ َُ ٩ِ ٣ائ ٔٔ ٥ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦

ااحسؼ نب اربامیہ ،فبہ ،انب رجری ،انب احزؾ ،سیدی نب رہزم ،رضحت سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ نب اعرم ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےنانبابعسریض اہللاعتٰیلہنعیکرطحاھکل افراسںیم رضحتانبابعس ریضاہللاعتٰیلہنع یکدختم ںیم احرضاھت
بجاوہنںےناسےکطخوکزپاھافراساکوجاباھکلانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناھکلاہللیکمسقارگےھجمہی ایخؽہنوہاتہک
فہ دبوب ینعی یسک ربے اکؾ ںیم زپ اجےئ اگ وت ںیم اس یک رطػ وجاب ہن اتھکل افر ہن اس یک آںیھکن وخش وہںیت سپ انب ابعںس ےن
دجنہ یک رطػ اھکلہکوتےن اؿ ذفیارقلیب ےک ہصحےک ابرےںیموپاھچ نجاکا ہلل ےنذرکرفام اہکفہوکؿںیہ مہ ےنایخؽ ایک اھت
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرقاتبدارفںےسمہولگیہرمادںیہنکیلامہریوقؾےنامہرےاسایخؽوکامےننےسااکنر
رکد ا افر وت ےن میتی ےک ابرے ںیم وپاھچ ےہ ہک اس یک دمت یمیتی بک متخ وہیت ےہ بج فہ اکنح ےک اقلب وہ اجےئ افر اس ےس
دھجمساری وسحمس وہےن ےگل وت اس اک امؽ اس ےک وحاےل رک د ا اجےئ وت اس یک دمت یمیتی متخ وہ اجیت ےہ افر وت ےن وپاھچ ےہ ایک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناؿ ںیمےسیسک وک یھب لتقںیہن ایک افروت یھباؿ ںیم ےس یسکوک یھب لتقہنرک ااےئ اس ےکہک
ےھجتاؿےکابرےںیمفیہ ملعوہاجےئوجرضخہیلعاالسلؾوکےچبےکابرےںیماس ےکلتقےکفتقوہااھتافروت ےنتورتافر

الغؾےکابرےںیموپاھچایک اؿاکہصحرقمردشہےہ بجفہگنجںیمرشکیوہں وت اؿےکےئلوکیئرقمردشہ ہصحامؽتمینغ
ںیمےسںیہن ااےئاسےکہکولوگںےکامؽتمینغںیمےساںیہنھچکوطبردہہیفہیطعددی ااجےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فبہ،انبرجری،انباحزؾ،سیدینبرہزم،رضحتسیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 192

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ة ،زائسہ ،س٠امی ،٪اً٤ع٣ ،دتار ب ٩ػیفی ،یزیس ب ٩ہز٣ز ،یزیس ب ٩ہز٣ز

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ بِ َٔ ٩ػ ِیف ٕٓٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
ََکَ٧ا َحسٔی َث ُض ِ٥
َٗا ََ َٛ ٢ت َب ِ َ ٧ح َسةُ إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َک َب ٌِ َف ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ٥َِ ٟیُتٔ َّ ٥ا ِٟٔ٘ؼَّ َة َٛإ ٔ ِت َ٤ا ٩ِ ٣َ ٔ ٦ذ َ ِ
ض ٓ ََذ َ َ
اوبرکبی ،اوبااسمة ،زادئہ ،امیلسؿ ،اشمع ،اتخمر نب یفیص ،سیدی نب رہزم ،سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ ےن رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعوکاھکلافررھپھچکدحثیذرکیکافروپراہصقذرکںیہنایکاسیجہکدفرسیدحوثیںںیمذرکایکایگ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسمة،زادئہ،امیلسؿ،اشمع،اتخمرنبیفیص،سیدینبرہزم،سیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 193

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزحی ٥ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦حٔؼہ ب٨ت سْری ،٩اً ٦لیہ انؼاریہ ،حرضت اً ٦لیہ انؼاریہ

ی ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة اِلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ص ٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦حٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ ٔسْر ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ت أَ ِخُ ُٔ ُ٠ض ِ ٥فٔی رٔ َحأٟض ٔ َِٓ ٥أ َ ِػ َُ َٟ ٍُ ٨ض َِّ ٥
َٗاَِ ٟت َُزَ ِو ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
اٟل ٌَا ََ ٦وأ ُ َزاؤی
ُوًَ ٦ل َی ا ِِ ٤َ ٟزضَی
ا َِ ٟح ِزوَی َوأَٗ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،اشہؾ ،ہصفح تنب ریسنی ،اؾ ہیطع ااصنرہی ،رضحت اؾ ہیطع ااصنرہی رفامیت ںیہ ہک ںیم
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکاسھتاستزغفاتںیمیئگ ںیماجمدہنیےک ےھچیپفاےلومیخںںیمریتہ یھت افر اؿےک ےئلاھکان

انبیتافرزویمخںوکدفادیتیافرامیبرفںیکایعدترکیتیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اشہؾ،ہصفحتنبریسنی،اؾہیطعااصنرہی،رضحتاؾہیطعااصنرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفایلتوروتںوکوطبرہیطعدےنیافرتمینغںیمہصحرقمرہنرکےناکمکحافرالہرحبےکوچبںوکلتقرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 194

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ب ٩حشا ،٪حرضت ہظا ٦ب ٩حشا٪

ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ار َ
رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،رضحتاشہؾنباسحؿےناسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،رضحتاشہؾنباسحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 195

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحاً ،ٚبساہلل ب ٩یزیس ،حرضت ابواسحٙ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَب ٔی إ ٔ ِس َح َٙ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
یت َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥و َٗا َ٢
اس َت ِش َقی َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
َخ َد َي ِش َت ِشقٔی بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتْ ِ ٔن ث ُ َِّ ٥
یس َ َ

َِ ٟی َص بَ ِیىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط َُِْرُ َر ُج ٕ ١أَ ِو بَ ِیىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط َر ُج َْٗ ١ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط ََُ ٥ِ ٛزَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢تٔ ِش ٍَ
َات ا َِ ٌُ ٟشْ ِر ٔأَ ِو ا ٌُِ ٟظَ ْ ِر ٔ
رش َة َُزِ َو ّة َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ٓ ََ٤ا أَ َّو َُُ ٢زِ َوة َُٕزَا َصا َٗا َ ٢ذ ُ
رش َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََُ ٥ِ ٛزَ ِو َت أََ ِ ٧ت َُ ٌَ ٣ط َٗا ََ ٢س ِب ٍَ ًَ ِ َ
ًَ ِ َ

دمحمنبینثم ،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعاہللنبسیدی،رضحتاوبااحسؼےسرفاتیےہہکدبعاہللنبسیدی
ولوگں وکااقستسءیکامنززپاھےنےلکنوتاوہنں ےندفرںیتعکزپاھںیئ رھپابرش یک داعامیگنرافی ےتہک ںیہہکاسدؿریمیالماقت

رضحتزدینبارمق ےسوہیئافرریمےافراؿےکدرایمؿاکیآدیمےکالعفہافروکیئںیہناھتوتںیمےناؿےسوپاھچہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملس ےن ےنتکزغفاتںیمرشتکیکاوہنں ےناہکاسینزغفات ںیمآپ یلصاہللہیلعفملسرشکی وہےئ وت ںیم
ےناؿےسوپاھچہکآپےنتکزغفاتںیماؿ ےکاسھتےھتوتاوہنںےناہکرتسہزغفاتںیم،ںیمےنوپاھچہکآپیلصاہللہیلع
فملساکبسےسالہپزغفہوکاسناھتاوہنںےناہک َذ نْع
اتانْع ُ َسیْ ِر۔
اتا ُ َسیْ ِر ااوہنںےناہک َذ ُ
ُ
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعاہللنبسیدی،رضحتاوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 196

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩آز ،٦زہْر ،ابواسحا ،ٚزیس ب ٩ارٗ ،٥حرضت زیس ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙزیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥سُ ٌَ ٔ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش َة َُزِ َو ّة َو َح َّخ َب ٌِ َس َ٣ا َصا َج َز َح َّح ّة َ ٥َِ ٟی ُح َّخ َُْ ِ َر َصا َح َّح َة ا َِ ٟو َزا َٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زَا تٔ ِش ٍَ ًَ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبآدؾ،زریہ،اوبااحسؼ،زدینبارمق،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن سئیت زغفات ںیم رشتک یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رجہت ےک دعب اکی جح ایک خحة اولداع ےک العفہ
آپیلصاہللہیلعفملسےنافروکیئجحںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبآدؾ،زریہ،اوبااحسؼ،زدینبارمق،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 197

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،روح بً ٩بازہ ،زَکیا ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َُزَ ِو ُت
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رش َة َُزِ َو ّة َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز  ٥َِ ٟأَ ِط َض ِس بَ ِس ّرا َو ََّل أُحُ ّسا ٌََ ٨َ ٣ىٔی أَبٔی َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗتٔ َِ ًَ ١ب ُس
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تٔ ِش ٍَ ًَ ِ َ

ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٕ َٗ ُّم
اہللٔ یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس  ٥َِ ٟأَ َت َد َِّ ٠
زریہ نب رحب ،رفح نب ابعدہ ،زرک ا ،اوبزریب ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک ںیمر اؽ اہللیلص اہللہیلعفملس ےک اسھت اسین زغفات ںیم رشکی اھت رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےتںیہ
ہک ںیم دبر افر ادح ےک زغففں ںیم رشکی ںیہن وہا ویکہکن ےھجم ریمے ابپ ےن رفک د ا اھت وت بج رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنعزغفہادحںیمدیہشوہےئگوترھپںیمیسکیھبزغفہںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسےھچیپںیہنراہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،زرک ا،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 198

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زیس ب ٩حباب ،سٌیس ب٣ ٩ح٤س رحمی ،ابوت٤ی٠ہ ،حشْن ب ٩واٗس ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ح و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟحزِم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو تُ َِ ٤ی ََ ٠ة َٗاَّلَ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
رش َة
َجٔ٤ی ٌّا َح َّسث َ َ٨ا ُح َشْ ِ ُن بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََُ ٢زَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تٔ ِش ٍَ ًَ ِ َ
َُزِ َو ّة َٗا َت َ ١فٔی ثَ َ٤ا ُٕ ٨ِ ٣ٔ ٪ضَ َّ٩وَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَبُو بَ ِرکٕ ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩و َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔطٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة

اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،دیعسنبدمحمرحیم،اوبتمتلہ،نیسحنبفادق،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپ
ےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساسینزغفاتںیمرشکیوہےئآپیلصاہللہیلعفملسےناؿ
م ِْئ
ھ
َ
ُ
َ
د ِب
اسین زغفات ںیم ےس آھٹ زغفات ںیم اتقؽ ایک اوبرکب ےن َّ اک ظفل ںیہن اہک افر اوہنں ےن اینپ دحثی ںیم ک  یک ہگج َ ّ
برُب ْ ََي َةاہک۔
عا ِ
َُْ
ّللَّ ْ ُ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،دیعسنبدمحمرحیم،اوبتمتلہ،نیسحنبفادق،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 199

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بٌ٣ ،١ت٤ز ،اب ٩س٠امیٛ ،٪ہ٤ص ،اب ٩بزیسہ ،حرضت اب ٩بزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِ َٛ ٩ِ ًَ ٪ض َٕ ٤ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا ََُ ٢زَا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
رش َة َُزِ َو ّة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س َّٔت ًَ ِ َ

کہ
ادمح نب لبنح ،رمتعم ،انب امیلسؿ ،مس ،انب ربدیہ ،رضحت انب ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ

رفامےتںیہہکاوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھت اہلزغفاتںیمرشتکیک۔
کہ
رافی  :ادمحنبلبنح،رمتعم،انبامیلسؿ ،مس،انبربدیہ،رضحتانبربریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 200

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١یزیس ب ٩ابی ًبیس ،حرضت س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

یس َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسَ ٤ََ ٠ة َي ُ٘وَّلُ َُزَ ِو ُت ٍََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ

وث تٔ ِش ٍَ َُزَ َوا ٕ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
َخ ِج ُت ٓ ٔ َامی َی ِب ٌَ ُث ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ٌُ ٔ
ت ََّ ٣ز ّة ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َو ََّ ٣ز ّة
ت َو َ َ

ًَ َِ ٠ی َ٨ا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس

دمحمنبابعد،اح منباامسلیع،سیدینبایبدیبع،رضحتہملسریضاہلل اعتٰیلاہنعرفامےتںیہہکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک
اسھت است زغفات ںیم رشکی وہا افر وج رکشل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےتجیھب اؿ ںیم ںیم ون رمہبت ت ال اکی رمہبت امہرے ہپس اسالر
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےھتافراکیرمہبتامہرےہپساسالررضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےھت۔
رافی  :دمحمنبابعد،اح منبالیعمس،سیدینبایبدیبع،رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتیکدادادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،حات٥

حسیث 201

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات ْٔ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی ک ٔ ِ٠ت َِیض ٔ َ٤ا َس ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
ت
ہبیتق نب دیعس ،اح م ،اس دنس ےک اسھت یھب ہی دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اؿ دفونں دحوثیں ںیم یھب
زغفاتاکذرکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اح م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زغفئذاتارلاقعےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
زغفئذاتارلاقعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 202

راوی  :ابوًا٣زً ،بساہلل ب ٩بزاز اطٌزی٣ ،ح٤س بًً ٩لء ہ٤سانی ،ابی ًا٣ز ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ُّ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ َوِ َ ٧ح ُٔ ٩س َّت ُة َن َرفٕ
ب ُ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وسی َٗا ََ َ ٢
رخ ََُ ٓ ٚش َِّ ٤ی ِت
بَ ِی َ٨َ ٨ا َبٌْٔ ْر َن ٌِ َت٘ٔبُ ُط َٗا ََ ٔ ٘٨َ َٓ ٢ب ِت أَٗ َِسا ُ٨َ ٣ا َٓ ََ ٔ ٘٨ب ِت َٗ َس ََ ٣
ای َو َس َ٘ َل ِت أَهِ َٔارٔی َٓ٨َّ ُٜا ُّ ُ٠َ٧
ٕ ًَل َی أَ ِر ُج٨َ ٔ ٠ا ا َِ ٔ ٟ
َُزِ َو َة ذَا ٔ
ک
وسی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ث ُ َّٔ َ ٥
َک َظ ذََ ٔ ٟ
رخ َٔٗ ٚا َ ٢أَبُو بُزِ َز َة َٓ َح َّس َث أَبُو َُ ٣
ت اِّ ٟز َٗا َٔ ٤َ ٔ ٟا ُ٨َّ ٛا نُ ٌَ ِّؼ ُب ًَل َی أَ ِر ُج٨َ ٔ ٠ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٟ

وَ ٪ط ِیئّا ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ أَِٓظَ ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو َزا َزنٔی َُِْرُ ب ُ َزیِ ٕس َواہللُ یُ ِحزٔی بٔطٔ
َٗا ََٛ ٢أََّ٧طُ َ ٔ
َک َظ أَ ِ ٪یََ ُٜ

اوباعرم ،دبعاہلل نب رباد ارعشی ،دمحم نب العء ہاین ،ایب اعرم ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکمہاکیزغفہ ںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہےلکنافرمہھچ ھچآدویمںےکہصحںیم اکیافٹناھت سج
رپمہابریابری ااروہےتےھتسجےسامہرےاپؤںزیمخوہےئگریمےاپؤںرپڑھتیچےےتٹپلےھتسجیکفہجےساسزغفہ اک
انؾذاتارلاقعرھکد اایگاوبربدہےناہکاوبومیسےنہیدحثیایبؿیکرھپاس یکرفاتیوکاسرطحاندنسپرکےت وہںاوبااسہم
ےناہکربدیےکالعفہابح رافویںےنہیااضہفیھبایکےہہکاہللاستنحماکارجفوثاباطعرکےاگ۔
رافی  :اوباعرم،دبعاہللنبربادارعشی،دمحمنبالعءہاین،ایباعرم،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیماکرفےسدمدبلطرکےنیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیماکرفےسدمدبلطرکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،اٟک ،ابوكاہز ،سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اٟلاص ٔز ٔ َو َّ
ٔی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ٩
بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ُٔ ٟـ ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٔ ٧ ٩یا ٕر اِلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َِم ًَ ِِ ُ ٩
َحة ٔ
ا ٪ب ٔ َ َّ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٗ ٥َ ٠ب َ ١بَ ِسرٕ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َرأَ ِو ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا
َک ُٔ ٨ِ ٣ط ُج ِزأَ ْة َوِ َ ٧ح َس ْة ٓ َ ٔ
ا َِ ٟوبَ َزة ٔ أَ ِز َر َُ ٛط َر ُج ِْ َٗ ١س ک َ َ
َرف َح أَ ِػ َح ُ
ا ٪یُ ِذ َ ُ
ک َٗا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یب ََ ٌَ ٣
أَ ِز َر َٛطُ َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠جئ ُِت ِٔلَ َّتب ٔ ٌَ َ
ک َوأ ُ ٔػ َ

رش ٕک َٗاَِ ٟت ث ُ ََّ ٣َ ٥ضی َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َّ
١
َار ٔج ٍِ َٓ ٩َِ ٠أَ ِس َتٌْٔ َن ب ٔ ُٔ ِ ٤
اٟظ َح َزة ٔ أَ ِز َر َُ ٛط اَّ ٟز ُج ُ
تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٗا َََّ ٢ل َٗا َِ ٓ ٢
رش ٕک
َار ٔج ٍِ َٓ ٩َِ ٠أَ ِس َتٌْٔ َن ب ٔ ُٔ ِ ٤
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ٤َ ٛا َٗا َ ٢أَ َّو ََّ ٣َ ٢زة ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َٗا َ ٢أَ َّو ََّ ٣َ ٢زة ٕ َٗا َِ ٓ ٢

ئ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢أَ َّو ََّ ٣َ ٢زة ٕ تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓأ َ ِز َر َٛطُ بٔا ِٟب َ ِی َسا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧لِٙ ٔ ٠

زریہنبرحب،دبعارلنمح نبدہمی ،امکل،اوباطرہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک ر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس دبر یک رطػ ےلکن بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس رحہ اولربہ ےس اچر لیم ےک افہلص رپ ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی
آدیمالمسجیکارجتفاہبدریاکذترکہایکاجاتاھتر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےکاحصہبےناےسداھکیوتوخشوہےئبجفہآپ
یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاوتاسےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکاپس
اس ےئل آ ا وہں اتہک آپ یلص اہللہیلع فملس ےک اسھت دنمش ےس ڑلفں افرآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےکاسھت امؽ تمینغ ںیم ےھجم
یھبھچکہصحد ااجےئر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسےسرفام اایکوتاہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسرپاامیؿراتھکےہ
اس ےن اہک ںیہنآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام اولٹ اج ںیمرشمک ےس رہزگدمد ںیہن اموگنں اگ دیسہ رفامیت ںیہآپ یلص اہلل ہیلع

فملسآےگےلچاہیںکتہکمہاقمؾہرجہےچنہپوتفیہصخشرھپاحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفملسےسفیہابتیہکوجاسےنیلہپ
رمہبت یہک یھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب اےس فیہ رفام ا وج یلہپ رمہبت رفام ا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولٹ اج ںیم
رہزگ یسک رشمک ےس دمد بلط ںیہن رکفں اگ فہ رھپ ولٹ ایگ افر رھپاقمؾ دیباء رپ آپ یلص اہللہیلع فملس ےس الم آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنفیہابتیہکوجیلہپرمہبت ہہ اکاھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکوتاہللافراسےکر اؽرپاامیؿراتھکےہاسےن
رعضایک یاہں،ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اولچ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،امکل،اوباطرہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩بٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،ر ہ ،حزامی ،زہْر ب ٩رحب٤ً ،زو ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از،
اْعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ا ِٟحٔزَام ٔ َّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُ٩
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َِ
رح ٕب َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ْقیِ ٕع فٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َحسٔیثٔ ُز َصْ ِر ٕ َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو رٔ َوایَ ّة اُ ٨َّ ٟ
اض َت َب ٍْ َ ُ ٔ ٟ
َّ ِ
ارفص ِٔ٥
ارفص ُِٟٔ ٥ک َ ٔ ٔ
َص َذا اٟظأ ِٔ ٣ُ ٪شُ ٤ُ ٔ ٠ض ِِ ٤ُ ٔ ٟ ٥شٔ٤ٔ٠ض ٔ َِ ٥وک َ ٔ ُ
دبعاہللنبہملسمنببنعق،ہبیتقنبدیعس،ریغم ہ،زحایم،زریہنبرحب،رمعف،ایفسؿنبہنییع،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اولگاساعمہلمینعیالختف اوکحتمںیمرقشیےکاتعب
ںیہاملسمؿرقیشیاملسمونںےکافراکرفرقیشیاکرففںےکاتعبںیہ۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم نب بنعق،ہبیتقنبدیعس،ریغمہ ،زحایم،زریہ نبرحب،رمعف ،ایفسؿنب ہنییع،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 205

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ْقیِ ٕع فٔی َص َذا
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ٨َّ ٟ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اض َت َب ٍْ َ ُ ٔ ٟ
َّ ِ
ارفص ِٔ٥
ارفص َُِ ٥ت َب ٍْ ٟٔک َ ٔ ٔ
اٟظأ ِٔ ٣ُ ٪شُ ٤ُ ٔ ٠ض َِ ٥ت َب ٍْ ِ ٤ُ ٔ ٟشٔ٤ٔ٠ض ٔ َِ ٥وک َ ٔ ُ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسیئکااحدثیذرکںیک
اؿ ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولگ اس اعمہلم ںیم ینعی الختف فوکحتم ںیم رقشی ےک اتعب ںیہ
املسمؿرقیشیاملسمونںےکاتعبںیہافراکرفرقیشیاکرففںےکاتعبںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 206

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،روح ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأََّ ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وَّلُ
ْقیِ ٕع فٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ َو َّ ِّ
اٟرش
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ٨َّ ٟ
اض َت َب ٍْ َ ُ ٔ ٟ
ییحینببیبحاحریث،رفح،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اولگالھبیئافرربایئںیمرقشییکریپفیرکےنفاےلںیہ۔

رافی  :ییحینببیبحاحریث،رفح،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 207

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧صً ،اػ ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ًَ ٔ
َّ
َّ
َ
ض اث ِ َ٨ا ٔ٪
َقیِ ٕع َ٣ا بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَّ ٥َ ٠لَ یَزَا َُ ٢ص َذا اِلِ ِ٣زُ فٔی ُ َ

ادمحنبدبعاہلل نبویسن ،اعمصنبدمحمنبزدی،رضحت دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اہیاعمہلمینعیالختففرسداریہشیمہرقشیںیمیہرےہیگارگہچولوگںںیمدفارفادیہابح وہں
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،اعمصنبدمحمنبزدی،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 208

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،حؼْن ،جابز ب ٩س٤زة ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ح و

َح َّسثَ َ٨ا رَٔٓا ًَ ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥ا َِ ٟوا ٔس ٔلی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َّ
ا ٩ِ ًَ ٪حُ َؼْ ِ ٕن ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة
اٟل َّح َ
ُّ
َّ
رش
َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َ ٍَ ٣أَبٔی ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا اِلِ َ َِ ٣ز ََّل یَ ِٔ َ٘ ٨ضی َحًی یَ ِٔ ٤ض َی ٓ ٔیض ٔ ِ ٥اث ِ َ٨ا ًَ َ َ
ُ َّ
َ
َقیِ ٕع
َخٔ٠ی َٔ ّة َٗا َ ٢ث ََّ ٥تکَ ٥َ ٠بٔک َ ًَلَ ٕ ٦خف َٔی ًَل َ َّی َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ِٔلبٔی َ٣ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥
ہبیتقنب دیعس،رجری،نیصح،اجربنبرمسة،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیماےنپ
فادل ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہی ارم ینعی
الختفاسفتقکتمتخ ہنوہیگاہیںکتہکاؿںیمابرہافلخءزگراجںیئرھپآپےنآہتسہآفازےسوگتفگیکوجھجمرپوپہدیہریہ

وتںیمےناےنپاببےسوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفملسےنایکرفام اوتاوہنںےناہکہکآپےنرفام افہافلخءرقشیےسوہںےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،نیصح،اجربنبرمسة،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 209

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رش َر ُج ًّل ث ُ ََّ ٥تک َ َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َخٔ َٔی ِت ًَل َ َّی
َي ُ٘و ََُّ ٢ل َیزَا ُ ٢أَ ِ٣زُ ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ٣ا ٔؿ ّیا َ٣ا َوَ ٔ ٟی ُض ِ ٥اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

َقیِ ٕع
ٓ ََشأ َ ُِ ٟت أَبٔی َ٣اذَا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥

انبایبرمع،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسانسآپ
یلصاہللہیلعفملسرفامےتےھتولوگںاکاعمہلمینعی الختفاسفتقکتابح  رےہیگبجکتاؿںیمابرہافلخء اؿےک احمکرںیہ
ےگرھپیبنیلصاہللہیلعفملسےنوکیئایسیابترفامیئوجھجمرپیفخمفوپہدیہریہوتںیمےناےنپفادلےسوپاھچہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنایکرفام اوتاوہنںےناہکہکہیبسافلخءرقشیںیمےسوہںےگ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 210

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ ،س٤اک ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔ بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا
ض َ٣ا ٔؿ ّیا
َک َّلَ َیزَا ُ ٢أَ ِ٣زُ ا٨َّ ٟا ٔ
ا َِ ٟحسٔیثٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ہبیتقنبدیعس،اوبتواہن،امسک،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسہیدحثیرفاتیرکےتںیہنکیلاسںیم

ہیںیہنہکولوگںاکاعمہلمالختفہشیمہاجریرےہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتواہن،امسک،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 211

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس اززی ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
رش َخٔ٠ی َٔ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة  ٥َِ ٟأَٓ َِض َِ ٤ضا َٓ ُُِ٘ ٠ت ِٔلَبٔی َ٣ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َیزَا ُِ ٢اْل ٔ ِس ًَل ًَُ ٦زٔیزّا إلٔ َی اثِى َِی ًَ َ َ

َقیِ ٕع
َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥

دہاب نب اخدل ازدی ،امحد نب ہملس ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فملسوکرفامےتوہےئانسہکامالؾابرہافلخءےکوپرےوہےنکتاغبلرےہاگرھپآپیلصاہللہیلعفملس ےنااسیہملکاراشدرفام ا
ےسجںیمہنھجمساکسوتںیمےناےنپابپےساہکآپیلصاہللہیلعفملسےنایکرفام ااوہنںےناہکبسافلخءرقشیےسوہںےگ۔
رافی  :دہابنباخدلازدی،امحدنبہملس،امسکنبرحب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 212

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،زاز ،طٌيی ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رش َخٔ٠ی َٔ ّة َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥تک َ َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟأَٓ َِض ُِ ٤ط َٓ ُُِ٘ ٠ت ِٔلَبٔی َ٣ا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَزَا َُ ٢ص َذا اِلِ َ ِ٣زُ ًَزٔیزّا إلٔ َی اثِى َِی ًَ َ َ
َقیِ ٕع
َٔ ُ ٩ِ ٣

اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،داد ،یبعش،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکیبنیلص اہلل ہیلع فملسےن رفام ا

امالؾ اکاعمہلم ابرہ افلخء ےک وپرا وہےنکتاغبل رےہ اگ رھپآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن ایسی ابت رفامیئ ےسج ںیم ھجمس ہناکس وت ںیم
ےناےنپابپےساہکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنایکرفام اوتاوہنںےناہکبسافلخءرقیشیاخدناؿےسوہںےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،داد،یبعش،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 213

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ،یزیس ب ٩زریٍ ،ابً ٩و ،٪اح٤س بً ٩ث٤ا٧ ٪وٓلی ،ازہز ،ابً ٩و ،٪طٌيی ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓلٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
ُّ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣عٔی

أَبٔی ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ََُّ ٢ل یَزَا َُ ٢ص َذا ِّ
اض َٓ ُُِ٘ ٠ت ِٔلَبٔی َ٣ا َٗا َ٢
اٟس ُ
یضا اُ ٨َّ ٟ
رش َخٔ٠ی َٔ ّة َٓ َ٘ا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة َػ ََّ ٔ ٨٤
یًَ ٩زٔیزّا َٔ٨٣ی ٌّا إلٔ َی اثِى َِی ًَ َ َ
َقیِ ٕع
َٗا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥

خہض
رصننبیلع می،سیدی نبزر،ع،انبتوؿ،ادمحنبامثعؿون،یل،ازرہ،انبتوؿ،یبعش،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےنےکےئلالچافرریمےاسھتریمےفادلےھتوتںیمےن
آپ یلص اہللہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہی دنی ہشیمہ ابرہ افلخء ےک وپرا وہےن کت اغبلفدنلب رےہ اگ رھپآپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےنوکیئہملکاراشدرفام انکیلولوگںےنےھجما ےنہند اوتںیمےناےنپابپےسوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفملسےنایکرفام اوتاوہنں
ےناہکبسافلخءرقشیےکاخدناؿےسوہںےگ۔
خہض
رافی  :رصن نب یلع می ،سیدی نب زر،ع ،انب توؿ ،ادمح نب امثعؿ ون،یل ،ازرہ ،انب توؿ ،یبعش ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 214

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ش٤ار ،حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥وص َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ارٕ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
بِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََٛ ٢ت َِب ُت إلٔ َی َجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًََُ ُ ٍَ ٣لمٔی َ٧آ ٍٕٔ أَ ِ ٪أَ ِخبٔرِنٔی بٔظَ ِی ٕئ َسَ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َّ
َّ
َّ
َ
ٕ
َ
َِم َي ُ٘و ََُّ ٢ل یَزَا ُ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َٜٓ ٢ت َب إلٔ َ َّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِو َُ ٦ج ٌَُ ٤ة ًَ ٔظ َّی َة ُر ٔج َ ٥اِلِ ِسُّ ٔ ٠
ِّ
یَٗ ٩ائ ّٔ٤ا َحًَّی َت ُ٘و ََّ ٦
َقیِ ٕع َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ًُ ٢ؼ ِی َب ْة ٔ٩ِ ٣
رش َخٔ٠ی َٔ ّة ک ُ ُُّ ٠ض َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥
اٟس ُ
اٟشا ًَ ُة أَ ِو َیَ ُٜ
وَِ ٠ًَ ٪ی ٥ِ ُٜاث ِ َ٨ا ًَ َ َ
رسی َو َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪بَْ ِ َن یَ َس ِی ا َّ
ٟشا ًَةٔ ََّ ٛذابْٔ َن
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َي ِٔتَتٔ ُح َ
رسی أَ ِو آ َٔ ِ ٔ ٛ ٢
و ٪ا ِٟب َ ِی َت اِلِ َبِ َی َف بَ ِی َت َ ِ ٔ ٛ

رف ُن ًَل َی
َٓا ِح َذ ُروص َُِ ٥و َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ ًِ َلی اہللُ أَ َح َس َُ ٥ِ ٛخْ ِ ّرا َٓ َِ ٠ی ِب َسأِ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َوأَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا َِ َ ٟ
ق
ا َِ ٟح ِو ٔ
ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،اح منباامسلیع،امسمر،رضحتاعرمنبدعسایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےناےنپالغؾانعفیکذرہعیاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعوکاھکلہکآپیلصاہللہیلعفملسےھجمربخدںییسکایسیدحثییکوجآپ
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس ینوہوتےھجموجااباھکلہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس ہعمیکاشؾوک سجدؿامزع
ایملسوکرمجایکایگانس،دنیہشیمہاقمئفابح رےہاگاہیںکتہک ماتماقمئوہاجےئ  ا مرپابرہافلخءاحمکوہاجںیئ افرفہ بس ےک
بسرقشیےسوہںافرںیم ےنآپیلصاہللہیلعفملس ےسانسآپیلصاہللہیلع فملس رفامےتےھتہکاملسمونںیکاکیوھچیٹیس
امجتع رسکی  ا افالد رسکی ےک دیفس لحم وک حتف رکے یگ افر زمدی ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک  ماتم ےک رقبی
ذکاباظرہوہںےگسپ ماؿےسےتچبرانہافرزمدیانسہکبجاہلل مںیمےسیسکوکوکیئالھبیئاطعرکےوتاےنپافرپافراےنپرھگ
فاولںرپرخچرکےنیکادتبارکفافرہییھبانسہکںیموحضرپآےگڑبےنھفاالوہںاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،اح منبالیعمس،امسمر،رضحتاعرمنبدعسایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ولگرقشیےکاتعبںیہافرالختفرقشیںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 215

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،اب ٩ابی ذئب٣ ،ش٤ارً ،ا٣زب ٩سٌس ،حرضت ًا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ا ٕر ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَُ َّ ٧ط

أَ ِر َس َ ١إلٔ َی ابِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی َح ِّسث ِ َ٨ا َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َّ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َحات ٕٔ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٓ ٢ذ َ َ

دمحم نب راعف ،انب ایب دفکی ،انب ایب ذبئ ،امسمر ،اعرمنب دعس ،رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن انب
رمسہیلصاہللہیلعفملسدعیسیکرطػاغیپؾاجیھبہکآپیلصاہللہیلعفملسںیمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس ینوہیئااحدثی
ایبؿرکںیوتاوہنںےناہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسرھپافرپاح میکدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبدفکی،انبایبذبئ،امسمر،اعرمنبدعس،رضحتاعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہفیلخرقمررکےنافراسوکوھچڑےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ہفیلخرقمررکےنافراسوکوھچڑےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦ابْ ٩عوہ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ُ
رض ُت أَبٔی ح ْٔ َن
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َ ِ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ
 ١أَ َِ ٣ز َُ ٥ِ ٛح ًّیا َو َِّ ٣ی ّتا
ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت َح َُّ ٤
اس َت ِدِ ٔ ٠
أ ُ ٔػ َ
یب َٓأث ِ َِ ٨وا ًََِ ٠یطٔ َو َٗاُٟوا َجزَا َک اہللُ َخْ ِ ّرا َٓ َ٘ا ََ ٢رأُ ْب َو َراص ْٔب َٗاُٟوا ِ

َٕ َ ٩ِ ٣ص َُو َخْ ِ ْر ٔ٣ىِّی َي ٌِىٔی أَبَا بَ ِرکٕ َوإ ٔ ِ ٪أَ ِتزُ ِ٥ِ ُٜٛ
ََ ٟوز ٔ ِز ُت أَ ََّ ٪ح ِّوی َٔ ٨ِ ٣ضا ا ِل َُ ٜٔ
َاٖ ََّل ًَل َ َّی َو ََّل لٔی َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِس َت ِدِ ٔ ٠
ٕ َٓ َ٘ ِس ا ِس َت ِدَ ٠
َّ
َّ
ََک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٓ َ٘ ِس َت َز َ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜٛص َُو َخْ ِ ْر ٔ٣ىِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ٓ ٌََ َزٓ ُِت أَُ َّ ٧ط ح ْٔ َن ذ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُِّْ ٥َ ٠رُ ُِ ٣ش َت ِدٕٕ ٔ ٠

اوبرکبی ،دمحم نبالعء ،اوبااسہم ،اشہؾ ،انب رعف ہ ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک بج ریما ابپ ینعی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک زیمخ ایک ایگ وت ںیم اس فتق وموجد اھت ولوگں ےن اؿ یک رعتفی یک افر ےنہک
ےگلاہللاعتیلآپیلصاہللہیلعفملسوکرتہبدبہل اطعرفامےئوترضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعےن اہکاہللیک رتمحیک ادیمرکےنفاال

وہں افر اس ےس ڈرےن فاال وہں ولوگں ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہفیلخ رقمر رفام دںی وت آپ ےن اہک ایک ںیم اہمترے
اعمالمت اکوبھج زدنہ افر رمےندفونں وصروتں ںیمربداتش رکفں ںیم اس ابت وک دنسپرکات وہںہکاس اعمہلم الختف ےس ریما
ہصحرباربوہاجےئہنہیھجمرپوبھجوہافرہنریمےےئلعفنارگںیمہفیلخرقمررکفںوتقیقحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعھجمےسرتہب
فالضف ےھت وہنجں ےن ہفیلخ انزمد ایک افر ارگ ںیم ںیہمت اہمترے احؽ رپ وھچڑ دفں وت ںیہمت اس احؽ ںیم ھجم ےس رتہب فالضف
ارشػر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنوھچڑااھتدبعاہللےناہکبجآپےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکذرکایکوتںیماجؿایگہک
آپیسکوکہفیلخانزمدںیہنرفامںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،انبرعفہ،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ہفیلخرقمررکےنافراسوکوھچڑےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس ،اسحً ،ٙبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َوأَ ُِ ٟٔ
َاه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح َُ ٙو ًَ ِب ْس
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی َحٔ َِؼ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

ک
اَ ٔ ٟ ٪یٔ ٌَِ ََٗ ١اَِ ٟت إَّٔ٧طُ َٓاً ٔ َْٗ ١ا ََ َٓ ٢ح َُِ ٔ٠ت أَن ِّی أُک َ ُِّ ٤ُ ٠ط فٔی ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ ٪أَبَا َک َُِْرُ ُِ ٣ش َت ِدَٗ ٕٕ ٔ ٠ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا ک َ َ
 ١ب ٔ َیٔ٤یىٔی َج َب ًّل َحًَّی َر َج ٌِ ُت ٓ ََس َخُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٓ ََشأ َ َٟىٔی ًَ َِ ٩حا ٔ٢
ٓ ََش َُّ ٜت َحًَّی ُ ََس ِو ُت َو ٥َِ ٟأُک َ ُِّ ٤ِ ٠ط َٗا َُ ٨ِ َُٜٓ ٢ت َٛأَ٤َ َّ ٧ا أَ ِحُ ٔ٤
ک َُِْرُ ُِ ٣ش َت ِدٕٕ ٔ ٠
ک َز ًَ ُ٤وا أََ َّ ٧
وَ٘ ٣َ ٪ا َّ ٟة َٓآَِ ٟی ُت أَ ِ ٪أَُٗوََ ٟضا ََ ٟ
اض َي ُ٘وَ ُٟ
ا٨َّ ٟا ٔ
ض َوأََ٧ا أ ُ ِخبٔرُ ُظ َٗا َ ٢ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َُ ٟط إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٨َّ ٟ

ض أَ َط ُّس َٗا َََ ٓ ٢وا َٓ َ٘ ُط َٗ ِولٔی ٓ ََو َؿ ٍَ
َک َراعٔی إٔب ٔ ٕ ١أَ ِو َراعٔی َُ َ ٥ٕ ٨ث ُ ََّ ٥جائ َ َ
اَ ٟ ٪
َوإُٔ َّ ٧ط َِ ٟو ک َ َ
ک َو َت َز ََ ٛضا َرأَیِ َت أَ ِِ َٗ ٪س َؿ َّی ٍَ َ ٔرف ًَا َی ُة ا٨َّ ٟا ٔ
ٕ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َرأِ َس ُط َسا ًَ ّة ث ُ ََّ ٥رٓ ٌََ ُط إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِحٔ َُى زٔی َُ ٨ط َوإنِّٔی َٟئ ٔ ََِّ ٩ل أَ ِس َت ِدِ ٔ ٠
َّ
ََک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ َوإ ٔ ِ ٪أَ ِس َت ِدِ ٔ ٠
َ ٥َِ ٟي ِش َت ِدِ ٔ ٠
اس َت ِدَ ٠
ٕ َٓإ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َٗ ِس ِ
َٕ َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا ص َُو إَّٔل أَ ِ ٪ذ َ َ

َوأَبَا بَ ِرکٕ َٓ ٌَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیََ ٔ ٟ ٩ِ ُٜی ٌِ ٔس َ ٢ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ّسا َوأَُ َّ ٧ط َُِْرُ ُِ ٣ش َت ِدٕٕ ٔ ٠

ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

ےسرفاتیےہہکںیمرضحتہصفحریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساحرضوہاوتاوہنںےناہکہکایکےھجتولعمؾےہہکریتےابپیسک
وکہفیلخرقمرںیہنرفامرےہںیمےناہکفہاسرطحںیہنرکںیےگرضحتہصفحےناہکفہایسرطحرکےنفاےلںیہسپںیمےن
مسقااھٹیلہکںیمآپےس اسابرےںیموگتفگرکفںاگ رھپںیماخومشراہاہیںکتہکںیمےن حبصیک اس احؽ ںیمہکآپےس
وگتفگہنیکافرںیممسقااھٹےنیکفہجےساسرطحوہایگاھتہکںیماےنپاہھترپاہپڑااھٹاتوہںاہیںکتہکںیمولاٹافررضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساحرضوہاوت اوہنںےنھجمےسولوگںےکابرےںیموپاھچافرںیمےنآپوکاتب ارھپںیمےنرعضایک
ںیمےنولوگںوکابترکےتوہےئانسوتںیمےنمسقااھٹیلہکفہابتںیمآپےکاسےنمرعضرکفںاگہکاوہنںےنامگؿرکایل
ےہہکآپہفیلخانزمدںیہنرکےنفاےلںیہافرارگآپےک افوٹنں ارکبویںےکےئلوکیئرچفااہوہرھپفہاںیہنوھچڑرکآپےک
اپسآاجےئوتآپیہیایخؽرکںیےگہکاسےناضن رکد اےہافرولوگںیکدہگناتشاسےسز ادہرضفریےہوترضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےنریمیابتیکوماتقفیکافرھچکدریکترساکھجےئوہےئ اےتچ رےہرھپریمیرطػرسااھٹرکرفام اےب
کش اہلل اعتیل اےنپ دنی یک افحتظ رفامےئ اگ افر ارگ ںیم یسک وک ہفیلخ رقمر ہن رکفں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب یسک وک
ہفیلخانزمدںیہنایکاھتافرارگںیمہفیلخرقمررکفںوتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرقمررفامےکچںیہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےتہکںیہاہللیکمسق بجاوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس افراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاکذرکایک وت ںیمےنولعمؾرکایل ہکفہ
ا ےسںیہنہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرطہقیےساجتفزرکاجںیئافرفہیسکوکہفیلخرقمرںیہنرفامںیئےگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،دمحمنبراعف ،دبعنبدیمح،اقحس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحت انبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامرتےکبلطرکےنافراسیکرحصرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اامرتےکبلطرکےنافراسیکرحصرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،جزیز ب ٩حاز ،٦حش ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤زة

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ک إ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلی َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َٕ ٟة أُکَِٔ ٠ت إَِٔ ٟی َضا َوإ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلی َت َضا ًَ ِِ َُْ ٩ر ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َََّ ٩ٔ ٤ل َت ِشأ َ ِ ٢ا ِْل ٔ ََ ٣ار َة َٓإَٔ َّ ٧

َِ ٣شأ َ َٕ ٟة أًُ ٔ َِ ٨ت ًََِ ٠ی َضا
ابیشؿ نب رففخ ،رجری نب احزؾ ،نسح ،رضحت دبعارلنمح نبرمسة ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا
اے دبعارلنمح!اامرت اک ااؽتمرکانویکہکنارگےھجتریتے ااؽےک دعبہی اطعرک دییئگ وت ماےکس رپسدرکد ے اجؤ ےگافر
ارگہیےھجتامےگنریغباطعیکیئگوتریتیاساعمہلمںیمدمدیکاجےئیگ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسة
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اامرتےکبلطرکےنافراسیکرحصرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہلل ،یو٧صً ،لی ب ٩ححز سٌسی ،ہظی ،٥یو٧ص٨٣ ،ؼور ،ح٤یس ،ابواکا ١٣جحسری،
ح٤از ب ٩زیس ،س٤اک بً ٩لیہ ،یو٧ص بً ٩بیس ،ہظا ٦ب ٩حشا ،٪حشً ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ٩ِ ًَ ٥
یُوَُ ٧ص َو َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر َوحُ َِ ٤ی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة َویُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس

ا ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ
َوصٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ

ییحی نب ییحی ،اخدل نب دبع اہلل ،ویسن ،یلع نب رجح دعسی ،میشہ ،ویسن ،وصنمر ،دیمح ،اوبااکلم خحدری ،امحد نب زدی ،امسک نب ہیطع،
وی سننبدیبع،اشہؾنباسحؿ،نسح،دبعارلنمحنبرمسہ،فلتخماانسدےسیہیدحثیرضحتدبعارلنمحنبرمسہےنیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسرجرییکدحثییہرطحرفاتییکےہ۔
رافی  :ییحی نبییحی،اخدل نب دبعاہلل،ویسن ،یلعنب رجح دعسی،میشہ،ویسن ،وصنمر،دیمح،اوبااکلمخحدری،امحد نبزدی،امسک نب
ہیطع،ویسننبدیبع،اشہؾنباسحؿ،نسح،دبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اامرتےکبلطرکےنافراسیکرحصرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس بً ٩بساہلل ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َو َر ُج ًَل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪بَىٔی ًَ ِِّم َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُس اَّ ٟز ُج َٔ ِ ْ٠ن یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِّ٣زَِ٧ا
َُ ٣
ک َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا َواہللٔ ََّل َُ ٧ولِّی ًَل َی َص َذا ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟأَ َح ّسا َسأ َ َٟطُ َو ََّل أَ َح ّسا
َخ ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ًَل َی َب ٌِ ٔف َ٣ا َو ََّّل َک اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رح َؾ ًََِ ٠یطٔ
ََ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نبالعء ،اوبااسہم ،ربدی نب دبع اہلل ،رضحت اوبومیس ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر دف آدیم
ریمے اچچ ےک وٹیبں ںیم ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ وت اؿ دف آدویمں ںیم ےس اکی ےن
رعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسوجاہللاعتیلےنآپیلصاہللہیلعفملسوککلماطع ےئکںیہاؿںیمےسیسککلم ےک
اعمالمت امہرے رپسد رکدںی افر دفرسے ےن یھب ایس رطح اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل یک مسق مہ اس اکؾ رپ اس وک
امومرںیہنرکےتوجاساک ااؽرکاتوہ ااسیکرحصرکاتوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اامرتےکبلطرکےنافراسیکرحصرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بیساہلل ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ٗلاَ ،٪قة ب ٩خاٟس ،ح٤یس ب ٩ہًل ،٢ابوبززہ ،حرضت
ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩حات َٕٔ َٗ ٥اَّل َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ ُ٩
وسی أَٗ َِبُِ ٠ت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣عٔی َر ُج ًَل ٔ٪
َخإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل َٕ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ب ُ ِز َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َُ ٣

َخ ًَ َِ ٩ي َشارٔی َٓک ٔ ًَلص َُ٤ا َسأ َ َ ٢ا َِ ١َ ٤َ ٌَ ٟوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتا ُک
ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِط ٌَزٔیِّْ َن أَ َح ُسص َُ٤ا ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔی َو ِاْل َ ُ
ک بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا أَكٌََِ ٠انٔی ًَل َی َ٣ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َ٤ا
وسی أَ ِو َیا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت ُ٘و َُ ٢یا أَبَا َُ ٣
ًَ ١ل َی
َو َ٣ا َط ٌَ ِز ُت أَُ َّ ٧ض َ٤ا یَ ِلَ ُ٠با ٔ ٪ا َِٗ ١َ ٤َ ٌَ ٟا ََ ٢و َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی س َٔوأٛطٔ َت ِح َت َط َٔتٔطٔ َو َٗ ِس َََٗ ٠ؼ ِت َٓ َ٘ا َ ٩َِ ٟ ٢أَ ِو ََّل َن ِش َت ٌُِ ٔ٤

وسی أَ ِو یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص ٓ ََب ٌَ َث ُط ًَل َی ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ث ُ َّ ٥أَ ِت َب ٌَطُ ٌَُ ٣ا َذ بِ ََ ٩ج َب ٕ١
ًَ َ٨َ ٔ ٠٤ا َ ٩ِ ٣أَ َرا َز ُظ َو َل ٩ِٔ ٜاذِ َص ِب أََ ِ ٧ت یَا أَبَا َُ ٣

اَ ٪ی ُضوز ٔ ًّیا َٓأ َ ِس ٥ََ ٠ث ُ ََّ ٥را َج ٍَ
َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََِٔ ٠ًَ ٦یطٔ َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِ ٢وأَ َِ ٟقی َُ ٟط و ٔ َسا َز ّة َوإٔذَا َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ ُ٣وثَ َْٗ ٙا َ٣َ ٢ا َص َذا َٗا ََ ٢ص َذا ک َ َ
یَّ ٩
ئ َٓ َت َض َّو َز َٗا َََّ ٢ل أَ ِجُ ٔ ٠ص َحًَّی ُي ِ٘ َت ََ َٗ ١ـا ُئ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص َن ٌَ َِٗ ٥ا ََّ ٢لَ أَ ِجُ ٔ ٠ص َحًَّی يُ ِ٘ َت َ١
زٔی َُ ٨ط ز ٔ َ
اٟش ِو ٔ
َ
َٗ َـا ُئ اہللٔ و َر ُسؤٟطٔ ثَ ًَل َث َ٣زَّا ٕ َ
اَکا ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
ُو٦
َ
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا ٌَُ ٣ا ْذ أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأُ َ ٧اَ ٦وأَٗ ُ
ت َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُ٘تٔ َ ١ث ُ ََّ ٥ت َذ َ َ

َوأَ ِر ُجو فٔی ِ َ ٧و ًَٔ٣ی َ٣ا أَ ِر ُجو فٔی َٗ ِو ًَٔ٣ی

دیبع اہلل نب دیعس ،دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،رقة نب اخدل ،دیمح نب الہؽ ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکرطػآ اافرریمےاسھتارعشویںںیمےسدفآدیمےھتاؿںیمےساکیریمیداںیئ
رطػ افر دفرسا ریمیابںیئ رطػ افر اؿدفونں ےن آپ یلص اہللہیلعفملس ےس یسک دہعے اک  ااؽ ایک افر یبنیلص اہلل ہیلعفملس
وسماکرفامرےہےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاوبومیس! ارفام ااےدبعاہللنبسیق! مایکےتہکوہںیمےنرعضایک
اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہللہیلع فملس وک قح ےکاسھت وعبمث رفام ا ےہ ہک اؿ دفونں ےن اےنپ دؽیک ابت رپ ےھجم علطم
ںیہن ایک اھت افر ہن ںیم اجؿ اکس ہک ہی بصنم فدہعہ بلط رکںی ےگ اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وگ ا ںیم داتھکی وہں یکپ
وسماکوک وجوہٹنےک ےچی ئگ یکچ ےہہکمہاےس یسک بصنمفدہعہرپاعلمرقمر ںیہنرکںی ےگوج اس اکارادہ ر ےنھفاالوہاگ
نکیلاےاوب ومیس ارفام ااےدبعاہللنبسیقوتاجافراںیہننمیجیھبد ارھپاؿےکےھچیپرضحتاعمذنبلبجوک اجیھبسپبجہی
اوبومیس ےکاپس ےچنہپ وت اوہنں ےن اہک ارتےئ افر اؿ ےک ےئل اکی دگا اھچبد ا افر اؿ ےکاپساس فتق آدیم دنباھ وہا اھت رضحت
اعمذریضاہللاعتٰیلہنع ےنوپاھچہیوکؿےہاوہنںےناہکہیوہیدیاھترھپاملسمؿوہایگرھپاےنپرپاےندنییکرطػولٹایگافر
وہیدی وہایگ رضحتاعمذ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اہک ںیم اسفتقکت ہن وھٹیبں اگ بجکت اےس اہلل افر اس ےک ر اؽ ےکہلصیف
ےک اطمقب لتق ہن رک د ا اجےئ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک آپ رشتفی رںیھک مہ اےس لتق رکےت ںیہ
رضحتاعمذ ریضاہللاعتٰیلہنع ےننیترمہبترفام اںیماسفتقکتہنوھٹیبںاگ بجکتاےساہللافراس ےکر اؽےک ہلصیف
ےک اطمقب لتق ہن رکد ا اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح د ا افر اےس لتق ایک ایگ رھپ اؿ دفونں ااحصب ںیم رات ےک  ماؾ ےک
ابرے ںیم ذمارکہ وہا وت رضحتاعمذ ریض اہلل ےن رفام ا ںیم  اات یھب وہں افر  ماؾ یھبرکات وہں افر ںیم اینپ دنین ںیم یھب ایس ارج
فوثابیکادیمراتھکوہںوجاےنپ ماؾںیموثابیکادیمراتھکوہں۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دمحمنباح م،ییحینبدیعساطقؿ،رقةنباخدل،دیمحنبالہؽ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البرضفرتاامرتےکبلطرکےنیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
البرضفرتاامرتےکبلطرکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 222

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابوطٌیب ،ابٟ ٩یثٟ ،یث ب ٩سٌس ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،برک ب٤ً ٩ز ،حارث ب ٩یزیس
حرضمی ،اب ٩ححْرہ ،حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی َّ
ِٔی َح َّسثَىٔی أَبٔی ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی یَزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩اٟل ِ
رضم ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ح َحْ ِ َر َة اِلِ َ ِٛبَر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََّلَ
رک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
یس ا َِ ٟح ِ َ
ٔیٕ َوإَٔ َّ ٧ضا أَ َ٣اُ َ ٧ة َوإ َٔ َّ ٧ضا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ خٔز ِ ْی َوَ َ ٧سا َْ ٣ة
َرض َب ب ٔ َی ٔسظ ٔ ًَل َی َٔ ٜٔ ٨ِ ٣يی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا أَبَا ذ ٓ َٕر إَٔ َّ ٧
ک َؿٌ ْ
َت ِش َت ٌُِ٠ٔ٤ىٔی َٗا ََ َ ٓ ٢

إ ٔ ََّّل َ ٩ِ ٣أَ َخ َذ َصا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوأَ َّزی َّأ ٟذی ًََِ ٠یطٔ ٓ َٔیضا

دبعاکلملنببیعشنبثیل ،اوببیعش،انبثیل،ثیلنب دعس،سیدینبایببیبح،رکب نبرمع،احرثنبسیدیرضحیم،انبریجحہ،
رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اعلم ہن
انبںیئ ےگ وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اانپ اہھت ابمرک ریمے دنکوہ رپ امررک رفام ااے اوبذر وت زمکفر ےہ افر ہی اامرت اامتن ےہ
افرہی ماتمےکدؿیکر اایئافررشدنمیگےہ ااےئاسےکسجےناسےکوقحؼوپرےےئکافراسابرےںیموجاسیک
ذہمدارییھتاسوکاداایک۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،اوببیعش ،انبثیل ،ثیل نب دعس ،سیدی نب ایب بیبح ،رکب نب رمع ،احرث نب سیدی رضحیم،
انبریجحہ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
البرضفرتاامرتےکبلطرکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥زہْرً ،بساہلل ب ٩یزیس سٌسی ،اب ٩ابی ایوبً ،بیساہلل ب ٩ابی جٌرف َقشی ،سا٥ٟ

ب ٩ابی سا ٥ٟجیظانی ،حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی
ْق ٔ
ئ َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ْق ٔش ِّی ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی َسا ٥ٕ ٔ ٟا َِ ٟح ِیظَ ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
أَ ُّی َ
رف ا َِ ُ ٟ
َک َ٣ا أُح ُّٔب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟسی ََّل َتأ َ ََّ ٣ز ًََّ ٪ل َی اث ِ َٔ ِ ْ٨ن َو ََّل َت َو ََّّ َ ْٟن َ٣ا ََ ٢یت ٕٔی٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا أَبَا ذ ٓ َٕر إنِّٔی أَ َرا َک َؿٌٔیّٔا َوإنِّٔی أُح ُّٔب َ ٟ
زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ،دبعاہلل نب سیدی دعسی ،انب ایب اویب ،دیبع اہلل نب ایب رفعج رقیش ،اسمل نب ایب اسمل

جاین،رضحتاوبذر ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااےاوبذرریضاہللاعتٰیل
ہنعںیمےھجتفیعضفانوتاں ایخؽرکاتوہںافر ںیمریتےےئلفیہدنسپرکاتوہںوج اےنپےئلدنسپرکاتوہں مدف آدویمں رپ یھب
احمکہناننبافرہنامؽمیتیاکفایلاننب۔
رافی  :زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ،دبعاہلل نب سیدی دعسی ،انب ایب اویب ،دیبعاہلل نب ایب رفعج رقیش ،اسمل نب ایب
اسملجاین،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابْ٤٧ ٩ر ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،اب ٩زی٨ار ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوبرک ،حرضت اب٩
ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو بَ ِرکٕ یَ ِب ُ ُّ ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َحسٔیثٔ ُز َصِْر ٕ َٗا َ٢
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ

َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش ٔلْ َن ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ًَل َی َ٨َ ٣اب ٔ َز ُٔ ٧ ٩ِ ٣ورٕ ًَ َِ ٩یٔ ْٔ٤ن اَّ ٟز ِح ًََ ٩ٔ ٤زَّ َو َج ََّ ١وک ٔ َِ ٠تا َی َسیِطٔ
و ٪فٔی ُحٔ٤ِٜض ٔ َِ ٥وأَصِٔ٠یض ٔ َِ ٥و َ٣ا َوُٟوا
ْن َّأ ٟذ َ
یَ ٩ي ٌِ ٔسَ ُٟ
َیْ ٔ٤

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انبریمن ،ایفسؿ نب ہنییع،رمعف ،انب دانیر ،انب ریمن ،اوبرکب ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع

ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشد رفام اااصنػرکےنفاےلرنمحےکداںیئاجبنافراہلل ےکزندکیونر
ےکربنمفںرپوہںےگ افراہللےکدفونںداںیئاہھتںیہ ہیفہولگوہںےگوجاینپ راع اافرالہفایعؽ ںیمدعؽفااصنػرکےت
وہںےگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف ،انب دانیر ،انبریمن ،اوبرکب ،رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ،اب ٩وہب ،رح٠٣ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ ،حرضت
ًبساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ

اس َة َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ًَائٔظَ َة
َح َّسثَىٔی صَ ُ
رح َُ ٠َ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی َ ِ
َ
اَ ٪ػاحٔبَُ ٥ِ ُٜل ٥ِ ُٜفٔی َُزَاتَٔ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
ٕک َ َ
َص َٓ َ٘ا َِ ٟت َِ ٛی َ
أَ ِسأَ ُٟضا ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َٓ َ٘اَِ ٟت ٔ ٩ِ ٤َّ ٣أََ ِ ٧ت َٓ ُُِ٘ ٠ت َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َٔ ِ ٣ٔ ١
وت َّ ٔ ٟرل ُج ٔ٨َّ ٣ٔ ١ا ا َِ ٟبٌْٔرُ َٓ ُی ٌِ ٔلیطٔ ا َِ ٟبٌْٔ َر َوا ِِ ٌَ ٟب ُس َٓ ُی ٌِ ٔلیطٔ ا ِِ ٌَ ٟب َس َو َی ِح َتا ُد إلٔ َی أ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َٓ ُی ٌِ ٔلیطٔ
اََ ٟ ٪ی ُُ ٤
َن َ٘ ِ٨َ ٤ا ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا إ ٔ ِ ٪ک َ َ

اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط ََّل یَ ٌُِ ٨َ ٤ىٔی َّأ ٟذی ٓ ٌََ َ ١فٔی َُ ٣ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ أَخٔی أَ ِ ٪أ ُ ِخب ٔ َر َک َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی بَ ِیًٔی َص َذا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٩ِ ٣َ ٥ول ٔ َی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔأ ُ ًَّٔ٣ی َط ِیئّا َٓظَ ََِّ ٠ًَ ٙیض ٔ ِِ ٓ ٥
َاط ُ٘ َِِ ٠ًَ ٙیطٔ َو ََ ٩ِ ٣ول ٔ َی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔأ ُ ًَّٔ٣ی
َار ُٓ ِ ٙبٔطٔ
رفٓ ََ ٙبٔض ٔ ِِ ٓ ٥
َط ِیئّا َ َ

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رحہلم ،دبعارلنمح نب امشہس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت دبعارلنمح نب امشہس ےس
رفاتیےہہکںیمدیسہاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعےکاپسھچکوپےنھچےکےئلاحرضوہاوتدیسہےنرفام ا منکولوگںںیمےسوہںیم
ےن رعض ایک الہ رصم ںیم ےس اکی آدیم وہں وت دیسہ ےن رفام ا اہمترا اسیھت اہمترے اسھت زغفہ ںیم ےسیک شیپ آات ےہ ںیم ےن
رعضایکمہےناسںیموکیئانوگارابتںیہناپیئ ارگمہںیمےسیسکآدیماکافٹنرماجےئوتفہاےسافٹن اطعرکاتےہافرالغؾ
ےک دبےل الغؾ اطع رکات ےہ افر وجرخچ اک اتحمج وہ اےس رخہچ اطع رکات ےہ دیسہ ےن رفام ا ےھجم فہاعمہلم اس دحثی ےک ایبؿ رکےن
ےس ںیہن رفک اتکس وجاسےن ریمے اھبیئ دمحم نب اوبرکبےس ایک ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےس ںیم ےن انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع

فملسےنریمےاسرھگںیمرفام ااےاہللریمیاساتمںیمےسسجوکفالتیدیاجےئافرفہاؿرپیتخسرکےوتوتاسرپیتخس
رکافرریمیاتمںیمےسسجوکیسکاعمہلموکفایلانب ااجےئفہاؿےسرنیمرکےوتوتیھباسرپرنیمرک۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رحہلم ،دبعارلنمح نب امشہس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت دبعارلنمح نب
امشہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 226

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ہسی ،جزیخ ،اب ٩حاز ،٦رح٠٣ہ َ٣صیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
َص ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
رح ََ ٠َ ٣ة ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ٔی َح َّسث َ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازِٔ َ ٩ِ ًَ ٕ ٦
اس َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ٔط ََ ٤
دمحمنباح م،انبدہمی،رججی،انباحزؾ،رحہلمرصمی،دبعارلنمحنبامشہس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکیبنیلصاہللہیلع
فملسےسایسرطحیکدحثیدفرسیدنسےسلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،انبدہمی،رججی،انباحزؾ،رحہلمرصمی،دبعارلنمحنبامشہس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 227

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣ح٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

ُو٩ِ ًَ ٢
ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّیتٔطٔ َٓاِلِ َ ْٔ٣رُ َّأ ٟذی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َرا َٕ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ََّل ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ
ُوُ ٨ِ ًَ ٢ض َِ ٥وا ِ٤َ ٟزِأَ ُة َراً َٔی ْة ًَل َی بَ ِیتٔ َب ٌَِ ٔ ٠ضا َو َو َٔ ٟسظ ٔ َوه ٔ َی َِ ٣شئُو َْ ٟة ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َرً ٔ َّیتٔطٔ َواَّ ٟز ُج ُ
َ ١را َٕ ًَل َی أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ

ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّیتٔطٔ
ُوُ ٨ِ ًَ ٢ط أَ ََّل َٓک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ
َوا ِِ ٌَ ٟب ُس َرا َٕ ًَل َی َ٣ا َٔ ٢س ِّیسٔظ ٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآاگہروہ
 م ںیم ےس رہ اکی ذہمدار ےہ افر  م بس ےس اؿ یک رتیع ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک اجےئ اگ سپ فہ اریم وجولوگں اک ذہم دار ےہ
اسےساسیکرتیعےکابرےںیم ااؽایکاجےئاگافروجآدیماےنپرھگفاولںاکذہمدارےہاسےساؿےکابرےںیم ااؽ
یک اجےئ افر تورت اےنپ اخفدن ےکرھگ افراس یک افالد یک ذہمدار ےہاس ےس اؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ اجےئ اگ افر الغؾ اےنپآاق
ےک امؽ اک ذہم دار ےہ اس ےس اس ےک ابرے ںیم وپاھچ اجےئ اگ آاگہ روہ  م ںیم ےس رہ اکی ذہم دار ےہ افر رہ اکی ےس اس یک
رتیعےکابرےںیموپاھچاجےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 228

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ،ابْ٤٧ ٩ر ،اب٣ ٩ثىی ،خاٟس ب ٩حارثً ،بیساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ٗلا،٪
ًبیساہلل ب٤ً ٩ز ،ابوربیٍ ،ابوکا ،١٣ح٤از ب ٩زیس ،زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ،١ایوب٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک
بً ٩ث٤ا ،٪ہار ٪ب ٩سٌیس ایلی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ٧ ،آٍ،

رش ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ا ٪ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ح و
ث ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ا َِّ َ٘ ٟل َ
وب ح و
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩و ِصبٕ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،انب ریمن ،انب ینثم ،اخدل نب احرث ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی اطقؿ ،دیبع اہلل نب رمع ،اوبرعیب ،اوباکلم،
امحدنبزدی،ز ریہنبرحب،اامسلیع،اویب،دمحمنبراعف،انبایبدفکی،احضکنبامثعؿ،اہرؿنبدیعسایلی،انب فبہ،ااسہم،
انعف،انبرمع،ثیل،انعف،ایسدحثییکزمدیاانسدذرکیکںیہ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،انب ریمن ،انب ینثم ،اخدل نب احرث ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی اطقؿ ،دیبعاہلل نب رمع ،اوبرعیب،
اوباکلم،امحدنبزدی،زریہنبرحب،الیعمس،اویب،دمحمنبراعف،انبایبدفکی،احضکنبامثعؿ،اہرؿنبدیعسایلی،انبفبہ،
ااسہم،انعف،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 229

راوی  :ابواسح ،ٙحش ٩ب ٩برشً ،بساہلل بْ٤٧ ٩رً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

رش َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض َذا ِٔ ٣ث َ١
َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙو َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ
اوبااحسؼ،نسحنبرشب،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوباقحس،نسحنبرشب،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 230

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌرفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َویَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌ َی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ُو٩ِ ًَ ٢
َحسٔیثٔ َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢و َح ٔش ِب ُت أَُ َّ ٧ط َٗ ِس َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ ١را َٕ فٔی َ٣ا ٔ ٢أَبٔیطٔ َو َِ ٣شئ ْ
َرً ٔ َّیتٔطٔ

ییحی نبییحی،ییحی نباویب ،ہبیتق نبدیعس،انب رجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہلل نبدانیر،انبرمع،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف ملس ےن اراشد رفام اآدیم اےنپ ابپ ےک امؽ اک ذہم دار ےہ افر اس ےس ایکس ذہم داری
ےکابرےںیموپاھچاجےئاگ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،انب رجح ،الیعمس نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 231

راوی  :اح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤اب ٩وہبً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر ،برس ب ٩سٌیسً ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِِّم ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َر ُج َْ ١س َّ٤ا ُظ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َِ ْٜر ٕ

رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَطُ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟى َی
ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ

ادمحنبدبعارلنمح،انبفبہ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکب،رسبنبدیعس،دبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےساسرطحاسدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعارلنمح،انبفبہ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکب،رسبنبدیعس،دبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 232

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،ابواطہب ،حشً ،٩بیساہلل ب ٩زیاز ١ٌ٘٣ ،ب ٩يشار ٣زنی ،حرضت حش ٩رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِط َض ٔب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ًََ ٢ا َز ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َ ١َ ٔ ٌِ٘ ٣بِ ََ ٩ي َشارٕ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی فٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ک َحسٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ ٪لٔی
ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی ََ ٣
ات ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٢إنٔ ِّی َُ ٣ح ِّسث ُ َ

وت
وت َی ِو ََ ٦ی ُُ ٤
ُک إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس َي ِشت َ ِرً ٔیطٔ اہللُ َرً ٔ َّی ّة َی ُُ ٤
َح َیا ّة َ٣ا َح َّسثِت َ
َوص َُو ُ ٌَّاغ َ ٔ ٟزً ٔ َّیتٔطٔ إ ٔ ََّّل َرح ََّ ٦اہللُ ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ابیشؿنبرففخ،اوبابہش،نسح،دیبعاہللنبز اد،لقعمنباسیرزمین،رضحتنسحریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہہکدیبعاہلل
نبز ادرضحتلقعمنباسیرزمینریضاہلل اعتٰیلہنعیکرمضفافتںیمایعدتےکےئلےئگوترضحتلقعمےناہکںیمھجتےس
ایسیدحثیایبؿ رکاتوہں وج ںیم ےنر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےس ین ےہارگںیماجاتنہکریمیزدنیگابح ےہ وت ںیمایبؿ ہن
رکاتںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپرفام ےتےھتسجدنبہوکاہللےنرتیعرپذہمدارانب اوہافرسجدؿفہرمے
ایختنرکےنفاالوہاینپراع اےکاسھتوتاہللےناسرپتنجرحاؾرکدیےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبابہش،نسح،دیبعاہللنبز اد،لقعمنباسیرزمین،رضحتنسحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 233

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ ،یو٧ص ،حش ٩ب ٩زیاز ١ٌ٘٣ ،ب ٩يشار ،حرضت حش ٩رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ز َخ َ ١ابِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ ًَل َی َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشارٕ َوص َُو
ک
ُک أَ ِو  ٥َِ ٟأَ ُِٔ ٩ِ ٛل ُ َح ِّسثَ َ
َو ٔج ٍْ بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی اِلِ َ ِط َض ٔب َو َزا َز َٗا َ ٢أَ ََّّل َُ ٨ِ ٛت َح َّسث ِ َتىٔی َص َذا َٗ ِب َ ١ا َِ ٟی ِوَٗ ٔ ٦ا َ٣َ ٢ا َح َّسثِت َ
ییحینبییحی،سیدینبزر،ع،ویسن،نسحنبز اد،لقعمنباسیر،رضحتنسحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکانبز ادلقعم
نباسیرر یضاہللاعتٰیلہنعےکاپساحرضوہاافرفہفیلکتںیمےھتابح دحثیایسرطحےہاسںیمہیااضہفےہہکانبز ادےن
اہکآپےنہیدحثیآجےسےلہپویکںہنایبؿیک؟لقعمےنرفام اںیمےنریتےےئلایبؿہنیک ارفام اںیمےھجتہیایبؿہنرکات۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزر،ع،ویسن،نسحنبز اد،لقعمنباسیر،رضحتنسحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 234

راوی  :ابوُشا ٪س٤عی ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اسحٌ٣ ،ٙاذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازة ،ابو٠٣یحً ،بیساہلل ب٩

زیاز ،حرضت ابوا٠٤ٟیح

َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ َ ٩زٔ َیاز ٕ َز َخ ًََ ١ل َی َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشا ٕر فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
ک ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َِ ٟو ََّل أَنِّی فٔی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ک بٔطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ٔ٩ِ ٣
ت  ٥َِ ٟأ ُ َح ِّسث ِ َ
َ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣إنِّٔی َُ ٣ح ِّسث ُ َ
أَ ْٔ٣ر ٕ َیلٔی أَ َِ ٣ز ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ث ُ َََّّ ٥ل َی ِح َض ُس َُ ٟض َِ ٥ویَ َِ ٨ؼحُ إ ٔ ََّّل  ٥َِ ٟیَ ِس ُخ ُِ ٌَ ٣َ ١ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة

لملئ
اوباسغؿ یعمس ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب ینثم ،ااحسؼ  ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدة ،اوبحیلم ،دیبع اہلل نب ز اد ،رضحت اوبا ج ےس رفاتی
ےہہکدیبعاہللنبز ادرضحتلقعمنباسیریکامیبریںیماؿےکاپسآ اوتاسےسرضحتلقعمےنرفام اںیمےھجتاکیدحثی
ایبؿرکےنفاالوہں افرارگںیمرمضومتںیمالتبمہنوہاتوتںیمہیدحثیےھجتایبؿ ہنرکاتںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےس انس آپ یلص اہللہیلع فملس رفامےت ےھتسجآدیم وک املسمونں ےک یسکاعمہلم اکاحمک انب ا اجےئ رھپ فہ اؿیک ریخوخایہ افر الھبیئ
ےکےئلدجفدہجہنرکےوتفہاؿےکاسھتتنجںیمدالخہنوہاگ۔

لملئ
رافی  :اوباسغؿیعمس،ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،اقحس،اعمذنباشہؾ،اتقدة،اوبحیلم،دیبعاہللنبز اد،رضحتاوبا ج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 235

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ،٦يٌ٘وب ب ٩اسح ،ٙسوازہ ب ٩ابی اسوز ،ابو ١ٌ٘٣ب ٩يشارً ،بیساہلل ب ٩زیاز ،حرضت ابواسوز

وب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرنٔی َس َوا َزةُ بِ ُ ٩أَبٔی اِلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی أَ َّ ١َ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٪بِ ََ ٩ي َشارٕ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رکٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
َ٣ز ٔ َق َٓأ َ َتا ُظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َي ٌُوزُ ُظ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ا َِ ٟح َش ٔ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ِ ًَ ٩
ہبقعنبہمرؾ،وقعیبنبااحسؼ ،اادہنبایبا اد،اوبلقعمنباسیر،دیبعاہللنبز اد،رضحتاوبا ادےسرفاتیےہہکرضحت
لقعمنباسیرامیبروہےئوتاؿےکاپسدیبعاہللنبز ادہاؿیکایعدتےکےیلآ اابح دحثینسحیکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :ہبقعنبہمرؾ،وقعیبنباقحس ،اادہنبایبا اد،اوبلقعمنباسیر،دیبعاہللنبز اد،رضحتاوبا اد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 236

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،جزیز ب ٩حاز ،٦حشً ،٩ائذب٤ً ٩زو ،حرضت حش ٩رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩أَ ًََّ ٪ائ َٔذ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی بُى َ َّی إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّ َ ٪
رش

اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِّ ٟز ًَا ٔ
ئ ا ُِ ٟح َل َُ ٤ة َٓإٔیَّ َ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ط ا ِجِ ٔ ٠ص َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أََ ِ ٧ت َٔ ُ ٧ ٩ِ ٣دا َٔ ٟة أَ ِػ َح ٔ
اک أَ َِ ٪تَ ُٜ
َٓ َ٘ا ََ ٢و َص ِ ١کَاِ َ ٧ت َُ ٟض َِ ُ ٧ ٥دا َْ ٟة إٔ٤َ َّ ٧ا کَاِ َ ٧ت اَ ٨ُّ ٟدا َُ ٟة بَ ٌِ َسص َُِ ٥وفٔی َُْ ِرٔص ِٔ٥
ابیشؿ نب رففخ ،رجری نب احزؾ ،نسح ،اعذئنب رمعف ،رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب ر اؽ ںیم ےس
رضحتاعذئنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعدیبعاہللنبز ادےکاپسےئگوترفام ااےےٹیب ںیم ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس انس
آپیلصاہللہیلعف ملسرفامےتےھتربےذہمدارفںںیمےساظملابداشہےہوتاسابتےسانچپہکوتاؿںیمےسوہوتانبز ادےن
اؿ ےس اہک رشتفی رںیھک۔  م وت ااحصب دمحم اک ٹھچلت وہ  ،وت اعذئ ریض اہلل ےن اہک  5ایک ااحصب ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم یھب
ٹھچلتےہےبکشٹھچلتوتاؿےکدعب ااؿےکریغںیموہاگ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،نسح،اعذئنبرمعف،رضحتنسحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 237

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابوحیا ،٪ابی زرًة ،ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َحی َ
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َک ا ُِ٠ُِ ٟو ََّ ٌََ ٓ ٢و َُ ٤ط َو ًَ َّو َ ٥أَ َِ ٣ز ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َََّ ٢ل أ ُ َِّ َ ْٔٔ ٟن أَ َح َس َُ ٥ِ ٛیحٔی ُئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َی ِوََ ٓ ٕ ٦ذ َ َ
ُک ََّل أ ُ َِّ َ ْٔٔ ٟن أَ َح َس ُ ٥ِ ٛیَحٔی ُئ یَ ِو َ٦
َر َٗبَتٔطٔ َبٌْٔ ْر َُ ٟط ُرَُائْ َي ُ٘و ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُٔ ِثىٔی َٓأَُٗو َُّ ٢لَ أَ ُِ ٔ ٠٣
َک َط ِیئّا َٗ ِس أَبِ َِِ ٠ت َ
کَ ٟ
ُک ََّل أ ُ َِّ َ ْٔٔ ٟن
رف ْض َُ ٟط َح َِ ٤ح َْ ٤ة ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُٔ ِثىٔی َٓأَُٗو ََُّ ٢ل أَ ُِ ٔ ٠٣
َک َط ِیئّا َٗ ِس أَبِ َِِ ٠ت َ
کَ ٟ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی َر َٗبَتٔطٔ َ َ
ک َط ِیئّا َٗ ِس
أَ َح َس َُ ٥ِ ٛیحٔی ُئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی َر َٗبَتٔطٔ َطا ْة ََ ٟضا ُث َِائْ َي ُ٘و ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُٔ ِثىٔی َٓأَُٗو ََُّ ٢ل أَ ُِ ٔ ٠٣
ک ََ ٟ

ک
ُک ََّل أ ُ َِّ َ ْٔٔ ٟن أَ َح َس ُ ٥ِ ٛیَحٔی ُئ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی َر َٗبَتٔطٔ َنٔ ِْص ََ ٟضا ٔػ َی ْاح ٓ ََی ُ٘و َُ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُٔ ِثىٔی َٓأَُٗو ََُّ ٢ل أَ ُِ ٔ ٠٣
أَبِ َِِ ٠ت َ
ک ََّل أ ُ َِّ َ ْٔٔ ٟن أَ َح َس َُ ٥ِ ٛیحٔی ُئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی َر َٗبَتٔطٔ رٔ َٗا َْ َت ِدٔ ََُٔ ٓ ٙی ُ٘و َُ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُٔ ِثىٔی َٓأَُٗو ُ٢
َک َط ِیئّا َٗ ِس أَبِ َُ ِِ ٠ت َ
َ ٟ

ُک ََّل أ ُ َِّ َ ْٔٔ ٟن أَ َح َس ُ ٥ِ ٛیَحٔی ُئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ًَل َی َر َٗبَتٔطٔ َػا ْٔ ٣ت َٓ َی ُ٘و ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُٔ ِثىٔی
ََّل أَ ُِ ٔ ٠٣
َک َط ِیئّا َٗ ِس أَبِ َِِ ٠ت َ
کَ ٟ
ک
َٓأَُٗو ََُّ ٢ل أَ ُِ ٔ ٠٣
ک َط ِیئّا َٗ ِس أَبِ َُ ِِ ٠ت َ
ک ََ ٟ
زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اوبایحؿ،ایبزرعة،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفملس ےن اکی دؿ امہرےدرایمؿ ڑھکے وہےئ افر امؽ تمینغ ںیم ایختن اکذرک رفام ا افر اسیک ذمتم ایبؿیک افر
اسوکڑبااعمہلمرقارد ارھپرفام اںیم مںیمےسیسکوک ماتمےکدؿاساحؽںیمآاتوہاہناپؤںہکاسیکرگدؿ رپافٹن اار
وہاگوجڑبڑباراہوہاگافرفہےہکاگاےاہللےکر اؽریمیدمدرکںیوتںیموہکںاگںیمریتےےئلیسکزیچاکامکلںیہنوہںقیقحت
ںیمےھجت اچنہ اک ںیم  م ںیم یسک وکاس احؽ ںیم ہن اپؤں اگہک فہ ماتم ےکدؿ اس احؽ ںیمآےئ اگہکاسیک رگدؿ رپ  اار وھگڑا
انہنہاتوہاگفہےہکاگاےاہللےکر اؽریمیدمدرکںیںیموہکںاگںیمریتےاعمہلمںیمیسکزیچاکامکلںیہنوہںقیقحتںیمھجت
کت  اچنہ  اک وہں ںیم  م ےس یسک وکاس احؽ ںیم ہن اپؤں ہک فہ ماتم ےکدؿ اس رطحآےئ ہک اسیک رگدؿ رپ  اار رکبیانمنم
ریہوہفہےہکاگاےاہللےکر اؽریمیدمدرکںیںیموہکںاگہکںیمریتےاعمہلمںیمیسکزیچاکامکلںیہنوہںقیقحتںیمےھجت
اغیپؾقح اچنہ  اکوہںںیم م ےسیسکوکہناپؤںہکفہ ماتمےکدؿاسرطحآےئہکاسیکرگدؿرپو ےنخفایل وکیئاجؿوہوتفہ
ےہکاگاےاہللےکر اؽریمیدمدرکںیںیموہکںاگںیمریتےاعمہلمںیمیسکزیچاکامکلںیہنوہںقیقحتںیماغیپؾقح اچنہ اک
وہںںیم مےسیسکوکہن اپؤںہکفہ ماتمےکدؿاسرطحآےئہکاسیکرگدؿرپدلےوہےئڑپکےرحتکرکرےہوہںوت
فہےہکاگاےاہللےکر اؽریمیدمدرکںی ںیموہکںاگ ںیمریتے ےئل یسکزیچ اک امکلںیہنوہںںیمےھجتاغیپؾ قح اچنہ  اکوہں
ںیم مںیمےسیسکوکاساحؽںیمہناپؤںہکفہ ماتمےکدؿآےئافراسیکرگدؿرپ ااناچدنیدلاوہاوہاگفہےہکاگاےاہلل
ےکر اؽریمیدمدرکںیںیموہکںاگںیمریتےےئلیسکزیچاکامکلںیہنوہںںیمےھجتاہللےکااکحؾ اچنہ اکوہں۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنباربامیہ،اوبایحؿ،ایبزرعة،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 238

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزحی ٥ب ٩س٠امی  ،٪ابوحیا ،٪زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،ابوحیا٤ً ،٪ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًة،
ابوہزیزہ

رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحی َ
َّا ٪ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّا٪
َّاَ ٪وًُ ََ ٤ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َحی َ
أَبٔی َحی َ
اوبرکبنبایب ہبیش،دبعارلمیح نبامیلسؿ،اوبایحؿ،زریہ نبرحب ،رجری،اوبایحؿ ،امعرہنباقعقع،اوبزرعة،اوبرہریہ،ایسدحثی
یکزمدیاانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اوبایحؿ،زریہنبرحب،رجری،اوبایحؿ،امعرہنباقعقع،اوبزرعة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 239

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ب ٩ػرخزارمی ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ابوزرًةب٤ً ٩زو ب ٩جزیز،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ َٔ ٩ػ ِرخٕ َّ
وب ًَ َِ ٩ی ِحٌَی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ٠ُِ ٟو ََّ ٌََ ٓ ٢و َُ ٤ط
بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ذ َ َ
َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
وب
ٔیث َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک یُ َح ِّسث ُ ُط َٓ َح َّسثَ َ٨ا ب ٔ َِ ٨حو ٔ َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ُِ ٨ط أَ ُّی ُ

ادمح نب دیعس نب رخصداریم ،امیلسؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،اویب ،ییحی نب دیعس ،اوبزرعةنبرمعف نب رجری ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ تمینغ ںیم ایختن رکےن اک ذرک رفام ا وت اس یک زسا یک یتخس وک
ایبؿرفام اابح دحثیزگریکچ۔
رافی  :ادمح نب دیعس نب رخصداریم ،امیلسؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،اویب ،ییحی نب دیعس ،اوبزرعةنب رمعف نب رجری ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

احمکاعدؽیکتلیضفافراظملاحمکیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 240

راوی  :اح٤س ب ٩حش ،٩ابَ ٩خاغ ،ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،ایوب ،یحٌی ب ٩سٌیس ب ٩حیا ،٪ابوزرًة ،ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

غ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
وب ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َخا ٕ
ث َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٔ ٩
َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
َحی َ
ادمحنبنسح،انبرخاش،اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،ییحینبدیعسنبایحؿ،اوبزرعة،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،ایسدحثییک
اکیافردنسذرکیکےہ۔
رافی  :ادمحنبنسح،انبرخاش،اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،ییحینبدیعسنبایحؿ،اوبزرعة،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 241

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابوبرک ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزیْ ،عوہ ،ابوح٤یس ساًسی ،حرضت
ابوح٤یس ساًسی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ ٢ا ِس َت ٌِ ََ ١َ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِسسٔ ُي َ٘ا َُٟ ٢طُ ابِ ُ٩
ًَ ِِ ُ ٩

ا٠ُّ ٟتِب ٔ َّی ٔة َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََٔٗ ٦ا ََ ٢ص َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص َذا لٔی أُصِس َٔی ل ٔی َٗا ََ َ٘ َٓ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ َو َٗا َ٣َ ٢ا بَا ًَُ ٢ا ٔ ١ٕ ٣أَبِ ٌَ ُث ُط ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص َذا أُصِس َٔی لٔی أَٓ ًََل َٗ ٌَ َس فٔی
بَ ِیتٔ أَبٔیطٔ أَ ِو فٔی بَ ِیتٔ أ ُ ِّ٣طٔ َحًَّی یَ ِ٨و َُز أَیُ ِض َسی إَِٔ ٟیطٔ أَ ََِّ ٦ل َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََّل یَ َ٨ا ُ ٢أَ َح ْس َٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا إ ٔ ََّّل َجا َئ
َّ
رفت َ ِی إٔبِ َل ِیطٔ ث ُ َّ٥
ْق ْة ََ ٟضا ُخ َو ْار أَ ِو َطا ْة َت ِی ٌٔزُ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًی َرأَیِ َ٨ا ًُ ِ َ
بٔطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َی ِحُ ُ٠ٔ٤ط ًَل َی ًُُٔ٘٨طٔ َبٌْٔ ْر َُ ٟط ُرَُائْ أَ ِو َب َ َ

َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبایبرمع،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اوبدیمحاسدعی،رضحتاوبدیمحاسدعیےسرفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونبادس ںیم ےس اکی آدیم وک زوکة فوصؽ رکےن ےک ےئل اعلم رقمر رفام ا ےسج انب ت اہک
اجاتاھتبجفہفاسپآ اوتاسےناہکہیاہمترےےئلافرہیریمےےئلےہوجےھجمدہہید اایگےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسربنمرپ
رشتفی رفاموہےئاہللیکدمحفانثایبؿیک افررفام ااعلماکایک احؽےہےسجںیمےن اجیھبفہآرکاتہکےہہک ہیاہمترے ےئل افرہی ےھجم
دہہید اایگےہاسےناےنپ ابپ اامںےکرھگںیمےھٹیبوہےئاکااظتنرویکںہنایکہکاسوکدہہید ااجاتےہ اںیہناسذاتیک مسق
سج ےک قیضہ ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ  م ںیم ےس سج ےن یھب اس امؽ ںیم ےس وکیئ زیچ یل وت فہ  ماتم ےک دؿ اس
احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس ےک امؽ وک اینپ رگدؿ رپ ااھٹات وہاگ افٹن ڑبڑباات وہاگ  ا اگےئ ڈاکر ریہ وہیگ  ا رکبی انمنمیت وہیگ رھپ آپ
یلصاہللہیلعفملسےناےنپاہوھتںوکاانتدنلبایکہکمہےنآپیلصاہللہیلعفملسےکولغبںیکدیفسیدیھکیرھپدفرمہبترفام ااے
اہللںیمےناغیپؾ اچنہد ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبایبرمع،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اوبدیمحاسدعی،رضحتاوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 242

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہ ،ابوح٤یس ساًسی ،حرضت ابوح٤یس ساًسی
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َّ
اس َت ٌِ َ ١َ ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ َ ٩ا٠ُّ ٟتِب ٔ َّیةٔ َر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِزز ٔ ًَل َی اٟؼَّ َس َٗةٔ َٓ َحا َئ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ٢
اٟشأًس ِّٔی َٗا َِ ٢
ٓ ََسٓ ٌََ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َذا َ٣ا ُلَ ٥ِ ُٜو َص ٔذظ ٔ َص ٔسیَّ ْة أُصِ ٔس َی ِت لٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َّ
ََک ِ َ ٧ح َو
ک َٓت َ ِ٨و َُز أَیُ ِض َسی إَِٔ ٟی َ
ک َوأ ُ َِّ ٣
أَٓ ًََل َٗ ٌَ ِس َت فٔی بَ ِیتٔ أَبٔی َ
ک أَ ََِّ ٦ل ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠خ ٔلی ّبا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ا٪
َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،اوبدیمح اسدعی ،رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہہکہلیبقازدےکاکیآدیمانبتوکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےنزوکةفوصؽرکےنےکےئلاعلمرقمررفام ااسےن
امؽالرکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمشیپایکافراہکہیاہمتراامؽےہافرہیدہہیےہ وجےھجمد اایگوتاےسیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اوتاےنپابپ اامںےکرھگںیمویکںہنھٹیبایگرھپمہدےتھکیہکےھجتدہہید ااجاتےہ اںیہنرھپیبنیلصاہللہیلعفملسہبطخےک
ےئلڑھکےوہےئابح دحثیزگریکچ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اوبدیمحاسدعی،رضحتاوبدیمحاسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 243

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦ابوح٤یس ساًسی ،حرضت ابوح٤یس ساًسی

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ ٢ا ِس َت ٌِ َ١َ ٤
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِزز ٔ ًَل َی َػ َس َٗا ٔ
اس َب ُط َٗا َ٢
ت بَىٔی ُسَِ ٠ی ٕ ٥یُ ِسع َی ابِ َ ٩اِلِ ُ ِتب ٔ َّی ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َح َ
ک
ک َص ٔسیَّ ُت َ
ک َحًَّی َتأِت َٔی َ
یک َوأ ُ َِّ ٣
َص َذا َ٣ا ُلَ ٥ِ ُٜو َص َذا َص ٔسیَّ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض ًَّل َجَِ ٠ش َت فٔی بَ ِیتٔ أَب ٔ َ
 ١اَّ ٟز ُج ًََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ل َی ا ِ٤َّ ٣ٔ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا َو ََّّلنٔی
إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػازّٔٗا ث ُ ََّ ٥خ َلب َ َ٨ا َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإٔنِّی أَ ِس َت ٌُِ ٔ٤
اَ ٪ػازّٔٗا
اہللُ ٓ ََیأتِ ٔی ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َذا َ٣ا ُلَ ٥ِ ُٜو َص َذا َصسٔیَّ ْة أُصِ ٔس َی ِت لٔی أَٓ ًََل َجََ ٠ص فٔی بَ ِیتٔ أَبٔیطٔ َوأ ُ ِّ٣طٔ َحً َّی َتأِت َٔی ُط َص ٔسیَّ ُتطُ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َواہللٔ َّلَ یَأ ِ ُخ ُذ أَ َح ْس َٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا بٔ َِْ ِر ٔ َح ِّ٘طٔ إ ٔ ََّّل َٟق ٔ َی اہللَ َت ٌَال َی یَ ِحُ٠ٔ٤طُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ َ َ
ْعَٓ َّ٩أَ َح ّسا َٟٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ق ٔ َی اہللَ
َْل ِ ٔ
َّ
َّ
ُ
ْق ّة ََ ٟضا ُخ َو ْار أَ ِو َطا ّة َت ِی ٌَزُ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًَّی ُرئ َٔی بَ َی ُ
َص
َی ِحُ ٔ٤
اق إٔبِ َل ِیطٔ ث ََّٗ ٥ا َ ٢اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَُ ِِ ٠ت َب ُ َ
َ ١بٌْٔ ّرا َُ ٟط ُرَُائْ أَ ِو َب َ َ
ًَ ِیىٔی َو َس ٍَ ٔ٤أُذُنٔی
اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،اوبدیمحاسدعی،رضحتاوبدیمحاسدعیےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
ہلیبق ازد ےک اکی آدیم ےسج ت اہک اجات اھت ہک ونب میلس یک زوکة فوصؽ رکےن ےک ےئل اعلم رقمر رفام ا بج فہ آ ا وت اس ےن امؽ اک
اسحبایکافراہکہیاہمتراامؽےہافرہیدہہیےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاےنپابپ اامںےکرھگںیمویکںہنھٹیبایگ
اہیںکتہکریتےاپسریتا دہہیال ا اج اتارگوتاچسےہ رھپآپ یلصاہللہیلعفملسےنںیمہ ہبطخد اسپاہللیک دمحفانثء ایبؿرفامیئ
رھپرفام ااامدعبںیم مےساکیآدیموکیسکاکؾےکےئلاعلمرقمررکاتوہںسجاکااظتنؾاہللےنریمےرپسدایکےہفہآاتےہافر

اتہکےہہکہیامؽاہمتراےہافرہیےھجم دہہید اایگفہاےنپابپ اامںےکرھگںیمویکںہنھٹیبایگاہیںکتہکاسےکاپساساکدہہی
ال ااجےئارگفہاچسےہاہللیکمسقامؽزوکةںیمےس مںیمےسوجیھبریغبقحےکھچکیھباتیلےہوت ماتمےکدؿاہللےساساحؽ
ںیم الماقت رکے اگ ہک فیہ امؽ اس رپ الدا وہا وہاگ سپ  م ںیم ےس اس صخش وک ںیم رضفر اچہپؿ ولں اگ ہک فہ افٹن ڑبڑباات وہا  ا
اگےئڈرکایتوہیئ ارکبیانمنمیتوہیئاسیکرگدؿرپ ااروہںےگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناےنپاہھتدنلبےئکاہیںکتہک
آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ولغبں یک دیفسی دیھکی یئگ رھپ رفام ا اے اہلل ایک ںیم ےن اغیپؾ قح  اچنہ ہن د ا ےہ ےسج ریمی آوھکنں ےن
داھکیافراکونںےنانسےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،اوبدیمحاسدعی،رضحتاوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 244

راوی  :ابوَکیبً ،بسة ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزحی ٥ب ٩س٠امی ،٪اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪ہظا،٦
ًبسہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،حرضت ًبسہ اور ابْ٤٧ ٩ر

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اس َب ُط َ٤َ ٛا
ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ ِب َس َة َوابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َح َ

َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َت ٌَِ َّ٩٤َُ ٠واہللٔ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََّل َیأ ِ ُخ ُذ أَ َح ُس َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ٛضا َط ِیئّا َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ
اُضا َ٣عٔی
ای َو َسُ٠وا َزیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٓإُٔ َّ ٧ط ک َ َ
ُسٔ َِی َ
َص ًَ ِیىٔی َو َس ٍَ ٔ٤أُذَُ َ ٧
اَ ٪ح ٔ ّ
اَٗ ٪ا ََ ٢ب ُ َ

اوبرکبی،دبعة،انبریمن،اوباعمفہی،اوبرکبنبایبہبیش ،دبعارلمیحنبامیلسؿ،انب ایبرمع ،ایفسؿ،اشہؾ،دبعہ ،انبریمن،رضحت
دبعہافرنبریمنےسیہرفاتیےہہکایسرطحوقنمؽےہہکبجفہآدیمآ اافراسےناسحبایکافرانبریمنیکدحثیںیمہی
ےہہک ماجؿولےگاہللیکمسقسجےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہ مںیمےسوکیئھچکیھبںیہناتیل ایفسؿیک دحثیںیمہی
ااضہف ےہ ہک ریمی آوھکنں ےنداھکی افر ریمے اکونں ےن انس افر  م رضحت زدی نب اثتب ےس وپھچول ویکہکن فہ یھب ریمےاسھت
وموجدےھت۔
رافی  :اوبرکبی،دبعة،انبریمن،اوباعمفہی،اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،انبایبرمع،ایفسؿ،اشہؾ،دبعہ،انبریمن،

رضحتدبعہافرانبریمن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 245

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،طیبانیً ،بساہلل ب ٩ذٛوا ،٪ابوز٧ازْ ،عوہ ب ٩زبْر ،حرضت ابوح٤یس ساًس ی

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِّ ٩
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ
اَ ٪وص َُو أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ُ ٩
أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اس َت ٌِ ََ ١َ ٤ر ُج ًّل ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َحا َئ بٔ َش َواز ٕ َٛثْٔر ٕ َٓ َح ٌَ َ١
اٟشأًس ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠

ْع َوةُ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِٔلَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َي ُ٘و َُ ٢ص َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص َذا أُصِس َٔی إلٔ َ َّی ٓ ََذ َ َ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َِ ُ ٢

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٢یطٔ إلٔ َی أُذُنٔی

ااحسؼنباربامیہ،رجری ،ابیشین،دبعاہللنبذوکاؿ،اوبزاند،رعفہنبزریب،اوبدیمحاسدعی،رضحتاوبدیمح اسدعی ےسرفاتیےہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیآدیموکدصہقیکفوصیلےکےئلاعلمرقمررفام افہریثکامؽےلرکاحرضوہاافرےنہکاگل ہی
اہمترےےئلےہافرہیےھجمدہہید اایگےہرھپایسرطحدحثیذرکرفامیئرعفہےتہکںیہہکںیمےناوبدیمحاسدعی ےسوپاھچایک  م
ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی  ین وت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنم ابمرک ےس ریمے اکونں ےن
انس۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،ابیشین،دبعاہللنبذوکاؿ،اوبزاند،رعفہنبزریب،رضحتاوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 246

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ب ٩جزاح ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حازً ،٦سی بْ٤ً ٩رہ ٨ٛسی ،حرضت ًسی
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بْ٤ً ٩ر ٨ٛسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازًَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِّٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

بِ َٔ ْٔ٤ًَ ٩ر َة ا ِل ٔ٨ِ ٜس ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ا ِس َت ٌِ َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ ًَٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل َی ًَ ََ َٜ َٓ ١ٕ ٤ت ِ٨َ ٤ا
اّ ُ٠ُُ ٪وَّل َیأتِ ٔی بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ا ٦إَِٔ ٟیطٔ َر ُج ْ ١أَ ِس َو ُز ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ٢
ِٔ ٣د َی ّلا ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ ُط ک َ َ
ُک َت ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢وأََ٧ا أَُٗوُ ُٟط ِاْل َ ٩ِ ٣َ ٪ا ِس َت ٌِ َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ ًَٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل َی
َک َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت َ
َک َٗا ََ ٢و َ٣ا َ ٟ
اہللٔ اٗ َِب ًَِ ١ىِّی ًَ ََ ٠٤
ًَ ََِ ٠َٓ ١ٕ ٤یحٔ ِئ بٔ َ٘ٔ٠یٔ٠طٔ َو َٛثْٔرٔظ ٔٓ ََ٤ا أُوت َٔی ُٔ ٨ِ ٣ط أَ َخ َذ َو َ٣ا ُ٧ه ٔ َی ًَ ُِ ٨ط اَ ِ ٧ت َهی

اوبرکبنبایب ہبیش،فعیک نب رجاح،اامسلیعنبایباخدل ،سیقنبایباحزؾ ،دعینبریمعہ دنکی،رضحتدعیریضاہللاعتٰیل ہنع
نبریمعدنکیریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا م
ںیمےسسجآدیموکمہسکرپاعلمرقمررکںیافراسےنمہےساکی ایئ ااسےسیھبیسکمکزیچوکاپھچایلوتہیایختنوہیگافر
فہ ماتمےکدؿاےسےلرکاحرضوہاگ وتآپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنماکیایسہرگناکآدیمااصنرںیمےسڑھکاوہاوگ اںیم
اےسایھبدھکیراہوہںوتاس ےنرعضایکاےاہللےک ر اؽ!آپیلصاہللہیلعفملس ھجمےساانپاکؾفاسپےلںیل آپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام اےھجتایکےہاسےنرعضایکںیم ےنآپیلصاہللہیلعفملسوکاساسرطحرفامےتوہےئانسےہآپیلصاہلل
ہیلعفملس ےن رفام ا ںیم اب یھب یہی اتہک وہںہک  م ںیم ےس سج وک مہ یسک اک اعلم رقمر رکںی وت اےس اچےئہ ہک فہ رہ مک افر ز ادہ زیچ
ےلرکآےئسپاسےکدعباےسوجد ااجےئفہےلےلافرسجزیچےساےسعنمایکاجےئاسےسرکاجےئ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک نب رجاح ،الیعمس نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ ،دعی نب ریمعہ دنکی ،رضحت دعی ریض اہلل
اعتٰیلہنعنبریمعدنکیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 247

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ،ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س ب ٩برش٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،ابواسا٣ہ

رش ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗاُٟوا
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
 ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

دمحمنبدبعاہلل،انبریمن،دمحمنبرشب،دمحمنبراعف،اوبااسہم،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،انبریمن،دمحمنبرشب،دمحمنبراعف،اوبااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رساکریالمزنیمےکےئلاحتفئفوصؽرکےنیکرحتمےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 248

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولیٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حازً ،٦سی بْ٤ً ٩رہ ٨ٛسی

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َٗ ِی ُص بِ ُ ٩أَبٔی
وسی َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَس َّٔی بِ ََ ْٔ٤ًَ ٩ر َة ا ِل ٔ٨ِ ٜس َّٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ ِ٥
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،لضف نب ومیس ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ،دعی نب ریمعہ دنکی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانساسےکدعبفیہدحثیرفاتییک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،لضفنبومیس،الیعمسنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،دعینبریمعہدنکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےک...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 249

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،حرضت اب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُح بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َ٧زَ ََ ٢یا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
رح ٕب َو َص ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ٔی َّ
آ َُ٨٣وا أَكٔی ٌُوا اہللَ َوأَكٔی ٌُوا اَّ ٟز ُسو ََ ٢وأُولٔی اِلِ َ ِ٣ز ٔ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣فٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َذا َٓ َة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ِم َب ٌَ َث ُط أ ٨َّ ٟي ُّی
اٟش ِض ٔ ِّ
ض
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ ٔ
رسیَّ ٕة أَ ِخب َ َرٔ٧یطٔ َي ٌِل َی بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
زریہنبرحب،اہرفؿنبدبع اہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی ،رضحتانبرججیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک رقآؿدیجمیک
ُ ِ َْ م ُک
آما َأ ِطیع ُوا ا َ
ب َُ
ي َّ ِ
م ِ ْت ْم) رضحت دبعاہلل نب ذحاہف نب سیق نب دعی یبعش ےک
وُسؽ َفأفل ا
(ي َأ ُّ َ ا
آتی َ ا
ّللَّ َف َأ ِطیع ُوا ا َرلّ َ
ال ْ ِ
ال َ
ابرے ںیم انزؽ وہیئ ںیہنج یبن یلص اہلل ہیلعف ملس ےن اکی رسہی ںیم اجیھب اھت انب رججی ےن ہی دحثی رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتییکےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،رضحتانبرججیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 250

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ،ابی ز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَكَا ًَىٔی َٓ َ٘ ِس أَكَا ََ اہللَ َو ََ ٩ِ ٣ي ٌِ ٔؼىٔی َٓ َ٘ ِس ًَ َصی اہللَ َو َ ٩ِ ٣یُ ٔل ٍِ اِلِ َ ْٔ٣رَ َٓ َ٘ ِس أَكَا ًَىٔی َو َ٩ِ ٣
َي ٌِ ٔؽ اِلِ َ َٔ ْ٣ر َٓ َ٘ ِس ًَ َؼانٔی
ییحی نب ییحی ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اسجےنریمیااطتعیکاسےناہللیکااطتعیکافرسجےنریمیانرفامینیکاسےناہللیکانرفامینیکافروجاریم
یکااطتعرکاتےہاسےنریمیااطتعیکافروجاریمیکانرفامینرکاتےہاسےنریمیانرفامینیک۔
رافی  :ییحینبییحی،ریغمہنبدبعارلنمحزحایم،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 251

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از

َک َو ََ ٩ِ ٣ي ٌِ ٔؽ اِلِ َ َٔ ْ٣ر َٓ َ٘ ِس ًَ َؼانٔی
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ال ِ
زریہنبرحب،انبہنییع،ایبزاند،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہنکیلاسںیم( َفنَمْ َ ْ
َ
ْ
مف َ َق ْدع ََضا ِان)ذموکرںیہن۔
ا
َي
ِ
َ

رافی  :زریہنبرحب،انبہنییع،ایبزاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 252

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ة بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَكَا ًَىٔی َٓ َ٘ ِس أَكَا ََ اہللَ َو ََ ًَ ٩ِ ٣ؼانٔی َٓ َ٘ ِس ًَ َصی
اہللَ َو َ ٩ِ ٣أَكَا ََ أَ ْٔ٣ر ٔی َٓ َ٘ ِس أَكَا ًَىٔی َو ََ ًَ ٩ِ ٣صی أَ ْٔ٣ر ٔی َٓ َ٘ ِس ًَ َؼانٔی

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبسلمةنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ریمی ااطتع یک اس ےن اہلل یک ااطتع یک افر سج ےن ریمی انرفامین یک اس ےن اہلل یک
انرفامین یک افر سج ےن ریمے اریم یک ااطتع یک اس ےن ریمی ااطتع یک افر سج ےن ریمے اریم یک انرفامین یک اس ےن ریمی
انرفامینیک۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبسلمةنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 253

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ٥کی ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩جزیخ ،زیاز ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َ٣ک ُِّّی بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َس َو ّ
ائ
دمحمنباح میکمنباربامیہ،انبرججی،ز اد،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسابلکلایس

رطحدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباح میکمنباربامیہ،انبرججی،ز اد،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 254

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ،ابوًوا٧ہ ،يٌلی بً ٩لار ،ابوً٤٘٠ہ ،ابوہزیزہ،

و َح َّسثَىٔی أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ إلٔ َی ف ٔ َّی
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیث ٔض ٔ ِ٥

اوباکلمخحدری،اوبتواہن،یلعینباطعر،اوبہمقلع،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسفیہدحثیرفاتییکےہ
فلتخماانسدذرکرکدیںیہ۔
رافی  :اوباکلمخحدری،اوبتواہن،یلعینباطعر،اوبہمقلع،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 255

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ ِ٥

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ،ایسدحثییکافردنسذرکیکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 256

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،ابویو٧ص ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة أَ َّ ٪أَبَا یُوَُ ٧ص َِ ٣ول َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ ًَ ِ٩
ک فٔی َحسٔیثٔ َص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ک َو َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَكَا ََ اِلِ َ َٔ ْ٣ر َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَ ْٔ٣ر ٔی َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اوباطرہ،انبفبہ،اوبویسن،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثی
ابمرہکرفاتییکےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اسجےناریمیکااطتعیک،ریمےاریمںیہنرفام ا۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،اوبویسن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 257

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوحاز ،٦ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

وب بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی
وب َٗا ََ ٢سٌ ْ
ٔیس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اٟش َِ ٍَ ٤و َّ
ک َّ
َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َػإ ٔ ٟح َّ
رس َک
اٟلا ًَ َة فٔی ًُ ِ ٔ
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی َ
ک
َوي ِ ٔ
رکص َٔک َوأَثَ َزة ٕ ًََِ ٠ی َ
ُرس َک َو َ٨ِ ٣ظَ ٔل َ
ک َو ََ ِ ٣

دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،وقعیب نب دبعارلنمح ،اوباحزؾ ،اوباصحل ،اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اھجترپیگنتافررفایخںیم،وخیشافرانوخیشںیمافرھجترپیسکوکرت حیدی
اجےئرہوصرتںیماریمیکابتوکاننسافرااطتعرکانالزؾےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

`ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

`ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 258

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩بزاز اطٌزی ،ابوَکیب ،اب ٩ازریص ،طٌبہ ،ابی ً٤زاً ،٪بساہلل ب ٩ػا٣ت،
حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕ اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
َط ٔ
اٖ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪خٔ٠یلٔی أَ ِو َػانٔی أَ ِ ٪أَ ِس ََ ٍَ ٤وأُكٔی ٍَ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ً َِٔ ٤ز َ
اِ ًَ ٪ب ّسا َُ ٣ح َّس ََ اِلِ َ ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب رباد ارعشی ،اوبرکبی ،انب ادرسی ،ہبعش ،ایب رمعاؿ ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے ایپرے دفتس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ہی فتیص رفامیئ ہک ںیم ونسں افر ااطتع رکفں
ارگہچاریماہھتاپؤںاٹکوہاالغؾیہویکںہنوہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب رباد ارعشی ،اوبرکبی ،انب ادرسی ،ہبعش ،ایب رمعاؿ ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےک...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 259

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،اسح ،ٙنرض ب ٩ط٤ی ،١طٌبہ ،ابی ً٤زا٪

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١جٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َط ٔ
اٖ
ً َِٔ ٤ز َ
ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َاَّل فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِب ّسا َح َب ٔظ ًّیا َُ ٣ح َّس ََ اِلِ َ ِ َ
دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ااحسؼ ،رضن نب،لیم ،ہبعش ،ایب رمعاؿ ،ایس دحثییک دفرسی دنسذرکیک ےہاس ںیم ےہ ہکاہھت اپؤں
اٹکوہایشبحالغؾیہاریمویکںہنوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،اقحس،رضننب،لیم،ہبعش،ایبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 260

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ابوً٤زا٪

ٔیص ًَ ِب ّسا َُ ٣ح َّس ََ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َط ٔ
اٖ
اِلِ َ ِ َ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اوبرمعاؿ،ایسدحثییکاکیافردنسذرکیکےہاسںیمےہہکوخاہاعضااءربدیہالغؾیہاریموہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اوبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 261

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،یحٌی ب ٩حؼْن حرضت یحٌی ب ٩حؼْن

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩حُ َؼْ ِ ٕن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َج َّست ٔی تُ َح ِّس ُث أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

اب اہللٔ
َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢وَِ ٟو ا ِست ٌَُِِ ٠ًَ ١َ ٔ٤یِ ًَ ٥ِ ُٜب ْس َي ُ٘و ُز ُ ٥ِ ٛب ٔ َٔ ٜت ٔ

َاس ٌَُ ٤وا َُ ٟط َوأَكٔی ٌُوا
ٓ ِ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحینبنیصحرضحتییحینبنیصح ےسرفاتیےہہکںیمےناےنپداداوکایبؿرکےتوہےئانسہک
اوہنںےن یبنیلصاہلل ہیلع فملس ےسخحةاولداع ںیم ہبطخ دےتیوہےئانس آپ یلصاہلل ہیلعفملسرفامرےہ ےھتارگ  م رپ یسکالغؾوک
اعلمرقمرایکاجےئافرفہاہمتریاتکبےکاطمقبمکحدےوتاسیکابتونسافرااطتعرکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحینبنیصحرضحتییحینبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 262

راوی  :اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ّسا َح َب ٔظ ًّیا
انباشبر،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہنکیلاسںیمےہہکفہیشبحالغؾوہ۔
رافی  :انباشبر،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 263

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ وٛیٍ ب ٩جزاح ،طٌبہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ّسا َح َب ٔظ ًّیا َُ ٣ح َّس ًّا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیشفعیکنبرجاح،ہبعش،ایسدحثییکاکیافردنسذرکیکےہاسںیماعضااءےٹکوہےئیشبحالغؾرفام اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفعیکنبرجاح،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 264

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩برش ،طٌبہ

َک َح َب ٔظ ًّیا َُ ٣ح َّس ًّا َو َزا َز أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی أَ ِو بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
ت
دبعارلنمحنبرشب،ہبعش ،ایسدحثییکاکیافردنس ذرک یکےہاسںیماعضااءےٹکوہےئیشبحاکذرکںیہنایکافر ااضہفہیےہہک
ںیمےنہیدحثیر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسٰینم ارعافتںیم ین۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشب،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 265

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش ٩ب ٩اًْن ١ٌ٘٣ ،ب ٩زیس ،اب ٩ابی ا٧یشہ ،یحٌی ب ٩حؼْن ،حرضت ا ٦اٟحؼْن رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣زیِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ًَ ِ٩
َج َّستٔطٔ أ ُ ِّ ٦ا ُِ ٟح َؼْ ِ ٔن َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت َُضا َت ُ٘و َُ ٢ح َح ِح ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّح َة ا َِ ٟو َزا َٔ َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اب
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و َّّل َٛثْٔ ّرا ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ ٪أ ُ َِّ ٣ز ًََِ ٠یِ ًَ ٥ِ ُٜب ْس َُ ٣ح َّس َْ َح ٔشبِت َُضا َٗاَِ ٟت أَ ِس َو ُز َي ُ٘وزُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َٔ ٜت ٔ
اہللٔ َٓا ِس ٌَُ ٤وا َٟطُ َوأَكٔی ٌُوا

ہملس نببیبش،نسحنبانیع،لقعمنبزدی،انبایباہسین،ییحینبنیصح،رضحتاؾانیصحلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتخحةاولداعںیمجحایکےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنیبملوگتفگافراصنحئرفامںیئ
رھپںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسارگ مرپاعضااءےٹکوہےئںیمےنامگؿایکہکاسےنایسہیھباہکالغؾوکاحمک
انبد ااجےئوجںیہمتاہللیکاتکبےکاسھتمکحدےوتاسیکابتونسافرااطتعرکف۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعمنبزدی،انبایباہسین،ییحینبنیصح،رضحتاؾانیصحلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 266

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً ،بیساہلل ب٧ ٩آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ًََ ٢ل َی
اٟش َِ ٍُ ٤و َّ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشَّ ٥ٔ ٔ ٠
َک َظ إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ ِؤ ََ ٣ز ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٕة َٓإ ٔ ِ ٪أ ُ َٔ ٣ز ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٕة ٓ ًََل َس َِ ٍَ ٤و ََّل كَا ًَ َة
ا ِِ ٤َ ٟز ٔ
اٟلا ًَ ُة ٓ ٔ َامی أَ َح َّب َو َ ٔ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دیبع اہلل نب انعف ،انبرمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنعیک یبن یلص اہللہیلعفملس ےس رفاتی ےہ ہکآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا املسمؿرمدرپاحمکیکابت اننسافرااطتعرکانالزؾےہوخاہاےس دنسپوہ ااندنسپوہ ااےئاسےکہک
اےسیسکانگہاکمکحد ااجےئسپارگاےستیصعمفانرفامیناکمکحد ااجےئوتہناسیکابتاننسالزؾےہافرہنااطتع۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیبعاہللنبانعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 267

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌیٗ ،لا ،٪ابْ٤٧ ٩ر

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًُب َ ِی ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقؿ،انبریمن،ایسدحثییکاکیافردنسذرکیکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقؿ،انبریمن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 268

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ زبیس ،سٌس بً ٩بیسہ ،ابوًبساٟزح ،٩٤حرضت
ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َس ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َج ِی ّظا َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُج ًّل
َ
َ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َک ذََ ٔ ٟ
َخ َ
َٓأ ِو َٗ َس ّ َ ٧ارا َو َٗا َ ٢ا ِز ُخُ٠و َصا َٓأ َرا َز ْ َ ٧
اض أَ َِ ٪ی ِس ُخُ٠و َصا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رف ِرَ٧ا َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ َُذ ٔ َ
و ٪إَّٔ٧ا َٗ ِس َ َ
یِ َٗ ٩و َّّل
َخ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذ َ
ی ٩أَ َرا ُزوا أَ َِ ٪ی ِس ُخُ٠وصَا َِ ٟو َز َخ ِ٠ت ُُ٤و َصا َ ٥َِ ٟتزَاُٟوا ٓ َٔیضا إلٔ َی َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َٗا ََِ ٔ ٟ ٢آ َ ٔ
َح َش ّ٨ا َو َٗا َََّ ٢ل كَا ًَ َة فٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٔة اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َّ
اٟلا ًَ ُة فٔی ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش زدیب ،دعس نب دیبعہ ،اوبدبعارلنمح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اکی رکشل رفاہن رفام ا افراس رپ اکی آدیم وک اریم رقمر رفام ااس ےن آگ الجیئ افرولوگں

ےس اہک ہک اس ںیم دالخ وہاجؤ وت ضعب ولوگں ےن اس ںیم دالخ وہےن اک ارادہ ایک افر دفرسفں ےن اہک مہ ایس ےس وت اھبےتگ ںیہ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساساکذرکوہاوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿولوگںےسرفام اوہنجںےنآگںیمدالخوہےناک
ارادہ ایک ہک ارگ  م اس ںیم دالخ وہاجےت وت  ماتم کت ایس ںیم یہ رےتہ افر دفرسفں ےک ےئل ایھچ ابت رفامیئ افر رفام ا اہلل یک
انرفامینںیمااطتعںیہنےہااطتعوتیکینںیموہیتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعشزدیب،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 269

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ،ابْ٤٧ ٩ر ،زہْر ب ٩رحب ،ابوسٌیس اطخ ،وٛیٍ ،اً٤ع ،سٌس بً ٩بیسہ ،ابوًبساٟزح،٩٤
حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َو َت َ٘ َاربُوا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

رس َّی ّة
اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
اس َت ٌِ ََِ ٠ًَ ١َ ٤یض ٔ َِ ٥ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ي ِش ٌَُ ٤وا َُ ٟط َویُ ٔلی ٌُوا َٓأَُ َِـبُو ُظ فٔی َط ِی ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِج ٌَُ ٤وا لٔی َح َل ّبا َٓ َح ٌَُ ٤وا َُ ٟط
َو ِ
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِوٗ ٔ ُسوا ّ َ ٧ارا َٓأ َ ِو َٗ ُسوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أََ ٥َِ ٟیأ ِ ُِ ٣ز َُ ٥ِ ٛر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ت ِش ٌَُ ٤وا لٔی َوتُ ٔلی ٌُوا َٗاُٟوا بَل َی
رف ِرَ٧ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا٨َّ ٟارٔ َٓکَاُ ٧وا
َٗا ََٓ ٢ا ِز ُخُ٠و َصا َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ َز َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إلٔ َی َب ٌِ ٕف َٓ َ٘اُٟوا إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ

َخ ُجوا
ک َو َس َََ ُ ٩َ ٜـبُ ُط َوك ُ ٔٔ َئتٔ اُ ٨َّ ٟ
ََکوا ذََ ٔ ٟ
ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َز َخُ٠و َصا َ٣ا َ َ
ار َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٌُوا ذ َ ُ

َٔ ٨ِ ٣ضا إٔ٤َ َّ ٧ا َّ
اٟلا ًَ ُة فٔی ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ

دمحم نب دبع اہلل ،انبریمن ،زریہ نب رحب ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اشمع ،دعس نبدیبعہ ،اوبدبعارلنمح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیرکشلوکاجیھبافراسرپاکیااصنریوکاریمرقمررفام اافراںیہنمکحد اہکفہ
اس یک ابت ںینس افر ااطتع رکںی اوہنں ےن اریم وک یسک ابت یک فہج ےس انراض رکد ا وت اریم ےن اہک ریمے اپس زکل اں عمج رکف
اوہنں ےن عمجرکدںی رھپ اہک آگالجؤ وت اوہنں ےنالجدی رھپ اہک ایک ںیہمت ر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےن ریمے مکح وک ا ےن افر
ااطتعرکےناکمکحںیہند ااھتاوہنںےناہکویکںںیہنوتاسےناہکآگںیموکدزپفوتاوہنںےناکیدفرسےوکداھکیافراہکمہ

آگےساھبگرکیہوتر اؽاہللےکاپسآےئافرایس ابترپڈٹےئگاساکہصغڈنھٹاوہایگ افرآگاھجب دی یئگبج فہفاسپ
وہےئوتاوہنںےناسابتاکذرکیبنیلصاہللہیلعفملسےسایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگفہاسںیمدالخوہاجےتوتوت
اسےس لکہنےتکسااطتعوتیکینںیمیہوہیتےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل ،انب ریمن ،زریہ نب رحب ،اوبدیعس اجش،فعیک ،اشمع ،دعس نب دیبعہ ،اوبدبعارلنمح ،رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 270

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوباعمفہی،اشمع،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوباعمفہی،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 271

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریص ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بیساہلل ب٤ً ٩زً ،بازہ ب ٩وٟیس ،حرضت ًبازہ ب٩
ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َوًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
بِ َٔ ًُ ٩با َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ ٢بَا َي ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َّ
رس
رس َوا ُِ ٟی ِ ٔ
اٟلا ًَةٔ فٔی ا ِٔ ِ ٌُ ٟ

اٖ فٔی اہللٔ َِ ٟو ََ ٣ة
رکظ ٔ َو ًَل َی أَث َ َزة ٕ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َو ًَل َی أَ ََِّ ٪ل ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اِلِ َ َِ ٣ز أَصِ َُ ٠ط َو ًَل َی أَ َِ ٪ن ُ٘و َ ٢بٔا َِ ٟح ِّ ٙأَیِ َ٤َ ٨ا ُ٨َّ ٛا ََّل َ َ ٧د ُ
َوا ِ٨ِ ٤َ ٟظَ ٔم َوا َِ ِ ٤َ ٟ
ََّلئ ٕٔ٥

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،ییحینبدیعس،دیبعاہللنبرمع،ابعدہنبفدیل،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک مہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس یگنت افر آاسین ںیم دنسپ فاندنسپ ںیم افر اس ابت رپ ہک مہ رپ یسک وک رت حیدی
اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ابت ا ےن افر ااطتع رکےن یک تعیب یک افر اس ابت رپ تعیب یک ہک مہ اکحؾ ےس وکحتم ےک
اعمالمتںیمڑگھجاہنرکںیےگافراسابترپتعیبیکہکمہاہجںیھبوہںےگقحابتیہںیہکےگاہللےکاعمہلمںیمالمتم
رکےنفاےلیکالمتماکوخػہنرںیھکےگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،ییحی نب دیعس ،دیبعاہلل نب رمع ،ابعدہ نب فدیل ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 272

راوی  :ابْ٤٧ ٩رً ،بساہلل ب ٩ازریص ،ابً ٩حًلً ،٪بیساہلل ب٤ً ٩زو ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بازہ ب ٩وٟیس

ٔیص َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩ح ًَل ََ ٪وًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َویَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِزر َ
ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
انب ریمن ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب الجعؿ ،دیبع اہلل نب رمعف ،ییحی نب دیعس ،ابعدہ نب فدیل ،اس دنس ےک اسھت ہی دحثی ابمرہک ایس
رطحرمفیےہ۔
رافی  :انبریمن،دبعاہللنبادرسی،انبالجعؿ،دیبعاہللنبرمعف،ییحینبدیعس،ابعدہنبفدیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 273

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بساٌٟزیز زراوری ،یزیس اب ٩ہازً ،بازہ ب ٩وٟیس بً ٩بازہ ب ٩ػا٣ت

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
یس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ٩
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٔیص
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َ ٢بَا َي ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ

انبایبرمع،دبعازعل سیدرافری،سیدیانباہد،ابعدہنبفدیل نبابعدہنباصتم،اسدنس ےسیھبہیدحثیایسرطحرفاتییک یئگ
ےہ۔
رافی  :انبایبرمع،دبعازعلسیدرافری،سیدیانباہد،ابعدہنبفدیلنبابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریغتیصعمںیماحومکںیکااطتعےکفوجبافرانگہےکاومرںیمااطتعرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 274

راوی  :اح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤اب ٩وہب ب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر ،برس ب ٩سٌیس ،حرضت ج٨ازہ
ب ٩ا٣یہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٩

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩وص ِٔب بِ ِٔ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِِّم ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَىٔی
رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ج َ٨ا َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َوص َُو َ٣ز ٔ ْیف َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َح ِّسث ِ َ٨ا
ب ُ َْ ِ ْٜر ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ

ک اہللُ ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َی ِ ٍُ َٔ ٨اہللُ بٔطٔ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ز ًَاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِػ ََ ٠ح َ

ُرسَ٧ا َوأَثَ َزة ٕ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
اَ ٔ ٓ ٪امی أَ َخ َذ ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَ ِ ٪بَا َي ٌَ َ٨ا ًَل َی َّ
رسَ٧ا َوي ِ ٔ
رکصٔ َ٨ا َوًُ ِ ٔ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠با َي ٌِ َ٨ا ُظ َٓک َ َ
اٟلا ًَ ٔة فٔی َ٨ِ ٣ظَ ٔل َ٨ا َو ََ ِ ٣

ا٪
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َوأَ ََِّ ٪ل ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اِلِ َ َِ ٣ز أَصِ َُ ٠ط َٗا َ ٢إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ت َز ِوا ُّ ِ ٛرفا بَ َوا ّحا ً ٔ َِ ٨س ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛاہللٔ ٓ ٔیطٔ ب ُ ِزصَ ْ

ادمح نب دبعارلنمح ،انب فبہ نب ملسم ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،رسب نب دیعس ،انجدہ نب اوباہیم ،رضحت انجدہ نب
اہیمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکمہابعدہنباصتمےکاپساحرضوہےئافرفہامیبرےھتمہےناہکاہللآپوکدنترتس
رکےمہےسوکیئایسیدحثیایبؿرکںیوجآپےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس ینوہافراہللاسےکذرہعیعفناطعرفامےئ
وتاوہنںےناہکںیمہر اؽاہللےنالب امہےنآپیلصاہلل ہیلعفملسےستعیبیکافرنجاومریکآپیلصاہللہیلعفملسےسمہ
ےنتعیبیکفہہیےھتمہےنابتا ےنافرااطتعرکےنیکتعیبیکہکاینپوخیشافرانوخیشںیمیگنتافرآاسینںیمافرمہرپرت حی
د ے اجےن رپ افر اس ابت رپ ہک مہ اکحؾ ےس ڑگھجاہن رکںی ےگ  ااےئ اس ےک ہک مہ فاحض دںیھکی افر اہمترے اپس اس ےک رفک
وہےنرپاہللیکرطػےسوکیئدلیلوموجدوہ۔
رافی  :ادمحنبدبعارلنمح،انبفبہنبملسم،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکب،رسبنبدیعس،رضحتانجدہنباہیمریض
اہللاعتٰیلک 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےکاملسمونںےکےئلڈاھؽوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اامؾےکاملسمونںےکےئلڈاھؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 275

راوی  :ابزہی٣ ،٥ش ،٥٠زہْر ب ٩رحب ،طبابہ ،ابوز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

َ ٩ِ ٣ٔ ١و َرائٔطٔ َویُ َّت َقی بٔطٔ َٓإ ٔ ِ ٪أَ ََ ٣ز ب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ًَ َس َ٢
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ِاْل ٔ َُ ٣اُ ٦ج َّْ ٨ة ُي َ٘ا َت ُ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ٔ٨ِ ٣طُ
اَٟ ٪طُ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک أَ ِج ْز َوإ ٔ ِ ٪یَأ ِ ُ٣زِ بٔ َِْ ِرٔظ ٔک َ َ
کَ َ
اربمیہ ،ملسم ،زریہ نب رحب  ،ابشہب ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ یبن یلص اہللہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ااامؾڈاھؽےہاسےکےھچیپےسڑلااجاتےہافراسےکذرہعیےساامؿدیاجیتےہسپارگاہللےکوقتیاکمکح
رکے افر دعؽ فااصنػ رکے افر اس یک فہج ےس اس ےک ےئل وثاب وہاگ افر ارگ فہ اس ےک العفہ اک مکح رکے وت ہی اس رپ فابؽ
وہاگ۔
رافی  :اربمیہ،ملسم،زریہنبرحب،ابشہب،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلہپہفیلخیکتعیبوکوپرارکےنےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےلہپہفیلخیکتعیبوکوپرارکےنےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 276

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوحاز ،٦ابوہزیزہ ،حرضت ابوحاز ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩رفُ َ ا ٕ
ت ا َِ٘ ٟزَّازٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََٗ ٢ا ًَ ِس ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة

َّ
َّ
ک
رسائ ٔی ََ ١ت ُشو ُس ُض ِ ٥اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ُئ ک ُ َّ٤َ ٠ا َص ََ ٠
َخ َِ ٤ص ٔسَ ْٔ٨ن ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢کَاِ َ ٧ت بَُ٨و إ ٔ ِ َ

ٔ َ ٧ي ٌّی َخ َُ َٔ ٠ط ٔ َ ٧ي ٌّی َوإُٔ َّ ٧ط ََّل ٔ َ ٧ي َّی َب ٌِسٔی َو َس َتُٜو ُُ ٪خ ََٔ٠ا ُئ َتِٜثُرُ َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا َٗا َُٓ ٢وا ب ٔب َ ِی ٌَ ٔة اِلِ َ َّو َٔٓ ٢اِلِ َ َّو َٔ ٢وأَ ًِ ُلوص َُِ ٥ح َّ٘ ُض ِ٥
َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َسائُٔ ُ٠ض ِ٤َّ ًَ ٥ا ا ِست َ ِر ًَاص ُِ٥
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ،رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اپچن اسؽ کت
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتراہوتںیمےن اؿوکیبنیلص اہللہیلعفملس ےسدحثیرفاتیرکےتوہےئانسہک آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اینبارسالیئیکایستساؿےکاایبنءرکےتےھتبجوکیئیبنفافتاپاجاتوتاساکہفیلخفانبئیبنوہاتاھت
افر ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ افر رقنعبی ریمے دعب افلخء وہں ےگ افر تہب وہں ےگ احصہب ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع
فملسںیمہایکمکحدےتیںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجےکاہھترپےلہپتعیبرکولاےسوپرارکفافرااکحؾاکقحاوکنادارکف
ےبکشاہللاؿےسایکنراع اےکابرےںیم ااؽرکےنفاالےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباحزؾ،اوبرہریہ،رضحتاوباحزؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےلہپہفیلخیکتعیبوکوپرارکےنےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 277

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩بزازہ اطٌزیً ،بساہلل ب ٩ازریص ،حش ٩ب ٩رفات

ٔیص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ ٩رفُ َ ا ٕ
ت ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
أَبٔیطٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبربادہارعشی،دبعاہللنبادرسی،نسحنبرفات،ایسدحثییکدفرسیدنسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبربادہارعشی،دبعاہللنبادرسی،نسحنبرفات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےلہپہفیلخیکتعیبوکوپرارکےنےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 278

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواَّلحوؾ ،وٛیٍ ،ابوسٌیس اطخ ،وٛیٍ ،ابوَکیب ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی،٥
ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤عً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہبً ،بساہلل
ًلی ب ٩خرشٰ ،٦

ؾ َو َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رشَٗ ٕ ٦اَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص
َکیِبٕ َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر َٕٗاَّلَ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َُ

ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َٗاَٗ ٢اَ ٢رسو ُ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠إَّٔ٧ضا س َتُٜو َُ ٪بٌ ٔسی أَثَز ْة وأ ُ ُ٣ور تُ ِٔ ٨رکوَ٧ضا َٗاُٟوا َیا َرسو ٢اہللٔ َٛی ِ
ٕ َتأ ُ٣زُ
ِ َ
َ َ ُ
ُ َ
َ
َ َ ْ ُ َ
ِ
ِ َ َ َ َ َ
و ٪اہللَ َّأ ٟذی َل٥ِ ُٜ
َ ٩ِ ٣أَ ِز َر َک ٔ٨َّ ٣ا ذََ ٔ ٟ
و ٪ا َِ ٟح ََّّ ٙأ ٟذی ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو َت ِشأََ ُٟ
ک َٗا َ ٢تُ َؤ ُّز َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباالوحص ،فعیک ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اوباعمفہی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع
نبویسن،اشمع،امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،زدینبفبہ،دبعاہلل،ایسدحثییکزمدیاانسدذرکیکںیہرضحت دبعاہللریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقنعبیریمےدعبوقحؼ فلےئکاجںیئےگافرا ےساومر
شیپآںیئےگںیہنج ماندنسپرکےتوہاحصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسآپیلصاہللہیلعفملسمہںیمےس
اںیہن مکح ایک دےتی ںیہ وج ہی زامہن اپےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م رپ یسک اک وج قح وہ فہ ادا رک دف افر اےنپ وقحؼ  م اہلل ےس
امےتگنرانہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباالوحص ،فعیک ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اوباعمفہی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب
رشخؾٰ،یسیعنبویسن،اشمع،امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،زدینبفبہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےلہپہفیلخیکتعیبوکوپرارکےنےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 279

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسح ،ٙزہْر ،جزیز ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،حرضت ًبساٟزح ٩٤بً ٩بس رب
ٌٛبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

اؾ َجاْ ٔ ٟص فٔی ه ٔ ِّ١ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓإٔذَا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ َٓأ َ َت ِی ُت ُض َِ َٓ ٥حَِ ٠ش ُت إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َرفٕ َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّّٔل
اض ُِ ٣ح َتَ ٌُ ٔ٤
َواُ ٨َّ ٟ
رشظ ٔ إٔذِ َ٧ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ١و ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣ص َُو فٔی َج َ ٔ
َٓ٨َّ ٔ٤ا َ ٩ِ ٣ي ُِؼٔ ٠حُ خ َٔبائ َ ُط َو ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣ی َِ ٨ت ٔـ ُ

اَ ٪حًّ٘ا ًََِ ٠یطٔ أَ َِ ٪ی ُس َّ٢
اٟؼَّ ًَل َة َجا ّٔ ٌَ ٣ة َٓا ِج َت َ٨َ ٌِ ٤ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَٔ َ ٧ ٩ِ ُٜي ٌّی َٗ ِبلٔی إ ٔ ََّّل ک َ َ
أ ُ ََّ ٣ت ُط ًَل َی َخْ ِر ٔ َ٣ا َي ٌِ٤َُ ٠طُ َُ ٟض َِ ٥ویُ ِٔ ٨ذ َرص َُِّ َ ٥
آَخ َصا
رش َ٣ا َي ٌِ٤َُ ٠طُ َُ ٟض َِ ٥وإ ٔ َّ ٪أ ُ ََّ ٣تَ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ ُج ٌٔ ًََ ١آ ٔ َیت َُضا فٔی أَ َّوَ ٔ ٟضا َو َس ُی ٔؼ ُ
یب ٔ َ

ُ
ٕ
رکوَ َ ٧ضا َو َتحٔی ُئ ٓٔت ِ َْ ٨ة َْٓ ُ َر ِّٗ َُ ٙب ٌِ ُـ َضا َب ٌِ ّـا َو َتحٔی ُئ ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة ٓ ََی ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ص ٔذظ ٔ ُِ ٣ضًَٜٔٔ٠ی ث ُ ََّ ٥ت ِٔ َٜ ٨ظ ُ
بَ ًَلئْ َوأ ُْ ٣ور تُ ُِ ٔ ٨
َو َتحٔی ُئ ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة ٓ ََی ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ص ٔذظ ٔ َص ٔذظ ٔٓ ََ ٩ِ ٤أَ َح َّب أَ ِ ٪یُزَ ِحزَ َح ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َویُ ِس َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َِ ٠تأِتٔطٔ ََّ ٔ ٨٣ی ُت ُط َوص َُو یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ
َخ َو َِ ٟیأ ِ ٔ
ض َّأ ٟذی یُحٔ ُّب أَ ِ ٪یُ ِؤتَی إَِٔ ٟیطٔ َو َ ٩ِ ٣بَا َی ٍَ إ ٔ َ٣ا ّ٣ا َٓأ َ ًِ َلا ُظ َػ ِٔ َ٘ َة َیسٔظ ٔ َوثَ ََ ٤ز َة َِٗ٠بٔطٔ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط إ ٔ ِ٪
َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ت إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
َخ ٓ ََسِ َ ٧و ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط أَ ِن ُظ ُس َک اہللَ آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ٢
آَخ یُ َ٨ازًُٔ ُط ٓ ِ ٔ
َاُضبُوا ًُِ َٙ ُ٨اْل َ ٔ
ِ
اس َت َلا ََ َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َ ُ
ک
ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠يی َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َص َذا ابِ َُ ٤ِّ ًَ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَص َِوی إلٔ َی أُذُِ َ ٧یطٔ َو َِٗ٠بٔطٔ ب ٔ َی َسیِطٔ َو َٗا ََ ٢سِ ٌَ ٔ٤ت ُط أُذَُ َ ٧
ی ٩آ َُ٨٣وا َّلَ َتأِکُُ٠وا أَ َِ ٣وا َل٥ِ ُٜ
ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َیأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ َِ٧ ٪أِک ُ َ ١أَ َِ ٣وا َ٨َ ٟا بَ ِی َ٨َ ٨ا بٔا َِ ٟباكٔ َٔ ١و َن ِ٘ ُت َ ١أَ ِن ُٔ َش َ٨ا َواہللُ َي ُ٘و َُ ٢یا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ا ٪بَٔ ٥ِ ُٜرح ّٔامی َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َسا ًَ ّة ث ُ َّ٥
و ٪ت ٔ َح َار ّة ًَ َِ ٩ت َزاقٕ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و ََّل َت ِ٘ ُتُ٠وا أَ ِن ُٔ َش ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪اہللَ ک َ َ
بَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨بٔا َِ ٟباكٔ ٔ ١إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪تَ ُٜ

َٗا َ ٢أَك ٌِٔ ُط فٔی كَا ًَةٔ اہللٔ َوا ًِ ٔؼطٔ فٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٔة اہللٔ

زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ  ،زریہ ،رجری ،اشمع ،زدی نب فبہ ،رضحت دبعارلنمح نب دبع رب ہبعک ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکںیمدجسمںیمدالخوہاوتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنعہبعکےکاسہیںیمےھٹیبوہےئ ےھتافر
ولگاؿےکاردرگدعمجےھت ںیماؿےکاپسآ اافراؿ ےکاپس ھٹیبایگوتدبعاہللےن اہکمہاکی رفسںیمر اؽاہلل یلصاہلل ہیلع
فملس ےک اسھت ےھت مہ اکی ہگج رےک مہ ںیم ےس ضعب ےن اانپ ہمیخ اگلان رشفع رکد ا افر ضعب ریتادنازی رکےن ےگل افر ضعب فہ
ےھتوجاجونرفںںیمرہھٹےرےہاےنتںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکانمدیےنآفازدیاولصلةاجمعةینعیامنزاکفتقوہایگ
ےہوتمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسعمجوہےئگ وتآپیلصاہللہیلعفملس ےن رفام اریمےےسلبقوکیئیبن ااسیںیہنزگرا
سجےکذےماےنپملعےکاطمقباینپاتمیکالھبیئیکرطػراامنہیئالزؾہنوہافرربایئےساےنپملعےکاطمقباںیہنڈراانالزؾ
ہنوہافرےب کشاہمتریاس اتمیکاعتیفادتبایئ ہصح ںیمےہافراساک آرخایسی وتبیصمںافراومرںیمتما وہاگےسج ماندنسپ
رکےتوہافرااسیہنتفآےئاگہکومنمےہکاگہیریمیالہتکےہرھپفہمتخوہاجےئاگافردفرسااظرہوہاگوتومنمےہکاگیہیریمی
الہتک اک ذرہعی وہاگ سج وک ہی ابت دنسپ وہ ہک اےس منہج ےس دفر راھک اجےئ افر تنج ںیم دالخ ایک اجےئ وت اچک ے ہک اس یک ومت
اس احؽ ںیم آےئ ہک فہ اہلل رپ افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ افر ولوگں ےک اسھت اس اعمہلم ےس شیپ آےئ سج ےک دی
اجےن وک اےنپ ےئل دنسپ رکے افر سج ےن اامؾ ےکاہھت ںیم اہھت دے رکدؽ ےک االخص ےس تعیب یک وت اچک ے ہک اینپ اطتق ےک

اطمقباس یکااطتعرکے افرارگدفرساصخشاس ےس ڑگھجارکےوتدفرسےیک رگدؿ امردفرافیاتہکےہرھپ ںیمدبعاہللےک
رقبی وہایگ افر اؿ ےس اہک ںیم ےھجت اہللیک مسق دے رک اتہک وہں ایک آپ ےن ہی دحثی ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےس  ین ےہ وت
دبعاہلل ےن اےنپ اکونں افر دؽ یک رطػ اےنپ اہھت ےس ااشرہ رک ےک رفام ا ریمے اکونں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس افر
ریمے دؽ ےن اےس وفحمظ راھک وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اچچ زاد اھبیئ اعمفہی ںیمہ اےنپ اوماؽ وک اناجزئ
رطےقیرپاھکےنافراینپاجونںوکلتقرکےناکمکحدےتیںیہافراہللاکاراشدےہاےاامیؿفاولاےنپاوماؽوکاناجزئرطےقیےسہن
اھکؤ ااےئاسےکہکایسی اجترتوہوجابیمہراضدنمی ےسیکاجےئافرہناینپاجونںوک لتقرکفےب کشاہلل  م رپرمح رفامےن
فاال ےہ رافی ےن اہک دبعاہلل وھتڑی دری اخومش رےہ رھپ اہک اہلل یک ااطتع ںیم اؿ یک ااطتع رکف افر اہلل یک انرفامین ںیم اؿ یک ان
رفامینرکف۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،زریہ،رجری،اشمع،زدینبفبہ،رضحتدبعارلنمحنبدبعربہبعکریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےلہپہفیلخیکتعیبوکوپرارکےنےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 280

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوسٌیس اطخ ،وٛیٍ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبدیعساجش،فعیک،اوبرکبی،اوباعمفہی،ہیدحثیاؿدفاانسدےسیھبایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبدیعساجش،فعیک،اوبرکبی،اوباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےلہپہفیلخیکتعیبوکوپرارکےنےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 281

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ابو٨٣ذر ،اسٌ٤ی ١ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ب ٩ابو اسحا ٚہ٤سانیً ،بساہلل ب ٩ابی سرفً ،ا٣ز ،حرضت

ًبساٟزح ٩٤بً ٩بسرب ٌٛبہ ػاًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

بِ ُ ٩أَبٔی َّ
َک ِ َ ٧ح َو
اٟش َ ٔ
رف ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ اٟؼَّ ائٔس ِّٔی َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َج َ٤ا ًَ ّة ً ٔ َِ ٨س ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة ٓ ََذ َ َ
َحسٔیثٔ اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع
دمحم نب راعف ،اوبذنمر ،اامسلیع نب رمع ،ویسن نب اوب ااحسؼ ہاین ،دبعاہلل نب ایب رفس ،اعرم ،رضحت دبعارلنمح نب دبعرب ہبعک
اصدعیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےناکیامجتعوکہبعکےکاپسداھکیابح دحثیایسرطحایبؿرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،اوبذنمر،الیعمسنبرمع،ویسننباوبااحسؼہاین،دبعاہللنبایبرفس،اعرم،رضحتدبعارلنمحنبدبعرب
ہبعکاصدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احومکںےکملظرپربصرکےنےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احومکںےکملظرپربصرکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 282

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت اسیس ب ٩حـْر رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ ُٔ ٩ح َـْ ِر ٕأَ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َخ ًَل ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََّل َت ِش َت ٌِ٠ُ ٔ٤ىٔی

ق
َاػبٔرُوا َحًَّی َت ِِ َ٘ ٠ونٔی ًَل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
َ٤َ ٛا ا ِس َت ٌِ ََِ ٠٤ت ُٓ ًَلّ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧س َت ِِ َ٘ ٠و ََ ٪ب ٌِسٔی أَثَ َز ّة ٓ ِ

دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،ادیسنبریضح،رضحتادیسنبریضحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک اکی ااصنری ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولخت ںیم رعض ایک یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم الفں آدیم یک رطح
اعلمرقمرںیہنرفامدےتیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مریمےدعبرقنعبیاےنپرپرت حیوکاپؤوتربصےساکؾانیلاہیںکتہک
ھجمےسوحضرپالماقترکف۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتادیسنبریضحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احومکںےکملظرپربصرکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 283

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،خاٟس اب ٩حارث ،طٌبہ ب ٩ححادٗ ،تازہ ،ا٧ص ،حرضت اسیس ب ٩حـْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َس ِیسٔ بِ ٔ ٩حُ َـِْر ٕأَ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َخ ًَل ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ییحی نب بیبح احریث ،اخدل انب احرث ،ہبعش نب اجحج ،اتقدہ ،اسن ،رضحت ادیس نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک
اکیااصنریےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسولختںیمرعضایکابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،ہبعشنباجحج،اتقدہ،اسن،رضحتادیسنبریضحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احومکںےکملظرپربصرکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 284

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوطٌبہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١خ ًَل ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دیبع اہلل نباعمذ ،اوبہبعش ،اسدنس ےک اسھت یھب ہی دحثی ایسرطح رمفی ےہنکیل اںیمس ولخت ر اؽاہللیلص اہلل ہیلعفملس اک
ذرکںیہن۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احومکںیکااطتعےکایبؿںیمارگہچفہاہمترےوقحؼہندںی...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

احومکںیکااطتعےکایبؿںیمارگہچفہاہمترےوقحؼہندںی

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١حرضمی ب ٩وائ١
حرضمی ،حرضت ً٤٘٠ہ ب ٩وائ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
یس ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ
رضم ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩یز ٔ َ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ١ا َِ ٟح ِ َ
ِ
َ َ
َ
َ
ْع َق ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّ ٥سأ َ َُ ٟط فٔی
ْع َق ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّ ٥سأ َُ ٟط َٓأ َِ
أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِٗ ٪ا َِ ٣ت ًَ َِ ٠ی َ٨ا أ ُ ََ ٣زا ُئ َي ِشأُٟوَ٧ا َح َّ٘ ُض َِ ٥ویَ ٌُِ ٨َ ٤وَ٧ا َح َّ٘ َ٨ا ٓ ََ٤ا َتأ ُ٣زَُ٧ا َٓأ َِ
اٟثأ٧ی ٔة أَ ِو فٔی َّ
َّ
اس ٌَُ ٤وا َوأَكٔی ٌُوا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا حُ ُِّ٠٤وا َو ًََِ ٠ی٣َ ٥ِ ُٜا حُ ِّ٠ِ ٤ت ُِ٥
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َٓ َح َذبَ ُط اِلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َو َٗا َِ ٢
َ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،ہمقلعنبفالئ،رضحیمنبفالئرضحیم،رضحتہمقلعنبفالئریض
اہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتیملسنبسیدییفعجریضاہللاعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس
رعضایکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسآپیلصاہللہیلعفملساسابرےںیمایکمکحرفامےتںیہہکارگمہرپا ےساحمکطلسموہ
اجںیئوجمہےساےنپوقحؼوتامںیگنافرامہرےوقحؼوکرفکںیلآپیلصاہللہیلعفملسےناسےسارعاضایکاسےنآپیلص
اہللہیلعفملسےسرھپوپاھچآپیلصاہللہیلعفملسےنرھپ ارعاضرفام ارھپاسےندفرسی ارسیتیرمہبتوپاھچ وتاےسا ثعنب
سیقےنچنیھکایلافراہکاسایکابتونسافرااطتعرکفویکہکناؿرپاؿاکوبھجافراہمترےافرپاہمتراوبھجےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امسک نب رحب ،ہمقلع نب فالئ ،رضحیم نب فالئ رضحیم ،رضحت ہمقلع نب
فالئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
احومکںیکااطتعےکایبؿںیمارگہچفہاہمترےوقحؼہندںی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 286

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ ،طٌبہ ،س٤اک

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا ََ َٓ ٢ح َذبَ ُط اِلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗ ِی ٕص َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس ٌَُ ٤وا َوأَكٔی ٌُوا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا حُ ُِّ٠٤وا َو ًََِ ٠ی٣َ ٥ِ ُٜا حُ ِّ٠ِ ٤ت ُِ٥

اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ہبعش،امسک،اسدنسےکاسھتہیدحثیایسرطحرمفیےہاسںیمہیےہہکاےسا ثعنبسیقےن
اچنیھکوتر اؽیلصاہللہیلعفملسےن اراشدرفام ااؿیک ابتونسافرااطتعرکفویکہکن اؿوکوبھجاؿرپ افراہمتراوبھجاہمترے افرپ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ہبعش،امسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےک...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 287

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زی ،وٟیس ب٣ ٩شً ،٥٠بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز برس بً ٩بیساہلل حرضمی ،ابوازریص ،حرضت
حذئہ ب ٩ی٤ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رس بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَىٔی بُ ِ ُ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض َي ِشأََ ُٟ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َذ ِي َٔ َة بِ َ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ي ُ٘وَّلُ ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
رضم ٔ ُّی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا إ ٔ ِزر َ
ا َِ ٟح ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟدْ ِر ٔ َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ِِّ َّ ٩
رشٕ َٓ َحائ َ َ٨ا
اٟرش ََ ٣دا َٓ َة أَ ِ ٪یُ ِسر َٔٛىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا فٔی َجاصَّٔ ٔ ٠ی ٕة َو َ ٓ
ک َّ ِّ
اٟرش َٔ ٩ِ ٣خْ ِر ٕ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وٓ ٔیطٔ َز َخ ُِْ ٠ُٗ ٩ت َو َ٣ا
اہللُ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدْ ِر ٔٓ ََض َِ ١ب ٌِ َس َص َذا ا َِ ٟدْ ِر ٔ َ ٌّرش َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َص َِ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
رشٕ َٗا َ٢
رک َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َِ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
و ٪بٔ َِْ ِر ٔ ُس ًَّٔ٨ی َویَ ِض ُس َ
َز َخُ٨طُ َٗا َِ َٗ ٢و َْ ٦ي ِشت َ َُّ ٨
ک ا َِ ٟدْ ِر ٔ ٔٓ َ ٩ِ ٣
و ٪بٔ َِْ ِر ٔصَ ِسئی َت ٌِز ٔ ُٖ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وتُ ُِ ٔ ٨
اب َج َض َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٨أَ َجابَ ُض ِ ٥إَِٔ ٟی َضا َٗ َذ ُٓو ُظ ٓ َٔیضا َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔػ ِٔ ُض ِ٨َ َٟ ٥ا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِِ َٗ ٥و ْٔ ٩ِ ٣ٔ ٦جَِ ٠ست ٔ َ٨ا
َن ٌَ ُِ ٥ز ًَا ْة ًَل َی أَبِ َو ٔ

ک َٗا ََ ٢ت ِ٠زَ َُ ٦ج َ٤ا ًَ َة ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َوإ ٔ َ٣ا َُ ٣ض ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َٓإ ٔ ِ٪
و ٪بٔأ َ ِٔ ٟش َ٨ت ٔ َ٨ا ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََ٤ا َت َزی إ ٔ ِ ٪أَ ِز َر َٛىٔی ذََ ٔ ٟ
َو َی َتک َ ََّ ٤ُ ٠
ک ا ِِ ٤َ ٟو ُت َوأََ ِ ٧ت
رف َ ٚک ُ ََّ ٠ضا َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت ٌَ َّف ًَل َی أَ ِػ َٔ ١ط َح َزة ٕ َحًَّی یُ ِسر ََٔ ٛ
َ ٥َِ ٟتُ َٟ ٩ِ ُٜض َِ ٥ج َ٤ا ًَ ْة َو ََّل إ ٔ َْ ٣اَٗ ٦ا ََٓ ٢ا ًِ َتز ٔ ِ ٢تَٔ ٠
ِک ا َِ ٔ ٟ
ک
ًَل َی ذََ ٔ ٟ
دمحمنبینثم زنعی،فدیل نب ملسم،دبعارلنمحنبسیدی نب اجربرسب نبدیبعاہللرضحیم ،اوبادرسی،رضحتذحہفی نب امیؿریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ریخ فالھبیئ ےک قلعتم  ااؽ رکےت

ےھتافرںیمربایئےکابرےںیماسوخػیکفہجےسہکفہےھجمچنہپ اجےئ ااؽرکاتاھتںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽمہ
اجتیلہافررشںیمےھتاہللامہرےاپسہیالھبیئالےئوتایکاسالھبیئےکدعبیھبوکیئرشوہاگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہں
ںیم ےنرعض ایک ایکاسربایئ ےکدعب وکیئالھبیئ یھب وہیگآپ یلصاہلل ہیلعفملس ےن رفام ااہں افراس ریخںیم ھچک دکفرتوہیگ
ںیم ےن رعض ایک یسیک دکفرت وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی تنس ےک العفہ وک تنس ںیھجمس ےگ افر ریمی دہاتی
ےکالعفہوکدہاتیاجؿںیل ےگوتاؿوکاچہپؿےلاگافر رفنترکےاگںیمےن رعضایکایکاسریخےک دعبوکیئ ربایئوہیگآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہںمنہجےکدرفازفںرپڑھکےوہرکمنہجیکرطػالب ااجےئاگسجےناؿیکدتوتوکوبقؽرکایلفہ
اےس منہج ںیم ڈاؽ دںی ےگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہرے ےئل اؿ یک تفص ایبؿ رفام دںی
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں فہ ایسی وقؾ وہیگ وج امہرے رگن یسیج وہیگ افر امہری زابؿ ںیم یہ وگتفگ رکے یگ ںیم ےن
رعضایکاےاہللےکر اؽارگہیےھجمےلموتآپیلصاہللہیلعفملسایکمکحرفامےتںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااملسمونں
یک امجتع وک افر اؿ ےک اامؾ وک الزؾ رکانیل ںیم ےن رعض ایک ارگ املسمونں یک وکیئ امجتع وہ ہن وکیئ اامؾ آپ ےن رفام ا رھپ اؿ  ماؾ
رفوقںےسدحیلعہوہاجانارگہچےھجتومتےکآےنکتدرتخیکڑجفںوکاکانٹزپےوتایساحتلںیمومتےکرپسدوہاجےئ۔
رافی  :دمحم نب ینثم زنعی ،فدیل نب ملسم ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب رسب نب دیبعاہلل رضحیم ،اوبادرسی ،رضحت ذحہفی نب امیؿ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےک فتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 288

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١بً ٩شرک ت٤یِم ،یحٌی ب ٩حشاً ،٪بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،یحٌی اب ٩حشاٌ٣ ،٪اویہ اب٩
سًل ،٦زیس ب ٩سًل ،٦ابوسًل ،٦حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی
یِم َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
و َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ ِٔ ًَ ٩ش َرکٕ اٟتُّ ٔ ٔ٤
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ًَّلَ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا َزیِ ُس بِ َُ ٩س ًَّل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َس ًَّلَٗ ٕ ٦ا ََٗ ٢ا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩ح َّش َ
ئ َص َذا ا َِ ٟدْ ِر ٔ َ ٌّرش َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َص ِ١
ا َِ َ ٟامی ُِٔ ٠ُٗ ٪ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا بٔ َ ٓ ٕ
رش َٓ َحا َئ اہللُ ب ٔ َدْ ِر ٕ َٓ َِ ٨ح ُٔ ٓ ٩یطٔ ٓ ََض َِ ٩ِ ٣ٔ ١و َرا ٔ
ک َّ ِّ
ٕ َٗا َ ٢یَُٜو َُ ٪ب ٌِسٔی أَئ ٔ َّْ ٤ة ََّل
اٟرش َخْ ِ ْر َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت ٓ ََض َِ ١و َرا َئ ذََ ٔ ٟ
َو َرا َئ ذََ ٔ ٟ
ک ا َِ ٟدْ ِر ٔ َ ٌّرش َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َِ ٛی َ

وب َّ
ٕ
ای َو ََّل َي ِشت َ َُّ ٨
َی ِض َت ُس َ
و ٪ب ٔ ُض َس َ
اٟظ َیاكْٔ ٔن فٔی ُج ِث َ٤ا ٔ ٪إٕٔ ِ ٧ص َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َِ ٛی َ
اُ٠ُٗ ٢وب ُ ُض ُِ ُ٠ُٗ ٥
و ٪بٔ ُش ًَّٔ٨ی َو َس َی ُ٘ ُؤ ٓ ٦یض ٔ ِ ٥رٔ َج ْ
َاس ََ ٍِ ٤وأَكٔ ٍِ
ک َٗا ََ ٢ت ِش ََ ٍُ ٤وتُ ٔلی ٍُ َْ ِ ٔ ٟل ْٔ٣ر ٔ َوإ ٔ ِٔ ُ ٪
ُض َب هَ ِضزُ َک َوأُخ َٔذ َ٣اَ ُٟ
أَ ِػ ََ ٍُ ٨یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٪أَ ِز َر ُِ ٛت ذََ ٔ ٟ
کٓ ِ
دمحم نب لہس نب رکسع یمیمت ،ییحی نب اسحؿ ،دبعاہلل نب دبعارلنمحداریم،ییحی انب اسحؿ ،اعمفہی انبمالؾ ،زدی نب مالؾ ،اوبمالؾ،
رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! مہ رش ںیم التبم ےھت اہلل امہرے اپس
اسالھبیئوکال اسج ںیممہ ںیہوت ایکاسالھبیئ ےکےھچیپ یھب وکیئربایئ ےہآپ یلص اہللہیلعفملسےنرفام ا یاہں ںیمےن رعض
ایکایکاسربایئےکےھچیپوکیئریخیھبوہیگآپیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا یاہںںیم ےنرعضایکایکاسریخےک ےھچیپوکیئربایئ
یھبوہیگآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا یاہں ںیم ےن رعض ایک ایکاسریخ ےک ےھچیپ وکیئربایئوہیگآپیلصاہلل ہیلعفملسےن
رفام اریمےدعبا ےسدتقماءوہںےگوجریمیدہاتیےسراامنہیئاحلصہنرکںیےگافرہنریمیتنسوکاانپںیئےگافررقنعبی
اؿ ںیم ا ےس ولگ ڑھکے وہں ےگ ہک اؿ ےک دؽ ااسنین ومسجں ںیم اطیشؿ ےک دؽ وہں ےگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
ر اؽ ںیم ےسیک رکفں ارگ اس زامہن وک اپؤں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اریم یک ابت نس افر ااطتع رک ارگہچ ریتی ھٹیپ رپ امرا
اجےئ اریتاامؽبصغرکایلاجےئرھپیھباؿیکابتنسافرااطتعرک۔
رافی  :دمحم نب لہس نب رکسع یمیمت ،ییحی نب اسحؿ ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،ییحی انب اسحؿ ،اعمفہی انب مالؾ ،زدی نب مالؾ،
اوبمالؾ،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور جزیز ،اب ٩حازُ ،٦یًل ،٪اب ٩جزیز ،ابی ٗیص ب ٩ریاح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُ َِی ًَل ُ ٪بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ ِی ٔص بِ ٔ ٩رٔیَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َخ َد َّٔ ٩ِ ٣
ات ٔ٣ی َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة َو ََٗ ٩ِ ٣ا َت َ١
ات ََ ٣
َار َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ٓ َََ ٤
اٟلا ًَ ٔة َوٓ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ ٩ِ ٣َ ٢

رض ُب
َخ َد ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َي ِ ٔ
َص ًَ َؼ َب ّة َٓ ُ٘تٔ َِ ٔ َ٘ٓ ١ت َْ ٠ة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ْة َو ََ َ ٩ِ ٣
َت ِح َت َرایَ ٕة ً ٔ َِّّ ٤ی ٕة َي ِِ َـ ُب َ ٌَ ٔ ٟؼ َب ٕة أَ ِو َی ِسًُو إلٔ َی ًَ َؼ َب ٕة أَ ِو یَ ُِ ُ ٨
بَ َّز َصا َوَٓا ٔج َز َصا َو ََّل َی َت َح َاشی ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؤ َٔ ٔ ٨٣ضا َو ََّل َیف ٔی ٔ ٔ ٟذی ًَ ِض ٕس ًَ ِض َس ُظ ََِٓ ٠ی َص ٔ٣ىِّی َوَِ ٟش ُت ُٔ ٨ِ ٣ط
ابیشؿ نب رففخ رجری ،انب احزؾ ،الیغؿ ،انب رجری ،ایب سیق نب ر اح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن

یلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجااطتعےس لکایگافرامجتعےسدحیلعہوہایگوتفہاجتیلہیکومترماافرسجےنادنیھ دیلقںیم
یسکےکڈنھجےےکےچیگنجیکیسکتیبصعیکانبءرپہصغرکےتوہےئتیبصعیکرطػالب ا اتیبصعیکدمدرکےتوہےئلتق
رکد اایگوتفہاجتیلہےکوطررپلتقایکایگافرسجےنریمیاتم رپرخفجایکہکاسےککینفدببسوکلتقایکیسکومنماکاحلظ
ایکافرہنیسکےسایکوہافدعہوپراایکوتفہریمےدنیرپںیہنافرہنریمااسےسوکیئقلعتےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخرجری،انباحزؾ،الیغؿ،انبرجری،ایبسیقنبر اح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،ح٤از ب ٩زیس ،ایو بُ ،یًل ٪ب ٩جزیز ،زیاز ب ٩ریاح ٗیسی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

وب ًَ َِِ ُ ٩ی ًَل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔبِ ٔ ٩رٔیَا ٕح ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ِّی
و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو َٗا ََّ ٢لَ َی َت َح َ
اغ ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؤ َٔ ٔ ٨٣ضا
دیبعاہلل نبرمعوقارریی،امحد نبزدی،اوی ب،الیغؿنب رجری،ز اد نبر احیسیق ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی
مم ِئ ِ َھاا) ےک اافلظ
اش ْ
ي َ
نِم ُ ْ
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ابح  دحثی ایس رطح ےہ اس دحثی ںیم ( َ ال َ َ َ
ںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،امحدنبزدی،اویب،الیغؿنبرجری،ز ادنبر احیسیق،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،ہسی ب٣ ٩ی٤وُ ،٪یًل ٪ب ٩جزیز ،زیاز ب ٩ریاح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َِٕ ُ ٩ِ ًَ ٪ی ًَل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

َخ َد َّٔ ٩ِ ٣
ات
ات ََ ٣
اٟلا ًَ ٔة َوَٓا َر َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ث ُ ََّ ٣َ ٥
رٔ َیا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َخ َد ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی
ٔ٣ی َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ ََ ١ت ِح َت َرا َی ٕة ً ٔ َِّّ ٤ی ٕة َي ِِ َـ ُب َ ٌَِ ٠ٟٔؼ َب ٔة َويُ َ٘ات ٔ ُ
َ ٌَِ ٠ٟٔ ١ؼ َب ٔة ََِٓ ٠ی َص ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َو ََ َ ٩ِ ٣

رض ُب بَ َّزصَا َوَٓا ٔج َز َصا َّلَ یَ َت َح َ
اغ ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؤ َٔ ٔ ٨٣ضا َو ََّل یَف ٔی ب ٔ ٔذی ًَ ِض ٔسصَا ََِٓ ٠ی َص ٔ٣ىِّی
ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َي ِ ٔ

زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،دہمی نب ومیمؿ ،الیغؿ نب رجری ،ز اد نب ر اح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجصخشاریمیکااطتعےس لکایگافرامجتعےسدحیلعہوہایگرھپرمایگوتفہ
اجتیلہیکومترماوجصخشادنیھ دیلقںیمیسکےکڈنھجےےلتتیبصعرپہصغرکےتوہےئامراایگافرفہگنجرکاتوہتیبصع
ےک ےئل وتفہریمیاتم ںیم ےس ںیہنےہ افرریمیاتم ںیمےسسج ےنریمیاتم رپرخفجایک ہکاسےک کین افرربے وک
لتقرکےومنماکاحلظرکےہنیسکذیمےکاسھتےئکوہےئفدعےوکوپرارکےوتفہریمےدنیرپںیہن۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،دہمی نب ومیمؿ ،الیغؿ نب رجری ،ز اد نب ر اح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 292

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہُ ،یًل ٪ب ٩جزیز

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ َُ ٩ی ًَل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َّ
َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َوأَ َّ٣ا ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٓ َ٘ا َ ٢فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ َّ٣ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی ََٓ ٥َِ ٠ی ِذ ُ ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،الیغؿنبرجری،اسدنسےکاسھتیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہرہباحؽانب
ینثمےناینپرفاتیںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکذرکںیہنایکافراشبرےناینپدحثیابمرہکںیماقؽر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساہک
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،الیغؿنبرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 293

راوی  :حش ٩ب ٩ربیٍ ،ح٤از ب ٩زیس ،جٌس ،ابوًث٤ا ،٪ابورجاء ،ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض

ض َی ِزؤیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َر َجا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َّ
َّ
َ
َ
ات َٓٔ٤ی َت ْة
َار َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ٔطب ِ ّرا ٓ َََ ٤
رکصُطُ ََِٓ ٠ی ِؼب ٔ ِر َٓإَّٔ٧طُ ََ ٓ ٩ِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رأی ٔ ٩ِ ٣أ ْٔ٣رٔظ ٔ َط ِیئّا یَ ِ َ

َجاصَّٔ ٔ ٠ی ْة

نسح نبرعیب،امحد نبزدی ،دعج،اوبامثعؿ،اوبراجء،انب ابعس،رضحتانبابعس ےسرفاتی ےہہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اوجآدیماےنپاریمںیموکیئایسیابتدےھکیوجاےساندنسپوہوتاچےئہہکربصرکےویکہکنوجآدیمامجتعےساکیابتشل
رھبیھبدجاوہاوتفہاجتیلہیکومترما۔
رافی  :نسحنبرعیب،امحدنبزدی،دعج،اوبامثعؿ،اوبراجء،انبابعس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 294

راوی  :طیبا ٪ب ٩ربیٍ ،ح٤ازً ،بساٟورث ،جٌس ،ابورجاء ًلار زی ،ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح ٌِ ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕ
ئ ا َِ ٌُ ٟلارٔز ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اٟشَِ ٠لا ٔ٪
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
َک َظ ٔ ٩ِ ٣أَ ْٔ٣رٔظ ٔ َط ِیئّا ََِٓ ٠ی ِؼب ٔ ِر ًََِ ٠یطٔ َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َخ َد ُّٔ ٩ِ ٣
ض ََ
ات ٔ٣ی َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة
ات ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ََّّل ََ ٣
ٔطب ِ ّرا ٓ َََ ٤

ابیشؿ نب رففغ ،امحد ،دبعاولرث ،دعج ،اوبراجء اطعر دی ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللرفام اےسجاےنپاریم ےسوکیئ ابتاندنسپوہ وت اچےئہہکاسرپ ربصرکے ویکہکنولوگں ںیم ےسوج یھباطلسؿیکااطتع
ےساکیابتشلیھبت الافراسرپایسیکومتفاعقوہیئگوتفہاجتیلہیکومترما۔
رافی  :ابیشؿنبرعیب،امحد،دبعاولرث،دعج،اوبراجءاطعردی،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 295

راوی  :ہزی ٥بً ٩بساًلیٌ٣ ،ت٤ز ،ابو٣ح٠ز ،ج٨سب بً ٩بساہلل بحلی ،حرضت ج٨سب بً ٩بساہلل بحلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ص َُزیِ ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٔب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی َٗا َ٢
َّ
َّ
َص ًَ َؼب ٔ َّی ّة َٓ٘ ٔ ِت َْ ٠ة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ْة
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسُٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ ََ ١ت ِح َت َرا َی ٕة ً ٔ َِّّ ٤ی ٕة َی ِس ًُو ًَ َؼب ٔ َّی ّة أَ ِو یَ ُِ ُ ٨
م
رہمینبدبعایلع،رمتعم،اوب حلز،دنجبنبدبعاہللیلجب،رضحتدنجبنبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ

اہللیلصاہلل ہیلعفملسےنرفام اوجیسکیکادنیھ دیلقںیمتیبصعیکرطػالباتوہ اتیبصعیکدمدرکاتوہالتق ایکایگوت فہاجتیلہ
یکومترما۔

م
رافی  :رہمینبدبعایلع،رمتعم،اوب حلز،دنجبنبدبعاہللیلجب،رضحتدنجبنبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 296

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،اب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس ،زیس ب٣ ٩ح٤س٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اػ َْ ٥وص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
َجا َئ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إلٔ َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٣ُ ٩ل ٕ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣ز ٔا َِّ َ ٟ
اَطحُوا ِٔلَبٔی
اَ ٪ز ََ ٩َ ٣یز ٔ َ
َحة ٔ َ٣ا ک َ َ
یٍ ح ْٔ َن ک َ َ
یس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َٓ َ٘ا ََ ِ ٢

ک َحسٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وُٟطُ
ک ِٔل ُ َح ِّسثَ َ
ک ِٔل َ ِجَ ٔ ٠ص أَ َت ِی ُت َ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤و ٔ َسا َز ّة َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟآت ٔ َ
ات
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢خ ََ ٍَ ٠ی ّسا ٔ ٩ِ ٣كَا ًَ ٕة َٟق ٔ َی اہللَ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ََّل ُح َّح َة َُ ٟط َو ََ ٣َ ٩ِ ٣
ات ٔ٣ی َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة
َوَِ ٟی َص فٔی ًُُٔ٘٨طٔ بَ ِی ٌَ ْة ََ ٣
دیبع اہلل نباعمذ ةنعی ،انب دمحم نب زدی ،زدی نب دمحم ،انعف،دبعاہلل نبرمع ،رضحت انعفریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتیےہ ہک انب
رمعریضاہللاعتٰیلہنعفاہعقرحہےکفتقوجسیدی نباعمفہی ےکدفروکحتمںیموہادبعاہللنبعیطمےکاپسآےئوت انبعیطم ےن

اہک اوبدبعارلنمح ےک ےئل اغہچیل اھچبؤ وت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم آپ ےک اپس ےنھٹیب ےک ےئل ںیہن آ ا ںیم وت آپ ےک
اپس اس ےئل آ ا وہں ہک آپ وک ایسی دحثی ایبؿ رکفں وج ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس  ین آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن
ااطتعاریمےساہھتاکنؽایلوتفہ ماتمےکدؿاہللےساساحؽںیمالماقترکےاگہکاےکساپسوکیئدلیلہنوہیگافروجاس
احؽںیمرماہکایکسرگدؿںیمیسکیکتعیبہنیھتفہاجتیلہیکومترما۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،انبدمحمنبزدی،زدینبدمحم،انعف،دبعاہللنبرمع،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،یحٌی بً ٩بساہلل ب ٩بْٜرٟ ،یثً ،بیساہلل ب ٩ابی جٌرف ،بْٜر بً ٩بساہلل ب ٩اطخ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َِ ْٜر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩ب ُ َِ ْٜر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اِلِ َ َط ِّخ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط أَتَی ابِ َٔ ٣ُ ٩ل ٕ
َک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
یٍ َٓ َذ َ َ
انب ریمن ،ییحی نب دبعاہلل نب ریکب ،ثیل ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،انعف ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکوجہانبعیطمےکاپسےئگافریبنیلصاہللہیلعفملسیکدحثیابمرہکایسرطحایبؿیک۔
رافی  :انبریمن،ییحینبدبعاہللنبریکب،ثیل،دیبعاہللنبایبرفعج،ریکبنبدبعاہللنباجش،انعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ونتفںےکوہظرےکفتقامجتعےکاسھترےنہےکمکحافررفکیکرطػالبےنےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 298

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،اب٣ ٩ہسی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩جب٠ہ ،برش ب٤ً ٩ز ،ہظا ٦ب ٩سٌس ،زیس ب ٩اس ،٥٠اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
رش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗ َاَّل َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا
ٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩

ًُ ََ ٤ز
رمعف نب یلع ،انب دہمی ،دمحم نب رمعف نب ہلبج ،رشب نب رمع ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ،انب رمع ،اس دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکفاہطسےسیبنیلصاہللہیلعفملسےسرمفیےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،انبدہمی،دمحمنبرمعفنبہلبج،رشبنبرمع،اشہؾنبدعس،زدینباملس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمونںیکامجتعںیمرفتقیڈاےنلفاےلےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
املسمونںیکامجتعںیمرفتقیڈاےنلفاےلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ٣ ،ح٤س ب ٩بظا ر٨ُ ،سر٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،زیاز بًً ٩لٗہ حرضت ْعٓحہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رف
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ْع َٓ َح َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إَّٔ ٧طُ َس َتُٜو ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ًَٔٔ ً ٩ل َٗ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ ِ
َاُضبُو ُظ ب ٔ َّ
ا٪
ات ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َرا َز أَ ِ ٪ي َ ُِّرف َ ٚأَ َِ ٣ز َص ٔذظ ٔاِلِ ُ َّٔ ٣ة َوه ٔ َی َجٔ٤ی ٍْ ٓ ِ ٔ
ات َو َص َْ ٨
َص َْ ٨
اٟش ِی ٕٔ کَائ ٔ ّ٨ا َ ٩ِ ٣ک َ َ
اوبرکب نب انعف ،دمحم نب اشب ر ،دنغر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ز اد نب العہق رضحت رعفحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسرقنعبیےنتفافراسفداظرہوہںےگافروجاساتمیکامجتعےکاعمالمتںیم
رفتقیڈاےنلاکارادہرکےاےسولتارےکاسھتامردففہصخشوکیئیھبوہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،دمحمنباشبر،دنغر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ز ادنبالعہقرضحترعفحہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
املسمونںیکامجتعںیمرفتقیڈاےنلفاےلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 300

راوی  :اح٤س بَ ٩خاغ ،حبا ،٪ابوًوا٧ہٗ ،اس ٥ب ٩زَکیاً ،بیساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ؼٌب ب٩

٘٣سا ٦خثٌِم ،ارسائی ،١ححادً ،ار ٦بٓ ٩ـ ،١ح٤از ب ٩زیسً ،بساہلل ب٣ ٩دتار

وسی
َخا ٕ
غ َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٔ ٩
َ
َّ َ
َّاد
 ١ح و َح َّسثَىٔی َحح ْ
رسائ ٔی ُ
ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ا ٪ح و َحسث َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤ُ ٟؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦ا َِ ٟد ِث ٌَ ٔ ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَار ُٔ ٦بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َو َر ُج َْ ١س َّ٤ا ُظ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥زٔ َیاز ٔبِ ًَٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِ٩

ْع َٓ َح َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥جٔ٤ی ٌّا َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
َِ

دیع
ادمح نب رخاش ،ةحؿ ،اوبتواہن ،اقمس نب زرک ا ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،بعصم نب دقماؾ می ،ارسالیئ،

اجحج ،اعرؾ نب لضف ،امحد نب زدی ،دبعاہلل نب اتخمر ،اؿ اچر اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ نکیل اوہنں ےن
َ افرضِوُبہیکاجبےئ َ افقْ ُتلُوـُاکظفلذرکایکےہ۔
دیع
رافی  :ادمح نب رخاش ،ةحؿ ،اوبتواہن ،اقمس نب زرک ا ،دیبعاہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،بعصم نب دقماؾ می،
ارسالیئ،اجحج،اعرؾنبلضف،امحدنبزدی،دبعاہللنباتخمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
املسمونںیکامجتعںیمرفتقیڈاےنلفاےلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یو٧ص ،ابوئٌور ْعٓحہ ،حرضت ْعٓحہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َٓ َح َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَىٔی ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی َي ٌِ ُٔورٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ َ ٩
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َتا َُ ٥ِ ٛوأَ ِ٣زُ َُ ٥ِ ٛجٔ٤ی ٍْ ًَل َی َر ُج َٕ ١واح ٔ ٕس یُزٔی ُس أَ َِ ٪ي ُظ ََّ ًَ ٙؼا ُ ٥ِ ٛأَ ِو ي َ ُِّرف ََ ٚج َ٤ا ًَ َتَٓ ٥ِ ُٜا ِٗ ُتُ٠و ُظ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ویسن ،اوبوفعیر رعفحہ ،رضحت رعفحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت  م اےنپ اعمالمت ںیم یسک اکی آدیم رپ قفتم وہ رھپ اہمترے اپس وکیئ آدیم آےئ افر
اہمترےااحتدیکال یھوکوتڑےن ااہمتریامجتعںیمرفتقیڈاانلاچےہوتاےسلتقرکدف۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ویسن،اوبوفعیررعفحہ،رضحترعفحہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدفافلخءیکتعیبیلاجےئوتایکرکاناچےئہ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
بجدفافلخءیکتعیبیلاجےئوتایکرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 302

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ واسلی ،خًلز بً ٩بساہلل ،جزیزی ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ٢
و َح َّسثَىٔی َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َخ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا بُوی ٔ ٍَ َ ٔ ٟدٔ٠ی َٔ َتْ ِ ٔن َٓا ِٗ ُتُ٠وا ِاْل َ َ
فبہ نب ہیقب فایطس ،الخد نب دبع اہلل ،رجریی ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ابجدفافلخءیکتعیبیکاجےئوتاؿدفونںںیمےسدفرسےوکلتقرکدف۔
رافی  :فبہنبہیقبفایطس،الخدنبدبعاہلل،رجریی،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الخػرشعاومرںیماکحؾےکردرکےنےکفوجبافربجکتفہامنزفریغادارکےتوہںاؿ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
الخػرشعاومرںیماکحؾےکردرکےنےکفوجبافربجکتفہامنزفریغادارکےتوہںاؿےسگنجہنرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 303

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس اززی ،ہ٤ا ٦ب ٩یحٌیٗ ،تازہ ،حش ،٩ؿبہ ب٣ ٩حؼ ،٩حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َص َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ؿ َّب َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩ِ ًَ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ

َ
رک َسَ ٥َ ٔ ٠و َل٩ِٔ ٜ
رک َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س َتُٜو ُ ٪أ ُ ََ ٣زا ُئ َٓ َت ٌِزُٔٓ َ
وَ ٪وتُ ُِ ٔ ٨
ْع َٖ بَز ٔ َئ َو َ ٩ِ ٣أَ َ ِ ٧
وَ َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪
ََ ٩ِ ٣رض َٔی َو َتابَ ٍَ َٗاُٟوا أَٓ ًََل نُ َ٘ات ٔ ُُ ٠ض َِٗ ٥ا َََّ ٢ل َ٣ا َػ َِّ ٠وا
دہاب نب اخدل ازدی ،امہؾ نب ییحی ،اتقدہ ،نسح ،ب ہ نب  ،نص ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقنعبیا ےسارماءوہںےگنجےکالخػرشتعیاامعؽوک ماچہپؿولےگافرضعباامعؽہناچہپؿوکس

ےگسپ سج ےناس ےک اامعؽدب وک اچہپؿایلفہ ربی وہایگ وج ہن اچہپؿاکسفہ وفحمظ راہ نکیل وج اؿ اومر رپوخش وہا افر اتدعبارییک
احصہبےنرعضایکمہاؿےسگنجہنرکںی؟آپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اںیہنبجکتفہامنزادارکےترںیہ۔
رافی  :دہابنباخدلازدی،امہؾنبییحی،اتقدہ،نسح،ب ہنب ،نص،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
الخػرشعاومرںیماکحؾےکردرکےنےکفوجبافربجکتفہامنزفریغادارکےتوہںاؿےسگنجہنرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 304

راوی  :ابوُشا٣ ،٪ش٤عی و ٣ح٤س ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ،ابی ُشاٌ٣ ،٪اذ ،اب ٩ہظا ٦زستوائی ،ابوٗتازہ ،حش ،٩ؿبہ ب٩
٣حؼ٨ً ٩زی ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا زوجہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤عٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ی ٌّا ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٕ َو َّ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٩صٔظَ إ ٦
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ ََّش َ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
ُّ
َّ
اٟس ِس َت َوائ ُّٔی َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ِ ًَ ٩ؿ َّب َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َک َظ َٓ َ٘ ِس بَز ٔ َئ
ؤ َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ي ُِش َت ٌِ َُ ٤
رک َ
َِ ٠ًَ ١ی ٥ِ ُٜأ ُ ََ ٣زا ُئ َٓ َت ٌِز ٔ ُٓ َ
وَ ٪وتُ ُِ ٔ ٨
َ
َ
رک
رک َٓ َ٘ ِس َسَ ٥َ ٔ ٠و َلَ ٩ِ ٣َ ٩ِٔ ٜرض َٔی َو َتابَ ٍَ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََّل نُ َ٘اتُٔ ُ٠ض َِٗ ٥ا َََّ ٢ل َ٣ا َػ َِّ ٠وا أَ ِی َٔ َ ٩ِ ٣
َک َظ بٔ َِ٘٠بٔطٔ َوأَ َ ِ ٧
َو َ ٩ِ ٣أَ َ ِ ٧
بٔ َِ٘٠بٔطٔ

مس
اوباسغؿ ،معیفدمحمنباشبر،اعمذ،ایباسغؿ،اعمذ،انباشہؾدوتسایئ،اوباتقدہ،نسح،ب ہنب ،نصزنعی،رضحتاؾہملسریض
اہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مرپا ےساحمکرقمرےئکاجںیئےگنج
ےک اامعؽ دب  م اچہپؿ ولےگ افر ضعب اامعؽ دب ےس انفافق روہےگ سج ےن اامعؽ دب وک اندنسپ ایک فہ ربی وہایگ افر وج انفافق راہ فہ
وفحمظ راہ نکیل وج اؿ اومردب رپوخش وہا افر اابتعیک احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک مہ اؿ ےس گنج ہن رکںی آپ یلص

اہللہیلعفملسےنرفام اںیہنبجکتفہامنزادارکےترںیہ۔
مس
رافی  :اوباسغؿ ،معی ف دمحم نب اشبر ،اعمذ ،ایب اسغؿ ،اعمذ ،انب اشہؾ دوتسایئ ،اوباتقدہ ،نسح ،ب ہ نب  ،نص زنعی ،رضحت اؾ
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

الخػرشعاومرںیماکحؾےکردرکےنےکفوجبافربجکتفہامنزفریغادارکےتوہںاؿےسگنجہنرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 305

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ،ح٤از ب ٩زیسٌ٣ ،لی ب ٩زیاز ،ہظا ،٦حش ،٩ؿبہ ب٣ ٩حؼ ،٩حرضت ا ٦س٤٠ہ ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َوصٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ؿ َّب َة بِ ٔ٩
َ
ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩ِ ًَ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔذََ َ ٔ ٟ
رک َٓ َ٘ ِس بَز ٔ َئ َو َ٩ِ ٣
ک َُْ ِ َر أُ َّ ٧ط َٗا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَ َ ِ ٧
َک َظ َٓ َ٘ ِس َس٥َ ٔ ٠
َٔ

اوبرعیبعتکی،امحدنبزدی،معلینبز اد،اشہؾ،نسح،ب ہنب ،نص،رضحتاؾہملسیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےناراشد رفام اابح دحثی ایسرطحذرکیکنکیلاسدحثیابمرہک ںیمہیےہہکسجےنااکنرایکفہربیوہایگ

افرسجےناندنسپایکفہوفحمظراہ۔
رافی  :اوبرعیبعتکی،امحدنبزدی،معلینبز اد،اشہؾ،نسح،ب ہنب ،نص،رضحتاؾہملسیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
الخػرشعاومرںیماکحؾےکردرکےنےکفوجبافربجکتفہامنزفریغادارکےتوہںاؿےسگنجہنرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 306

راوی  :حش ٩ب ٩ربیٍ بحلی ،اب٣ ٩بارک ،ہظا ،٦حش ٩ؿبہ ب٣ ٩حؼ ،٩حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨اظ َح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٟب َحل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ؿ َّب َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩ِ ًَ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة

َّ
َّ
َّ
َک ُظ
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط إَّٔل َٗ ِو َُ ٟط َو َلَ ٩ِ ٣َ ٩ِٔ ٜرض َٔی َو َتابَ ٍَ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

نسح نب رعیب یلجب ،انب ابمرک ،اشہؾ ،نسح ب ہ نب  ،نص ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص
 َ َف َي َ َ
اَ)ےکاافلظذموکرںیہنںیہ۔
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اابح دحثیایسرطحذرکیکنکیلاسدحثیںیمفلک ِ ْ َر ِ َ
رافی  :نسحنبرعیبیلجب،انبابمرک،اشہؾ،نسحب ہنب ،نص،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےھچافرربےاحومکںےکایبؿںیم...

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اےھچافرربےاحومکںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 307

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اوزاعی ،یزیس ب ٩یزیس ب ٩جابز ،رزی ٙب ٩حبا٣ ،٪ش ٥٠بَ ٩قهہ،
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہی ٥ح٨ولیٰ ،
حرضت ًوٖ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ُِ ٩ر َزیِ ٔ ٙبِ ٔ٩
یس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ی٩
َقهَ َة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢خٔ َیا ُر أَئ ٔ َّ٤تَّٔ ٥ِ ُٜأ ٟذ َ
َحی َ
َّاِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ َ ٩

ی ٩تُ ِبِ ُٔـوُ َ ٧ض َِ ٥ویُ ِبِ ُٔـوَ ٥ِ َُٜ٧و َتُ٨ٌَِ ٠وُ َ ٧ض ِ٥
رش ُار أَئ ٔ َّ٤تَّٔ ٥ِ ُٜأ ٟذ َ
وَِ ٠ًَ ٪یَ ٥ِ ُٜو ُت َؼ َُّ ٠
تُ ٔح ُّبوُ َ ٧ض َِ ٥ویُ ٔح ُّبوَ ٥ِ َُٜ٧وي َُؼ َُّ ٠
وَِ ٠ًَ ٪یض ٔ َِ ٥و ٔ َ
َو َیُ٨ٌَِ ٠ؤٗ ٥ِ َُٜ٧ی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ ًََل ٨َ ُ ٧اب ٔ ُذص ُِ ٥ب ٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َ٣ا أَ َٗا ُ٣وا ٓ ٔی ٥ِ ُٜاٟؼَّ ًَل َة َوإٔذَا َرأَیِت ُُِ ٩ِ ٣ٔ ٥و ََّلتَٔ ٥ِ ُٜط ِیئّا
َاَکصُوا ًَ َُ ٠َ ٤ط َوَّلَ َت ِ٨زًُٔوا َی ّسا ٔ ٩ِ ٣كَا ًَ ٕة
رکصُوَ٧طُ ٓ ِ َ
َت ِ َ
ااحسؼنباربمیہیلظنحٰ،یسیعنبویسن،افزایع،سیدینبسیدینباجرب،رزقینبةحؿ،ملسمنبرقہظ،رضحتتوػنبامکلریض
اہللاعتٰیلہنعیک یبن یلصاہللہیلعفملسےسرفاتیےہہکآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا اہمترےاحومکں ںیم ےسرتہب فہںیہ نج
ےس متبحمرکےتوہافرفہ مےستبحمرکےتںیہافرفہاہمترےےئلداعےئترفغترکےتںیہافر ماؿےکےئلداعۓترفغت
رکےتوہافراہمترےاحومکںںیمےسربےاحمکفہںیہنجےس مدینمشرےتھکوہافرفہ مےسضغبرےتھکوہںافر ماںیہنتنعل
رکفافرفہںیہمتتنعلرکںیرعضایکایگاےاہللےکر اؽایکمہاںیہنولتارےکاسھتلتقہنرکدںیآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اںیہنبجکتفہ مںیمامنزاقمئرکےترںیہافربجکتاےنپاحومکںںیموکیئایسیزیچدوھکیےسج ماندنسپرکےتوہوتاسےک
اسلمعوکاندنسپرکفافرااطتعفرفامربنداریےساہھتتموچنیھک۔
رافی  :ااحسؼ نب اربمیہ یلظنحٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ،سیدی نب سیدی نب اجرب ،رزقی نب ةحؿ ،ملسم نب رقہظ ،رضحت توػ نب
امکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اےھچافرربےاحومکںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زاؤز ب ٩رطیس ،وٟیس اب٣ ٩شً ،٥٠بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز ٣ولی بىی رفارہ ،رزی ٙب ٩حیا ،٪حرضت ًوٖ ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕأَ ِخب َ َرنٔی َِ ٣ول َی بَىٔی َٓزَ َار َة
َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩یَز ٔ َ

َوص َُو ُر َزیِ ُ ٙبِ َُ ٩حی َ َ
َقهَ َة ابِ َِ ًَ ٥ِّ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک اِلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِو َٖ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َّا ٪أُ َّ ٧ط َسِ ٣ُ ٍَ ٔ٤ش ٥َ ٔ ٠بِ ََ َ ٩
و٪
اِلِ َ ِط َحع ٔ َّی َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢خ َٔیا ُر أَئ ٔ َّ٤تَّٔ ٥ِ ُٜأ ٟذ َ
ی ٩تُ ٔح ُّبوُ َ ٧ض َِ ٥ویُحٔ ُّبوَ ٥ِ َُٜ٧و ُت َؼ َُّ ٠
ی ٩تُ ِبِ ُٔـوُ َ ٧ض َِ ٥ویُ ِبِ ُٔـوَ ٥ِ َُٜ٧و َتُ٨ٌَِ ٠وُ َ ٧ض َِ ٥و َیُ٨ٌَِ ٠وَٗ ٥ِ َُٜ٧اُٟوا ُٗ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
رشا ُر أَئ ٔ َّ٤تَّٔ ٥ِ ُٜأ ٟذ َ
ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وي َُؼ َُّ ٠
وَِ ٠ًَ ٪یَ ٥ِ ُٜو ٔ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
رفآ ُظ یَأتِ ٔی َط ِیئّا
أَٓ ًََل ٨َ ُ ٧اب ٔ ُذص َُِ ٨ِ ٔ ً ٥س ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َََّ ٢ل َ٣ا أ َٗا ُ٣وا ٓ ٔی ٥ِ ٜاٟؼَّ ًَل َة ََّل َ٣ا أ َٗا ُ٣وا ٓ ٔی ٥ِ ٜاٟؼَّ ًَل َة أ ََّل ََ ٩ِ ٣ول ٔ َی ًََِ ٠یطٔ َوا َٕ َ ٢
رک ِظ َ٣ا َیأتِ ٔی ٔٔ ٌِ ٣َ ٩ِ ٣ؼ َی ٔة اہللٔ َو ََّل َی ِ٨ز ٔ ًََ َّ٩ی ّسا ٔ ٩ِ ٣كَا ًَ ٕة َٗا َ ٢ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َي ٌِىٔی ٟٔزُ َزیِ ٕ ٙح ْٔ َن
ٔٔ ٌِ ٣َ ٩ِ ٣ؼ َی ٔة اہللٔ ََِٓ ٠ی ِ َ
َ
َقهَ َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِوّٓا َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَىٔی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ آہللٔ َیا أَبَا ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ َٟ ٔ ٦ح َّسثَ َ
ک ب ٔ َض َذا أ ِو َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ َ ٩
اس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢إٔی َواہللٔ َّأ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢ح َثا ًَل َی ُر ِٛبَت َِیطٔ َو ِ
َقهَ َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِو َٖ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت ُط ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ َ ٩

داؤدنبرہدی،فدیل انبملسم،دبعارلنمحنبسیدینباجربومیلینبرفارہ،رزقینبایحؿ،رضحتتوػنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہمترے رتہبنی رمکحاؿ فہ ںیہ
ںیہنج  م دنسپ رکےت وہ افر فہ ںیہمت دنسپ رکےت وہں افر  م اؿ ےک انجزے ںیم رشتک رکےت وہ افر فہ اہمترے انجزفں ںیم
رشتکرکںی افراہمترے دبرتنیرمکحاونں ںیمےسفہ ںیہ نجےس  مضغبرےتھکوہ افرفہ  م ےسضغبرےتھکوہں م اؿرپ تنعل
رکےنفاےلوہافرفہ مرپتنعلرکےتوہںمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽایکمہاسفتقاںیہنزعمفؽہنرکدںیآپ یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن بج کت فہ اہمترے درایمؿ امنز اقمئ رکےت رںیہ آاگہ روہ سج صخش وک یسک رپ احمک انب ا ایگ رپ اوہنں
ےناسںیمایسیزیچدیھکیوجاہللیکانرفامینوہوتفہاہللیکتیصعمفانرفامینفاےللمع وکاندنسپرکںیافراسیکرفامربنداریےساانپ
اہھت ہن ںیچنیھک انب اجرب ےن اہک ہک ںیم ےن رزقی ےس اہک بج اس ےن ہی ھجم ےس ایبؿ ایک ،اے اوبدقماؾ  م وک اہلل یک مسق دے رک
وپاتھچوہںایکھجتےسہی دحثییسکےنایبؿیکےہ ا م ےنوخداےسملسمنب زقہع ےسانسےہوہنجںےنتوػ ےسانسافرتوػ
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسوتاوبدقماؾےنونٹھگںےکلبرگرکہلبقیکرطػرخرکےتوہےئاہکاہللیکمسقسجےک
 ااوکیئابعدتےکالقئںیہنںیمےناےسملسمنبرقہظےسانسفہرفامےتےھتںیمےنتوػنبامکلےسانسفہرفامےتےھتںیم
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسہیدحثیامستعیک۔

رافی  :داؤدنبرہدی،فدیلانبملسم،دبعارلنمحنبسیدینباجربومیلینبرفارہ،رزقینبایحؿ،رضحتتوػنبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اےھچافرربےاحومکںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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٣وسی انؼاری ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اب ٩جابز ،رزی٣ ٙولی بىی ٓزارہ
راوی  :اسحا ٚبٰ ٩

وسی اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َُ ٢ر َزیِ ِْ ٣َ ٙول َی بَىٔی
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
َقهَ َة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
یٌ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َٓزَ َار َة َٗا َِ ٣ُ ٢شَ ٥ٔ٠و َر َوا ُظ ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یس ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،فدیل نب ملسم ،انب اجرب ،رزقی ومیل ینب زفارہ ،اس دنس ےک اسھت یھب ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ
ےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،فدیلنبملسم،انباجرب،رزقیومیلینبزفارہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچی...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 310

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ب ٩سٌس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابی زبْر ،جابز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٢
ُ٨َّ ٛا یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة أَ ِّٟٔا َوأَ ِربَ ٍَ ٔ٣ائ َ ّة ٓ ََبا َي ٌِ َ٨ا ُظ َو ًُ٤زُ آخٔذْ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َت ِح َت َّ
رف
اٟظ َح َزة ٔ َوه ٔ َی َس َُ ٤ز ْة َو َٗا َ ٢بَا َي ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َی أَ ََِّ ٪ل َن ٔ َّ
َ

َوَُ ٧ ٥َِ ٟباي ٔ ٌِ ُط ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت

ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،دمحمنبرحم،ثیل،ایبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہحلصدحہیبیےک
دؿ وچدہ  ا ےھت مہ ےنآپ یلص اہللہیلعفملس ےستعیب یک افر رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع اکیدرتخ ےک ےچی آپ یلص اہلل
ہیلعفملساکاہھتڑکپےےھٹیب ےھتافرہیدرتخرکیکاک اھتافرمہےناسابت رپتعیب یک یھتہک مہرفارہنوہںافر ومترپ تعیب
ںیہنیکیھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،دمحمنبرحم،ثیل،ایبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 311

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابً ٩یی٨ہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،سٔیا ،٪ابی زبْر ،جابز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٥َِ ٟ ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ٧بای ٔ ٍِ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
رف
ت إٔ٤َ َّ ٧ا بَا َي ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َی أَ ََِّ ٪ل َن ٔ َّ
اوبرکبنبایبہبیش،انبہنییع ،انب ریمن،ایفسؿ ،ایبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہےن ر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےسومترپتعیبںیہنیکیھتہکلبمہےناسابترپتعیبیکیھتہکمہاھبںیگےگںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبہنییع،انبریمن،ایفسؿ،ایبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 312

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز ،حرضت ابوزبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ِشأ َ ُ ٥ِ َٛ ٢کَاُ ٧وا َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
رش َة ٔ٣ائ َ ّة ٓ ََبا َي ٌِ َ٨ا ُظ َو ًُ٤زُ آخٔذْ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َت ِح َت َّ
اٟظ َح َزة ٔ َوه ٔ َی َس َُ ٤ز ْة ٓ ََبا َي ٌِ َ٨ا ُظ َُْ ِ َر َج ِّس بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی
ُ٨َّ ٛا أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
َ
ا ِخت ََبأ َ َت ِح َت بَ ِل َٔ ٩بٌْٔرٔظ ٔ

دمحمنباح م،اجحج،انبرججی ،اوبزریب،اجرب،رضحتاوبزریب ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکرضحتاجرب ریض اہللاعتٰیلہنع
ےس وپاھچ ایگ ہک فہ حلص دحہیبی ےک دؿ ےنتک ےھت وت اوہنں ےن اہک مہ وچدہ  ا ےھت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تعیب یک افر
رضح ترمعریضاہللاعتٰیلہنع اکیدرتخےک ےچیوجہک رکیکاک اھتآپیلصاہللہیلعفملساکاہھتڑکپےوہےئےھت  ااےئدج نب
سیقااصنریےکفہافٹنےکٹیپےکےچیپھچایگ۔
رافی  :دمحمنباح م،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجرب،رضحتاوبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابزاہی ٥ب ٩زی٨ار  ،ححاد ب٣ ٩ح٤س اًور ٣ولی س٠امی ٪ب٣ ٩حاٟس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز ،حرضت ابوزبْر رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اِلِ َ ًِ َو ُر َِ ٣ول َی ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َوأَ ِخب َ َرنٔی أَبُو
اٟزُّبَْ ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ِشأ َ َُ ٢ص ِ ١بَایَ ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َو َلَ ٩ِٔ ٜػلَّی ب ٔ َضا َو ٥َِ ٟیُ َبای ٔ ٍِ

ً ٔ َِ ٨س َط َح َزة ٕ إ ٔ ََّّل َّ
اٟظ َح َز َة َّأًٟی بٔا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیةٔ َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َوأَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َز ًَا أ ٨َّ ٟي ُّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی بٔئِز ٔا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیةٔ
اربامیہ نب دانیر  ،اجحج نب دمحم اتور ومیل امیلسؿ نب اجمدل ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ،رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکرضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنعےس وپاھچایگہکیبن یلصاہللہیلعفملسےنذفاہفیلحل ںیمتعیبیک یھتاوہنںےن اہکںیہنہکلب
اس ہگج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز ادا رفامیئ یھت  ااےئ دحہیبی ےک درتخ ےک یسک ہگج ےک درتخ ےک اپس تعیب ںیہن یل
اوبزریبےتہکںیہرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہکیبنیلصاہللہیلعفملسےندحہیبےکونکںیئرپداعرفامیئیھت۔
رافی  :اربامیہنبدانیر،اجحجنبدمحماتورومیلامیلسؿنباجمدل،انبرججی،اوبزریب،اجرب،رضحتاوبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ،سویس ب ٩سٌیس اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اح٤س بً ٩بسہ ،سٌیس٤ً ،زو ،جابز ،حرضت جابز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔی َو ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َو َّ
ٔیس
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟشٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سٌ ْ
ُّ
َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیةٔ أَ ِّٔ ٟا َوأَ ِربَ ٍَ ٔ٣ائ َ ٕة َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا
َوإ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ق و َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت أ ُ ِب َٔص َِل َ َریِ ُتِ ٣َ ٥ِ ُٜو ٔؿ ٍَ َّ
اٟظ َح َزة ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَْمُتْن ا َِ ٟی ِو ََ ٦خِْرُ أَصِ ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ
ُ

دیعس نب رمعف اشعئی  ،ادی نب دیعس ااحسؼ نب اربامیہ ،ادمح نب دبعہ ،دیعس ،رمعف ،اجرب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک مہ دحہیبی ےکدؿ اکی سہار اچر  ایکداداد ںیمےھت وت یبن یلص اہللہیلعفملس ےنںیمہ اراشد رفام اآج ےکدؿ  م الہ زنیم
ںیمبسےسالضفوہرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےناہکارگریمیانیبیئوہیتوتںیمںیہمتاسدرتخیکہگجداھکات۔
رافی  :دیعسنبرمعفاشعئی ،ادینبدیعسااحسؼنباربامیہ،ادمحنبدبعہ،دیعس،رمعف،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 315

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌس

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اب ا َّ
ٟظ َح َزة ٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ُ٨َّ ٛا ٔ٣ائ َ َة أَ َِ ٕٕ ٟل ََٜٔاَ٧ا ُ٨َّ ٛا أَ ِّٟٔا َو َخ َِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة
ا َِ ٟح ٌِ ٔس َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَ ِػ َح ٔ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمہ ،اسمل نب ایب دعج ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب
ادعجلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکںیمےنرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسااحصبہرجہ
ےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےناہکمہاکیسہاراپچن اےھتارگمہاکیالھکوہےتوت(یھبفہاپین)ںیمہاکیفوہاجات۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اسملنبایبدعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 316

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩رً ،بساہلل ب ٩ازریص ،رٓاًہ ب ٩ہیث ،٥خاٟس كحا ،٪حؼْن سا ٥ٟاب ٩ابی جٌس ،جابز،
حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ح و َح َّسثَ َ٨ا رَٔٓا ًَ ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َي ٌِىٔی َّ
َّاَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا َي ُ٘و ُُ ٩ِ ًَ ٢ح َؼْ ِ ٕن ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََِ ٟ ٢و ُ٨َّ ٛا ٔ٣ائ َ َة أَ َِ ٕٕ ٟل ََٜٔاَ٧ا ُ٨َّ ٛا َخ َِ ٤ص
اٟلح َ

رش َة ٔ٣ائ َ ّة
ًَ ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،دبعاہلل نب ادرسی ،رافہع نب مثیہ ،اخدل احطؿ ،نیصح اسمل انب ایب دعج ،اجرب ،رضحت اجرب ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہدنپرہ اےھتارگمہاکیالھکیھبوہےتوت(فہاپین)ںیمہاکیفوہاجات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دبعاہللنبادرسی،رافہعنبمثیہ،اخدلاحطؿ،نیصحاسملانبایبدعج،اجرب،رضحتاجربریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 317

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحً ،ٙث٤ا ،٪جزیز ،اً٤ع ،حرضت سا ٥ٟب ٩ابی جٌس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َح َّسثَىٔی
َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟحابٔز ٕ َ٨ِ ُٛ ٥ِ ٛت ُِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢أَ ِّٟٔا َوأَ ِربَ ٍَ ٔ٣ائ َ ٕة

امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،امثعؿ،رجری،اشمع،رضحتاسملنبایبدعجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےنرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےساہک ماسدؿینتکدادادںیمےھتاوہنںےناہکاکیسہاراچر ا۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،امثعؿ،رجری،اشمع،رضحتاسملنبایبدعجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 318

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ٌِىٔی ابِ َ٣ُ ٩زَّ َة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا َ ٢ک َ َ
اب َّ
ی٩
اٟظ َح َزة ٔأَ ِّٟٔا َوث َ ًَل َث ٔ٣ائ َ ٕة َوکَاِ َ ٧ت أَ ِس َ ٥ُ ٠ث ُ ِ ٩َ ٤ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
أَ ِػ َح ُ
دیبع اہلل نباعم ذ ،ہبعش ،رمعف نبرمہ ،رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک مہ ااحصب ہرجہ اکی سہار
نیت اےھتافرہلیبقاملسےکولگاہمرجنیاکآوھٹاںہصحےھت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 319

راوی  :اب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ،١طٌبہ،

َّ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١جٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ح و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ

انبینثم،اوبداؤد،ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیم،ہبعش،اسدنسےکاسھتیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :انبینثم،اوبداؤد،ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیم،ہبعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 320

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟس ،ح ٥ٜبً ٩بساہلل ب ٩اْعد ،حرضت  ١ٌ٘٣ب ٩يشار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اِلِ ِ َ

َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی یَ ِو ََّ ٦
اض َوأََ٧ا َرآ ٔ ٍْ ُ ُِؼ ّ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَُ َِؼاَ ٔ ٧ضا ًَ َِ ٩رأ ِ ٔسطٔ َوِ َ ٧ح ُ٩
اٟظ َح َزة ٔ َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َبای ٔ ٍُ اَ ٨َّ ٟ
رش َة ٔ٣ائ َ ّة َٗا ََُ ٧ ٥َِ ٟ ٢باي ٔ ٌِطُ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
رف
ت َو َل ٩ِٔ ٜبَا َي ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َی أَ ََِّ ٪ل َن ٔ َّ
أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
ییحینبییحی،سیدینبزر،ع،اخدل،مکحنبدبعاہللنبارعج،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمتعیب
روضاؿ اکفاہعق  اد ےہہک یبن یلص اہللہیلعفملس احصہب ےس تعیب ےل رےہ ےھت افراسدرتخیک اشوخں ںیم ےس اکی ینہٹ وک ںیم
آپیلصاہلل ہیلعفملسےکرسادقسےساٹہراہاھتمہوچدہ اےھتمہےنومترپتعیبںیہنیکنکیلامہریتعیباسرپیھتہکمہ
رفارںیہنوہںےگ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزر،ع،اخدل،مکحنبدبعاہللنبارعج،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 321

راوی  :ی ٰحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہلل ،یو٧ص

و َح َّسثَ َ٨اظ یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،ویسن،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکرفاتییکیئگےہ۔
ت
رافی  :خئینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 322

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩زو ،ابوًوا٧ہ ،كار ،ٚحرضت سٌیس ب٣ ٩شیب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَبٔی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣بَا َی ٍَ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨اظ َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩كَارٔ َٕ ٩ِ ًَ ٚسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ ٢ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س َّ
اٟظ َح َزة ٔ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا فٔی َٗاب ٔ َٕ ١حا ِّجْ َن َٓ َدف َٔی ًَ َِ ٠ی َ٨ا َ٣کَاَُ ٧ضا َٓإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َتب َ َّی َِ ٨ت َلَٓ ٥ِ ُٜأَْمُتْن أَ ًِ َ٥ُ ٠
احدمنبرمعف،اوبتواہن،اطرؼ،رضحتدیعس نبر بیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکریمےفادلیھباؿاحصہبںیمےسںیہ

وہنجں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس درتخ ےک اپس تعیب یک یھت اوہنں ےن اہک مہ اےلگ اسؽ جح ےک ےئل ےئگ وت اس
درتخیکہگجمہےسوپہدیہوہیئگسپارگفہہگجاہمترےےئلاظرہوہاجےئوت مز ادہاجےتنوہ۔
رافی  :احدمنبرمعف،اوبتواہن،اطرؼ،رضحتدیعسنبر بیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 323

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ابواح٤س ،نَص بً ٩لی ،ابواح٤س ،سٔیا ،٪كار ٚبً ٩بساٟزح ،٩٤سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت سٌیس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩شیب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ َ َ
َ
َص بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِح ََ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪كَارٔ ٔ ٚبِ ٔ٩
َقأِتُ ُط ًَل َی َن ِ ٔ
و َح َّسثٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسث َ٨ا أبُو أ ِح ََ ٤س َٗا ََ ٢و َ َ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِحَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَّ ٦
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َ٢
َ
َٓ َُ ٨شو َصا ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟأ ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ٔ١
دمحمنبراعف،اوبادمح،رصننبیلع،اوبادمح،ایفسؿ،اطرؼنبدبعارلنمح،دیعسنبر بی،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبر بی
ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ تعیب ہرجہ فاےل اسؽ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت ہی
رفامےتںیہہکفہاےلگاسؽاسدرتخوکوھبؽےئگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،اوبادمح ،رصننبیلع ،اوبادمح،ایفسؿ،اطرؼنبدبعارلنمح،دیعسنبر بی ،رضحتدیعسریض اہللاعتٰیلہنع
نبر بیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 324

راوی  :ححاد ب ٩طاْع٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،طبابہ ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت سٌیس ب٣ ٩شیب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ٩
اٟظ ٔ ٔ

أَبٔیطٔ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت َّ
ْعٓ َِضا
اٟظ َح َز َة ث ُ َّ ٥أَ َت ِیت َُضا َب ٌِ ُس َٓ ٥َِ ٠أَ ِ ٔ
اجحج نب اشرع ،دمحم نب راعف ،ابشہب ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت دیعس نبر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہہک مہ
ےناسدرتخوکداھکیاھترھپںیماسےکاپسآ اوتںیماےساچہپؿہناکس۔
رافی  :اجحجنباشرع،دمحمنبراعف،ابشہب،ہبعش،اتقدہ،رضحتدیعسنبر بیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 325

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١یزیس اب ٩ابی ًبیس ٣ولی س٤٠ہ ب ٩اٛوَ ،حرضت یزیس ب ٩ابی ًبیس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ٣ولی س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١یَز ٔ َ
َ ٔ ٟشَ ٤ََ ٠ة ًَل َی أَ ِّی َط ِی ٕئ بَا َي ٌِت َُِ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َٗا ًََ ٢ل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت
ہبیتقنبدیعس،اح منباامسلیع،سیدیانبایبدیبعومیلہملسنباوکع،رضحتسیدینبایبدیبعریضاہللاعتٰیلہنعومیلہملسنباوکع
ےسرفاتیےہہکںیمےنہملسےساہک مےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسدحہیبیےکدؿسکابترپتعیبیکیھتاوہنںےن
اہکومترپ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اح منبالیعمس،سیدیانبایبدیبعومیلہملسنباوکع،رضحتسیدینبایبدیبعریضاہللاعتٰیلہنعومیلہملس
نباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےکفتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 326

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٤از ب٣ ٩شٌسہ ،یزیس ،س٤٠ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ااحسؼنباربامیہ،امحدنبدعسمہ،سیدی،ہملس،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امحدنبدعسمہ،سیدی،ہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
گنجرکےنےکارادہےک فتقرکشلےکاریمیکتعیبرکےنےکاابحتسبافرہرجہےکےچیتعیبروضاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 327

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٤از ب٣ ٩شٌس ہ ،یزیس س٤٠ہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َزیِ ٕس َٗا َ ٢أَ َتا ُظ آ ٕ
اض َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َی َ٣اذَا َٗا ًََ ٢ل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٗا َََّ ٢ل أُبَای ٔ ٍُ ًَل َی َص َذا أَ َح ّسا
ت َٓ َ٘ا ََ ٢صا ذَا َک ابِ َُ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة یُ َبای ٔ ٍُ اَ ٨َّ ٟ
َب ٌِ َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ااحسؼنباربامیہ ،امحدنب دعسمہ،سیدیہملس،رضحت دبعاہللنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکاسےکاپسوکیئآےن
فاالآ ا افراسےناہکہکانبہلظنحولوگںےستعیبےلرےہںیہدبعاہللےناہکسکابترپاسےناہکومترپرفام ااسابترپ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکدعبںیمیسکےستعیبںیہنرکفںاگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امحدنبدعسمہ،سیدیہملس،رضحتدبعاہللنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہمرجاکاےنپفنطرجہتوکدفابرہفنطانبےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہمرجاکاےنپفنطرجہتوکدفابرہفنطانبےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 328

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١یزیس اب ٩ابی ًبیس ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ أََّ٧طُ َز َخ ًََ ١ل َی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ
ک َت ٌَ َّزبِ َت َٗا َََّ ٢ل َو َلَ ٩ِٔ ٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَذ ٔ َ ٪لٔی فٔی
ا َِ ٟححَّا ٔد َٓ َ٘ا ََ ٢یا ابِ َ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ ِار َت َس ِز َت ًَل َی ًَ٘ٔب َ ِی َ

ا َِ ٟب ِسو ٔ

ہبیتق نب دیعس ،اح م نب اامسلیع ،سیدی انب ایب دیبع ،رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجحج ےک اپس ےئگ وت اس ےن اہک اے
انباوکع مازیویںےکلبولٹرکرحصاںیماھبگےئگےھتاوہنںےناہکںیہنہکلبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجمرحصاںیم
فاسپاجےنیکااجزتدےدییھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اح منبالیعمس،سیدیانبایبدیبع،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنہ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 329

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،ابوجٌرف ،اسٌ٤ی ١ب ٩زَکیاً ،اػ ،٥ابوًث٤ا٧ ٪ہسی٣ ،حاطٍ ب٣ ٩شٌوز سِ٠م ،حرضت
٣حاطٍ ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سِ٠م

ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی َح َّسثَىٔی
َکیَّا َئ ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح أَبُو َج ٌِ َ ٕ
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
رف َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اػ ٕ ٥اِلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َِم َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُبَاي ٔ ٌُ ُط ًَل َی ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِٟض ٔ ِح َز َة َٗ ِس ََ ٣ـ ِت
َُ ٣حا ٔط ٍُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
ِٔلَصَِ ٔ ٠ضا َو َلًَ ٩ِٔ ٜل َی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وا ِٟحٔ َضاز ٔ َوا َِ ٟدْ ِر ٔ
دمحمنبابص ح،اوبرفعج،اامسلیعنبزرک ا،اعمص،اوبامثعؿدہنی،اجمعشنبوعسمدیملس،رضحتاجمعشنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
یملسےسرفاتیےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرجہترپتعیبرکےنےکےئلاحرضوہاوتآپیلصاہللہیلعفملس
ےناراشدرفام االہرجہتیکرجہتوتزگریکچےہنکیلامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےتکسوہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،اوبرفعج،الیعمسنبزرک ا،اعمص،اوبامثعؿدہنی ،اجمعشنب وعسمدیملس،رضحت اجمعشنبوعسمدریضاہلل
اعتٰیلہنعیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 330

راوی  :سویس ب ٩سٌیسً ،لی ب٣ ٩شہزً ،اػ ،٥ابی ًث٤ا٣ ،٪حاطٍ ب٣ ٩شٌوز سِ٠م ،حرضت ٣حاطٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
ب٣ ٩شٌوز سِ٠م رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َِم
و َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
اَٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣حا ٔط ٍُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
َٗا َٔ ٢جئ ُِت بٔأَخٔی أَبٔی ََ ٌِ ٣ب ٕس إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ٌِ َس ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَاي ٔ ٌِطُ ًَل َی ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٗا َ٢
یت أَبَا
اُ ٔ ٘٠َ َٓ ٪
َٗ ِس ََ ٣ـ ِت ا ِٟض ٔ ِح َزةُ بٔأَصَِ ٔ ٠ضا ُُِٗ ٠ت َٓبٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ تُ َباي ٔ ٌُ ُط َٗا ًََ ٢ل َی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وا ِٟح ٔ َضاز ٔ َوا َِ ٟدْ ِر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًُ ِث ََ ٤
ََ ٌِ ٣ب ٕس َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط بٔ َ٘ ِو َٔ ٣ُ ٢حا ٔط ٍٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َٚ
 ادی نب دیعس ،یلع نب رہسم ،اعمص ،ایب امثعؿ ،اجمعش نب وعسمد یملس ،رضحت اجمعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب وعسمد یملس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیماےنپاھبیئاوبدبعموکےلرکحتفہکمےکدعبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاںیم
ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس رجہت رپ تعیب ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا الہ رجہت یک
رجہتزگریکچےہںیمےنرعضایکرھپاسےسسکابترپتعیبںیلےگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اامالؾاہجدافرالھبیئرپ
اوبامثعؿےناہکںیماوبدبعمےسالموتاےساجمعشےکاسوقؽیکربخدیوتاوہنںےناہکاجمعشےنچساہکےہ۔
رافی   :ادینبدیعس،یلعنبرہسم،اعمص،ایبامثعؿ،اجمعشنبوعسمدیملس،رضحتاجمعشریضاہللاعتٰیلہنعنبوعسمدیملسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 331

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـیً ،١اػ٥

یت أَ َخا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس ََ ٣ُ ٚحا ٔط ٍْ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١
اػ ٕ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َک أَبَا ََ ٌِ ٣ب ٕس
َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،اعمص،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسںیمرافیاتہکےہہکںیمےناس
ےکاھبیئےسالماقتیکوتاسےناہکاجمعشےنچساہکےہاوبدبعماکانؾذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،اعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 332

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ٢
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥اَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َّ
رفوا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ِتحٔ ََ ٜ٣ة ََّل صٔ ِح َز َة َو َلٔ ٩ِٔ ٜج َضا ْز َوَّ ٔ ٧ی ْة َوإٔذَا ِ
رفتُ َِٓ ٥ا ِن ٔ ُ
است ُ ِِ ٔ ٨
ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس ،رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہک ر اؽاہللیلص
اہلل ہیلعفملس ےن حتف ینعیحتف ہکم ےکدؿ رفام ا اب رجہت ںیہن نکیل اہجد افر تین ےہ افر بج ںیہمت اہجد ےک ےئل الب ا اجےئ وت ےلچ

آؤ۔
رافی  :ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 333

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آزٔ٣ ،٦ـ ،١اب٣ ٩ہ٠ہ،١
ًبس ب ٩ح٤یسً ،بیساہلل ب٣ ٩وسی ،ارسائی٨٣ ،١ؼور

ا ٪ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رسائ ٔی َ١
َی ِحٌَی بِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ َْ ١ي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ضِ٠ض ٔ ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،ااحسؼنبوصنمر،انبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،انبلہلہم،دبعنبدیمح،دیبعاہلل نب
ومیس،ارسالیئ،وصنمر،اؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،ااحسؼ نب وصنمر ،انب راعف ،ییحی نب آدؾ ،لضفم ،انب لہلہم ،دبع نب دیمح،
دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،وصنمر

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

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 334

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبساہلل ب ٩حبیب ب ٩ابی ثابتً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی حشْنً ،لاء ،حرضت
ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَب ٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
ئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل صٔ ِح َز َة َب ٌِ َس
بِ ٔ ٩أَبٔی حُ َشْ ِ ٕن ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
رفوا
ا ِِ َٔ ٟتحٔ َو َلٔ ٩ِٔ ٜج َضا ْز َوَّ ٔ ٧ی ْة َوإٔذَا ِ
رفتُ َِٓ ٥ا ِن ٔ ُ
است ُ ِِ ٔ ٨

دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبدبعاہللنببیبحنبایباثتب،دبعاہللنبدبعارلنمحنبایبنیسح،اطعء،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل
اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رجہت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا حتف ہکم
ےکدعبرجہتںیہنےہنکیلاہجدافرتینافربجںیہمتاہجدےکےئلالب ااجےئوتوفرا لکزپف۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبدبعاہللنببیبحنبایباثتب،دبعاہللنبدبعارلنمحنبایبنیسح،اطعء،رضحتاعہشئریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩خًلز باہلی ،وٟیس ب٣ ٩شً ،٥٠بساٟزح ٩٤ب٤ً ٩زو اوزاعی ،اب ٩طہاب ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ٟیثی،
حرضت ابوسٌیسخسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ ٩خ ًَّلز ٕ ا َِ ٟباص ٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی ابِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ َ
َ
اب اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩یز ٔ َ َّ َ
ْعاب ٔ ًّیا َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ٢
ٔط َض ٕ
یس اِ ٠ٟیثٔ ُّی أُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسرٔ ُّی أ َّ ٪أ ِ َ
َک ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ض ِ ١تُ ِؤت ٔی
ک إ ٔ ََّ ٪طأ ِ َ ٪ا ِٟض ٔ ِح َزة َٟٔظَ س ْ
ٔیس ٓ ََض َِ ٟ ١
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح َ

ٔ
ک َط ِیئّا
َػ َس َٗ َت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ًِ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٤و َرا ٔ
ئ ا ِٟب ٔ َحارٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َ ٩َِ ٟیت َر َک َٔ ٔ ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣
اوبرکب نب الخد ابیلہ ،فدیل نب ملسم ،دبعارلنمح نب رمعف افزایع ،انب اہشب ،زرہی ،اطعء نب سیدی یثیل ،رضحت اوبدیعسدخری ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رجہت ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وت آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام اارےرجہتاکاعمہلموتتہبتخسےہایکریتےاپسافٹنںیہاسےنرعضایک یاہںآپیلصاہللہیلعفملس
ےن اراشد رفام ا ایک وت اؿ یک زوکة ادارکات ےہاس ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت دنمسر اپرلمع رکات رہ ےب
کشاہللریتےاامعؽںیمےسھچکیھباضن ںیہنرفامےئاگ۔
رافی  :اوبرکب نب الخد ابیلہ ،فدیل نب ملسم ،دبعارلنمح نب رمعف افزایع ،انب اہشب ،زرہی ،اطعء نب سیدی یثیل ،رضحت
اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
حتفہکمےکدعبامالؾاہجدافرالھبیئرپتعیبرکےنافرحتفہکمےکدعبرجہتںیہنےہیکاتفلیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ اوزاعی

و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٔ
ک َط ِیئّا َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ت ِحُ٠بُ َضا یَ ِو َ ٦و ٔ ِرز ٔ َصا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
إ ٔ َّ ٪اہللَ َ ٩َِ ٟیت َر َک َٔ ٔ ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دمحمنبویفسافزایع،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاسںیمےہہکاہللریتےیسک
لمعوکاضن ںیہنرکےاگافرزمدیہیےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایک مافبتبیوںےکاپینےکدؿاؿاکدفدھدفےنہ یک
ااجزتدےتیوہوتاسےناہک یاہں۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دمحمنبویفسافزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

توروتںیکتعیبےکرطہقیےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
توروتںیکتعیبےکرطہقیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبْر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌالی ً٨ہا ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ زوجہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ْع َوةُ
یس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

ات إٔذَا َصا َج ِز َ ٪إلٔ َى َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ
بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت کَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٨َ ٣

ُرش ِ ٩َ ٛبٔاہللٔ َط ِیئّا َو ََّل
َو َس َّ ٥َ ٠یُ َِ ٤ت َح َّ٩بٔ َ٘ ِو ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١یا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی إٔذَا َجا َء َ ٞا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٨َ ٣
ات یُ َباي ٔ ٌِ ًََ َٝ٨ل َى أَ ََِّ ٪ل ي ِ ٔ
َق ب ٔ َض َذا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى
َي ِ ٔ
آَخ ِاْل َی ٔة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َ َّ
رسٗ ََِ ٩و ََّل یَزَِ ْٔ٧ن إلٔ َى ٔ ٔ
ت َٓ َ٘ ِس أَ َ ََّق ب ٔا ِِ ٔ٤ٟح َ٨ةٔ َوک َ َ
َّ َ
َق ِر َ ٪ب ٔ َذِ َٗ ٩ِ ٣ٔ َٟٝٔؤٟضَٔٗ َّ٩ا َُ َٟ ٢ضَ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ِ ٧لِ َ٘ َٓ ٩َ ِ٘ ٔ ٠س بَا َي ٌِ ُتَ َّ٩ُٜو ََّل
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أ ِ َ
َواہللٔ َ٣ا ََّ ٣ش ِت َی ُس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ُّم َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط یُ َباي ٔ ٌُ ُض َّ٩بٔا ِٟک َ ًَلَٗ ٔ ٦اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َواہللٔ َ٣ا أَ َخ َذ

ٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َى اَ ٨ِّ ٟشا ٔء َٗ ُّم إ ٔ ََّّل ب ٔ َ٤ا أَ ََ ٣ز ُظ اہللُ َت ٌَال َى َو َ٣ا ََّ ٣ش ِت َُّ ٛ

َو َس ََّّ َٛ ٥َ ٠
اَ ٪ي ُ٘و ُُ َٟ ٢ض َّ٩إٔذَا أَ َخ َذ ًََِ ٠یضِٔ َٗ َّ٩س بَا َي ٌِ ُتَ َ َّ٩ُٜلِک ّ٣ا
ٕ ا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ُّم َوک َ َ

اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسننبسیدی ،انباہشب ،رعفہنبزریب ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیل اہنع،دیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیلہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیےہہکبجومنمتورںیتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسرجہت
يا َّلب ِئیُ ا ِ َذاجاء ل
م)اےیبنبجآپ
(يَ ُّ َ ا
رکےکآںیتوتآپیلصاہللہیلعفملساہللےکاسوقؽیکانبءرپاؿاکااحتمؿےتیل َ ا
َ َ َ
کا مُو ِ ُ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس تورںیت اس ابت رپ تعیب رکےن ےک ےئل احرض وہں ہک فہ اہلل ےک اسھت یسک زیچ وک رشکی ںیہن رکںی
ےگافرہنوچریرکںییگافرہنزانرکںیےگدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکومنمتوروتںںیمےسوجاؿابوتںاکارقاررک
یتیل وت اس اک ااحتمؿ دقعن وہ اجات افر بج فہ اؿ ابوتں اک ارقار رک  ںیتی وت ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس اؿ ےس رفامےت اجؤ قیقحتںیم
ںیہمت تعیب رک  اک وہں اہلل یک مسق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ےن یسک تورت ےک اہھت وک ہن وھچا اہں آپ یلص اہلل ہیلع
فملس اؿ ےس وگتفگ ےک ذرہعی تعیب ےتیل ےھت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک مسق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن توروتں
ےساہللےکمکحےکالعفہیسکابترپتعیبںیہنیلافرہنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکیلیھتہےنیسکتورتیکیلیھتہوکیھبکسم
ایکافرآپیلصاہللہیلعفملسبجاؿےستعیبےتیلوتاںیہنزابؿےسرفامدےتیہکںیمےناہمتریتعیبرکیل۔
رافی  :اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع،
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملس

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

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
توروتںیکتعیبےکرطہقیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ،ابوكاہز ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،حرضت ْعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلاصٔز ٔ َٗا َ ٢أَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َوأَبُو َّ
ک
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢صَ ُ
و َح َّسثَىٔی صَ ُ
ارو َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ئ َٗاَِ ٟت َ٣ا ََّ ٣ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ْع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ا َِ ٣زأَ ّة َٗ ُّم إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یَأ ِ ُخ َذ ًََِ ٠ی َضا َٓإٔذَا أَ َخ َذ ًََِ ٠ی َضا َٓأ َ ًِ َل ِت ُط َٗا َ ٢اذِ َص ٔيی َٓ َ٘ ِس بَا َي ٌِت ٔ
ُک

اہ رفؿنبدیعسایلی،اوباطرہ،انبفبہ،امکل،انباہشب،رضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدیسہاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعےناےستوروتںیکتعیبیکتیفیکیکربخدیاہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنیھبکیسکتورتوکاےنپاہھتےسںیہن
وھچا اہں سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس تعیب ےتیل افر تورت دہع رک یتیل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام دےتی اجؤ ںیم ےن ےھجت
تعیبرکایل۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،اوباطرہ،انبفبہ،امکل،انباہشب،رضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسحاطتقااکحؾا ےنافرااطتعرکےنیکتعیبرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
بسحاطتقااکحؾا ےنافرااطتعرکےنیکتعیبرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 339

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َو َّ
رف أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َ ١وصُ َو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ ُ٨َّ ٛا َُ ٧بای ٔ ٍُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َّ
اٟلا ًَ ٔة َي ُ٘و ُ٨َ َٟ ٢ا ٓ ٔ َامی

اس َت َل ٌِ َت
ِ

ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح ،اامسلیع انبرفعج،دبعاہللنب دانیر،رضحتانبرمعریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااکحؾ ا ےن افر ااطتع رکےن رپ تعیب رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اراشد رفامےت ےھت
اہجںکتاہمتریاطتقوہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،الیعمسانبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسولبغےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
نسولبغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 340

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ْع َؿىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٢

رش َة
ْع َؿىٔی َی ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚوأََ٧ا ابِ َُ ٩خ َِ ٤ص ًَ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أُحُ ٕس فٔی ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ ٢وأََ٧ا ابِ ُ ٩أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
رش َة َس َّ ٨ة َٓ ٥َِ ٠یُحٔزِنٔی َو َ َ
َس َّ ٨ة َٓأ َ َج َازنٔی َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َٓ َ٘ ٔس ُِ ٣ت ًَل َی ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َخٔ٠ی َٔ ْة َٓ َح َّسث ِ ُت ُط َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ََ ٟح ٌّس
ک َٓا ِج ٌَ ُ٠و ُظ فٔی
بَْ ِ َن اٟؼَّ ِْٔر ٔ َوا ِل َٜبْٔر ٔ َٓ ََ ٜت َب إلٔ َی ًُ َّ٤أٟطٔ أَ َِ ٪ي ِ ٔ
و ٪ذََ ٔ ٟ
اُ ٪ز َ
رش َة َس َّ ٨ة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
رف ُؿوا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟک َ َ
ا ٪ابِ ََ ٩خ َِ ٤ص ًَ ِ َ
ا َِٔ ٌٟیا ٔ٢
دمحمنبدبعاہلل نبریمن،ایبدیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک ںیم ےنوچدہ اسؽیکرمع ںیماےنپ
آپ وک زغفہ ادح ےک دؿ اہجد ےک ےئل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ شیپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ااجزت رمتمح ہن
رفامیئرھپںیمےناےنپآپوکدنپرہاسؽیکرمعںیمدنخؼےکدؿشیپایکوتآپےنااجزترمتمحرفامدیانعفےناہکہکرمع نب
دبعازعلسیےکاپساؿدونںںیمآ ابجفہہفیلخےھتافراںیہنہیدحثیایبؿیکوتاوہنںےناہکہیوھچےٹافرڑبےےکدرایمؿ
دح ےہ اوہنں ےن اےنپ اعولمں وک اھکل ہک وج دنپرہ اسؽ اک وہ اس اک ہصح رقمر رکںی افر وج اس ےس مک رمع اک وہ اےس وچبں ںیم امشر
رکںی۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبدیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
نسولبغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 341

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریصً ،بساٟزحی ٥ب ٩س٠امی٣ ،٪ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ث٘فیً ،بیساہلل

ٔیص َو ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َّ
رش َة َس َّ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َي ٌِىٔی اٟث َ٘ف ٔ َّی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥وأََ٧ا ابِ ُ ٩أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
َاس َت ِؼ َِ َزنٔی
ٓ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب یفقث ،دیبع اہلل ،اس دنس ےک اسھت یھب ہی
دحثیایس رطحرمفیےہنکیلاسںیماافلظںیہہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہںیموچدہاسؽاکاھتوتآپیلصاہللہیلع
فملسےنےھجموھچاٹوصتررفام ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقث،دیبعاہلل
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجافکرےکاہوھتںرگاتفروہےناکڈروہوترقآؿدیجماسھتےلرکافکریکزنیمیکط...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
بجافکرےکاہوھتںرگاتفروہےناکڈروہوترقآؿدیجماسھتےلرکافکریکزنیمیکرطػرفسرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 342

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َ
ق ا ُِ ٌَ ٟس ِّو
ْقآ ٔ ٪إلٔ َی أَ ِر ٔ
ارف بٔا ِِ ُ ٟ
أ ِ ٪ي َُش َ َ
ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےندونمشںےککلمیک
رطػرقآؿدیجماسھتےلرکرفسرکےنےسعنمرفام ا۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
بجافکرےکاہوھتںرگاتفروہےناکڈروہوترقآؿدیجماسھتےلرکافکریکزنیمیکرطػرفسرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 343

راوی ٗ :تیبہ ٟ ،یث  ،اب ٩ر٣ح ٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َ
ق ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ََ ٣دا َٓ َة أَ ِ ٪یَ َ٨ا َُ ٟط ا ُِ ٌَ ٟس ُّو
ْقآ ٔ ٪إلٔ َی أَ ِر ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ک َ َ
ارف ب ٔا ِِ ُ ٟ
ا ٪یَ َِ ٨هی أ ِ ٪ي َُش َ َ

ہبیتق،ثیل،انبرحم،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملس دونمشںےک کلمیک رطػاسڈریکفہجےسرقآؿاسھت ےلرکرفسرکےن ےسعنمرکےتےھتہکںیہک رقآؿدونمشں
ےکاہھتہنگلاجےئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبرحم،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
بجافکرےکاہوھتںرگاتفروہےناکڈروہوترقآؿدیجماسھتےلرکافکریکزنیمیکرطػرفسرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 344

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ،ابوکا ،١٣ح٤از  ،ایوب ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َّ
اػ ُ٤و ُ ٥ِ ٛبٔطٔ
وب َٓ َ٘ ِس َ٧ا َُ ٟط ا ُِ ٌَ ٟس ُّو َو َخ َ
ْقآ َٔٓ ٪إٔنِّی ََّل آ َ ٩ُ ٣أَ ِ ٪یَ َ٨ا َٟطُ ا ُِ ٌَ ٟس ُّو َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
ارفوا بٔا ِِ ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل ُت َش ٔ ُ

اوبرعیبعتکی،اوباکلم،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا

رقآؿ دیجم اسھت ےل رک رفس ہن رکف ویکہکن ںیم رقآؿ ےک دونمشں ےک اہھت گل اجےن ےس ےب وخػ ںیہن وہں رافی اویب ےن اہک
ارگرقآؿوکدونمشںےناپایلوتاسےکذرہعی مےساقمہلبرکںیےگ۔
رافی  :اوبرعیبعتکی،اوباکلم،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

بجافکرےکاہوھتںرگاتفروہےناکڈروہوترقآؿدیجماسھتےلرکافکریکزنیمیکرطػرفسرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 345

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ،١اب٠ً ٩یہ ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ٪ث٘فی ،ایوب اب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ؿحاک ابً ٩ث٤ا٪
٧آٍ ،اب٤ً ٩ز

َّ
وب
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪واٟث َ٘ف ُّٔی ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اَ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠فٔی َحسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َو َّ
اَ ٪و َحسٔیثٔ َّ
اَ ٣َ ٪دا َٓ َة
اٟث َ٘ف ٔ ِّی َٓإٔنِّی أَ َخ ُ
اٟـحَّا ٔک بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
اٖ َوفٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ
َ
أَ ِ ٪یَ َ٨ا َٟطُ ا ُِ ٌَ ٟس ُّو
زریہنبرحب،اامسلیع،انبہیلع،انبایبرمع،ایفسؿیفقث،اویبانبراعف،انبایبدفکیاحضکانبامثعؿانعف،انبرمع،اؿاانسد
ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اکی دنس ںیم ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اراشدرفام اںیموخػرکاتوہںافردفرسیرفاتیںیمہیاافلظںیہہکدنمشےکاہھتگلاجےنےکوخػےس۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمس،انبہیلع،انبایبرمع،ایفسؿیفقث،اویبانبراعف،انبایبدفکیاحضکانبامثعؿانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑفںےکامنیباقمہلبافراسیکایتریےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںےکامنیباقمہلبافراسیکایتریےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 346

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ت٤یِم٣ ،اٟک٧ ،آٍ  ،حرضت اب٤ً ٩ز

َّ َ
َّ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ا ٪أَ َُ ٣س َصا ثََّ ٔ ٨ی َة ا َِ ٟو َزا َٔ َو َسابَ َ ٙبَْ ِ َن ا َِ ٟد ِی َّٔ ١أًٟی ُ ٥َِ ٟت ِـ َ٤زِ ٔ٩ِ ٣
َسابَ َ ٙبٔا َِ ٟد ِی َّٔ ١أًٟی َٗ ِس أ ُ ِؿَ ٔ٤ز ِت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحٔ َِیا ٔ
ئ َوک َ َ
َّ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ َٔیَ ٩ِ ٤سابَ َ ٙب ٔ َضا
اٟثَّ ٔ ٨یةٔ إلٔ َی َِ ٣شحٔ ٔس بَىٔی ز َُریِ َٕ ٙوک َ َ
ییحینبٰییحی،یمیمت،امکل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرپڈیےکاقلبوھگڑفںںیم

دفتااءےسببتةاولداعکتاقمہلب رکا اافرریغاقلبوھگڑفںںیمہینثےسدجسمینبزرقیکتاقمہلبرکا اافرانبرمعامہنعیھباؿںیم
ےسےھتوہنجںےناسڑھگدفڑںیمہصحایل۔
رافی  :ییحینبییحی،یمیمت،امکل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںےکامنیباقمہلبافراسیکایتریےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 347

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،سٌس ،ح ،خ ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ابوربیٍ ،ابوکا١٣

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِّ ٩
َٕ بِ ُ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
وب ح و
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔٗ ١ٕ ٣اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز
َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی
ئ ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
َُ ٣
وب ٔ ٩ِ ٣رٔ َوا َی ٔة َح َّ٤از ٕ َوابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٓحٔئ ُِت
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ أَ ُّی َ
رف ُض ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس
َسابٔ ّ٘ا ٓ ََل َّٔ َ
ٕ بٔی ا َِ َ ٟ

ییحی نب ٰییحی ،دمحم نب رحم ،ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دعس ،ح ،فلخ نب اشہؾ ،اوبرعیب ،اوباکالمں اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی
ےہرصػاکیرفاتیںیمےہہکرضحتدبعاہللرفامےتںیہںیمآےگڑبھایگافروھگڑاےھجمےلرکدجسمںیماج اچنہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرحم،ہبیتقنبدیعس،ثیل،دعس،ح،فلخنباشہؾ،اوبرعیب،اوباکلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 348

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ت٤یِم٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
 ١فٔی
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟد ِی ُ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

یضا ا َِ ٟدِْرُ إلٔ َی َی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
َ َ ٧و ٔ
اػ َ

ییحینبییحی،یمیمت ،امکل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن رفام اوھگڑفں
یکاشیپوینںںیمریخفربتک ماتمکتریھکیئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،یمیمت،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 349

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ر٣حٟ ،یث ب ٩سٌس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بساہلل بْ٤٧ ٩رً ،بیساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی،
ًبیساہلل ،ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زا٪

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ارو ُ٪
ِ ْ٤َُ ٧ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ

بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث ٔ١
َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ
ہبیتق،انبرحم،ثیلنبدعس،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،اہرفؿنبدیعسایلی،
انبفبہ،ااسہم،انعف،انبرمعاؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتق  ،انب رحم،ثیل نب دعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دبعاہلل نب ریمن ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبعاہلل ،اہرفؿ نب
دیعسایلی،انبفبہ،ااسہم،انعف،انبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

حسیث 350

ج٠س  :ج٠س سو٦

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ،ػاٟح ب ٩حات ٥ب ٩ورزا ،٪یزیس جہـِم ،یزیس ب ٩زریٍ ،یو٧ص بً ٩بیس٤ً ،زو ب ٩سٌیس،
ابوزرًہ٤ً ،زو ب ٩جزیز ،حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ
اَ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ِم َو َػاُ ٔ ٟح بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ َٔ ٩و ِر َز َ
و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
یس َٗا َ ٢ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ

ُ٘ ٌِ ٣َ ١و ْز ب ٔ ََ ٨و ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یِ٠ؤی ٔ َ ٧
رف ٕ
ض بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟد ِی ُ
یضا ا َِ ٟدِْرُ إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة اِلِ َ ِجزُ
اػ َ
اػ َی َة َ َ
َوا َِ ٔ ٨َِ ٟیُ ٤ة
رصن نب یلع

خہض

می ،اصحل نب اح م نب فرداؿ ،سیدی

خہض

می ،سیدی نب زر،ع ،ویسن نب دیبع ،رمعف نب دیعس ،اوبزرہع ،رمعف نب رجری،

رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکاینپاویلگنںےکاسھتوھگڑےیکاشیپین
وکےتلمداھکیافرآپیلصاہللہیلعفملسرفامرےہےھتوھگڑفںیکاشیپوینںںیم ماتمکتریخفربتکینعیوثابافرتمینغ ماتم
ےکدؿکتابدنھدییئگےہ۔
خہض
خہض
م
م
رافی  :رصن نب یلع ی ،اصحل نب اح م نب فرداؿ ،سیدی ی ،سیدی نب زر،ع ،ویسن نب دیبع ،رمعف نب دیعس ،اوبزرہع ،رمعف نب
رجری،رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 351

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪یو٧ص

اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط

زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،ویسن ،اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح

رمفیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنباربامیہ،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 352

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زَکیاً ،ا٣ز ْعوہ ،بارقی ،حرضت ْعوہ بارقی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َو َة ا َِ ٟبارٔق ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ُ ٩
یضا ا َِ ٟدِْرُ إلٔ َی َی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ اِلِ َ ِجزُ َوا ِ٥ُ ٨َ ِِ ٤َ ٟ
ُ٘ ٌِ ٣َ ١و ْز فٔی َ َ ٧و ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟد ِی ُ
اػ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،زرک ا ،اعرم رعفہ ،ابرح  ،رضحت رعفہ ابرح  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اوھگڑرفںیکاشیپوینںںیمریخفربتکینعیارجافرتمینغ ماتمےکدؿکتابدنھد ےےئگںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،زرک ا،اعرمرعفہ،ابرح ،رضحترعفہابرح ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 353

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابٓ ٩ـی ،١اب ٩ازریص ،حؼْن ،طٌيیْ ،عوہ ،بارقی ،حرضت ْعوہ بارقی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
ْع َو َة ا َِ ٟبارٔق ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١وابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص ًَ ِ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِِ ُ ٩
وؾ ب ٔ ََ ٨وا ٔصی ا َِ ٟد ِی َٔٗ ١ا ََٔ٘ٓ ٢ی َُ َٟ ١ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ب ٔ َ ٥ذَا َک َٗا َ ٢اِلِ َ ِجزُ َوا ِ٥ُ ٨َ ِِ ٤َ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟدِْرُ َْ ُ٘ ٌِ ٣

إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ، ،انب لیضف ،انب ادرسی ،نیصح ،یبعش ،رعفہ ،ابرح  ،رضحت رعفہ ابرح  ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام اوھگڑفںیکاشیپوینں ںیمریخفالھبیئرموکزےہآپ یلصاہللہیلعفملس ےس رعض ایکایگاے
اہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسسکفہجےسآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ماتمےکدؿکتوثابافرتمینغ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبلیضف،انبادرسی،نیصح،یبعش،رعفہ،ابرح ،رضحترعفہابرح ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 354

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،حؼْنْ ،عوہ ب ٩جٌس

ْع َوةُ بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِسٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أََّ٧طُ َٗا َِ ُ ٢
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،نیصح ،رعفہ نب دعج ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم رعفہ نب دعج ذموکر
ےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،نیصح،رعفہنبدعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 355

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظا ،٦ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواَّلحوؾ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪طبیب ب٩
ُغٗسہْ ،عوہ بارقی

ؾ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َخُ ٠
ْع َو َة ا َِ ٟبارٔق ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و٥َِ ٟ
اَ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩طب ٔ ٔ
َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
یب بِ ِٔ َ ٩
ُغ َٗ َس َة ًَ ِِ ُ ٩

ْع َو َة ا َِ ٟبارٔق ٔ َّی َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َی ِذ ُ ِ
َک اِلِ َ ِج َز َوا َِ ٥َ ٨َ ِِ ٤َ ٟوفٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِیا ََ ٪سِ ُ ٍَ ٔ٤

ییحینبییحی،اشہؾ،اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿ،بیبشنبرغدقہ،رعفہابرح ،اؿاانسدےس
یھبرعفہابح یکیہیدحثییبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اشہؾ،اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿ،بیبشنبرغدقہ،رعفہابرح 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 356

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،ابوتیاح ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ْعوہ ب٩
جٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َک
ُط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِِ ٌَ ٟیزَارٔ بِ َٔ ُ ٩
ْع َو َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ٌِسٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رحیِ ٕث ًَ ِِ ُ ٩

اِلِ َ ِج َز َوا ِ٥َ ٨َ ِِ ٤َ ٟ

دیبع اہلل نب اعمذ ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اوبایتح ،اسن نب امکل ،رضحت رعفہ نب دعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسدحثیںیمارجفتمینغاکذرکںیہن۔
رافی  :دیبعاہلل نب اعمذ ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اوبایتح ،اسن نب امکل ،رضحت رعفہ نب دعج ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 357

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،ابوتیاح ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا

ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ َر َُ ٛة فٔی َ َ ٧واصٔی ا َِ ٟد ِی ٔ١

دیبعاہلل نباعمذ ،دمحمنب ینثم،انباشبر،ییحی نبدیعس،ہبعش،اوبایتح ،اسن نب امکل ،رضحتاسنریضاہلل اعتٰیلہنع نبامکلریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکربتکوھگڑفںیکاشیپوینںںیمےہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب اعمذ ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اوبایتح ،اسن نب امکل ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
امکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکتلیضفافراؿیکاشیپوینںںیمریخےکابدنوہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 358

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،اب ٩حارث٣ ،ح٤س ب ٩وٟیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوتیاح ،اض س٨س ٛے سات٭ ب٬ی حرضت ا٧ص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َٗ َاَّل
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ ٠طٔ
ییحینببیبح،انباحرث،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبایتح،اسدنسےکاسھتیھبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسہی
دحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ییحی نب بیبح ،انب احرث ،دمحم نب فدیل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبایتح ،اس دنس ےکاسھت یھب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑفںیکاندنسپدیہافصتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکاندنسپدیہافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 359

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب یحٌی وٛیٍ سٔیا ٪س ٥٠ابً ٩بساٟزح ٩٤ابی زرًة،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َخ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َکیِبٕ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رح ٕب َوأَبُو ُ َ

َّ
َّ
رک ُظ
اَ ٩ِ ًَ ٪س ٥ِٔ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِ َ
ِّ
اٟظکَا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟد ِی ٔ١
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،اوبرکبی ییحی فعیک ایفسؿ ملس انب دبعارلنمح ایب زرعة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللوکوھگڑفںںیمےساکشؽاندنسپدیہےھت۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،اوبرکبی ییحی فعیک ایفسؿ ملس انب دبعارلنمح ایب زرعة ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکاندنسپدیہافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 360

راوی ٣ :ح٤س بْ٤٧ ٩ر ،ابوًبساٟزح ٩٤ب ٩برشً ،بساٟززا ،ٚسٔیا٪

ا ٪ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اٟز ََّّزا َٔ ٚو ِّ
رسی أَ ِو فٔی
رف ُض فٔی رٔ ِجٔ٠طٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َی بَ َی ْ
اٟظکَا ُ ٢أَ ِ ٪یََ ُٜ
اق َوفٔی َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ َ
و ٪ا َِ َ ٟ

رسی
َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َورٔ ِجٔ٠طٔ ا ُِ ٟی ِ َ
دمحمنبریمن،اوبدبعارلنمحنبرشب،دبعارلزاؼ،ایفسؿاسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہدبعارلزاؼیکدحثیںیمہی
ااضہفےہہکاکشؽہیےہہکوھگڑےےکداںیئاپؤںافرابںیئاہھتںیمدیفسیوہ اداںیئاہھتافرابںیئاپؤںںیمدیفسیوہ۔
رافی  :دمحمنبریمن،اوبدبعارلنمحنبرشب،دبعارلزاؼ،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وھگڑفںیکاندنسپدیہافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 361

راوی  :ب ٩بظار ٣ح٤س اب ٩جٌرف ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩یزیس ٧دعی ،ابی زرًة حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َجٔ٤ی ٌّا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
یس اَ ٨َّ ٟدع ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
یٍ
ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ

َک اَ ٨َّ ٟدع ٔ َّی
َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َوصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

نباشبردمحمانبرفعجدمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،،دبعاہللنبسیدییعخن،ایبزرعةرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسیبن
یلصاہللہیلعفملسیکہیدحثیاسدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :نباشبردمحمانبرفعجدمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،دبعاہللنبسیدییعخن،ایبزرعةرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 362

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز٤ً ،ارہ ابٌ٘ٗ ٩اَ ،ابی زوًة ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

رخ ُج ُط إ ٔ ََّّل ٔج َضا ّزا فٔی َسبٔیلٔی َوإ ٔ َی٤اّ٧ا بٔی َو َت ِؼسٔي ّ٘ا بٔزُ ُسلٔی َٓ ُض َو ًَل َ َّی
َخ َد فٔی َسبٔیٔ٠طٔ ََّل یُ ِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َـ َّ ٩َ ٤اہللُ َ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
َّ
َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط َ٧ائ ًّٔل َ٣ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕأَ ِو ََُ ٔ ٨یٕ ٤ة َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س
َؿا ٔ ٩ْ ٣أَ ِ ٪أ ُ ِزخٔ َ٠طُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو أَ ِر ٔج ٌَ ُط إلٔ َی َِ ٣شٔ٨َٜطٔ أ ٟذی َ َ

ک َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص
ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا ٔ ٩ِ ٣کَ ٥ِٕ ٠یُک ِ َ ٥ُ ٠فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ إ ٔ ََّّل َجا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ََ ٛض ِیئَتٔطٔ ح ْٔ َن کَُِ ٟ ٥َ ٔ ٠وُ٧طُ َِ ٟو َُ ٪زَ ٕ ٦ورٔی ُح ُط ِٔ ٣ش ْ
رس َّی ٕة َت ِِزُو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَبَ ّسا َو َلََّ ٩ِٔ ٜل أَ ٔج ُس َس ٌَ ّة
َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِ ٟو ََّل أَ َِ ٪ي ُظ ًََّ ٙل َی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َ٣ا َٗ ٌَ ِس ُت خ ًَٔل َٖ َ ٔ
وَ ٪س ٌَ ّة َو َي ُظ َُِّ ٠ًَ ٙیض ٔ ِ ٥أَ َِ ٪ی َت َد َُّٔ ٠وا ًَىِّی َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََ ٟوز ٔ ِز ُت أَنِّی أَُِزُو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
َٓأ َ ِحُ ٠َ ٔ٤ض َِ ٥و ََّل َیحٔ ُس َ
١
 ١ث ُ َّ ٥أَُِزُو َٓأ ُ ِٗ َت ُ
 ١ث ُ َّ ٥أَُِزُو َٓأ ُ ِٗ َت ُ
َٓأ ُ ِٗ َت ُ
زریہ نب رحب ،رجری ،امعرہ انب اقعقع ،ایب زفعة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ااہللاساکاضنموہاجاتےہ وجاسےکراہتسںیماتلکنےہ۔وجصخشرصػریمےراہتسںیماہجدافرھجمرپاامیؿافر
ریمےر اؽیکدصتقیرکےتوہےئاتلکنےہوتاسیکھجمرپذہمداریےہہکاسوکتنجںیمدالخرکفںاگ ااسوکاسےکاس
رھگیکرطػارجفوثابافر تمینغ۔سجےکہضبقدقرتںیمھجمدمحم یکاجؿےہاہللےکراہتسںیموجیھبزمخاتگلےہفہزمخےنگل
ےک فتق اھت اس اک رگن وخؿ اک رگن وہاگ افر اس یک وخوبش کشم یک وہیگ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ںیم دمحم
یلص اہلل ہیلعفملس یک اجؿ ےہ ارگ املسمونں رپ دوشار ہن وہات وت ںیم اہلل ےک راہتس ںیم گنج رکےنفاےل رکشل اک اسھت یھبک ہن وھچڑات

نکیلںیماینتفتعس ںیہناپاتہکاؿبس رکشلفاولں وک اار اںدفں افرہنفہاینت فتعساپےتںیہافراؿرپ لکشموہاتےہ ہک
فہ ھجم ےس ےھچیپ رہ اجںیئ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ ےھجم ہی ابت دنسپ ےہ ہک
ںیماہللےکراہتسںیماہجدرکفںرھپےھجملتقایکاجےئرھپاہجدرکفںوتےھجملتقایکاجےئرھپاہجدرکفںوتےھجملتقایکاجےئ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،امعرہانباقعقع،ایبزفعة،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 363

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ

َکیِبٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبلیضف،امعرہ،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبلیضف،امعرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 364

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ،ابی ز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٟحٔزَام ٔ ُّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ٔی ٙکَ٤َ ٔ ٠تٔطٔ
رخ ُج ُط ٔ ٩ِ ٣بَ ِیتٔطٔ إ ٔ ََّّل ٔج َضا ْز فٔی َسبٔیٔ٠طٔ َو َت ِؼس ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َ ١َ َّٔ ٜاہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟجا َص َس فٔی َسبٔیٔ٠طٔ ََّل یُ ِ ٔ

َ
َّ
َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣َ ٍَ ٣ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕأَ ِو ََُ ٔ ٨یٕ ٤ة
بٔأ ِ ٪یُ ِسخٔ َُ ٠ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو َی ِز ٔج ٌَ ُط إلٔ َی َِ ٣شٔ٨َٜطٔ أ ٟذی َ َ

ییحی نب ییحی ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ،ایب زاند ،ارعج ،اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس
ےسرفاتی ےہرکےت ںیہہکآپیلصاہللہیلعفملس ےن رفام اوجرصػاہلل ےکراہتسںیماہجدےک ےئلاسےک دنییک دصتقییک
اخرط اےنپ رھگ ےس اتلکن ےہ وت اہلل اس ےک ےئل اس ابت اک اضنم وہ اجات ےہ ہک اےس تنج ںیم دالخ رکے اگ  ا اےس اس ےک رھگ
ولاٹےئاگہکاسےکاسھتارجفوثاب اامؽتمینغوہاگ۔

رافی  :ییحینبییحی،ریغمہنبدبعارلنمحزحایم،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 365

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یُک ِ َ ٥ُ ٠أَ َح ْس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َواہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ ٩ِ ٤یُک ِ َ ٥ُ ٠فٔی َسبٔیٔ ٠طٔ إ ٔ ََّّل َجا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو ُج ِزحُطُ

َی ِث ٌَ ُب َّ
اِ ٠ٟو َُِ ٟ ٪و َُ ٪زَ ٕ ٦واِّ ٟزیحُ رٔیحُ ِٔ ٣ش ٕک

رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم وجآدیم یھب زیمخ وہات ےہ وت اہللاجاتن ےہہک ےسک زمخ د اایگ ےہ فہ
 ماتمےکدؿاساحؽںیمآےئاگہکاسےکزمخاکرگنوتوخؿیکرطحوہاگنکیلاسیکوخوبشکشمیکرطحوہیگ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 366

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ ،حرضت ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُّ ١کَ ٥ِٕ ٠یُکِ٤َُ ٠طُ ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠فٔی َسبٔی ٔ١
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َّ
ُ
ْع ُٖ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللٔ ث ََّ ٥تُٜو ُ ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ََ ٛض ِی َئت َٔضا إٔذَا ك ُ ٌٔ َِ ٨ت َت َٔ َّحزُ َز ّ٣ا اِ ٠ٟو َُِ ٟ ٪و َُ ٪زَ ٕ ٦وا ٌَِ ٟزِ ُٖ َ ِ

رسیَّ ٕة َت ِِزُو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
ِٕ َ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س فٔی َیسٔظ َِٔ ٟو ََّل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َ٣ا َٗ ٌَ ِس ُت َخَ ٠
یب أَ ِن ُٔ ُش ُض ِ ٥أَ َِ ٪ي ِ٘ ٌُ ُسوا َب ٌِ ٔسی
َو َلََّ ٩ِٔ ٜل أَ ٔج ُس َس ٌَ ّة َٓأ َ ِحُ ٠َ ٔ٤ض َِ ٥و ََّل َیحٔ ُس َ
وَ ٪س ٌَ ّة َٓ َیتَّب ٔ ٌُونٔی َو ََّل َت ٔل ُ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ،رضحت امہؾ نب ہبنم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ
ریضاہلل اعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکیئکااحدثیذرکںیکاؿںیمےسہیدحثییھبےہہکر اؽاہللےنرفام ارہ
فہ زمخ وج یسک املسمؿ وک اہلل ےک راےتس ںیم ےگل رھپ فہ  ماتم ےک دؿ اینپ ایس وصرت رپ وہاگ سج رطح فہ زمخ اگلےئ اجےن ےک
فتق اھت ہک اس ےس وخؿ  لک راہ وہاگاس اک رگن وخؿ اک رگن وہاگ افر وخوبش کشم یک وخوبش وہیگ افر ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس
ےن رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ ارگ ومونمں رپ دوشار ہن وہات وت ںیم اہلل ےک
راہتس ںیم ڑلےن فاےل یسک رکشل ےس ےھچیپ ہن راتہ نکیل ںیم اینت فتعس ںیہن راتھک ہک اؿ بس وک  اار اں اطع رک وکسں افر ہن فہ
فتعسرےتھکںیہہکفہریمےاسھتاجںیکسافراؿےکدؽریمےےسےھچیپرہاجےنےسوخشںیہنںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ،رضحتامہؾنبہبنمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 367

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪ابی ز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

رسیَّ ٕة بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َِ ٥وب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢وَّلَ أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َ٣ا َٗ ٌَ ِس ُت خ ًَٔل َٖ َ ٔ

 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ث ُ َّ ٥أ ُ ِح َیا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ََ ٟوز ٔ ِز ُت أَنِّی أ ُ ِٗ َت ُ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،ایب زاند ،ارعج ،اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتےھتارگومنینمرپلکشمہنوہیتوتںیمیسکرکشلےسےھچیپہنراتہابح دحثیاؿاانسد
ےسایسرطحرفاتییکےہااضہفہیےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسذاتیکمسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہےھجم
ہی ابت دنسپ ےہ ہک ےھجم اہلل ےک راہتس ںیم دیہش ایک اجےئ رھپ زدنہ ایک اجےئ ابح  دحثی اوبزرہع یک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
دحثییکرطحےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 368

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ث٘فی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ،یحٌی ب٩
سٌیس ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َي ٌِىٔی َّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و
اٟث َ٘ف ٔ َّی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
رسیَّ ٕة ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
ِٕ َ ٔ
ٕ َخَ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ََّل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َِلَ ِحب َ ِب ُت أَ َِّ ٪لَ أَ َت َد ََّ ٠
دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقث،اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،انبایبرمع،رمفاؿنباعمفہی،ییحینبدیعس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ ریمی اتم رپ لکشم ہن وہات وت ےھجم ہی ابت
دنسپیھتہکںیمیسکیھبرکشلےسےھچیپہنراتہابح دحثیزگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقث،اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،انبایبرمع،رمفاؿنباعمفہی،ییحینبدیعس،اوباصحل،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدافراہللےکراہتسںیمےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 369

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رس َّی ٕة َت ِِزُو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َت ٌَال َی
َخ َد فٔی َسبٔیٔ٠طٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َ٣ا َت َد َُِّ ٔ٠ت خ ًَٔل َٖ َ ٔ
َت َـ َّ ٩َ ٤اہللُ َ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاس
رپاضنموہاتےہوجاسےکراہتسںیمت الوہآپیلصاہللہیلعفملسےکوقؽںیماہلل ےکراہتسںیمیسکڑلےنفاےلرکشلےسیھبک

ےھچیپہنراتہکت۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکراہتسںیماہشدتیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللاعتیلےکراہتسںیماہشدتیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 370

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس اح٤ز ،طٌبہٗ ،تازہ ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َوحُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا إ ٔ ََّّل
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص َت ُُ ٤
اٟسَ ِ ٧یا َو ََّل أَ َََّ ٟ ٪ضا ُّ
رس َصا أََ َّ ٧ضا َت ِز ٔج ٍُ إلٔ َی ُّ
وت ََ ٟضا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخْ ِ ْر َي ُ ُّ
اٟسَ ِ ٧یا ٤ٟٔا َی َزی َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـ َّٔ ١
َّ
َّ
اٟظ َضا َزة ٔ
اٟظضٔی ُس َٓإُٔ َّ ٧ط یَ َت َ٤ىی أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٍَ َٓ ُی ِ٘ َت َ ١فٔی ُّ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،ہبعش،اتقدہ،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اوکیئصخشااسیںیہنسجاکاہللےکاہںارجفوثابوہافرفہداینیکرطػولےنٹوکدنسپرکات وہفرہناسابتوکدنسپرکاتےہ
ہکداینافروجھچکاسںیمےہاساکوہاجےئ ااےئدیہشےکہکفہانمترکاتےہہکفہداینںیمفاسپاجےئرھپلتقایکاجےئوبہجاس
ےکوجاسےناہشدتیکفضلیتدیھکی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،ہبعش،اتقدہ،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللاعتیلےکراہتسںیماہشدتیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 371

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟسَ ِ ٧یا َوأَ َُّ َٟ ٪ط َ٣ا ًَل َی
َ٣إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس َی ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة یُ ٔح ُّب أَ َِ ٪یزِ ٔج ٍَ إلٔ َی ُّ
ق َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َُِْرُ َّ
رش َ٣زَّا ٕ
ِرکا َ٣ةٔ
اِلِ َ ِر ٔ
اٟظضٔی ٔس َٓإُٔ َّ ٧ط یَ َت َ٤ىَّی أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٍَ َٓ ُی ِ٘ َت ََ ِ ًَ ١
ت ٤َ ٔ ٟا َی َزی ٔ ٩ِ ٣ال َ َ

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحم نبرفعج،ہبعش،،اتقدہ،رضحت اسن نب امکل ریضاہللاعتٰیلہنع یبنیلصاہللہیلعفملسےس رفاتیرکےت

ںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوکیئااسیںیہنےسجتنجںیمدالخرکد ااجےئفہاسابتیکدنسپرکاتوہہکاےسداینںیمولاٹ
د ااجےئافراسےکےئلرفےئزنیمیک ماؾزیچںیوہں ااےئدیہشےکہکفہانمترکاتےہہکاےسولاٹ ااجےئرھپاےسدسرمہبت
لتقایکاجےئوبہجاسےکوجاسےنزعتفرکاتمدیھکی۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللاعتیلےکراہتسںیماہشدتیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 372

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،خاٟس بً ٩بساہلل واسلی ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َٔٗ ٢ی َ١
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َي ٌِ ٔس ُ ٢ا ِٟحٔ َضا َز ف ٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َََّ ٢ل َت ِش َت ٔلی ٌُوُ َ ٧ط َٗا ََٓ ٢أ َ ًَا ُزوا ًََِ ٠یطٔ ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن أَ ِو

ثَ ًَلثّا کُ ١ذََ َٟٝٔي ُ٘و ََُّ ٢ل َت ِش َت ٔلی ٌُوُ َ ٧ط َو َٗا َ ٢فٔی َّ
 ١ا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ََ ٤َ ٛث ٔ ١اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥ا َِ٘ ٟائ ٔٔ ٥ا َِ٘ ٟأ٧تٔ بٔآیَا ٔ
ت
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة ََ ٣ث ُ
ُّ
اہللٔ ََّل َي ِٔتُرُ ٔٔ ٩ِ ٣ػ َیاَ ٕ ٦و ََّل َػ ًَلة ٕ َحًَّی َی ِز ٔج ٍَ ا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ُس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َت ٌَال َى َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ِ َ ٧ح َو ُظ
دیعسنبوصنمر،اخدلنبدبعاہللفایطس،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع

فملس ےس رعض ایک ایگ ا ہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن ےک ربارب یھب وکیئ ابعدت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اس ابعدت
رکےن یک ااطتستع ںیہن رےتھک اوبرہریہ یلص اہلل ہیلع فملس ےتہک ںیہ ہک ہی  ااؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم دف  ا نیت رمہبت
درہا اایگ افر رہرمہبتےکوجاب ںیم یہیرفام ا  ماسیک ااطتستع ںیہنرےتھکافر رسیتیرمہبترفام ااہلل ےکراہتس ںیماہجدرکےن
فاالاہجدےسفایسپکتاس صخشیکرطحوجرفزہادار ماؾرکےنفاال افراہللیکآ ات رپلمعرکےنفاالوہافررفزہفامنزےس ےنکھت
فاالہنوہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اخدلنبدبعاہللفایطس،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللاعتیلےکراہتسںیماہشدتیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 373

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ ،زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،سہی١

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ

ہبیتق نب دیعس ،اوبتواہن ،زریہ نب رحب ،رجری ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،لیہس ،اؿ دف اانسد ےس یھب یہی دحثی ابمرہک ایس
رطحرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتواہن،زریہنبرحب،رجری،اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللاعتیلےکراہتسںیماہشدتیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 374

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،ابوتوبہٌ٣ ،اویہ ،زیس ب ٩سًل ،٦ابوسًل ،٦حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩س ًَّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِ ٔس بِ َٔ ٩س ًَّل ٕ ٦أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َس ًَّلَٗ ٕ ٦ا َ٢
َح َّسثَىٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ َُ ٩ب ٔظْر ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج ْ٣َ ١ا أُبَالٔی أَ َِّ ٪لَ أَ ًِ ًَّ ٤َ ًَ ١َ ٤ل

َح َاَ ٦و َٗا َ٢
آَخ َ٣ا أُبَالٔی أَ َِّ ٪لَ أَ ًِ ًَّ ٤َ ًَ ١َ ٤ل َب ٌِ َس ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪أَ ًِ َُ ٤ز ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ا َِ َ ٟ
َب ٌِ َس ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪أ ُ ِسق ٔ َی ا َِ ٟحا َّد َو َٗا َُ َ ٢
٤َّ ٣ٔ ١ا ُٗ ِ٠ت َُِٓ ٥زَ َج َزص ُِ٤َ ًُ ٥زُ َو َٗا َََّ ٢ل َت ِز َٓ ٌُوا أَ ِػ َوا َتَ ٨ِ ٔ ً ٥ِ ُٜس ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
آَخ ا ِٟحٔ َضازُ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَٓ َِـ ُ
َُ
َاس َت ِٔت َ ِی ُت ُط ٓ ٔ َامی ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُِٔ ٓ ٥یطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ َج ٌَ ِ٠ت ُِ٥
َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َو َل ٩ِٔ ٜإٔذَا َػ َِّ ٠ی ُت ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة َز َخُِ ٠ت ٓ ِ
آَخ َصا
َخ ِاْلیَ َة إلٔ َی ٔ ٔ
َحا ٩ِ ٤َ َٛ ٔ ٦آ َ ٩َ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ٔس َ٘ا َی َة ا َِ ٟحادِّ َوً ََٔ ٤ار َة ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
نسحنبیلعولحاین،اوبوتہب،اعمفہی،زدینبمالؾ،اوبمالؾ،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمر اؽ
اہلل ےک ربنم ےک اپس اھت ہک اکی صخش ےن اہک ےھجم اس ابت یک وکیئ رپفاہ ںیہن ہک ںیم امالؾ الےن ےک دعب  ااےئ احویجں وک اپین
الپےنےکوکیئلمعہنرکفںافردفرسےےناہکےھجموکیئرپفاہںیہنہکںیمامالؾالےنےکدعبدجسمرحاؾوکآابدرکےنےکالعفہ

وکیئلمعہن رکفںرسیتےےناہکاہللےکراہتسںیماہجداسےسالضفےہوج مےناہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناؿبس
وکڈاانٹ افر اہکہکاینپآفازفں وکر اؽاہللیلصاہللہیلع فملس ےکربنم ےکاپسدنلبہنرکفہی ہعماکدؿ اھت نکیل  ہعمیکامنزادارکےن
ےکدعبآپیلص اہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےساساکوتفیبلطایک سجںیماوہنں
ےن االتخػ ایک وت اہلل زعفلج ےن ہیآتی انزؽ رفامیئ ایک  م احویجں وک اپین الپےن افر دجسم رحاؾ وکآابد رکےن وک اس صخش ےک لمع
ےکرباربرقادےتیوہوجاہللافرآرختےکدؿرپاامیؿال اوہافراسےناہللیکراہںیماہجدایکوہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،اوبوتہب،اعمفہی،زدینبمالؾ،اوبمالؾ،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللاعتیلےکراہتسںیماہشدتیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 375

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،یحٌی ب ٩حشاٌ٣ ،٪اویہ ،زیس ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة أَ ِخب َ َرنٔی َزیِ ْس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َس ًَّلٕ ٦
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ ُ ٩بَ ٔظْر ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی َت ِوبَ َة

دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحی نباسحؿ،اعمفہی،زدی ،رضحتامعنؿ نبریشبریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک ںیمر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےکربنمےکاپساھتابح دحثیزگریکچےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،اعمفہی،زدی،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللزعفلجےکراہتسںیمحبص ااشؾوکےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللزعفلجےکراہتسںیمحبص ااشؾوکےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 376

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َِ َٟ ٥َ ٠س َو ْة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو َر ِو َح ْة َخْ ِ ْر ُّٔ ٩ِ ٣
دبعاہللنبہملسمنببنعق،امحدنبہملس،اثتب،اسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللےکراہتسںیماکیحبص ااشؾانلکنداینافروجھچکاسںیمےہےسرتہبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللزعفلجےکراہتسںیمحبص ااشؾوکےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 377

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وا ِِ َِ ٟس َو َة َي ِِ ُسو َصا ا ِِ ٌَ ٟب ُس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َخْ ِ ْر ُّٔ ٩ِ ٣

ییحی نب ییحی ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام افہحبصےسجدنبہاہللےکراہتسںیمولطعرکےداینافروجھچکاسںیمےہےسرتہبےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللزعفلجےکراہتسںیمحبص ااشؾوکےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 378

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابی حاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا
اٟشأًس ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ُ ٢س َو ْة أَ ِو َر ِو َح ْة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َخْ ِ ْر ُّٔ ٩ِ ٣

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب،فعیک ،ایفسؿ ،ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعساسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلعفملس
ےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااکیحبص ااشؾاہللےکراہتسںیماجانادلُّ ْ َ ان َف َ امف ِئ َھااےسالضفےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،ایفسؿ،ایباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللزعفلجےکراہتسںیمحبص ااشؾوکےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 379

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ذٛوا ،٪ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ذ ََِ ٛو َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ََّل أَ َّ ٪رٔ َج ّاَّل ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َو َس َ
ٔیث َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َوََ ٟز ِو َح ْة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو ُ َِس َو ْة َخْ ِ ْر ٔ٩ِ ٣
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا
ُّ
انب ایب رمع ،رمفاؿ نب اعمفہی ،ییحی نب دیعس ،ذوکاؿ ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
ےنرفام اارگریمیاتمںیما ےسولگہنوہےتابح دحثیزگریکچےہافراسںیمہیااضہفےہاہللےکراہتسںیماشؾ احبصرکان
ادلُّ ْ َ ان َف َ امف ِئ َھااےسالضفےہ۔
رافی  :انبایبرمع،رمفاؿنباعمفہی،ییحینبدیعس،ذوکاؿ،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللزعفلجےکراہتسںیمحبص ااشؾوکےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 380

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥زہْر ب ٩رحب ،ابوبرک اسحْ٣ ،ٙقیً ،بساہلل ب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی
ایوب ،رشحبی ١ب ٩رشیک ٌ٣ارفی ،ابوًبساٟزح ٩٤حبلی حرضت ابوایوب

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َوإ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رش ٕ
ارف ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ
ْق ُئ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
 ١بِ ُٔ َ ٩
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
یک ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
رش ِحبٔی ُ
یس ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
وب َح َّسثَىٔی ُ َ
ِاْل َ َ
وب َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ُ ٥َ ٠س َو ْة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو َر ِو َح ْة َخْ ِ ْر ٔ٤َّ ٣ا
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أَ ُّی َ
َّ
ُغبَ ِت
كَِ ٌََ ٠ت ًََِ ٠یطٔ اٟظ ُِ ٤ص َو َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،زریہنبرحب،اوبرکبااحسؼ،رقمی،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،رشلیبحنبرشکی
اعمرفی ،اوبدبعارلنمح یلبح رضحت اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ رکان رتہب ےہ رہ اس زیچ ےس سج رپ
 ارجولطعافررغفبوہاتےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ نب رحب ،اوبرکب اقحس ،رقمی ،دبعاہلل نب سیدی ،دیعس نب ایب اویب ،رشلیبح
نبرشکیاعمرفی،اوبدبعارلنمحیلبحرضحتاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللزعفلجےکراہتسںیمحبص ااشؾوکےنلکنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 381

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بٗ ٩ہزاذً ،لی ب ٩حشً ،٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،سٌیس ب ٩ایوب ب ٩رشیح ،رشحبی ١ب ٩رشیک،
ابوًبساٟزح ٩٤حبلی ،ابوایوب انؼاری

وب
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ُٗ ٩ضزَاذَ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
رش ٕ
وب
 ١بِ ُٔ َ ٩
رش ِحبٔی ُ
یک ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا أَ ُّی َ
رشیِ ٕح َٗا َ ٢ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َح َّسثَىٔی ُ َ
َو َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
اِلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َس َو ّ
ائ

دمحم نب دبعاہلل نب زہقاذ ،یلع نب نسح ،دبعاہلل نب ابمرک ،دیعس نب اویب نب رشحی ،رشلیبح نب رشکی ،اوبدبعارلنمح یلبح،
اوباویبااصنری،اسدنسےسیھبہیدحثیابلکلنمفک رمفیےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب زہقاذ ،یلع نب نسح ،دبعاہلل نب ابمرک ،دیعس نب اویب نب رشحی ،رشلیبح نب رشکی ،اوبدبعارلنمح
یلبح،اوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجںیماجمدہےکےئلاہللاعتیلےکایتررکدہدراجتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
تنجںیماجمدہےکےئلاہللاعتیلےکایتررکدہدراجتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 382

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩وہب ابوہانی خوَّلنی ،ابوًبساٟزح ٩٤حبلی ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أَبُو صَإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟد ِوَّلَ ن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا أَبَا َسٌٔی ٕس ََ ٩ِ ٣رض َٔی بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ًَل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س

َخی یُ ِز َٓ ٍُ ب ٔ َضا ا ِِ ٌَ ٟب ُس ٔ٣ائ َ َة
َ٧ب ٔ ًّیا َو َج َب ِت َُ ٟط ا َِ ٟح َُّ ٨ة ٓ ٌََح ٔ َب ََ ٟضا أَبُو َسٌٔی ٕس َٓ َ٘ا َ ٢أًَ ٔ ِس َصا ًَل َ َّی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓٔ ٌََ َ ١ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وأ ُ ِ َ
َز َر َج ٕة فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٣ا بَْ ِ َن کَُ ِّ١ز َر َج َتْ ِ ٔن َ٤َ ٛا بَْ ِ َن َّ
ق َٗا ََ ٢و َ٣ا ه ٔ َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِٟحٔ َضازُ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواِلِ َ ِر ٔ

ا ِٟحٔ َضازُ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب فبہ اوباہین وخالین ،اوبدبعارلنمح یلبح ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا ا ے اوبدیعس وج اہلل ےک رب وہےن رپ امالؾ ےک دنی وہےن رپ افر دمحم یلص اہلل ہیلعفملس ےک
یبنوہےنرپرایضوہااسےکےئلتنجفابجوہیئگاوبدیعسےناسابترپبجعتایکوترعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلع
فملساؿوکدفابرہامشررفامںیئآپےنااسیایکرھپرفام ا اکیافرابتیھبےہہکاسیکفہجےسدنبےےکتنجںیم ادراجتدنلب
وہےتںیہافررہدفونںدراجتےکدرایمؿاانتافہلصےہک انآامسؿافرزنیمےکدرایمؿےہرعضایکاےاہللےکر اؽفہ ایک
ےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللےکراہتسںیماہجداہللےکراہتسںیماہجد۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہاوباہینوخالین،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےسجاہللےکراہتسںیملتقایکاجےئاسےکرقضےک اا ماؾانگوہںےکاعمػوہےنےک...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےسجاہللےکراہتسںیملتقایکاجےئاسےکرقضےک اا ماؾانگوہںےکاعمػوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 383

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیسً ،بساہلل حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط
َّ
َّ
١
ا ٪بٔاہللٔ أَ ِٓ َـ ُ
َک َُ ٟض ِ ٥أَ َّ ٪ا ِٟح ٔ َضا َز فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َو ِاْل ٔ َیَ ٤
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗ َأ ٓ ٦یض ٔ ََِ ٓ ٥ذ َ َ

ای َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى
رف ًَىِّی َخ َلایَ َ
اِلِ َ ًِ َ٤ا َٔ َ٘ َٓ ٢اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِٗ ٪تُِٔ ٠ت فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ تُ َُ َّ ٜ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٌَ ِ ٥إ ٔ ُِٗ ٪تَِٔ ٠ت فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوأََ ِ ٧ت َػاب ٔ ْز ُِ ٣ح َت ٔش ْب ُِ٘ ٣ب ٔ َُِْْ ١رُ ُِ ٣سبٔز ٕث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ای َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٌَ ِ٥
رف ًَىِّی َخ َلایَ َ
َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
ٕ َُِٗ ٠ت َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِٗ ٪تُِٔ ٠ت فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَتُ َُ َّ ٜ
َوأََ ِ ٧ت َػاب ٔ ْز ُِ ٣ح َت ٔش ْب ُِ٘ ٣ب ٔ َُِْْ ١رُ ُِ ٣سبٔز ٕإ ٔ ََّّل َّ
اٟسیِ ََٓ ٩إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی ََِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ًَلَٗ ٦ا َ ٢لٔی ذََٟٝٔ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دیعس نب اوبدیعس ،دبعاہلل رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےن احصہب رکاؾ ےک درایمؿ ڑھکے وہ رک اراشد رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم اہجد افر اہلل رپ اامیؿ الان الضف االامعؽ ںیہ اکی آدیم ےن
ڑھکا وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ارگ ںیم اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجؤ وت ریمے انگوہں اک افکرہ وہ اجےئ اگ اس ابرے ںیم
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک رفامےت ںیہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس رفام ااہں ارگ وت اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ افر وت
ربصرکےنفاال،وثا بیکتینر ےنھفاالافرھٹیپریھپےریغبدنمشیکرطػوتمہجرےنہفاالوہرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا مےنایکاہکاھتاسےناہکںیمےناہکاھتہکارگںیماہللےکراہتسںیملتقایکاجؤںوتایکریمےانگہھجمےسدفروہاجںیئےگوت
یبنیلصاہللہیلع فملسےنرفام ااہںاسوصرتںیمہکوتربصرکےنفاالوثابیکتینر ےنھفاالافرھٹیپریھپےریغبدنمشیکرطػ
وتمہجرےنہفاالوہوت ااےئرقضےکویکہکنربجالیئےنےھجمیہیاہکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنباوبدیعس،دبعاہللرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےسجاہللےکراہتسںیملتقایکاجےئاسےکرقضےک اا ماؾانگوہںےکاعمػوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 384

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یزیس ب ٩ہارو ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ٘٣بری ،حرضت ًبساہلل
ب ٩ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢

أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِٗ ٪تُِٔ ٠ت فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتدبعاہللنباوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع

اےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکاکیآدیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضیکےھجماتبںیئارگںیم
اہللےکراہتسںیملتقایکاجؤںابح دحثیابمرہکزگریکچےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتدبعاہللنباوباتقدہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےسجاہللےکراہتسںیملتقایکاجےئاسےکرقضےک اا ماؾانگوہںےکاعمػوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 385

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار٣ ،ح٤س بٗ ٩یص٣ ،ح٤س بً ٩حًل٣ ،٪ح٤س بٗ ٩یص ،حرضت ًبساہلل
ب ٩ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ح َٗا ََ ٢و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ح ًَل َ٪
ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یزٔی ُس أَ َح ُسص َُ٤ا ًَل َی َػاح ٔبٔطٔ أَ َّ٪
َّ
ُضبِ ُت بٔ َش ِیف ٔی ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی
َر ُج ًّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ َ ٪

دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دمحمنبسیق،دمحمنبالجعؿ،دمحمنبسیق،رضحتدبعاہللنباوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپ
ابپ ےک فاہطس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر
آپ یلصاہللہیلعفملسربنمرپ ےھتاس ےنرعضایکارگ ےھجمریمیولتارےس امرااجےئ وتآپ یلصاہللہیلعفملسایک رفامےتںیہابح 
دحثیابمرہکزگریکچےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دمحمنبسیق،دمحمنبالجعؿ،دمحمنبسیق،رضحتدبعاہللنباوباتقدہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےسجاہللےکراہتسںیملتقایکاجےئاسےکرقضےک اا ماؾانگوہںےکاعمػوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 386

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌی ب ٩ػاٟح َ٣صی ،ابٓ ٩ـاٟہ ،ابً ٩باض ٗتبانیً ،بساہلل ب ٩یزیس ،ابی ًبساٟزح ٩٤حبلی ،حرضت

ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ا ِٟٔ٘ت ِ َبان ٔ ُّی
َ ١ي ٌِىٔی ابِ َََ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ًَِ ٩یَّا ٕ
غ َوص َُو ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
َص ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َٗا َُ ٢ي ِِ َرف َّ ٔ ٟ
اٟسیِ َ٩
٠ظضٔی ٔس ک ُ ُّ ١ذَِ ٧بٕ إ ٔ ََّّل َّ
ُ
زرک انبییحی نباصحلرصمی،انب اضفہل،انبابعسابتقین ،دبعاہللنب سیدی،ایبدبعارلنمحیلبح،رضحتدبعاہللنبرمعف نباعص
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےساراشدرفام ادیہشےس ااےئرقضےک بسانگہ اعمػرک
دیاجےتںیہ۔
رافی  :زرک ا نبییحی نب اصحل رصمی،انب اضفہل،انبابعسابتقین،دبعاہلل نبسیدی،ایبدبعارلنمحیلبح،رضحتدبعاہللنبرمعف
نباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ےسجاہللےکراہتسںیملتقایکاجےئاسےکرقضےک اا ماؾانگوہںےکاعمػوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 387

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساہلل ب ٩یزیس ْ٣قی ،سٌیس ب ٩ابی ایوبً ،یاغ بً ٩باض ٗتبانی ،ابی ًبساٟزح ٩٤حبلی ،حرضت
ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَىٔی ًَی ُ
ض
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َّاغ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْق ُئ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
 ١فٔی
ا ِٟٔ٘ت ِ َبان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اٟسیِ َ٩
رف ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ إ ٔ ََّّل َّ
َسبٔی ٔ ١اہللٔ یُ َُ ِّ ٜ
زریہنبرحب،دبعاہللنب سیدیرقمی،دیعسنبایباویب،ایعشنبابعسابتقین،ایب دبعارلنمحیلبح،رضحتدبعاہلل نبرمعف نب
اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم لتق وہان  ااےئ رقض ےک بس
انگوہںوکمتخرکداتیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعاہللنبسیدیرقمی،دیعسنبایباویب،ایعشنبابعسابتقین،ایبدبعارلنمحیلبح،رضحتدبعاہللنب
رمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشایکرفوحںےکتنجںیموہےنافردہشاےکزدنہوہےنافراےنپربےسرزؼد ےاجےن...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دہشایکرفوحںےکتنجںیموہےنافردہشاےکزدنہوہےنافراےنپربےسرزؼد ےاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 388

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع٣ ،ح٤س ب٩
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابی ٌ٣اویہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیزٰ ،
ًبساہلل بْ٤٧ ٩ر حرضت ٣رسوٚ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز َوً َٔیسی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ

بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗاَّلَ
یُٗ ٩تُٔ٠وا فٔی
رسو َٕٗ ٚا ََ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا ًَ ِب َس اہللٔ ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ َو ََّل َت ِح َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ک َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِر َواحُ ُض ِ ٥فٔی َج ِو ٔ
ٖ كَِْر ٕ ُخ ِرضٕ ََ ٟضا
ُوَٗ ٪ا َ ٢أَ َ٣ا إَّٔ٧ا َٗ ِس َسأ َ ِ٨َ ٟا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ َِ ٣وا ّتا بَ ِ ١أَ ِح َیائْ ً ٔ َِ ٨س َربِّض ٔ ِ ٥یُ ِز َزٗ َ
ک ا ِ٨َ َ٘ ٟازٔی َٔٓ ١اكَّ َ ٍَ ٠إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ربُّ ُض ِ ٥ا ِّك ًَل ًَ ّة َٓ َ٘ا َ٢
ْ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ُ ١ة بٔا ٌَِ ٟزِ ٔ
رس ُح ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َح ِی ُث َطائ َ ِت ث ُ ََّ ٥تأِؤی إلٔ َی ت ٔ َِ ٠
َٗ َ٨ازٔی ُ
غ َت ِ َ
ک بٔض ٔ ِ ٥ث َ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا
رس ُح ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َح ِی ُث ٔطئِ َ٨ا َٓٔ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
َص َِ ١ت ِظ َت ُض َ
وَ ٪ط ِیئّا َٗاُٟوا أَ َّی َط ِی ٕئ َن ِظ َتهٔی َوِ َ ٧ح َُ ٩ن ِ َ
َخی
َرأَ ِوا أَُ َّ ٧ض ِ ٩َِ ٟ ٥یُت ِ َر ُٛوا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪ي ُِشأَُٟوا َٗاُٟوا یَا َر ِّب ُ ٧زٔی ُس أَ َِ ٪تزُ َّز أَ ِر َوا َح َ٨ا فٔی أَ ِج َشازَٔ٧ا َحًَّی نُ ِ٘ َت َ ١فٔی َسبٔیَ ٔ ٠
ک ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ

َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی أَ َِِ ٟ ٪ی َص َُ ٟض َِ ٥حا َج ْة تُز ٔ ُٛوا

ییحینبییحی،اوبرکبنبایب ہبیش،ایباعمفہی،ااحسؼنباربامیہ،رجریٰ،یسیعنبویسن،اشمع،،دمحمنبدبعاہللنبریمن رضحتورسفؼ
ےسرفاتیےہہکمہےنرضحتدبعاہللےساسآتیےکابرےںیم ااؽایکںیہنجاہللےکراہتسںیملتقایکاجےئاںیہنرمدہ
امگؿہنرکفہکلبفہزدنہںیہاےنپربےکاپسےسرزؼد ےاجےتںیہوتاوہنںےناہکمہےنیھبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس
اسابرےںیم ااؽایکاھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااؿیکرفںیحرسزبسرپدنفںےکوجػںیموہیتںیہاؿےکےئلایسی
دنقںیلیںیہوجرعضےکاسھتیکٹلوہیئںیہافرفہرفںیحتنجںیمرھپیتریتہںیہاہجںاچںیہرھپاںیہندنقولیںںیمفاسپآاجیت
ںیہ اؿ اک رب اؿ یک رطػ علطم وہ رک رفامات ےہ ایک ںیہمت یسک زیچ یک وخاشہ ےہ فہ رعض رکےت ںیہ مہ سک زیچ یک وخاشہ رکںی
احالہکنمہاہجںاچےتہںیہتنجںیمرھپےتںیہاہللاعتیلاؿےساسرطحنیترمہبترفاماتےہبجفہدےتھکیںیہہکاںیہنوکیئزیچ

امےگنریغبںیہنوھچڑااجےئاگوتفہرعضرکےتںیہاےربمہاچےتہںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسامہریرفںیحامہرےومسجں
ںیمولاٹدںیاہیںکتہک مہریتےراہتس ںیمدفرسی رمہبتلتق ےئکاجںیئ بجاہلل داتھکیےہہکاںیہناب وکیئ رضفرت ںیہنوت
اںیہنوھچڑد ااجاتےہ۔
رافی  :ییحی نبییحی،اوبرکب نبایب ہبیش،ایباعمفہی،ااحسؼنباربامیہ ،رجریٰ،یسیع نبویسن،اشمع،دمحمنبدبعاہلل نبریمنرضحت
ورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدرکےنافررہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدرکےنافررہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ،٥یحٌی ب ٩ح٤زہ٣ ،ح٤س ب ٩وٟیس زبیسی ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ٟیثی ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َّ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُج ْ ١یُ َحاصٔ ُس فٔی
ض أَٓ َِـ ُ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
َسبٔی ٔ ١اہللٔ ب ٔ َ٤أٟطٔ َو َن ِٔ ٔشطٔ َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َِ ٣ُ ٢ؤ ٔ ٩ْ ٣فٔی ٔط ٌِبٕ ِّٔ ٩ِ ٣
رشظ ٔ
اض ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟظ ٌَ ٔ
اب َي ٌِبُ ُس اہللَ َربَّ ُط َو َی َس َُ اَ ٨َّ ٟ

وصنمرنبایبزمامح،ییحینبزمحہ،دمحمنبفدیلزدیبی،زرہی،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ولوگں ںیم ےس وکاسن آدیم
الضفےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہآدیموجاہللےکراہتسںیماینپاجؿافرامؽےساہجدرکاتےہاسےنرعضایکرھپوکؿ
الضفےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہومنموجاہپڑیکاھگویٹںںیمےسیسکاھگیٹںیمرہرکاہللیکابعدترکاتوہافرولوگں
وکاینپربایئےسوفحمظراتھکوہ۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامح،ییحینبزمحہ،دمحمنبفدیلزدیبی،زرہی،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدرکےنافررہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 390

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیسٟ ،یثی ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩یزٔی َس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٣ُ ٢ؤ ٔ ٩ْ ٣یُ َحاصٔ ُس ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َو َ٣أٟطٔ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر ُج ْ١
ض أَٓ َِـ ُ
َر ُج ْ ١أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ

َُ ٌِ ٣تز ٔ ْ ٢فٔی ٔط ٌِبٕ ِّٔ ٩ِ ٣
رشظ ٔ
اض ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟظ ٌَ ٔ
اب َي ٌِبُ ُس َربَّ ُط َویَ َس َُ اَ ٨َّ ٟ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اطعءنبسیدی،یثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکاکیآدیم
ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم ےس وکؿ بس ےس الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ
ومنموجاینپاجؿافراےنپامؽںیمےساہللےکراہتسںیماہجدرکاتوہاسےنرعضایکرھپوکؿآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوج
صخشوسکیوہرکاہپڑیکاھگویٹںںیمیسکاھگیٹںیماےنپربیکابعدترکاتوہافرولوگںوکاینپربایئےسوفحمظراتھکوہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اطعءنبسیدی،یثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدرکےنافررہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 391

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ اوزاعی ،اب ٩طہاب

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

َٓ َ٘ا ََ ٢و َر ُج ْ ١فٔی ٔط ٌِبٕ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ث ُ ََّ ٥ر ُج ْ١

ج ِف
(ر ُ ٌ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،دمحم نب ویفس افزایع ،انب اہشب ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم َ
شِع ْ ٍت)ےہمثرلجںیہناہک۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دمحمنبویفسافزایع،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدرکےنافررہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 392

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ت٤یِم ًبساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ٦بٌحہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
یِم َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ب ٌِ َح َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

رف ٔسطٔ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َی ٔلْرُ ًَل َی َ٣تِٔ٨طٔ ک ُ َّ٤َ ٠ا َسٍَ ٔ٤
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢خْ ِر ٔ ٌََ ٣ا ٔ
ض َُ ٟض َِ ٥ر ُج ْٔ ٤ِ ٣ُ ١ش ْک ً ٔ ََ ٨
غ ا٨َّ ٟا ٔ
اَ َ ٪
ض َط ٌَ َٔ ٕة َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ َّ
اٟظ ٌَ ٕٔ أَ ِو بَ ِل َٔ ٩واز ٕ
َص ِی ٌَ ّة أَ ِو َٓزِ ًَ ّة كَ َار ًََِ ٠یطٔ یَب ِ َتغٔی ا ِِ َ٘ ٟت ََ ١وا ِِ ٤َ ٟو َت َ٣وَ اَّ٧طُ أَ ِو َر ُج ْ ١فٔی ُُ َِ ٨ی َٕ ٤ة فٔی َرأِ ٔ

ض إ ٔ ََّّل فٔی َخْ ِر ٕ
َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔاِلِ َ ِوز ٔ َی ٔة ُي٘ٔی ُ ٥اٟؼَّ ًَل َة َویُ ِؤت ٔی اٟزَّکَا َة َو َي ٌِبُ ُس َربَّ ُط َحًَّی َیأِت َٔی ُط ا َِ ٟیْ٘ٔ ُن َِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

ییحی نب ییحی ،یمیمت دبعازعلسی نب ایب احزؾ تعحہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت
ںیہ ہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اولوگںںیمرتہبنیزدنیگاسصخشیکےہوجاےنپوھگڑیکاگلؾاھتےماسیکتشپرپاہللےک
راہتس ںیم اڑا اج راہ وہ بج فہ دنمش یک آفاز ےنس  ا وخػ وسحمس رکے وت ایس رطح اڑ اجےئ لتق افر ومت وک التش رکےت وہےئ  ا
اسصخشیکزدنیگرتہب ےہوجدنچرکب اںےلرکاہپڑیکاؿوچویٹںںیمےسیسکوچیٹرپ ااؿفادویںںیمےسیسکفادیںیمراتہوہ
امنزاقمئرکاتوہںزوکةادارکاتوہافراےنپربیکابعدترکاتوہاہیںکتہکاےسایساحؽںیمومتآاجےئافر ااےئریخےک
ولوگںےکیسکاعمہلمںیمہنزپاتوہ۔
رافی  :ییحینبییحی،یمیمتدبعازعلسینبایباحزؾتعحہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدرکےنافررہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 393

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیزب ٩ابی حاز ،٦يٌ٘وب ابً ٩بساٟزحٗ ٩٤اری ،ابوحاز٦

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٕٔ ٦
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦و َي ٌِ ُ٘ ُ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َو َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢ب ٌِ َح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بَ ِس ٕر َو َٗا َ ٢فٔی ٔط ٌِ َب ٕة ٔ ٩ِ ٣صَ ٔذظ ٔ ِّ
اٟظ ٌَا ٔب خ ًَٔل َٖ رٔ َوا َیةٔ یَ ِحٌَی

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسینب ایب احزؾ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،اوباحزؾ ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی

اب)ےکاافلظرمفیےہ۔
ےہافراکیرفاتیںیم(نِمْه َِدـِان ّسِعَا ِ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسینبایباحزؾ،وقعیبانبدبعارلنمحاقری،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہجدرکےنافررہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 394

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب ،وٛیٍ ،اسا٣ہ ب ٩زیس ،بٌحہ بً ٩بساہلل جہىی ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ب ٌِ َح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَبُو ُ َ
اہللٔ ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦بَ ٌِ َح َة َو َٗا َ ٢فٔی ٔط ٌِبٕ ٔ٩ِ ٣

ِّ
اب
اٟظ ٌَ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،ااسہمنبزدی،تعحہنبدبعاہللینہج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلص
اب)ےکاافلظںیہ۔
اہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتیرکےتںیہنکیلاسںیم( ِفشِع ْ ٍت ْ
نِمان ّسِعَا ِ

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،فعیک ،ااسہم نب زدی ،تعحہ نب دبعاہلل ینہج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿدفآدویمںےکایبؿںیمنجںیمےساکیدفرسےوکلتقرکےنکیلدفونںتنجںیمدالخ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اؿدفآدویمںےکایبؿںیمنجںیمےساکیدفرسےوکلتقرکےنکیلدفونںتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 395

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کی ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

١
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ِـ َح ُ
ٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُ ٢ي َ٘ات ٔ ُ
َخ ٔ َلِکص َُ٤ا َی ِس ُخ ُ
ک اہللُ إلٔ َی َر ُج َٔ ِ ْ٠ن َي ِ٘ ُت ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘اُٟوا َِ ٛی َ
 ١أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْل َ َ
 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َُّ َٓ ١ی ِش َت ِظ َض ُس
ُوب اہللُ ًَل َی ا َِ٘ ٟات ٔ ُٔ َٓ ١ی ِشُ َٓ ٥ُ ٔ ٠ی َ٘ات ٔ ُ
َص َذا ف ٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َُّ َٓ ١ی ِش َت ِظ َض ُس ث ُ ََّ ٥یت ُ
دمحم نب ایب رمع یکم ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ااہللاعتیلدفآدویمںیک رطػدھکیرکاتسنہےہہکاؿ ںیمےساکیآدیمدفرسے وکلتقرکےافردفونں تنج ںیمدالخوہ
اجںیئاحصہبےن رعض ایک اےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسہیےسیکوہاتکسےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیآدیماہلل ےک
راہتسںیماہجدرکاتوہادیہشوہاجےئرھپاہللاعتیلاقلتیکرطػروجعرکےافرفہامالؾوبقؽرکےکاہللاعتیلےکراہتسںیماہجد
رکاتوہادیہشوہاجےئ۔
رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اؿدفآدویمںےکایبؿںیمنجںیمےساکیدفرسےوکلتقرکےنکیلدفونںتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 396

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابی ز٧از

َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِیا َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَبُو ُ َ

ِٔ ٣ث َُ ٠ط

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،ایبزاند،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،ایبزاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اؿدفآدویمںےکایبؿںیمنجںیمےساکیدفرسےوکلتقرکےنکیلدفونںتنجںیمدالخوہںےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 397

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
١
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِـ َح ُ
ک اہللُ َ ٔ ٟز ُج َٔ ِ ْ٠ن َي ِ٘ ُت ُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َخ
ُوب اہللُ ًَل َی ِاْل َ ٔ
ٕ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢يُ ِ٘ َت ُ
َخ ٔ َلِکص َُ٤ا َی ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗاُٟوا َِ ٛی َ
َ ١ص َذا ٓ ََیٔ ٠خُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ َّ ٥یَت ُ
أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْل َ َ

ٓ ََی ِضسٔیطٔ إلٔ َی ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦ث ُ َّ ٥یُ َحاصٔ ُس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ ُی ِش َت ِظ َض ُس

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیااحدثیںیمےسےہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام ااہللاعتیل دفآدویمںیکفہجےساتسنہےہہکاؿںیمےساکیدفرسےوکلتقرکدےافردفونںتنج
ںیم دالخ وہ اجںیئ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ہی ےسیک نکمم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی
دیہشایکایگاسےئلتنجںیمدالخوہاگرھپاہللدفرسےرپ رتمحرفامےئاگافراےسامالؾیکدہاتیاطعرفامےئاگرھپفہاہلل ےک
راہتسںیماہجدرکاتوہادیہشرکد ااجےئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےناکرفوکلتقایکاےسمنہجےسرفکد ےاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
سجےناکرفوکلتقایکاےسمنہجےسرفکد ےاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 398

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہً ،لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرفًً ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ
َّ
ارف َو َٗات ٔ ُُ ٠ط فٔی ا٨َّ ٟارٔ أَبَ ّسا
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َی ِح َت ٍُ ٔ٤ک َ ٔ ْ

ییحی نب اویب ،ہبیتق ،یلع نب رجح ،اامسلیع تعیوؿ انب رفعج ،العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل

یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااکرفافراےسلتقرکےنفاالاملسمؿیھبکمنہجںیماےھٹکہنوہںےگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،یلعنبرجح،الیعمسانبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

سجےناکرفوکلتقایکاےسمنہجےسرفکد ےاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 399

راوی ً :بساہلل بً ٩و ٪ہًللی ،ابو اسحآ ٚزاری ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ،سہی ،١ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ا ِٟض ٔ ًَلل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َّ
َّ
َخ ٗٔی َ ٩ِ ٣َ ١ص ُِ ٥یَا
رض أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْل َ َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل َی ِح َتٌَ ٔ٤ا ٔ ٪فٔی ا٨َّ ٟارٔ ا ِجت َٔ٤ا ًّا َي ُ ُّ
ارفا ث ُ ََّ ٥س َّس َز
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٣ُ ٢ؤ َٔ َٗ ٩ْ ٣ت َ ١ک َ ٔ ّ

دبع اہلل نب توؿ الہیل ،اوب ااحسؼ زفاری ،اربامیہ نب دمحم ،لیہس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ادفزخ ںیمدفآدویمںاکاامتجعاسرطحہنوہاگہکاؿںیم ےساکیدفرسےوکوکیئاصقنؿ
 اچنہےکسرعضایکایگاےاہللےکر اؽفہوکؿولگوہںےگرفام افہومنمسجےناکرفوکلتقایکرھپاامعؽریخرپاکردنبراہ۔
رافی  :دبعاہللنبتوؿالہیل،اوبااحسؼزفاری،اربامیہنبدمحم،لیہس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکراہتسںیمدصہقرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیمدصہقرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 400

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،جزیز ،اً٤ع ،ابوً٤زو ،حرضت ابو٣شٌوز انؼاری

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ٢
َ
ُّ
ک ب ٔ َضا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َس ِب ٍُ
َجا َئ َر ُج ْ ١ب ٔ َ٨ا َٗ ٕة َِ ٣د ُلو َٕ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔفٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٟ ٥َ ٠

ٔ٣ائ َ ٔة َ٧ا َٗ ٕة ک ُ َُّ ٠ضا َِ ٣د ُلو َْ ٣ة

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رجری ،اشمع ،اوبرمعف ،اوبوعسمد ااصنری ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اکی
افینٹن ےل رکآ ا سج وک اہمر ڈایل وہیئ یھت رعض ایک ہی اس ےک راہتس ںیم ےہ وت اےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا ریتے
اپس ماتمےکدؿاسےکدبہلاست اافانیٹنںوہںیگنجیکاہمرڈایلوہیئوہیگ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،اشمع،اوبرمعف،رضحتاوبوعسمدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیمدصہقرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 401

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،زائسہ ،برش ب ٩خاٟس ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،اً٤ع

رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ

َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،زادئہ،رشبنباخدلنبرفعج،ہبعش،اشمع،اسدنسےسیھبہیدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،زادئہ،رشبنباخدلنبرفعج،ہبعش،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 402

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوً٤زو طیبانی ،حرضت ابو٣شٌوز انؼاری

َّ
َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕاِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی أُبِ ٔس ََ بٔی َٓا ِح٠ِ ٔ٤ىٔی

َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ٧ا أَ ُز ُُّ ٟط ًَل َی ََ ٩ِ ٣ی ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ز ًََّ ٢ل َی
 ١أَ ِجز َٔٓأًٔ٠طٔ
َخِْر ٕ َٓ َُ ٠ط ِٔ ٣ث ُ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبایبرمع،اوباعمفہی،اشمع،اوبرمعفابیشین،اوبوعسمدااصنری،رضحتاوبوعسمدااصنریےسرفاتی
ےہہکاکیآدیمےنیبن یلص اہللہیلعفملسےکاپسآرک رعضایک،ریمی ااریالہکوہیئگےہآپیلصاہللہیلعفملس ےھجم اار

رکدںیآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریمےاپسوتوکیئ ااریںیہنےہاکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیماسیک
اسآدیمیکرطػراامنہیئرکاتوہںوجاےس ااریدےدےاگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجآدیمےنیسکیکیکین
رپراامنہیئیکوتاسےکےئلاسلمعرکےنفاےلیکلثمارجفوثابوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبایبرمع،اوباعمفہی،اشمع،اوبرمعفابیشین،رضحتاوبوعسمدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 403

ًیسی ب ٩یو٧ص ،برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚسٔیا،٪
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥
اً٤ع

رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخبَرََ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ

ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،رشب نب اخدل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،اشمع ،اؿ دفونں اانسد ےس
یھبہیدحثیابمرہکرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 404

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ ،بہز ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت،
ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَىٔی أَبُو
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ًََّّٓ ٪ی ٔ ٩ِ ٣أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا َ ٢یَا
بَ ِ ٔ

اَ ٪ت َح َّضزَ ٓ ََ٤ز ٔ َق َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أُرٔی ُس ا َِِ ٟزِ َو َوَِ ٟی َص َ٣عٔی َ٣ا أَ َت َح َّضز ُ َٗا َ ٢ائِتٔ ُٓ ًَلّ٧ا َٓإُٔ َّ ٧ط َٗ ِس ک َ َ
ک َّ
اٟش ًَل ََ ٦و َي ُ٘و ُ ٢أَ ًِ ٔلىٔی َّأ ٟذی َت َح َّضزِ َت بٔطٔ َٗا ََ ٢یا ُٓ ًَلُ َ ٧ة أَ ًِ ٔلیطٔ َّأ ٟذی َت َح َّضز ِ ُت بٔطٔ َو ََّل
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ِ ٔ
ُْقئ ُ َ

َت ِحب ٔ ٔسی ًَ ِ٨طُ َط ِیئّا ٓ ََواہللٔ ََّل َت ِحب ٔ ٔسی ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا َٓیُ َب َار َک َٔ ٟک ٓ ٔیطٔ
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،اسننبامکل،اوبرکبنبانعف،زہب،امحدنبہملس،اثتب،اسننبامکل،رضحتاسن
نب امکلریض اہلل اعتٰیلہنعےس رفاتی ےہہک یبن یلصاہللہیلعفملس ےس امالؾ ےک ونوجاں ےن رعض ایک اے اہللےک ر اؽیلص
اہللہیلعفملسںیماہجداکارادہراتھکوہںنکیلریمےاپساسامؿاہجدںیہنےہآپےنرفام االفںےکاپساجؤویکہکناسےناسامؿ
اہجد ایتر ایک اھت نکیل فہ امیبر وہایگ ےہاس ےناس آدیم ےک اپس اج رک اہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملسےھجت مالؾ ےتہک ںیہ افر رفامےت
ںیہہک ماانپایتردشہاسامؿےھجماطعرکدفاسےناہکاےالفیناےسفہاسامؿاطعرکدےوجںیمےنایترایکاھتافراسںیمےسیسک
زیچوکیھبہنرانھکاہللیکمسق!اسںیمےسوکیئزیچاچبرکہنرانھکویکہکناسںیمریتےےئلربتکہنوہیگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،اثتب ،اسن نب امکل ،اوبرکب نب انعف ،زہب ،امحد نب ہملس ،اثتب ،اسن نب امکل،
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 405

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوكاہز ،اب ٩وہب ،سٌیسً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر ب ٩اطخ ،برس ب ٩سٌیس،
حرضت زیس ب ٩خاٟس جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلاصٔز ٔ َٗا َ ٢أَبُو َّ
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َوأَبُو َّ
ٔیس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ و َٗا ََ ٢سٌ ْ
رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َِ ْٜر ٔبِ ٔ ٩اِلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ

َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ج َّضزََُازٔ ّیا فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ ِس َُزَا َو ََ ٩ِ ٣خ َُ َٔ ٠ط فٔی أَصِٔ٠طٔ ب ٔ َدْ ِر ٕ َٓ َ٘ ِس َُزَا

دیعس نب وصنمر ،اوباطرہ ،انب فبہ ،دیعس ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب نب اجش ،رسب نب دیعس ،رضحت زدی نب اخدل ینہج
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن اہلل ےک راہتس
ںیماہجدرکےنفاےلوکاسامؿایتررکےکد اوتاسےنیھباہجدایکافرسجےناساجمدہےکدعباسےکالہفایعؽےکاسھتالھبیئ

یکوتاسےنیھباہجدایک۔
رافی  :دیعس نب وصنمر ،اوباطرہ ،انب فبہ ،دیعس ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب نب اجش ،رسب نب دیعس ،رضحت زدی نب
اخدلینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 406

راوی  :ابوربیٍ زہزانی ،یزیس ب ٩زریٍ ،حشْن  ،٥٠ٌ٣یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤برس ب ٩سٌیس ،زیس ب٩
خاٟس جہىی ،حرضت زیس ب ٩خاٟس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َیز ٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشْ ِْن ا َِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ج َّضزَ َُازٔ ّیا
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤بُ ِ ٔ

َٕ َُازٔ ّیا فٔی أَصِٔ٠طٔ َٓ َ٘ ِس َُزَا
َٓ َ٘ ِس َُزَا َو ََ ٩ِ ٣خَ ٠

اوبرعیبزرہاین،سیدینبزر،ع،نیسحملعم،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رسبنبدیعس،زدینباخدلینہج،رضحتزدینب
اخدلےسرفاتیےہہکاہللےکیبنیلص اہللہیلعفملسےناراشدرفام اسجےنیسکاجمدہےکےئلاسامؿایترایکوتاسےناہجدایکافروج
صخشاجمدہےکےھچیپاسےکالہفایعؽںیمراہوتاسےنیھباہجدایک۔
رافی  :اوبرعیب زرہاین ،سیدی نب زر،ع ،نیسح ملعم ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رسب نب دیعس ،زدی نب اخدل ینہج،
رضحتزدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 407

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یةً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوسٌیس ٣ہزی ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ابوسٌیس خسری

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ا ٩ِ ٣ٔ ٪ص َُذیِ َٕ٘ َٓ ١ا َ٢
َِ ٣ول َی ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َب ٌِ ّثا إلٔ َی بَىٔی َِ ٟح َی َ
َ ٔ ٟی َِ ٨بٌ ِٔث ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ر ُج َٔ ِ ْ٠ن أَ َح ُسص َُ٤ا َواِلِ َ ِجزُ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
زریہنبرحب،اامسلیعنبعلتہا،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک،اوبدیعسرہمی،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبدیعس
دخریےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیرکشلونبایحلؿیکرطػاجیھبوترفام ارہدفآدویمںںیمےساکیآدیم
ےکےئلاجےئافروثابدفونںےکےئلرباربوہاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنبعلتہا،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک،اوبدیعسرہمی،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع،رضحت
اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 408

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،ابی حشْن ،یحٌی ،ابوسٌیس ٣ہزی ،ابوسٌیس خسری ،حرضت
ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشْ ِ ُن ًَ ِ٩
َی ِحٌَی َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس َِ ٣ول َی ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َب ٌَ َث َب ٌِ ّثا ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعادمصلنب دبعاولارث ،ایب نیسح،ییحی ،اوبدیعس رہمی ،اوبدیعس دخری ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیرکشلاجیھبابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،ایب نیسح ،ییحی ،اوبدیعس رہمی ،اوبدیعس دخری ،رضحت اوبدیعس دخری ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 409

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بیساہلل اب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪یحٌی

ا ٩ِ ًَ ٪یَ ِحٌَی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩
ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللانبومیس،ابیشؿ،ییحی،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللانبومیس،ابیشؿ،ییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاےلیک ااریفریغہےسدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 410

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،یزیس ب ٩ابوسٌیس ٣ولی ٣ہزی ،حرضت
ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رخ ِد
َسٌٔی ٕس َِ ٣ول َی ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث إلٔ َی بَىٔی َِ ٟح َی َ
اَ ٔ ٟ ٪ی ِ ُ
 ١ن ِٔؼ ٕٔ أَ ِجز ٔا َِ ٟدارٔ ٔد
اُ َٟ ٪ط ِٔ ٣ث ُ
َٕ ا َِ ٟدار َٔد فٔی أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ ب ٔ َدْ ِر ٕک َ َ
ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ر ُج َٔ ِ ْ٠ن َر ُج ْ ١ث ُ ََّٗ ٥ا ََ٘ ٠ِ ٔ ٟ ٢أًسٔ أَ ُّیَ ٥ِ ُٜخَ ٠

دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبح ،سیدی نب اوبدیعس ومیل رہمی ،رضحت اوبدیعس دخری ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنونبایحلؿیکرطػاکیرکشلرفاہنایکوترفام ارہدفآدویمںںیمےس
اکیآدیماجےئرھپرھگرپرےنہفاولںےسرفام ا مںیمےسوجصخشاہللےکراہتسںیماجےنفاےلےکالہفایعؽافرامؽیکرگناین
رکےاگوتاسےکےئلاہجدںیماجےنفاےلےسآداھوثابوہاگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،سیدینبایببیبح،سیدینباوبدیعسومیلرہمی،رضحتاوبدیعسدخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجمدہنییکتوروتںےکزعتافروجاؿںیمایختنرکےاسےکانگہےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اجمدہنییکتوروتںےکزعتافروجاؿںیمایختنرکےاسےکانگہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 411

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ اب٣ ٩زثس ،س٠امی ٪ب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت بزیسہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َٔ ٣ة أ ُ ََّ ٣ضات ٔض ٔ َِ ٥و َ٣ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
یًَ ٩ل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس َ
ئ ا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس َ
رح َُ ٣ة ن َٔشا ٔ
یِ ُ َٛ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُ ٥َ ٠

ٕ َُ ٟط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ ٔٔ ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ َ٣ا َطا َئ ٓ ََ٤ا
ٕ َر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟحاصٔسٔ َ
ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس َ
یَ ٩ی ِدُ ُ٠
ی ٩فٔی أَصِٔ٠طٔ ٓ ََیدُوُ ُ ٧ط ٓ ٔیض ٔ ِ ٥إ ٔ ََّّل ُوٗ ٔ َ

هَ ُّ٥ِ ُٜ٨

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہمقلعانبرمدث،امیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااجمدہنییکتوروتںیکرحتمفزعترھگفںںیمرےنہفاولںےکےئلایسیےہ
سک ے اؿ یک امؤں یک زعت ےہ وکیئ آدیم رھگ ںیم رےنہ فاولں ںیم ےس ااسی ںیہن وج اجمدہنی ےک یسک آدیم ےک رھگ ںیم اس ےک دعب
رگناینرکےن فاال وہ رھپ اؿ ںیم ایختن اک رمبکت وہ ہک اےس ماتم ےکدؿ ڑھکا ہن ایک اجےئ رھپ فہ اجمدہ اس ےک اامعؽ ںیم ےس وج
اچےہاگےلےلاگاباہمتراایکایخؽےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہمقلعانبرمدث،امیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اجمدہنییکتوروتںےکزعتافروجاؿںیمایختنرکےاسےکانگہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 412

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آز٣ ،٦شٌز٤٘٠ً ،ہ اب٣ ٩زثس ،اب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ٔ٣َ ٩زِثَ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠بٌِٔ ٤ى َی َحسٔیثٔ َّ
اٟث ِور ِّٔی
َ َ
دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،رعسم ،ہمقلع انب رمدث ،انب ربدیہ ،رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

فملسےناراشدرفام اابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،رعسم،ہمقلعانبرمدث،انبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اجمدہنییکتوروتںےکزعتافروجاؿںیمایختنرکےاسےکانگہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 413

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٨ٌٗ ،٪ب٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس

و َح َّسثَ َ٨اظ َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٨َ ٌِ َٗ ٩ِ ًَ ٪بٕ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٓ َ٘ا ََٓ ٢د ُِذ َٔ ٩ِ ٣ح َش َ٨اتٔطٔ َ٣ا
ٔطئ َِت َٓا َِ ٟتٔ ََت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤ََ ٓ ٢ا هَ ُّ٥ِ ُٜ٨

دیعسنب وصنمر،ایفسؿ،بنعق،ہمقلعنبرمدث،اسدنسےسیھبہیایسرطحےہ اسںیمااضہفےہہکاجمدہےساہکاجےئاگاسیک
ویکینںںیمےسوج ماچوہےلولرھپر اؽاہللامہریرطػوتمہجوہےئافررفام ااہمتراایکایخؽےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،بنعق،ہمقلعنبرمدث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعمفرفںےساہجدیکرفتیضےکاسطقوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ذعمفرفںےساہجدیکرفتیضےکاسطقوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 414

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حرضت ابو اسحا ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و ٪فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓأ َ ََ ٣ز
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َوا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ُس َ
إ ٔ ِس َح َ ٙأَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ا ِٟب َ َرا َئ َي ُ٘وَّلُ فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة ََّل َي ِش َتؤی ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس َ

َّ
ُض َار َت ُط َٓ َ٨زََِ ٟت ََّل َي ِش َتؤی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ّسا َٓ َحا َئ بَٜٔت ٕٕٔ َیِٜتُبُ َضا َٓظَ کَا إَِٔ ٟیطٔ ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ َ ٕ ٦
ُ
اٟرضرٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِخب َ َرنٔی َس ٌِ ُس بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ر ُج َٕ ٩ِ ًَ ١زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت فٔی َص ٔذظ ٔ
ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َُِْرُ أولٔی َّ َ
ئ و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َس ٌِ ُس بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ا ِٟب َ َرا ٔ
ِاْلیَةٔ ََّل َي ِش َتؤی ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس َ

ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ًَ ١زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت

لم
فؿ نِمْ الْمُو ِ ِ
(ل َ ْ َ
يِق ْ َ
فؿ) یف
رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس فہ اس آتی ابمرہک َ ا
غ ُأ ِفل انض َّ َر ِر َفا ُج ِہ ُد َ
ال ِ ُاع َ
نم َ ُْ
ْ َ
لیبساہللےکابرےںیماراشدرفامرےہےھتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحتزدی ریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحد اوتفہاکی
اشہن یک ڈہی ےلآےئ افر اس رپ ہیآتی ابمرہک ھکلدی وت رضحت انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےنآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےس
فؿنِمْالْمُو ِ ِ
(ل َ ْ َ
يِق ْ َ
غ ُأ ِفلانض َّ َر ِر)آتیانزؽوہیئآےگایسدحثییکدفرسیاانسد
اےنپانانیبوہےنیکاکشتییکوت َ ا
ال ِ ُاع َ
نم َ ُْ
ْ َ
ذرکیکںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ذعمفرفںےساہجدیکرفتیضےکاسطقوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 415

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩بظار٣ ،شٌز ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء

و٩ِ ٣ٔ ٪
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َح َّسثَىٔی أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت ََّل َي ِش َتؤی ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
ُ
ُ
اٟرضرٔ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن کَُ ٤َ ٠ط ابِ ُ ٩أ ِِّٜ٣َ ٦تُو٨َ َٓ ٕ ٦زََِ ٟت َُِْرُ أولٔی َّ َ
فؿنِمْالْمُو ِ ِ
اوبرکبی،انباشبر،رعسم،اوبااحسؼ،رضحترباءےسرفاتیےہہکبجآتی َ ال َ ْ َ
يِق ْ َ
نمانزؽوہیئوتآپ
ال ِ ُاع َ
ْ َ
َ
غ ُأ ِفلانض َّ َر ِر)انزؽوہیئ
یلصاہللہیلعفملسےسانباؾوتکمؾےنھچکوگتفگیکوت( ْ ُ
رافی  :اوبرکبی،انباشبر،رعسم،اوباقحس،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہشےکےئلتنجےکوبثتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دیہشےکےئلتنجےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 416

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ،سویس ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔی َو ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟشٌٔی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
ُّ

َر ُج ْ ١أَیِ َ ٩أََ٧ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ُِٗ ٪تُِٔ ٠ت َٗا َ ٢ف ٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓأ َ َِ ٟقی َت ََ ٤زا ٕ
ت ُ َّ٩ٛفٔی َی ٔسظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َت ََ ١حًَّی ُٗتٔ ََ ١وفٔی َحسٔیثٔ ُس َویِ ٕس َٗا َ٢
َر ُج ْٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس

دیعسنب رمعف اشعئی ،ادینب دیعس،ایفسؿ ،رمعف،رضحت اجربریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک اکیآدیمےن رعضایکاے
اہللےکر اؽارگںیملتقرکد ااجؤںوتںیماہکںوہںاگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اتنجںیموتاسےناےنپاہھتںیموموجد
وجھکر وک اکنیھپ رھپ ڑلان رشفع ایک اہیں کت ہک دیہش رکد ا ایگ افر  ادی یک رفاتی ںیم ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
ادحےکدؿہیوپاھچاھت

رافی  :دیعسنبرمعفاشعئی ،ادینبدیعس،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دیہشےکےئلتنجےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 417

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،زَکیا ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی
َکیَّا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّی َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
ا٨َّ ٟبٔیتٔ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج َٕ ٨
ی ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس أَ َِّ ٪لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ
َکیَّا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ا٨َّ ٟبٔیتٔ َٗب ٔ ٕ
َز َ ٔ
ک ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُ ُٟط ث ُ ََّ ٥ت َ٘ َّس ََ٘ َٓ ٦ا َت ََ ١حًَّی ُٗتٔ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ١َ ٔ٤ًَ ٥َ ٠ص َذا َي ٔشْ ّرا َوأ ُ ٔج َز َٛثْٔ ّرا
َوأََ َّ ٧
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،زرک ا،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکااصنرےکہلیبقونبنےکآدیم
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکںیموگایہداتیوہں ہکاہللےک ااوکیئابعدتےکالقئںیہنافرےب
کشآپیلصاہللہیلعفملساسےکدنبےافرر اؽںیہرھپدیماؿںیمڑباھافرڑلانرشفعرکد ااہیںکتہکدیہشرکد اایگوتیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسآدیمےنلمعمکایکافروثابز ادہد اایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،زرک ا،اوباقحس،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

دیہشےکےئلتنجےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩نرض ب ٩ابی نرض ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس ،ہاط ٥بٗ ٩اس ،٥س٠امی ٪بِْ٣ ٩ر
ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َوأَ ُِ ٟٔ
َاه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة
رض بِ ٔ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رض َو َص ُ
َٗا ُٟوا َح َّسثَ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اَ َٓ ٪حا َئ َو َ٣ا فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ أَ َح ْس َُْ ِر ٔی َوَُِْرُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بُ َش ِی َش َة ًَ ِی ّ٨ا یَ ُِ ٨وزُ َ٣ا َػ َِ ٌَ ٨ت ً ْٔرُ أَبٔی ُسٔ َِی َ

اس َت ِثى َی َب ٌِ َف ن َٔشائٔطٔ َٗا ََ َٓ ٢ح َّسثَ ُط ا َِ ٟحس َ
َرخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل أَ ِزرٔی َ٣ا ِ
ٔیث َٗا ََ َ ٓ ٢
اَ ٢ي ِش َتأِذُٔ ٧وُ َ ٧ط فٔی ُه ِض َزأ٧ض ٔ ِ ٥فٔی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تک َ ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا كََ ٔ ٠ب ّة ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ
اُضا َٓ ِِ َ ْ٠ر َِ ٛب َ٨َ ٌَ ٣ا َٓ َح ٌَ َ ١رٔ َج ْ
ا ٪هَ ِضزُ ُظ َح ٔ ّ
اُضا َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابُطُ َحًَّی َس َب ُ٘وا
ًُِ٠و ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢لَ إ ٔ ََّّل َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ٪هَ ِضزُ ُظ َح ٔ ّ
و٪
رشَ ْٔٛن إلٔ َی بَ ِسرٕ َو َجا َئ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ ُي َ٘ ِّس َ َّ٩٣أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣إلٔ َی َط ِی ٕئ َحًَّی أَ َُ ٛ
رش َُ ٛ
َّ
َّ
ْع ُؿ َضا َّ
ات َواِلِ َ ِر ُق َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ٢
اٟش ََ ٤و ُ
أََ٧ا ُزوُ َ ٧ط ٓ ََسَ٧ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
وَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُٗ ٥َ ٠و ُ٣وا إلٔ َی َج َّٕ ٨ة َ ِ
ْع ُؿ َضا َّ
ات َواِلِ َ ِر ُق َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢بَ ٕذ بَ ٕذ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟش ََ ٤و ُ
ًُ َِْ٤رُ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َ٤أ ٦اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َج َّْ ٨ة َ ِ
ک ٔ٩ِ ٣
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَصَِ ٔ ٠ضا َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧
ک ًَل َی َٗ ِوَ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا یَ ِحَ ُ٠ٔ٤
ک بَ ٕذ بَ ٕذ َٗا َََّ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّّل َر َجائ َ َة أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َ
َخ َد َت ََ ٤زا ٕ
یت َحًَّی آک ُ ََ ١ت ََ ٤زات ٔی َص ٔذظ ٔإَٔ َّ ٧ضا ََ ٟح َیا ْة كَؤی َْ ٠ة َٗا َ٢
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َّ٩ث ُ ََّٗ ٥ا ََٟ ٢ئ ٔ ِ ٩أََ٧ا َحی ٔ ُ
َقٔ٧طٔ َٓ َح ٌَ ََ ١یأِک ُ ُ
أَصَِ ٔ ٠ضا َٓأ ِ َ
ت َٔ َ ٩ِ ٣
اٌَ ٣َ ٪طُ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔث ُ ََّٗ ٥ا َت َُ ٠ض َِ ٥حًَّی ُٗتٔ َ١
رفمَی ب ٔ َ٤ا ک َ َ
ََ

اوبرکبنبرضننبایبرضن،اہرفؿنبدبعاہللنبدمحمنبراعف،دبعنبدیمح،اہمشنباقمس ،امیلسؿنبریغمہ،اثتب ،رضحتاسننب
امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن تستہ وک اج اس انب رک اجیھب اتہک فہ دےھکی ہک اوبایفسؿ اک
اقہلفایکرکاتےہ۔سپبجفہفاسپآ اوتریمےافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک ااوکیئیھبرھگںیمہناھت۔رافیےتہکںیہہک
ش
ںیم ںیہن اجاتن ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلعفملس یک ازفاج ںیم ےس ضعب اک ا تبئی ایک اھت  ا ںیہن۔ سپ
اس ےن آرک اسری ابت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ یک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی الےئ افر اراشد رفام ا ےب
کش ںیمہ اکی زیچ یک رضفرت ےہ سپ سج ےک اپس اینپ  ااری وہ وت فہ امہرے اسھت  اار وہ رک ےلچ۔ سپ ولگ دمہنی یک دنلبی

ےسیہآپیلصاہللہیلعفملسےساینپ اارویںوکشیپرکےنیکااجزتبلطرکےنےگلوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیہن،
رصػفیہ اسھت ںیلچ نج ےکاپس  اار اں وموجد وہں۔سپ ر اؽ اہلل ےک احصہب ےلچ اہیں کت ہک رشمنیک ےس ےلہپ یہ اقمؾ
دبر رپ چنہپ ےئگ بج رشمک آےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم اس فتق کت شیپ دقیم ہن رکے
بجکتںیمہنآےگڑبوھںسپبجرشمنیکرقبیآےئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااستنجیک رطػڑبوھسج
یک وچڑایئ آامسؿ ف زنیم ےک ربارب ےہ ریمع نب امحؾ ااصنری ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! تنج یک وچڑایئ آامسؿ ف زنیم یک
وچڑایئےکرباربےہ؟آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا اہں۔اسےن اہکفاہفاہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن رفام اےھجتاس ہملک
نیسحت ےنہک رپ سکزیچ ےنااھبراےہ ،اسےن رعض ایکاے اہللےکر اؽ ںیم ےن ہملک رصػتنجفاولںںیموہےنیکادیم ںیم
اہکےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتالہتنجںیمےسےہوتریمعےناےنپےلیھتےسھچکوجھکرںیاکنؽرکاںیہناھکانرشفعایک
رھپ اہک ارگ ںیم اؿ وجھکرفں ےک اھکےنکت زدنہ راہ وت ہی تہب یبمل زدنیگ وہیگ رھپ اوہنں ےن اےنپ اپس وموجد وجھکرفں وک کنیھپ د ا
رھپاکرففںےسڑلےتوہےئدیہشرکد ےےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبرضننبایبرضن،اہرفؿنبدبعاہللنبدمحمنبراعف،دبعنبدیمح،اہمشنباقمس،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحت
اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دیہشےکےئلتنجےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 419

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِمٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،جٌرف ب ٩س٠امی ،٪ابوً٤زجونی ،ابوبرک ،حرضت ًبساہلل بٗ ٩یص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤یِم َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
رف بِ ُ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
ُّ
رضة ٔا ُِ ٌَ ٟس ِّو َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ُسََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
رک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َوص َُو ب ٔ َح ِ َ

اٟش ُی ٔ
وسی آَ ِ ٧ت
وٖ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ ١رثُّ ا َِ ٟض ِی َئةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا َُ ٣
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َت ِح َت ه ًَٔل ُّٔ ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَبِ َو َ
َّ
َّ
َ
َ
َقأ ُ ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
رس
اٟش ًَل َ ٦ث ُ ََّ َ َٛ ٥
رف َج ٍَ إلٔ َی أ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ
َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ص َذا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َ ٢
َ ُ
َرض َب بٔطٔ َحًَّی ُٗتٔ َ١
َجٔ ََِ ٩س ِی ٔٔطٔ َٓأ َِ٘ ٟا ُظ ث ََّ ٣َ ٥شی بٔ َش ِی ٔٔطٔ إلٔ َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ َ َ

ییحینبییحییمیمت،ہبیتقنبدیعس،رفعجنبامیلسؿ،اوبرمعوجین،اوبرکب،رضحتدبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ںیم ےن اےنپ ابپ ےسدنمش ےکاقمہلب ےک فتق انس فہ رفام رےہ ےھتہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش تنج ےک
درفازے ولتارفں ےک اسےئ ےک ےچی ںیہ ہی نس رک اکی ہتسخ احؽآدیم ےن ڑھکے وہ رک اہک اے اوبومیس! ایک  م ےن وخد ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہاوہنںےن اہکاہںوتفہآدیم اےنپاسویھتںےک اپس ولاٹافراںیہناہک ںیم موکمالؾ
رکاتوہںرھپاسےناینپولتاریکایمؿوکوتڑرککنیھپد ارھپاینپولتارےلرکدنمشیکرطػالچافرڑلےتڑلےتدیہشوہایگ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،ہبیتقنبدیعس،رفعجنبامیلسؿ،اوبرمعوجین،اوبرکب،رضحتدبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دیہشےکےئلتنجےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 420

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتًٔ ،٥ا ،٪ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اض إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢جا َئ ْ َ ٧

َّ
اٟش ََّ ٨ة ٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥س ِبٌْٔ َن َر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ٥
ْق َ
آَ ٪و ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا أَ ِ ٪ابِ ٌَ ِث َ٨َ ٌَ ٣ا رٔ َج ّاَّل ي ٌَُ ِّ٤ُ ٠وَ٧ا ا ِِ ُ ٟ
و ٪ب ٔ َّ
ئ ٓ ََی َـ ٌُوُ َ ٧ط فٔی
ُو ٪بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ا َِّ ُ ٟ
وَ ٪وکَاُ ٧وا بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َیحٔیئ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١ی َت ٌَ ََّ ٤ُ ٠
آَ ٪ویَ َت َس َار ُس َ
ْق َ
ْقا ُئ ٓ ٔیض ٔ َِ ٥خالٔی َ َ
ْقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
رح ْاَ ٦ي ِ َ
اٟل ٌَ َأِ ٦لَصِ َّٔ ُّ ١
و ٪بٔطٔ َّ
ئ ٓ ََب ٌَ َث ُض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْقا ٔ
وَ َٓ ٪یبٔی ٌُوَ٧طُ َو َي ِظتَرُ َ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َو َی ِح َت ٔلبُ َ
اٟؼٔةٔ َوَ َ ُٔ ٠ِ ٔ ٟ
َّ
َ
ٔیت
ک َو َرؿ َ
رفؿٔی َ٨ا ًَ َِ ٨
إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٌََ ٓ ٥ز ُؿوا َُ ٟض َِ َ٘ َٓ ٥تُ٠وص ُِِ َٗ ٥ب َ ١أَ ِ ٪یَ ِبُِ ُ٠وا ا ِ٤َ ٟک َ َ
اَ٘ َٓ ٪اُٟوا اُ ٠ٟض َّ ٥بَ ِّ٨َّ ًَ ِّ ٠ا َ٧ب ٔ َّی َ٨ا أَّ٧ا َٗ ِس َٟٔ٘ی َ٨ا َک َ َ
َّ
رح ْآُ ٦زِ ُت َو َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
رحا ّ٣ا َخا َ ٢إَٔ َ ٧ص َٔ ٩ِ ٣خ ِٔٔ ٠طٔ ٓ ََل ٌَ َُ ٨ط بٔزُ ِٕ ٣ح َحًی أَ ِنٔ ََذ ُظ َٓ َ٘ا ََ َ ٢
ًَ َّ٨ا َٗا ََ ٢وأَتَی َر ُج َْ َ ١
َّ
َّ
ُ
َ
َّ َ
ک
رفؿٔی َ٨ا ًَ َِ ٨
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ل ِػ َحابٔطٔ إ ٔ َّ ٪إ ٔ ِخ َواِ َٗ ٥ِ َٜ٧س ُٗتُٔ٠وا َوإُٔ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا اُ ٠ٟض َّ ٥بَ ِّ٨َّ ًَ ِّ ٠ا َ٧ب ٔ َّی َ٨ا أَّ٧ا َٗ ِس َٟٔ٘ی َ٨ا َک َ َ

ٔیت ًَ َّ٨ا
َو َرؿ َ

دمحمنب اح م،افعؿ،امحد،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکھچکولوگںےنیبنیلصاہللہیلعفملسیک
دختمںیماحرضوہرکرعضایکآپیلصاہللہیلعفملسامہرےاسھتھچکآدیمجیھبدںیوجںیمہرقآؿفتنسیکمیلعتدںیوتآپ
یلصاہللہیلعفملسےناؿ ےکاسھتااصنرںیمےسرتسآدیمجیھبد ےںیہنجرقاءاہکاجاتاھتافراؿںیمریمےامومںرضحترحاؾ
ریضاہللیھبےھترقآؿزپےتھےھتافرراتوکدرسفدترسیافرمیلعتفملعتںیموغشمؽرےتہےھتافردؿےکفتقاپینالرکدجسم

ںیمڈاےتلےھتافرلگنجےس زکل اںالرکاںیہن رففتخ رکدےتیافراسےسالہوا افر  ءااءےکےئلاھکےنیک زیچںیرخدیےت
ےھتوتیبنیلصاہللہیلعفملس ےناںیہنافکریکرطػجیھبد اافراںیہنزنمؽوصقمرکت ےنچنہپےسےلہپ یہافکرےن ہلمحرکےکدیہش
رکد اوتاوہنںےناہکاےاہللامہراہیاغیپؾامہرےربمغیپیلصاہللہیلعفملسکت اچنہدےہکمہھجتےسالماقترکےکچںیہافرمہھجت
ےسرایضںیہافروتمہےسرایضوہ اکےہایسدفراؿاکیآدیمےنآرکرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےکامومںرضحترحاؾ
ریض اہلل ےک ےھچیپ ےس اس رطح زینہ امرا ہک فہ آراپر وہایگ وت رحاؾ ریض اہلل ےن اہک رب ہبعک یک مسق ںیم اکایمب وہایگ اس فتق
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب ےس رفام ا ےب کش اہمترے اھبویئں وک لتق رکد ا ایگ ےہ افر ےب کش اوہنں ےن ہی اہک
ےہ اے اہلل امہری رطػ ےس ہی اغیپؾ امہرے ربمغیپ یلص اہلل ہیلع فملس کت  اچنہ دے ہک مہ ھجت ےس الماقت رک ےکچ ںیہ افر مہ ھجت
ےسرایضوہےکچںیہافروتمہےسرایضوہ اکےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،افعؿ،امحد،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دیہشےکےئلتنجےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 421

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،ثابت ،ا٧ص ،حرضت ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َّ َ
َّ َ
َّ َ
یت بٔطٔ ٥َِ ٟ
ِم َّأ ٟذی ُس ُِّ ٤
و َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥حسث َ٨ا بَ ِضزْ َحسث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثاب ٔ ٕت َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أْ َ ٧ص ًَ ِّ َ
َي ِظ َض ِس ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِس ّرا َٗا ََٓ ٢ظَ ََِّ ٠ًَ ٙیطٔ َٗا َ ٢أَ َّو ُِ ٣َ ٢ظ َض ٕس َطض ٔ َس ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اب
َو َس َُُّ ٥َ ٠ی ِِّب ُت ًَ ُِ ٨ط َوإ ٔ ِ ٪أَ َران ٔ َی اہللُ َِ ٣ظ َض ّسا ٓ ٔ َامی َب ٌِ ُس ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ َْٟ ٥َ ٠رانٔی اہللُ َ٣ا أَ ِػ ََٗ ٍُ ٨ا َََ ٓ ٢ض َ
أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ِ َُْ ٢ر َصا َٗا ََٓ ٢ظَ ض ٔ َس ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أُحُ ٕس َٗا ََٓ ٢ا ِس َت ِ٘ َب ََ ١س ٌِ ُس بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
و ٪أ ُ ُح ٕس َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َت َُ ٠ض َِ ٥حًَّی ُٗتٔ ََٗ ١ا ََُ ٓ ٢و ٔج َس فٔی َج َش ٔسظ ٔ بٔ ِـ ٍْ
أَْ َ ٧ص یَا أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو أَیِ ََ٘ َٓ ٩ا ََ ٢واصّا ٟٔزٔیحٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ ٔج ُس ُظ ُز َ
ْعٓ ُِت أَخٔی إ ٔ ََّّل بٔب َ َ٨أ٧طٔ َوَ٧زََِ ٟت
اٟزبَ ِّی ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت أ ِ ٨َّ ٟ
َوثَ َ٤اَُ ٧و ٩ِ ٣ٔ ٪بَْ ِ ٔن َ ِ
ُضبَ ٕة َوكَ ٌِ َٕ ٨ة َو َر َِ ٣ی ٕة َٗا ََ٘ َٓ ٢اَِ ٟت أ ُ ِخ ُت ُط ًَ ََّ ًٔ٤ی ُّ
رض ٓ ََ٤ا َ َ
اَ ٢ػ َسُٗوا َ٣ا ًَا َص ُسوا اہللَ ًََِ ٠یطٔ َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ َٗ ٩ِ ٣َ ٥ضی ِ َ ٧ح َبطُ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ی َِ ٨ت ٔوزُ َو َ٣ا بَ َّسُٟوا َت ِبس ّٔیًل َٗا ََٓ ٢کَاُ ٧وا
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة رٔ َج ْ

یُ َز ِو َ ٪أََ َّ ٧ضا َ٧زََِ ٟت ٓ ٔیطٔ َوفٔی أَ ِػ َحابٔطٔ

دمحم نب اح م،زہب ،امیلسؿ نب ریغمہ ،اثتب ،اسن ،رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل

ہنعےناہکریمےاساچچےناہکنجےکانؾرپریماانؾراھکایگافرفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتزغفہدبرںیمرشکیہن
وہےکسےھتسجاکاںیہنتہباوسفساھتہکہیفہرعمہکاھت سجںیمر اؽاہللوترشکیےھتنکیلںیمریغاحرضاھتاہںارگاہللےن
ےھجم اس ےک دعب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہایہ ںیم وکیئرعمہک داھک ا وت اہلل دھکی ےل اگ ہک ںیم ایکرکات وہں وت فہ اس ےک
العفہ وکیئاملکتےنہکےسڈرےسپفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتزغفہادحںیمرشکیوہےئوترضحتاسنریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےن رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اے اوبرمعف اہکں اج رےہ وہ ےھجم وت ادح یک رطػ
ےس تنج یک وخوبش آ ریہ ےہ رھپ فہ افکر ےس ڑلے اہیں کت ہک دیہش وہ ےئگ افر اؿ ےک مسج ںیم زینفں افر ریتفں ےک ایس ےس
ز ادہ زمخ اپےئ ےئگ افر اؿ یک نہب ریمی وھپیھپ رعیب تنب رضن ےن اہک ہک ںیم اےنپ اھبیئ وک رصػ اؿ ےک وپرفں ےس یہ اچہپؿ یکس
اسومہعقرپہیآتیانزؽوہیئاملسمونںںیمےسضعبفہآدیمںیہوہنجںےناہللایکوہافدعہاچسرکداھک ااؿںیمےسضعبفہںیہ
وہنجںےناینپذنروکوپراایکافرضعبفہںیہوجااظتنررک رےہںیہافراوہنںےناےنپفدعہںیموکیئردفدبؽہنایکاحصہبرکاؾامگؿ
رکےتےھتہکہیآتیرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعافراؿےکاسویھتںےکقلعتمانزؽوہیئیھت۔
رافی  :دمحمنباح م،زہب،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،اسن،رضحتاثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہللےکدنییکرسدنلبیےکےئلاہجدرکاتےہفہاہللےکراہتسںیماہجدرکؿ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجصخشاہللےکدنییکرسدنلبیےکےئلاہجدرکاتےہفہاہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 422

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ
َ
َُّ ٣ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ َٕٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َُ َ ٣
ْعاب ٔ ًّیا أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا
وسی اِلِ ِط ٌَز ٔ ُّی أ ََّ ٪ر ُج ًّل أ ِ َ
َ ُ ْٟٔ ١ری َ٣کَاُ ُ ٧ط ٓ ََ ٩ِ ٤فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ُ ١ي َ٘ات ٔ ُ
َک َواَّ ٟز ُج ُ
ُ ١ي َ٘ات ٔ ُ
َ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َِ ٠ٟٔ ١واَّ ٟز ُج ُ
 ١يُ َ٘ات ٔ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ اَّ ٟز ُج ُ
ُ ٔ ٟ ١ی ِذ َ َ
و ٪کَُ ٤َ ٔ ٠ة اہللٔ أَ ًِل َی َٓ ُض َو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َت ََ ٔ ٟ ١تَ ُٜ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحم نبرفعج،ہبعش،رمعف نبرمہ ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک اکیارعایب ےن یبن

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلعفملس اکی آدیم تمینغ احلص رکےن ےک ےئل
ڑلاتےہدفرساآدیمانومریافررہشتےکےئلڑلاتےہ رسیتاآدیموجاینپاجشتع داھکےنےکےئلڑلاتےہاؿ ںیمےسوکؿےہ
وجاہللےکراےتسںیمڑلےنفاالےہوتر اؽاہللرفام اوجاہللےکدنیوکدنلبرکےنےکےئلڑلاتےہفیہاہللےکراہتسںیماہجدرکےن
فاالےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجصخشاہللےکدنییکرسدنلبیےکےئلاہجدرکاتےہفہاہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 423

راوی  :ابوبرک ب ٩ابوطیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س بًً ٩لء ،اسح ،ٙابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت
ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و٪
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َخ َ
ئ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
وسی َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ٔ١
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َُ ٣

 ١رٔ َی ّ
ک فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َت َ١
ائ أَ ُّی ذََ ٔ ٟ
َ ١حَّ ٔ٤ی ّة َو ُي َ٘ات ٔ ُ
َ ١ط َحا ًَ ّة َويُ َ٘ات ٔ ُ
ُي َ٘ات ٔ ُ
و ٪کَُ ٤َ ٔ ٠ة اہللٔ ه ٔ َی ا َِِ ٠ٌُ ٟیا َٓ ُض َو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
َ ٔ ٟتَ ُٜ
اوبرکبنباوبہبیش،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبالعء،ااحسؼ،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس آدیم ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وج اجشتع ےک ےئل ڑلات ےہ افر دفرسا
بصعتیکانب رپڑلاتےہ افر رسیتار ااکریےکےئلڑلات ےہاؿ ںیمےسوکؿاہللےک راہتسںیماہجدرکےنفاالےہ وتر اؽاہلل یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اوجاہللےکدنیافرہملکیکدنلبیفتمظعےکےئلڑلاتےہدقیقتاافہاہللےکراہتسںیمڑلےنفاالےہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبالعء،اقحس،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،رضحتاوبومیسارعشیریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجصخشاہللےکدنییکرسدنلبیےکےئلاہجدرکاتےہفہاہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 424

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

وسی َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َُ ٣
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ُ ١ي َ٘ات ٔ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٟزَّ ُج ُ
٨َّ ٣ٔ ١ا َط َحا ًَ ّة ٓ ََذ َ َ

ااحسؼ نباربامیہٰ،یسیع نبویسن،اشمع،قیقش،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیےہہک مہ ےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسمہںیمےساکیآدیماجشتعداھکےنےکےئل
ڑلاتےہرھپایسرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع،قیقش،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجصخشاہللےکدنییکرسدنلبیےکےئلاہجدرکاتےہفہاہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 425

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخبَرََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣

رف َٓ ٍَ َرأِ َس ُط إَِٔ ٟیطٔ
َ َُ ١ـ ّبا َويُ َ٘ات ٔ ُ
 ١يُ َ٘ات ٔ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٟ٘تا ٔ ٢فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ ١حَّ ٔ٤ی ّة َٗا ََ َ ٢

و ٪کَُ ٤َ ٔ ٠ة اہللٔ ه ٔ َی ا َِِ ٠ٌُ ٟیا َٓ ُض َو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
اَٗ ٪ائ ّٔ٤ا َٓ َ٘ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َت ََ ٔ ٟ ١تَ ُٜ
َو َ٣ا َر َٓ ٍَ َرأِ َسطُ إَِٔ ٟیطٔ إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ ک َ َ

ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،اوب ومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےس اہلل ےک راہتس ںیم اہجد ف اتقؽ رکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رعض ایک اکی فہ آدیم ےہ وج ہصغ یک فہج ےس ڑلات ےہ
دفرسابصعتیکانبرپڑلاتےہآپیلصاہللہیلعفملسےناسیکرطػرسااھٹ اافررسابمرکاسفہجےسااھٹ اہکفہڑھکاوہااھتافر
اراشدرفام اوجصخشاہللےکہملکےکدنلبیےکےئلاہجدرکاتےہفیہاہللےکراہتسںیماہجدرکےنفاالےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،اوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجر ااکریافرومندامنشئےکےئلڑلاتےہفہمنہجاکقحتسموہاتےہ۔...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجر ااکریافرومندامنشئےکےئلڑلاتےہفہمنہجاکقحتسموہاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،حارث ،خاٟس ب ٩حارث ،اب ٩جزیخ ،یو٧ص ب ٩یوسٕ ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،ابوہزیزہ ،حرضت س٠امی٪
ب ٩يشار

ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یُو ُس َ
اٟظا ٔ ٦أَ ُّی َضا َّ
 ١أَصِ َّٔ ١
اٟظ ِی ُذ َح ِّسث ِ َ٨ا َح ٔسی ّثا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َي َشا ٕر َٗا ََ ٢ت َ َّ
اض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ٧ات ٔ ُ
رف َ ٚاُ ٨َّ ٟ

ض ُي ِ٘ َضی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًََِ ٠یطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
ک َحًَّی ا ِست ُِظض ٔ ِس ُت َٗا ََ َٛ ٢ذبِ َت
است ُِظض ٔ َس َٓأت ُ َٔی بٔطٔ ٓ ٌََ َّز َٓ ُط ن ٌَٔ َ٤طُ ٓ ٌََ َزٓ ََضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ًََِ ٠ٔ٤ت ٓ َٔیضا َٗا ََٗ ٢ا َتُِ ٠ت ٓ ٔی َ
َر ُج ِْ ١
یئ َٓ َ٘ ِس ٗٔی َ ١ث ُ َّ ٥أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ ٓ َُش ٔح َب ًَل َی َو ِجضٔطٔ َحًَّی أ ُ ِٟق ٔ َی فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو َر ُج َْ ١ت ٌَ َّ ٥َ ٠ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟو ًَ َُّ ٤َ ٠ط
َو َل َٔ ٨َّ ٜ
ک َٗا َتَِ ٠ت ِٔلَ ِ ٪يُ َ٘ا ََ ٢جز ٔ ْ
آَٗ ٪ا َ٢
آَٓ ٪أت ُ َٔی ب ٔطٔ ٓ ٌََ َّز َٓطُ ن ٌَٔ َُ ٤ط ٓ ٌََ َزٓ ََضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ًََِ ٠ٔ٤ت ٓ َٔیضا َٗا ََ ٢ت ٌَ َُّ ٤ِ ٠ت ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟو ًَ َُّ ٤ِ ٠ت ُط َو ََ
َقأِ ُت ٓ َ
ْق َ
ْق َ
ٔیک ا ِِ ُ ٟ
َقأَ ا ِِ ُ ٟ
َو َ َ
ََ ٛذبِ َت َو َل َّٔ َ ٨َّ ٜ
آُ ٔ ٟ ٪ی َ٘ا َ ٢ص َُو َٗارٔئْ َٓ َ٘ ِس ٗٔی َ ١ث ُ َّ ٥أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ ٓ َُش ٔح َب ًَل َی َو ِجضٔطٔ َحًَّی
ْق َ
َقأِ َت ا ِِ ُ ٟ
ک َت ٌََ ٤ِ ٠ت ا ُِ ٔ ٟ ٥َِ ٠ٌٔ ٟی َ٘ا ًََ ٢اَ ٥ْ ٔ ٟو َ َ
أ ُ ِٟق ٔ َی فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو َر ُج َْ ١وسَّ ٍَ اہللُ ًََِ ٠یطٔ َوأَ ًِ َلا ُظ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َٔ ٨
اٖ ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢ک ُ ِّ٠طٔ َٓأت ُ َٔی بٔطٔ ٓ ٌََ َّز َٓ ُط ن ٌَٔ َُ ٤ط ٓ ٌََ َزٓ ََضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ًََِ ٠ٔ٤ت ٓ َٔیضا
ک ٓ ٌَََِ ٠ت ُ ٔ ٟی َ٘ا َ ٢ص َُو َج َوا ْز َٓ َ٘ ِس ٗٔی َ١
ک َٗا ََ َٛ ٢ذبِ َت َو َل َٔ ٨َّ ٜ
َٗا َ٣َ ٢ا َت َز ُِ ٛت َٔ ٩ِ ٣سبٔی ٕ ١تُ ٔح ُّب أَ ِ ٪یُ َِٔ ٓ ََٙ ٔ٨یضا إ ٔ ََّّل أَ ِن َٔ ِ٘ ُت ٓ َٔیضا ََ ٟ
ث ُ َّ ٥أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ ٓ َُش ٔح َب ًَل َی َو ِجضٔطٔ ث ُ َّ ٥أ ُ ِٟق ٔ َی فٔی ا٨َّ ٟارٔ
ییحینببیبح،احرث،اخدلنباحرث،انبرججی،ویسننبویفس،امیلسؿنباسیر،اوبرہریہ،رضحتامیلسؿنباسیرےسرفاتی
ےہ ہک بج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ولگ دفر وہ ےئگ وت اؿ ےس الہ اشؾ ںیم ےس انلت انیم آدیم ےن اہک اے خیش
آپںیمہایسیدحثیایبؿرفامںیئوجآپےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےس ینوہ وت اوہنںےناہک ںیمےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہک ماتمےکدؿسجاکبسےسےلہپہلصیفایکاجےئاگفہدیہشوہاگاےسال ااجےئاگافراےساہللیک
ںیتمعن وتجایئاجںیئ یگ فہ اںیہن اچہپؿ ےل اگ وت اہللرفامےئ اگ وت ےن اؿوتمعنں ےک وہےت وہےئ ایکلمع ایکفہ ےہک اگ ںیم ےن ریتے

راہتسںیماہجدایکاہیںکتہکدیہشوہایگاہللرفامےئاگوتےنوھجٹاہکہکلبوتوتاسےئلڑلاتراہہکےھجتاہبدراہکاجےئقیقحتفہاہکاج
 اک رھپ مکح د ا اجےئ اگ ہک اےس ہنم ےک لب ٹیسھگ رک منہج ںیم ڈاؽ دف اہیں کت ہک اےس منہج ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ افر دفرسا صخش
سجےنملعاحلصایکافراےسولوگںوکاھکس اافررقآؿرکمیزپاھاےسال ااجےئاگافراےساہللیکںیتمعنوتجایئاجںیئیگفہاںیہن
اچہپؿےلاگوتاہللرفامےئاگوتےناؿوتمعنںےکوہےتوہےئایکلمعایک فہےہکاگںیم ےنملعاحلصایکرھپاےسدفرسںوکاھکس ا
افر ریتی راض ےک ےئل رقآؿ دیجم زپاھ اہلل رفامےئ اگ وت ےن وھجٹ اہک وت ےن ملع اس ےئل احلص ایک ہک ےھجت اعمل اہک اجےئ افر رقآؿ
اس ےک ےئل زپاھ ہک ےھجت اقری اہک اجےئ  ا ہی اہک اج  اک رھپ مکح د ا اجےئ اگ ہک اےس ہنم ےک لب اٹیسھگ اجےئ اہیں کت ہک اےس منہج
ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ افر رسیتافہ صخش وہاگ سج رپ اہلل ےن فتعسیک یھت افر اےس رہ مسق اک امؽ اطع ایک اھت اےس یھب ال ااجےئ اگ افر
اےساہللیکںیتمعنوتجایئاجںیئیگفہاںیہناچہپؿےلاگاہللرفامےئاگوتےناؿوتمعنںےکوہےتوہےئایکلمعایکفہےہکاگںیمےن
ریتے راہتس ںیم سج ںیم رخچ رکان ےھجت دنسپ وہ ریتی راض احلص رکےن ےک ےئل امؽ رخچ ایک اہلل رفامےئ اگ وت ےن وھجٹ اہک ہکلب وت
ےنااسیاسےئلایکہکےھجتیخساہکاجےئقیقحتفہاہکاج اکرھپمکحد ااجےئاگہکاےسہنمےکلباٹیسھگاجےئاہیںکتہکاےسمنہج
ںیمڈاؽد ااجےئاگ۔
رافی  :ییحینببیبح،احرث،اخدلنباحرث،انبرججی،ویسننبویفس،امیلسؿنباسیر،اوبرہریہ،رضحتامیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجر ااکریافرومندامنشئےکےئلڑلاتےہفہمنہجاکقحتسموہاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 427

راوی ً :لی ب ٩خرش ،٦ححاد ب٣ ٩ح٤س ب ٩جزیخ ،یو٧ص ب ٩یوسٕ ،س٤٠ا ٪ب ٩يشار ،حرضت س٠امی ٪ب ٩يشار رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
رش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟححَّا ُد َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یُو ُس َ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
اض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ٧ات ٔ َّْ ١
اٟظام ٔ ُّی َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َخأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
َي َشا ٕر َٗا ََ ٢ت َ َّ
رف َد اُ ٨َّ ٟ
یلعنبرشخؾ،اجحجنبدمحمنبرججی،ویسننبویفس،املسؿنباسیر،رضحتامیلسؿنباسیرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہ
ہکاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسبجولگدجاوہےئگوتاؿےسانلتانیماشیمےناہکابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،اجحجنبدمحمنبرججی،ویسننبویفس،املسؿنباسیر،رضحتامیلسؿنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلےنفاولںںیمےسےسجتمینغیلمافرےسجہنیلمدفونںےکدقماروثابےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ڑلےنفاولںںیمےسےسجتمینغیلمافرےسجہنیلمدفونںےکدقماروثابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 428

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساہلل ب ٩یزیس ،ابوًبساٟزح ،٩٤حیوة ب ٩رشیح ،ابوہانی ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی صَإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس أَبُو ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َُٔ ٩ِ ٣ازٔ َی ٕة َت ِِزُو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ

َّ
َخة ٔ َو َی ِب َقی َُ ٟض ِ ٥اُّ ٟثُ ُ٠ث َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ي ُٔؼیبُوا ََُ ٔ ٨یّ ٤ة َت َُّ َٟ ٥ض ِ ٥أَ ِجزُص ُِ٥
َٓ ُی ٔؼیبُ َ
و ٪ا َِ ٔ ٨َِ ٟیَ ٤ة إَّٔل َت ٌَ َّحُ٠وا ثُُ٠ثَ ِی أَ ِجزٔص ِِٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اْل ٔ َ

دبعنبدیمح،دبعاہللنبسیدی،اوبدبعارلنمح،ویحةنبرشحی،اوباہین،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجرکشلاہللےکراہتسںیمڑلےنےک ےئلاجےئرھپاںیہنتمینغلماجےئوتاےسآرختےک
وثابںیمےسدفاہتیئایسفتقلماجاتےہافراکیاہتیئابح رہاجاتےہافرارگاںیہنتمینغہنےلموتاؿےکےئلاؿاکوثابوپرا
وپراابح رہاجاتےہ
رافی  :دبعنبدیمح،دبعاہللنبسیدی،اوبدبعارلنمح،ویحةنبرشحی،اوباہین،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ڑلےنفاولںںیمےسےسجتمینغیلمافرےسجہنیلمدفونںےکدقماروثابےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 429

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم ،اب ٩ابی ٣زی٧ ،٥آٍ ب ٩یزیس ،ابوہانی ،ابوًبساٟزح ٩٤حبلی ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
یس َح َّسثَىٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ َح َّسثَىٔی أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
یِم َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
رسیَّ ٕة َت ِِزُو َٓ َت ِِ ََ ٥ُ ٨و َت ِش َ ٥ُ ٠إ ٔ ََّّل
ا ُِ ٟحبُل ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َُٔ ٩ِ ٣ازٔ َی ٕة أَ ِو َ ٔ

ورص ُِ٥
کَاُ ٧وا َٗ ِس َت ٌَ َّحُ٠وا ثُُ٠ثَ ِی أ ُ ُجورٔص َِٔ ٥و َ٣ا َُٔ ٩ِ ٣ازٔیَ ٕة أَ ِو َ ٔ
اب إ ٔ ََّّل َت َّ ٥أ ُ ُج ُ
رسیَّ ٕة تُ ِدٔ َُٔ ٙو ُت َؼ ُ
دمحم نب لہس یمیمت ،انب ایب رممی ،انعف نب سیدی ،اوباہین ،اوبدبعارلنمح یلبح ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجزغفہ ارکشلےکولگاہجدرکںیرھپفہامؽتمینغاحلصرکےکمالیتمےسفاسپ
آاجںیئوتاںیہنوثاباکدفاہتیئہصحایسفتقلماجاتےہافرسجزغفہ ارکشلےکولگاخیلفاسپآںیئافراصقنؿااھٹںیئ وتاؿ اک
ارجفوثابوپراوپراابح رہاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبلہسیمیمت،انبایبرممی،انعفنبسیدی،اوباہین،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکوقؽاامعؽاکدارفدماروتینںرپےہاؿاامعؽںیمج...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکوقؽاامعؽاکدارفدماروتینںرپےہاؿاامعؽںیماہجدےکاشلموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 430

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزہی٤٘٠ً ،٥ہ ب ٩وٗاؾ٤ً ،ز ب ٩خلاب ،حرضت
ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ئ َ٣ا َ َ ٧وی ٓ ََ ٩ِ ٤کَاِ َ ٧ت
اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا اِلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢بٔاَّ ٨ِّ ٟی ٔة َوإٔ٤َ َّ ٧ا َّٔل ِ٣ز ٔ ٕ
ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

صٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت صٔ ِح َزتُ ُط ُ ٔ ٟسَ ِ ٧یا ي ُٔؼیبُ َضا أَ ِو ا َِ ٣زأَة ٕ یَ َتزَ َّو ُج َضا َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َی َ٣ا
َصا َج َز إَِٔ ٟیطٔ
دبعاہللنبہملسمنببنعق،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنباربمیہ،ہمقلعنبفاقص،رمعنباطخب،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااامعؽاکدارفدمارتینرپےہرہصخشوکفیہےلماگسجیکاسےنتینیکسپ
سج صخش ےن رجہت اہلل افراس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل ےہ افر سج یک رجہت داین ےک ےئل وہیئ وت فہ اےس احلص
رکےاگ اتورتیکرطػوہیئاسےساکنحرکےنےکےئلوہیئوتفہاسےساکنحرکےلاگسپاسیکرجہتایسرطحرطػ
وہیگسجرطػرجہترکےنیکاسےنتینیکوہیگ۔

رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنباربمیہ،ہمقلعنبفاقص،رمعنباطخب،رضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکوقؽاامعؽاکدارفدماروتینںرپےہاؿاامعؽںیماہجدےکاشلموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 431

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،یث ،ابوربیٍ ًتکی ،ح٤از ب ٩زیس٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ث٘فی ،اسحا ٚب٩
ابزاہی ،٥ابوخاٟس اح٤ز ،س٠امی ٪ب ٩حیا٣ ،٪ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،حٔؽ بُ ٩یاث ،یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س بًً ٩لء
ہ٤سانی ،اب ٩سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪ز ب ٩خلاب رضی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ ابِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا
اب َي ٌِىٔی َّ
اٟث َ٘ف ٔ َّی ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ٩
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َّا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َح ِٔ ْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
و ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
اث َویَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َحی َ
ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َ٣إ ٔ ٟک
ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

اب ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیُ ِدبٔرُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َو ٌَِ ٣ى َی َحسٔیثٔطٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ

دمحم نب رحم نب اہمرج ،ثیل ،اوبرعیب عتکی ،امحد نب زدی ،دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب یفقث ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباخدل ارمح ،امیلسؿ نب

ایحؿ،دمحمنبدبعاہللنبریمن،صفحنبایغث،سیدینباہرفؿ،دمحمنبالعءہاین،انبایفسؿ،ییحینبدیعس،ایفسؿ،رمعنباطخب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،اؿ فلتخم اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل ضعب ااسدین ںیم ہی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب
ےنہیدحثیربنمرپڑھکےوہرکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتییک۔
رافی  :دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،اوبرعیبعتکی،امحدنبزدی،دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقث،ااحسؼنباربامیہ،اوباخدلارمح،امیلسؿ
نب ایحؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،صفح نب ایغث ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب العء ہاین ،انب ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،رمع نب
اطخبریض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکوقؽاامعؽاکدارفدماروتینںرپےہاؿاامعؽںیماہجدےکاشلموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 432

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠كَََ ٠ب َّ
اٟظ َضا َز َة َػازّٔٗا أ ُ ًِ ٔل َی َضا َوَِ ٟو ُ ٥َِ ٟت ٔؼ ِب ُط

ابیشؿنبرففخ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اسجصخشےندصؼدؽےساہشدتبلطیکاےساہشدتاکرہبتدےد ااجاتےہارگہچفہدیہشہنیھبوہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکوقؽاامعؽاکدارفدماروتینںرپےہاؿاامعؽںیماہجدےکاشلموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 433

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب ،ابورشیح ،سہ ١ب ٩ابی ا٣ا٣ہ ،حرضت سہ ١ب ٩ح٨یٕ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
َح ََ ٠َ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ َ ٢
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
رشیِ ٕح أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ َ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ

َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢سأ َ َ ٢اہللَ َّ
َک أَبُو َّ
ات ًَل َی َٔ
اٟلاص ٔز ٔفٔی َحسٔیثٔطٔ
اٟظ َضا َز َة بٔ ٔؼ ِس ٕ ٚبَ َُّ َِ ٠ط اہللُ َ٨َ ٣ازٔ َُّ ٢
اٟظ َض َسا ٔ
ئ َوإ ٔ َِ ٣َ ٪
رفا ٔططٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

بٔ ٔؼ ِس ٕٚ

اوباطرہ،رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،اوبرشحی،لہسنبایباامہم،رضحتلہسنبفینحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا راشد رفام ا سج ےن اہلل ےس دصؼ دؽ ےس اہشدت امیگن وت اہلل اےس دہشاء ےک رمہبت کت  اچنہ دںی ےگ
ارگہچفہاےنپرتسبرپیہرماجےئاوبااطلرہےنرفاتیںیمدصبؼےکظفلاکذرکںیہنایک۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،اوبرشحی،لہسنبایباامہم،رضحتلہسنبفینحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہجدیکریغبافراہجدیکدںیلانمتےئکریغبرمایگاسیکذمتمےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجصخشاہجدیکریغبافراہجدیکدںیلانمتےئکریغبرمایگاسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 434

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سہ ٥ا٧لاكیً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،وہیب ٣کی٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،ابوػاٟح ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ِض ٕ ٥اِلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّی أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩و َص ِیبٕ ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
ات َوَ ٥َِ ٟي ِِز ُ َو ٥َِ ٟیُ َح ِّس ِث
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
اًَ ٪ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ٢
بٔطٔ َنٔ َِش ُط ََ ٣
ات ًَل َی ُط ٌِ َب ٕة ٔ ٩ِ ٣نَٔٔا َٕٗ ٚا َ ٢ابِ َُ ٩س ِض َٕٗ ٥ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٓن ُ َری أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ککَ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبدبعارلنمحنبمہسااطنیک،دبعاہللنبابمرک،فبیہیکم،رمعنبدمحمنبدکنمر،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجیکومتفاعقوہیئگافراسےناہجدایکافرہناسےکدؽںیماسیک
انمتوہیئوتفہ افنؼےکہبشرپ رمادبعاہللنبابمرکریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہاےسایخؽرکےتںیہہکہیمکحر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےکزامہنابمرکےکاسھتاخصاھت۔
رافی  :دمحمنبدبعارلنمحنبمہسااطنیک،دبعاہللنبابمرک،فبیہیکم،رمعنبدمحمنبدکنمر،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجصخشاہجدیکریغبافراہجدیکدںیلانمتےئکریغبرمایگاسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 435

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪جابز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ

رستُ ِٔ ٣َ ٥شْ ّرا َو ََّل َٗ َل ٌِت َُِ ٥واز ٔ ّیا إ ٔ ََّّل کَاُ ٧وا ََ ٥ِ ٌَُٜ ٣ح َب َش ُض ِ ٥ا َِ ٤َ ٟز ُق
فٔی َُزَاة ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٟز ٔ َج ّاَّل َ٣ا ٔ ِ
امثعؿنبایبہبیش ،رجری،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہیسکزغفہںیمیبنیلصاہللہیلع
فملسےکاسھتےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادمہنیںیمھچکولگںیہںیہنجامیبریےنرفکراھکےہنکیلسجہگجےس م
زگرےتوہ ایسکفادیوکےطرکےتوہوتفہاہمترےاسھتوہےتںیہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
وجصخشاہجدیکریغبافراہجدیکدںیلانمتےئکریغبرمایگاسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 436

ًیسی ب ٩یو٧ص،
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوسٌیس اطخ ،وٛیٍ ،اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥
اً٤ع ،وٛیٍ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
رش ُٛو ُ٥ِ ٛ
یٍ إ ٔ ََّّل َ ٔ
فٔی اِلِ َ ِجز ٔ
ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،فعیک ،اس دنس ےس یھب ہی
دحثیایسرطحرفاتییکیئگےہنکیلرضحتفعیکیکدحثیںیمےہہکفہارجفوثابںیماہمترےرشکیوہےتںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجش،فعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع،فعیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسرںیماہجدرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دنمسرںیماہجدرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 437

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اسحً ،ٙبساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

رحاَ ٕ ٦ت ِح َت ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
رحا ٕ ٦ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٠ِ ٣ح َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
آَ ٪ت ُِلٌ ُُٔ ٤ط َوکَاِ َ ٧ت أ ُ َُّ َ ٦
ًَ ١ل َی أ ُ َِّ َ ٦
ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٓأَك ِ ٌَ َِ ٤تطُ ث ُ ََّ ٥جََ ٠ش ِت َتِٔلٔی َرأِ َس ُط َٓ ََ ٨اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ْع ُؿوا ًَل َ َّی ُُزَا ّة فٔی َسبٔی ٔ١
است َِی َ٘ َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
ک َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ي ُِـحَٔ ُٜ
اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َِّ ٥
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َْ َ ٧ ٢
ک أَیَّ ُض َ٤ا َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
رسة ٔأَ ِو ِٔ ٣ث َ ١ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک ًَل َی اِلِ َ ٔ َّ
َح ُُ٠٣وکّا ًَل َی اِلِ َ ٔ َّ
و ٪ث َ َبخَ َص َذا ا َِ ٟب ِ ٔ
اہللٔ َی ِز َٛبُ َ
رسة ٔ َي ُظ ُّ
ک یَا َر ُسو َ٢
است َِی َ٘ َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
ک َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ي ُِـ ٔحَ ُٜ
ا ِز َُ اہللَ أَ ِ ٪یَ ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض ََِ ٓ ٥س ًَا ََ ٟضا ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ َرأ ِ َسطُ َٓ ََ ٨ا ٦ث ُ َِّ ٥
ْع ُؿوا ًَل َ َّی ُُزَا ّة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢فٔی اِلِ ُول َی َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی
اہللٔ َٗا ََ٧ ٢ا ْض ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُ ٔ

َ
َ
َخ َج ِت
َح فٔی َز ٌََ ٣ُ ٩ٔ ٣او ٔ َی َة ٓ ُ ٔ
رحا ٕ ٦ب ٔ ُِ ٨ت َٔ ٠ِ ٣ح َ
ا ٪ا َِ ٟب ِ َ
رفَ ٔ ٛب ِت أ ُ َُّ َ ٦
ََص ًَ ِت ًَ َِ ٩زابَّت َٔضا ح ْٔ َن َ َ
ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أِ٧تٔ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َّوَ ْٟٔن َ َ

َح ٓ ََض َِ َٜ٠ت
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِ ٔ

ییحی نب ییحی ،امکل ،ااحسؼ  ،دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےناؾرحاؾتنباحلمؿےکاپسرشتفیےلاجےت ےھتافرفہآپیلصاہللہیلعفملسوکاھکانشیپرکیتںیھتافراؾرحاؾریض
اہللاعتٰیلہنعرضحتابعدہریضاہللاعتٰیلہنعنباصتمےکاکنحںیمںیھتاکیدؿ ر اؽ اہللاسےکاپسرشتفیےلےئگ وت
اس ےناھکان شیپایک رھپآپ یلصاہللہیلعفملس ےکرسابمرک ںیمامشل رکےنھٹیبںیئگ وتر اؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملس ا ےئگ رھپ
آپیلصاہللہیلعفملسےتسنہوہےئدیباروہےئفہیتہکںیہںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسوکسکابت
ےن اسنہ ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ ھجم رپ دنمسر ںیم ابداشوہں ےک وتختں یک اثمؽ
 اارویں رپ  اار وہ رک اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےت وہےئ داھکےئ ےئگ  ا اہک ابداشوہں ےک وتختں رپ  اار وہ رک یتہک ںیہ ںیم ےن
رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽیلص اہللہیلعفملس اہلل ےس داع رکںیہک فہ ےھجم اؿ ںیم ےس رکدے وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس
ےک ےئل داعیک رھپآپ یلص اہللہیلعفملس ےن اانپ رس ابمرک راھک افر  ا ےئگ رھپ ےتسنہ وہےئ دیبار وہےئ یتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک
اےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسوکسکابتےناسنہ اےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریمیاتمےکھچکولگےھجم
اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےت وہےئ داھکےئ ےئگ اسیج ہک یلہپ دہعف رفام ا اھت یتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل
ہیلعفملساہللےسداعرکںیہکفہےھجمیھباؿںیمےسرکدےآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاؿےکےلہپرگفہےسوہیگسپاؾ
رحاؾتنباحلم ؿرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع ےکزامہنںیم دنمسرںیم ااروہںیئگ بجفہدنمسر ےست ںیل وت اےنپاجونر ےس
رگرکااقتنؽںیئگ۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،اقحس،دبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دنمسرںیماہجدرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 438

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ح٤از ب ٩زیس ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص كی خاٟہ
حرضت ا ٦رحا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩ح َّب َ
َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠

ک َٓ ُُِ٘ ٠ت
َاست َِی َ٘ َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
رحاَ ٕ ٦وه ٔ َی َخا َُ ٟة إَٔ َ ٧ص َٗاَِ ٟت أَ َتاَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا ََ ٨ِ ٔ ً ٢سَ٧ا ٓ ِ
ًَ ِ ٩أ ُ َِّ َ ٦
رسة ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ا ِز َُ
َح کَا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک ًَل َی اِلِ َ ٔ َّ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َٗا َ ٢أُر ُ
و ٪هَ ِض َز ا َِ ٟب ِ ٔ
َ٣ا ي ُِـحَٔ ُٜ
ٔیت َٗ ِو ّ٣ا ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َی ِز َٛبُ َ
ک ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث ََ٘ ٣َ ١ا َٟتٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت
َاست َِی َ٘ َى أَي ِّـا َوص َُو َي ِـ َح ُ
اہللَ أَ ِ ٪یَ ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََٓ ٢إٔٔ َّ ٧ک ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥اَِ ٟت ث ُ ََّ َ ٧ ٥اِ ٓ ٦

َح َٓ َح َََ ٠٤ضا َُ ٌَ ٣ط
ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أَِ٧تٔ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ َّوَ ْٟٔن َٗا ََ َٓ ٢تزَ َّو َج َضا ًُ َبا َزةُ بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َب ٌِ ُس َٓ َِزَا فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َ
ََص ًَ ِت َضا َٓاَ ِ ٧س َّٗ ِت ًَُ ُ٘ ُ٨ضا
رفٔٛب َ ِت َضا ٓ َ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا أ َِ ٪جائ َ ِت ُ َِّقبَ ِت ََ ٟضا َب ِِ َْ ٠ة َ َ
فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،اسن نب امکل ،رضحت اسن یک اخہل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اؾ
رحاؾےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسامہرےاپسرشتفیالےئوتامہرےاپسولیقہلرفام اافرآپیلصاہللہیلعفملسےتسنہ
وہےئدیباروہےئوتںیمےنرعضایکاےاہللےکر  اؽیلصاہللہیلعفملسریمےامںابپآپیلصاہللہیلعفملسرپرقابؿوہں
آپیلصاہللہیلعفملسوکسکابتےناسنہ اےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجمےھجمریتیاتمںیمےساکیوقؾداھکیئیئگوج
ابداشوہںےکوتختںسک ےوتختںرپدنمسرںیم ااریرکرےہےھتںیم ےنرعضایکاہللےسداعامںیگنہکفہےھجمیھباؿںیمےس
رکدےآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاںیہنںیمےس ےہیتہکںیہآپیلصاہللہیلعفملسرھپ اےئگ افرایسرطح دیباروہےئ
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس پ س رےہ ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت یلہپ ابت یسیج ابت رفامیئ ںیم ےن رعض ایک
آپیلصاہللہیلعفملساہللےسداعامںیگنہکفہےھجمیھباؿںیمےسرکدےآپےنرفام اوتےلہپرگفہںیمےسوہیگرھپاسےکدعب
اؾرحاؾےسرضحتابعدہ نب اصتمےناکنحرکایلسپ بجاوہنںےندنمسریاہجد رشفعایکوتاؾرحاؾ وک یھب اےنپاسھت اار
رکےکےلےئگبجفہآںیئافراکیرچخاؿےکرقبیایکایگوتآپاسرپ ااروہںیئگوتاسےناںیہنرگاد اافراسےساؿیک

رگدؿوٹٹیئگ۔
رافی  :فلخنباشہؾ،امحد نبزدی،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ ،اسننب امکل ،رضحتاسنیکاخہلرضحت اؾرحاؾریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دنمسرںیماہجدرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 439

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجز ،یحٌی ب ٩یحٌیٟ ،یث ،یحٌی ب ٩سٌیس اب ٩حبا ،٪حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ كی
خاٟہ حرضت ا ٦رحا ٦ب٨ت ٠٣حا٪

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
َّا٩ِ ًَ ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩حب َ
َقی ّبا ٔ٣ىِّی ث ُ َّ٥
ا ٪أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ َ ٧اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َ ٔ
رحا ٕ ٦ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٠ِ ٣ح َ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩خا َٟتٔطٔ أ ُ َِّ َ ٦
َح
و ٪هَ ِض َز صَ َذا ا َِ ٟب ِ ٔ
است َِی َ٘ َى َیت ََب َّش َُٗ ٥اَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِؿ َح ََ ٜ
اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُ ٔ
ْع ُؿوا ًَل َ َّی َی ِز َٛبُ َ
ِ
ک َٗا َْ َ ٧ ٢
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس
اِلِ َ ِخ َ ٔ
رض ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دمحم نب رحم نب اہمرج،ییحی نبییحی ،ثیل،ییحی نبدیعس انب ةحؿ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنعیک اخہل رضحت اؾ رحاؾ تنباحلمؿ
ےسرفاتیےہہکاکیدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےرقبی اےئگرھپرکسماےتوہےئدیباروہےئوتںیمےنرعضایک
اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک سک ابت ےن اسنہ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم ریمی اتم ےک ھچک ولگ
داھکےئےئگوجاسزبسدنمسریکھٹیپرپ ااررےہےھتابح دحثیایسرطحایبؿیک۔
رافی  :دمحم نب رحم نب اہمرج ،ییحی نب ییحی ،ثیل ،ییحی نب دیعس انب ةحؿ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اخہل رضحت اؾ رحاؾ
تنباحلمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دنمسرںیماہجدرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 440

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرفً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

رف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَ ٪خا ََ ٟة إَٔ َ ٧ص ٓ ََو َؿ ٍَ َرأِ َسطُ ً ٔ َِ ٨س َصا َو َس َ
اٚ
َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ أَتَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ ََ ٨ة َٔ ٠ِ ٣ح َ
ا َِ ٟحس َ
َّا٪
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َو َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ

ییحینباویب،ہبیتقنبرجح،اامسلیعانبرفعج،دبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساسنیکاخہلتنباحلمؿےکاپسرشتفیالےئافراؿےکاپسرسرھکرک اےئگابح دحثیابمرہکزگر
یکچےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبرجح،الیعمسانبرفعج،دبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکراہتسںیمرہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیمرہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 441

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩بہزا ٦زارمی ،ابووٟیس كیاٟسیٟ ،یث ،اب ٩سٌس ،ایوب ب٣ ٩وسیٜ٣ ،حو ،٢رشحبی ١ب٩
س٤م ،حرضت س٤٠ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩بَ ِض َزاَّ ٕ ٦
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
رش ِحبٔی َ ١بِ ِّٔ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
اٟش ِٔ ٤م ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
أَ ُّی َ
وسی ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو َٕ ُ ٩ِ ًَ ٢
اَ ٪ي ٌِ َُ ُ٠٤ط َوأ ُ ِجز ٔ َی ًََِ ٠یطٔ رٔزِ ُٗ ُط َوأَ ٔ٩َ ٣
رٔبَ ُان َی ِوَ ٕ ٦وَِ ٟی َٕ ٠ة َخْ ِ ْر ٔٔ ٩ِ ٣ػ َیاَ ٔ ٦ط ِضز ٕ َوٗ ٔ َیا ٔ٣طٔ َوإ ٔ َِ ٣َ ٪
ات َج َزی ًََِ ٠یطٔ ًَ َُ ُ٠٤ط َّأ ٟذی ک َ َ
ا٪
ا َِّ َٔ ٟت َ
دبع اہلل نب دبعارلنمح نب رہباؾ داریم ،اوبفدیل سلا ،ی ،ثیل ،انب دعس ،اویب نب ومیس، ،لوحؽ ،رشلیبح نب  ،ط ،رضحت املسؿ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانساکیدؿراتیکوچ دیاریاکوثاب
اکی امہ ےک رفزفں افر ماؾ ےس الضف ےہ افر ارگ فہ رم ایگ وت اس اک فہ لمع اجری رےہ اگ وجفہرک راہ اھت افر اس اک رزؼ یھب اجری ایک

اجےئاگافراسیکربقوکونتفںےسوفحمظراھکاجےئاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحنبرہباؾداریم،اوبفدیلسلا ،ی،ثیل،انبدعس،اویبنبومیس،،لوحؽ،رشلیبحنب ،ط،رضحت
املسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اہللےکراہتسںیمرہپہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 442

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩رشیحً ،بسالرکی ٥ب ٩حارث ،ابوًبیسہ بً٘ ٩بہ ،رشحبی ١ب ٩س٤م ،س٤٠ا٪
خْر

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ِرک ٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی َس َة بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة
رشیِ ٕح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ُ ٩

ا ٪ا َِ ٟدْ ِر ٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َّ
رش ِحبٔی َ ١بِ ِّٔ ٩
وب بِ ٔ٩
اٟش ِٔ ٤م ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ًَ َِ ُ ٩
وسی
َُ ٣
اوباطرہ ،انب فبہ ،دبعارلنمح نب رشحی ،دبعارکلمی نب احرث ،اوبدیبعہ نب ہبقع ،رشلیبح نب  ،ط ،املسؿ ریخ ،اس ےس یھب ہی
دحثیایسرطحرمفیےہاسںیمرضحتاملسؿریخاکانؾذموکرےہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،دبعارلنمحنبرشحی،دبعارکلمینباحرث،اوبدیبعہنبہبقع،رشلیبحنب ،ط،املسؿریخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشاےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دہشاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 443

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

اٟرط ٔ َ
اٟظ َض َسا ُئ َخ َِ ٤ش ْة
رف َُ ٟط َو َٗا َُّ ٢
رط ٕیَ ٙو َج َس ُ ُِؼ ََ ٩ط ِو ٕک ًَل َی َّ ٔ
َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج ْ ١یَ ِ٤شٔی ب ٔ َ ٔ
یَٓ ٙأ َّ َ
رک اہللُ َُ ٟط َٓ َِ َ َ
َخ ُظ َٓظَ َ َ
ا ِِ ٤ٟل ٌُو َُ ٪وا ِِ ٤ٟب ُلو َُ ٪وا َِِ ٟز ٔ َُ ٚو َػاح ُٔب ا َِ ٟض ِسَ ٔ ٦و َّ
اٟظضٔی ُس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َ
َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اکی آدیم یسک راہتس ںیم
لچ راہ اھت ہک اس ےن راہتس رپ اکوٹنںفایل اکی ینہٹ زپی وہیئ اپیئ وت اےس راہتس ےس اٹہ د ا وت اہلل ےناس ےکاس لمع وک وبقؽ رکےت
وہےئ اےس اعمػ رک د ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دہشاء یک اپچن ااسقؾ ہی ںیہ اطتوؿ ںیم رمےن فاال ،ٹیپ یک امیبری ںیم
رمےنفاال،ڈفےنبفاال،یسکزیچےکےچیآرکرمےنفاالافراہللےکراہتسںیمدیہشوہےنفاال۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دہشاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 444

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
وَّ ٪
یس َٗا َ ٢إ ٔ َُّ ٪ط َض َسا َئ أ ُ ًَّٔ٣ی إٔذّا َٔ٠َ٘ ٟی َْٗ ١اُٟوا
اٟظض ٔ َ
یس ٓ ٔیَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُٗ ٩ِ ٣تٔ َ ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
َت ٌُ ُّس َ

ات فٔی
یس َو ََ ٣َ ٩ِ ٣
یس َو ََ ٣َ ٩ِ ٣
ات فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
ٓ ََ ٩ِ ٤صُ َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُٗ ٩ِ ٣َ ٢تٔ َ ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
َّ
یک ف ٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ أََّ٧طُ َٗا َ٢
یس َو ََ ٣َ ٩ِ ٣
ات فٔی ا َِ ٟب ِل ُٔ َٓ ٩ض َو َطض ٔ ْ
اٟلاًُو ُٔ َٓ ٪ض َو َطض ٔ ْ
یس َٗا َ ٢ابِ َُ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٥أَ ِط َض ُس ًَل َی أَب ٔ َ
یس
َوا َِِ ٟز ٔ ُ
یَ ٙطض ٔ ْ
زریہنبرحب،رجری ،لیہس ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ماےنپ
ےسدیہشےسکامشررکےتوہاحصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽوجاہللےکراہتسںیملتق ایکاجےئفہدیہشےہآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اایسیوصرتںیموتریمیاتمےکدیہشمکوہںےگاحصہبےنرعضایکرھپفہوکؿوہںےگآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اوجاہللےکراہتسںیملتقایکایگفہدیہشےہافروجاہللےکراہتسںیمرمایگفہیھبدیہشےہافروجاطتوؿںیمرمافہیھبدیہش
ےہافروجٹیپیکامیبریںیمرمایگفہیھبدیہشےہانبمسقمےناسدحثیںیمہییھباہکڈفبرکرماجےنفاالیھبدیہشےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دہشاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 445

راوی ً :بساٟح٤یس ب ٩بیا ٪واسلی ،خاٟس ،سہیً ،١بیساہلل ب٘٣ ٩ش ،٥حرضت سہی١

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُ ٩بَ َیا ٕ ٪ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیث ٔطٔ َٗا َُ ٢س َض ِی ْ١
یس
ُغ َُ َٓ ٚض َو َطض ٔ ْ
َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٥أَ ِط َض ُس ًَل َی أَخ َ
ٔیک أَُ َّ ٧ط َزا َز فٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َٔ َ ٩ِ ٣
دبعادیمحلنبایبؿفایطس،اخدل،لیہس،دیبعاہللنبمسقم،رضحتلیہسےسرفاتیےہہکدیبعاہللنبمسقمےناہکںیمریتےاھبیئ
ےکابرےںیموگایہداتیوہںابح دحثیایسرطحےہاسںیمزمدیااضہفہیےہہکوجڈفبایگفہیھبدیہشےہ۔
رافی  :دبعادیمحلنبایبؿفایطس،اخدل،لیہس،دیبعاہللنبمسقم،رضحتلیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دہشاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 446

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہیب ،سہیً ،١بیساہلل ب٘٣ ٩ش ،٥ابوػاٟح

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َح ٔسیثٔطٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٩
یس
َٔ ِ٘ ٣ش ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح َو َزا َز ٓ ٔیطٔ َوا َِِ ٟز ٔ َُ ٚطض ٔ ْ
دمحم نب اح م ،زہب ،فبیہ ،لیہس ،دیبع اہلل نب مسقم ،اوباصحل ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ ااضہف ہی ےہ ہک رغؼ
وہےنفاالیھبدیہشےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،زہب،فبیہ،لیہس،دیبعاہللنبمسقم،اوباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دہشاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 447

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩ز برکاویً ،بساٟوحس ب ٩زیازً ،اػ ،٥حرضت حٔؼہ ب٨ت سْری ،٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت حٔؼہ ب٨ت
سْری٩

یَٗ ٩اَِ ٟت َٗا َ٢
رکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ َْ ٩ِ ًَ ٥ح ِٔ َؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ سْٔر ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ
ات یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ب ٔ َّ
اٟلاًُو َٔٗ ٪اَِ ٟت َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
لٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ب ٔ ََ ٣َ ٥
َّ
اٟلاًُو َُ ٪ط َضا َز ْة ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠

احدمنبرمعرکبافی،دبعاولدحنبز اد،اعمص،رضحتہصفحتنبریسنی،اسننبامکل،رضحتہصفحتنبریسنیےسرفاتیےہ
ہک رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےنھجمےساہکییحینبایبرمعہیکومتاکایکببسانبںیمےناہک5اطتوؿ،وتاوہنںےناہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااطتوؿرہاملسمؿےکےئلاہشدتےہ۔
رافی  :احدمنبرمعرکبافی،دبعاولدحنبز اد،اعمص،رضحتہصفحتنبریسنی،اسننبامکل،رضحتہصفحتنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
دہشاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 448

راوی  :وٟیسب ٩طحاًَ ،لی ب٣ ٩شہزً ،اػ٥

اػ ٕ ٥فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُُ ٩ط َحا َٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
فدیلنباجشع،یلعنبرہسم،اعمص،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :فدیلنباجشع،یلعنبرہسم،اعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریتادنازییکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریتادنازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 449

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً ،لی ،ث٤ا٣ہ ب ٩طفیً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وٖ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی ًَل ٔ ٕٓی ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ ُٔ ٩طفَ ٕٓی أََّ٧طُ َسَ ِ٘ ًُ ٍَ ٔ٤ب َة بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ًَا ٔ٣ز ٕ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َي ُ٘و َُ ٢وأًَ ُّٔسوا َُ ٟض ِ٣َ ٥ا ا ِس َت َل ٌِت َُِّ ُٗ ٩ِ ٣ٔ ٥وة ٕ أََّلَ إ ٔ َّ٪

ا َِّ ُ٘ ٟو َة اَّ ٟزم ِ ُی أَ ََّل إ ٔ َّ ٪ا َِّ ُ٘ ٟو َة اَّ ٟزم ِ ُی أَ ََّل إ ٔ َّ ٪ا َِّ ُ٘ ٟو َة اٟزَّم ِ ُی

اہرفؿ نب رعمفػ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،یلع ،ہماہم نب یفش ،ہبقع نب اعرم ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
َ ِ ل َ ُه ْسب ََغ
ئ
ع
ُ
ْ
ْم)افکرےکالخػاینپ
رفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکربنمرپہیاراشدرفامےتوہےئانس( َفأ ُّعفا ْم َ اما
ااطتستعےکاطمقبوقتاحلصرکفونسوقتریتادنازیےہونسوقتریتادنازیےہونسوقتریتادنازیےہ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعفنباحرث،یلع،ہماہمنبیفش،ہبقعنباعرم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریتادنازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 450

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً ،لیً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی ًَل ٔ ٕٓی ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
وَ ٪و َیِٜٔٔی ٥ُ ُٜاہللُ ٓ ًََل َي ٌِحٔز ُأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ی ُِ ٠ض َو بٔأ َ ِس ُضٔ٤طٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢س ُت ِٔ َتحُ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ َر ُؿ َ
اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعفنباحرث،یلع،ہبقعنباعرم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت رقنعبی  م رپ زونیمں یک وتفاحت لھک اجںیئ یگ افر
ںیہمتاہللاکیفوہایگسپ مںیمےسوکیئصخشریتادنازیںیمزمکفریہنداھکےئ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعفنباحرث،یلع،ہبقعنباعرم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریتادنازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 451

راوی  :زاؤز ب ٩رطیس ،وٟیس ،برک ب٣ ٩رض٤ً ،زو ب ٩حارثً ،لی ہ٤سانیً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

رض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و َح َّسثَ َ٨اظ َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
رک بِ َٔ َ ٣ُ ٩
ًُ ِ٘ َب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
داؤدنبرہدی،فدیل،رکبنبرضم،رمعفنباحرث،یلعہاین،ہبقعنباعرم،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :داؤدنبرہدی،فدیل،رکبنبرضم،رمعفنباحرث،یلعہاین،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ریتادنازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 452

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،یث ،حارث ب ٩يٌ٘وبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اس َة أَ َّّ ِ َ٘ ُٓ ٪امی
وب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ َٔ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َّ
ک َٗا ََ ِ٘ ًُ ٢ب ُة َِ ٟو ََّل َ َلِک َْ ٦سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ٩ِ ٣
ٕ بَْ ِ َن َص َذیِ ٔ ٩ا َِ َِ ٟز َؿْ ِ ٔن َوأََ ِ ٧ت َٛبْٔ ْر َي ُظ َُِّ ٠ًَ ٙی َ
اِ ٠ٟد ٔ َّ
ِم َٗا ََ ِ٘ ٌُ ٔ ٟ ٢ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َت ِد َتُ ٔ ٠
َاک َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗا َ ٥َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ٣َ ٢اَّ ٟزم ِ َی ث ُ َّ٥
اس َة َو َ٣ا ذ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠أ ُ ًَأ٧یطٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث َٓ ُُِ٘ ٠ت َّٔلبِ َٔ ٩ط ََ ٤

َت َز َُ ٛط ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا أَ ِو َٗ ِس ًَ َصی

دمحم نب رحم نب اہمرج ،ثیل ،احرث نب وقعیب ،دبعارلنمح نب امشہس ،رضحت دبعارلنمح نب امشہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
فقئ
ےہ ہک م یمخل ےن رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ دف اشنوینں ےک درایمؿ
آےت اجےت ںیہ احالہکنآپ وبڑوہ ںیہاسفہج ےسآپ رپ ہیدوشار وہات وہاگ وت ہبقعےن اہک ارگ ںیم ر اؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفملس
ےساسابرےںیمدحثیہن ینوہیتوتںیمیھبکدوشاریربداتشہنرکاتاحرثےناہکںیمےنانبامشہسےساہکفہدحثیایکےہ
اوہنں ےن اہک رضحت ہبقع رفامےت ےھتہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ریتادنازی یھکیس رھپ اےس وھچڑ د ا فہ مہ
ںیمےسںیہنےہ ااسےنانرفامینیک۔
رافی  :دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،احرثنبوقعیب،دبعارلنمحنبامشہس،رضحتدبعارلنمحنبامشہسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 453

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوربیٍ ًتکیٗ ،تبیہ ب ٩سٌیس ،ح٤از اب ٩زیس ،ایوب ،ابی ًٗلبہ ،اس٤اء ،ثوبا ،٪حرضت ثوبا٪
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
یًَ ٩ل َی
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی هَ اصٔز ٔ َ
ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
ک
ک َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ ُٗت َ ِی َب َة َوص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
رضص َُِ ٩ِ ٣َ ٥خ َذ َُ ٟض َِ ٥حًَّی َیأتِ َٔی أَ ِ٣زُ اہللٔ َوص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
ا َِ ٟح ََِّّ ٙل َي ُ ُّ
دیعس نب وصنمر ،اوبرعیب عتکی ،قتبتہ نب دیعس ،امحد انب زدی ،اویب ،ایب القہب ،اامسء ،وثابؿ ،رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ےس اکی امجتع ہشیمہ قح ابت رپ اغبل رےہ یگ وج اںیہن
ر اارکاناچےہاگفہاؿوکوکیئاصقنؿہنرکےکساگاہیںکتہکاہللےکمکحآاجےئاگافرفہایساحؽرپوہںےگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرعیبعتکی،قتبتہنبدیعس،امحدانبزدی،اویب،ایبالقہب،اامسء،وثابؿ،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 454

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابْ٤٧ ٩ر ،وٛیًٍ ،بسة ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس اب ٩ابی ً٤زو٣ ،زوا ،٪اسٌ٤یٗ ،١یص،
ِْ٣رہ ،حرضت ِْ٣رہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َو ًَ ِب َسةُ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌِىٔی ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
و٪
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩َِ ٟ ٢یَزَا َِ َٗ ٢و ْ ٩ِ ٣ٔ ٦أ ُ ًَّٔ٣ی هَ اصٔز ٔ َ
ض َحًَّی یَأِت َٔی ُض ِ ٥أَ ِ٣زُ اہللٔ َوص ُِ ٥هَ اصٔزُ َ
یًَ ٩ل َی ا٨َّ ٟا ٔ

اوبرکبنبایب ہبیش،فعیک،انبریمن،فعیک،دبعة،اامسلیعنب ایب اخدلانبایبرمعف،رمفاؿ ،اامسلیع،سیق،ریغمہ،رضحتریغمہ نب
ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ریمی اتم ںیم ےس اکی
وقؾہشیمہولوگںرپاغبلرےہیگاہیںکتہک ماتمآاجےئیگافرفہاغبلیہوہںےگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،انب ریمن ،فعیک ،دبعة ،الیعمس نب ایب اخدل انب ایب رمعف ،رمفاؿ ،الیعمس ،سیق ،ریغمہ ،رضحت
ریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 455

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ابواسا٣ہ ،اسٌ٤یٗ ،١یصِْ٣ ،رہ ب ٩طٌبہ

ِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ِْٔ٤ُ ٟر َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اَ ٪س َو ّ
ائ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َِ ٣ز َو َ
دمحمنبراعف،اوبااسہم،اامسلیع،سیق،ریغمہنبہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،اوبااسہم،الیعمس،سیق،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 456

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،جابز ب ٩س٤زہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٩َِ ٟ ٢یب ِ َر َح َص َذا ِّ
َِ ٠ًَ ١یطٔ ً َٔؼابَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن
اٟس ُ
یَٗ ٩ائ ّٔ٤ا ُي َ٘ات ٔ ُ
َحًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش ،امسک نب رحب ،اجرب نبرمسہ ،ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہکیبن یلص اہللہیلع

فملس ےن اراشد رفام ا ہی دنی ہشیمہ اقمئ رےہ اگ افر اس ےک  ماؾ ےک ےئل املسمونں یک اکی امجتع رفز  ماتم کت اہجدرکیت رےہ
یگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،اجربنبرمسہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 457

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب ٩طاْع ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط
َح َّسثَىٔی َص ُ
اٟظ ٔ ٔ
وًَ ٪ل َی
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢لَ َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُي َ٘اتَٔ ُ٠
ی ٩إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ا َِ ٟح ِّ ٙهَ اص ٔز ٔ َ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب اشرع ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ریمی اتم ںیم ےس اکی امجتع ہشیمہ قح ابت رپ  ماتم کت اغبل
رےہیگافراہجدرکیترےہیگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنباشرع،اجحجنبدمحم،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 458

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ،٥یحٌی ب ٩ح٤زہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز ،حرضت ًْ٤ر ب ٩ہانی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ِ ْ٤َ ًُ ٪ر بِ َ ٩صَإ ٔ ٧ئ َح َّسثَ ُط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َٗائ َّٔ ٤ة بٔأ َ ِ٣ز ٔ

ض
رضص َُِ ٩ِ ٣َ ٥خ َذ َُ ٟض ِ ٥أَ ِو َخا َُ َٔ ٟض َِ ٥حًَّی َیأتِ َٔی أَ ِ٣زُ اہللٔ َوص ُِ ٥هَ اصٔزُ َ
وًَ ٪ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
اہللٔ ََّل َي ُ ُّ
وصنمر نب ایبزمامح،ییحی نب زمحہ ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،رضحت ریمع نباہین ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعوکربنمرپہیرفامےتوہےئانسہکںیم ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسےہہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسرفامےتےھتریمیاتمںیمےساکیامجتعہشیمہاہللےکمکحوکاقمئرکیترےہیگوجاؿوکر ااءرکاناچےہاگ ااخمتفل
رکےاگوتاؿاکھچکیھباصقنؿہنرکےکساگافرفہولوگںرپاغبلرںیہےگ۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامح،ییحینبزمحہ،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،رضحتریمعنباہینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 459

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورٛ ،ثْر ب ٩ہظا ،٦جٌرف اب ٩بزٗا ،٪یزیس ب ٩اػٌ٣ ،٥اویہ ب ٩ابی سٔیا ،٪حرضت یزیس ب ٩اػ٥
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩اِلِ َ َػ َِّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رف َوص َُو ابِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َٛثْٔرُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
ََک َحسٔی ّثا َر َوا ُظ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠أَ ِس َُ ٌِ ٤ط َر َوی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٪ذ َ َ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ٔ٨ِ ٣بَرٔظ ٔ َحسٔی ّثا َُْ ِ َر ُظ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُز ٔ ِز اہللُ بٔطٔ َخْ ِ ّرا ُي َٔ ِّ٘ ِض ُط فٔی ِّ
یَ ٩و ََّل َتزَا ُ٢
اٟس ٔ
یًَ ٩ل َی ََ٧ ٩ِ ٣ا َوأَص ُِ ٥إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
وًَ ٪ل َی ا َِ ٟح ِّ ٙهَ اصٔز ٔ َ
ً َٔؼابَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن يُ َ٘اتَٔ ُ٠

ااحسؼنبوصنمر،ریثکنباشہؾ،رفعجانبرباقؿ،سیدینبامص،اعمفہینبایبایفسؿ،رضحتسیدینبامصریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوبایفسں ےس اکی دحثی  ین ےسج اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےسہیدحثیربنمرپرفاتیرکےتںیہنانسیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللسجےکاسھتالھبیئاکارادہرفاماتےہوتاےسدنیںیم
ھجمساطعرکاتےہافراملسمونںںیمےساکیامجتعہشیمہقحابترپاہجدرکیترےہیگافراےنپاخمنیفلرپ ماتمکتاغبلرےہ
یگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ریثکنباشہؾ،رفعجانبرباقؿ،سیدینبامص،اعمفہینبایبایفسؿ،رضحتسیدینبامصریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 460

راوی  :اح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤اب ٩وہبً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابی حبیبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ
٣ہزی٣ ،ش٤٠ة٣ ،د٠سً ،بساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾً ،بساہلل ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ ٣ہزی رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِِّم ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَىٔی یَزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی
اس َة ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٣ُ ٩د َّٕ ٠س َوً ٔ َِ ٨س ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َحبٔیبٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ط ََ ٤

اؾ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َّلَ َت ُ٘ ُوَّ ٦
و ٪اہللَ بٔظَ ِی ٕئ إ ٔ ََّّل َر َّز ُظ
ا ِٔ ٌَ ٟ
رشارٔ ا َِ ٟد ِٙٔ ٠ص ٌُِّ َ ٥رش ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َّلَ َی ِسًُ َ
اٟشا ًَ ُة إ ٔ ََّّل ًَل َی ٔ َ
اس َ٣َ ٍِ ٤ا َي ُ٘و ُِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ِ٘ ًُ ٢ب ُة ص َُو أَ ًِ َ٥ُ ٠
ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥ب َ ِی َ٤َ ٨ا ص ًَُِ ٥ل َی ذََ ٔ ٟ
ک أَٗ َِب ََ ِ٘ ًُ ١ب ُة بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َِ ٣شُ ٤ََ ٠ة یَا ًُ ِ٘ َب ُة ِ
ی٩
وًَ ٪ل َی أَ ِ٣ز ٔاہللٔ َٗاصٔز ٔ َ
َوأَ َّ٣ا أََ٧ا ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َتزَا َُٔ ً ٢ؼابَ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی يُ َ٘اتَٔ ُ٠
رضص َُِ ٩ِ ٣َ ٥خا َُ َٔ ٟض َِ ٥حًَّی َتأِت َٔی ُض َِّ ٥
َکیحٔ
ک َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ أَ َج ِ ١ث ُ َّ ٥یَ ِب ٌَ ُث اہللُ رٔی ّحا َ ٔ
اٟشا ًَ ُة َوص ًَُِ ٥ل َی ذََ ٔ ٟ
ُ ٌَ ٔ ٟس ِّوص ََِّٔ ٥ل َي ُ ُّ

ض ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َُّ ٣ش َضا َُّ ٣ص ا ِٔ َ ٟ
رشا ُر ا٨َّ ٟا ٔ
َحیز ٔٓ ًََل َتتِرُ ُک َنٔ ِّشا فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢ح َّب ٕة ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا ٔ ٪إ ٔ ََّّل َٗ َب َـ ِتطُ ث ُ َّ ٥یَ ِب َقی ٔ َ
َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
ادمح نب دبعارلنمح ،انب فبہ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبح ،دبعارلنمح نب امشہس رہمی ،مسلمة ،دلخم،
دبعاہللنبرمعفنباعص،دبعاہلل،رضحتدبعارلنمحنبامشہسرہمیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمہملسمنبدلخمےک
اپساھتافراؿےکاپسدبعاہللنبرمعفنباعصرشتفیرفامےھتوتدبعاہللےناہک ماتمولخمؼںیماؿربےولوگںرپاقمئوہیگ
وجالہاجتیلہےسز ادہربےوہںےگفہاہللےسسجزیچاکیھب ااؽرکںیےگوتاؿیکداعردرکدیاجےئیگایسدفراؿاؿےک
اپسرضحتہبقعنباعرمیھبرشتفیےلآےئوتہملسمےناہکاےہبقعونسدبعاہللایکےتہکںیہوتہبقعےناہکفہرتہباجےننفاےل
ںیہافر رہباحؽ ںیم ےنوتر اؽاہلل وکرفامےتوہےئ انس ریمیاتمںیم ےس اکی امجتعہشیمہاہلل ےکمکح یک اخرطڑلیت رےہیگ
افر اےنپ دونمشں رپ ہبلغ احلص رےھک یگ وج اؿ یک اخمتفل رکے اگ فہ اںیہن ھچک اصقنؿ ہن  اچنہ ےکس اگ اہیں کت ہک ایس احتل ںیم
 ماتمفاعقوہاجےئیگوتدبعاہللےناہکایسرطحیہےہرھپاہللاعتیلکشمیکوخوبشیکرطحیکوہاگ ےجیاگافراساکوھچانرمشیےک
وھچےن یک رطح وہاگ وت ہی وہا ضبق ےئک ریغب یسک ایسی رفح وک ہن وھچڑے سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب اامیؿ وہاگ رھپ

دبرتنیولگابح رہاجںیئےگنجرپ ماتماقمئوہیگ۔

رافی  :ادمحنبدبعارلنمح،انبفبہ،دبعاہللنبفبہ ،رمعفنباحرث،سیدی نبایببیبح،دبعارلنمح نبامشہس رہمی،مسلمة،
دلخم،دبعاہللنبرمعفنباعص،دبعاہلل،رضحتدبعارلنمحنبامشہسرہمیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿریمیاتمیکاکیامجتعہشیمہقحرپاقمئرےہیگافراںیہنیسکیکاخمتفلوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 461

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ،٥زاؤز ب ٩ابی ہ٨س ،ابی ًث٤ا ،٪سٌس ب ٩ابی وٗاؾ ،حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
یًَ ٩ل َی ا َِ ٟح َِّ ٙحًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
 ١ا ِِ َِ ٟز ٔب هَ اصٔز ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ یَزَا ُ ٢أَصِ ُ
ییحی نب ییحی ،میشہ،داؤد نب ایب دنہ ،ایبامثعؿ ،دعس نب ایبفاقص ،رضحت دعس نب ایبفاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام االہرغبہشیمہقحرپاغبلرںیہےگاہیںکتہک ماتماقمئوہاجےئیگ۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،داؤدنبایبدنہ،ایبامثعؿ،دعسنبایبفاقص،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیماجونرفںیکراعتیرکےنےکمکحافرراہتسںیماریخبشوکزپاؤڈاےنلیکاممؿ...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رفسںیماجونرفںیکراعتیرکےنےکمکحافرراہتسںیماریخبشوکزپاؤڈاےنلیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 462

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ،١ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ْع ِست ُِ ٥ب ٔ َّ
رسًُوا ًََِ ٠ی َضا َّ
ارفتُ ِ ٥فٔی َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
اٟش َ٨ةٔ َٓأ َ ِ ٔ
ارفتُ ِ ٥فٔی ا ِٟد ٔ ِؼ ٔب َٓأ َ ًِ ُلوا ِاْلٔب ٔ ََ ١ح َّو َضا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
اٟشْ ِ َر َوإٔذَا َ َّ
ق َوإٔذَا َس َ ِ
َس َ ِ

اٟرط َیَٓ ٙإَٔ َّ ٧ضا َ٣أ ِ َوی ا َِ ٟض َو ِّا ٦ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َٓا ِجتَٔ٨بُوا َّ ٔ
زریہ نب رحب ،رجری ،لیہس ،اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اراشدرفام ابج مزبسہفایلزنیمںیمرفسرکفوتافوٹنںوکااکنہصحدف افربج مکشخاسیلںیمرفسرکفوتدلجیدلجیولچافربج
 ماریخراتںیمزپاؤڈاولوتراہتسںیمےسرپزیہرکفویکہکنراتےکفتقفہہگجڑیکفںوکمڑفںاکناکھہنوہیتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رفسںیماجونرفںیکراعتیرکےنےکمکحافرراہتسںیماریخبشوکزپاؤڈاےنلیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 463

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
ارفتُ ِ ٥فٔی َّ
اٟش َ٨ةٔ ٓ ََباز ٔ ُروا ب ٔ َضا ن ٔ ِ٘ َی َضا َوإٔذَا
ق َوإٔذَا َس َِ
ارفتُ ِ ٥فٔی ا ِٟد ٔ ِؼ ٔب َٓأ َ ًِ ُلوا ِاْلٔب ٔ ََ ١ح َّو َضا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َس َ ِ
اب َو َ٣أ ِ َوی ا َِ ٟض َو ِّا ٦ب ٔ َّ
َط َُّ ٚ
اِ ٠ٟی ٔ١
اٟس َو ِّ
َ َّ
ْع ِست َُِٓ ٥ا ِجتَٔ٨بُوا َّ ٔ
اٟرط َیَٓ ٙإَٔ َّ ٧ضا ُ ُ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحم،لیہس،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج
 م زبسہفایل زنیم ںیم رفس رکف وت افوٹنں وک اؿ اک ہصح دف افر بج  م کشخ اسیل ںیم رفس رکف وت دلجی دلجی ولچ افوٹنں ےک زمکفر وہ
اجےن یک فہج ےس افر بج  م رات ےک اریخ ںیم زپاؤ ڈاول وت راہتس ےس ٹہ رک روک ویکہکن فہ رات ےک فتق اجونرفں ےک راےتس افر
ڑیکفںوکمڑفںےکرہھٹےنیکہگجوہیتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحم،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفساکذعاباکڑکٹاوہےنافراانپاکؾوپرارکےنےکدعباےنپالہفایعؽںیمدلجیفا...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
رفساکذعاباکڑکٹاوہےنافراانپاکؾوپرارکےنےکدعباےنپالہفایعؽںیمدلجیفاسپآےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 464

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی اویص ،ابو٣ؼٌب ،زہزی٨٣ ،ؼور ب ٩ابی ٣زاحٗ ،٥تیبہ ب ٩سٌیس،
٣اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ور بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥و ُٗت َ ِی َب ُة
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َوأَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ اٟزُّصِز ٔ ُّی َو َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤یِم َو َّ
ک ُس َ ٌِّم ًَ ِ ٩أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤َ ٔ ٟإ ٔ ٟک َح َّسثَ َ
ُّ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اب یَ ِ ٍُ ٨َ ٤أَ َح َس ُِ َ ٧ ٥ِ ٛو َُ ٣ط َوكَ ٌَا َُ ٣ط
رف ٗ ٔ ِل ٌَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
اٟش َ ُ

رشابَطُ َٓإٔذَا َٗ َضی أَ َح ُس ُِ َ ٧ ٥ِ ٛض ََ ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣و ِجضٔطٔ َٓ ُِ ٠ی ٌَ ِّح ِ ١إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َو َ َ

دبعاہللنبہملسمنببنعق،اامسلیعنبایبافسی،اوببعصم،زرہی،وصنمرنبایبزمامح،ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینبییحییمیمت،
اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارفسذعاباکڑکٹاےہ
فہ ںیہمت اےناھکےن افرےنیپےسرفکداتیےہ بج  مےسوکیئاانپاکؾوپرا رکےل وتاےنپالہفایعؽ ںیمفاسپآےن ںیم دلجی
رکے۔
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق ،الیعمس نب ایب افسی ،اوببعصم ،زرہی ،وصنمر نب ایب زمامح ،ہبیتق نب دیعس ،امکل ،ییحی نب
ییحییمیمت،اوباصحل،رضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 465

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہ٤ا ،٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٩ِ ًَ ٪ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
اَ ٪یأِت ٔیض ٔ ُِِ ُ ٥س َو ّة أَ ِو ًَ ٔظ َّی ّة
رط ُ ٚأَصِ َُ ٠ط َِ ٟی ًّل َوک َ َ
َ٣إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اََّ ٪ل َی ِ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امہؾ،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریض

اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملساےنپرھگفاولںےکاپسراتےکفتقرشتفیہنالےتےھتہکلبآپ
یلصاہللہیلعفملساؿےکاپسحبص ااشؾرشتفیالےتےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،امہؾ ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایبہحلط ،اسن نب امکل ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعنب
امکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 466

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟورث ،ہ٤ا ،٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
١
اََّ ٪ل َی ِس ُخ ُ
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ک َ َ

زریہ نب رحب ،دبعادمصل نب دبعاولرث ،امہؾ ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح
جےہ۔
ي ُؼاھتافراسںیم َ ال َ ْي ُ ُ
رفاتییکیئگےہرفؼرصػہیےہہکیلہپرفاتیںیم َ ال َ ْ ُ
رافی  :زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولرث،امہؾ،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 467

راوی  :اسٌ٤ی ١ب ٩سا ،٥ٟہظی ٥سیار ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ،٥سیار ،طٌيی ،جابز بً ٩بساہلل

َّار ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥سیَّارٕ
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ َُ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َسی ْ

ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َذ َصب ِ َ٨ا
َّ
ائ كَی َت َِ ٤ت ٔظ َم َّ
ٔیب ُة
اٟظ ٌٔ َث ُة َو َت ِش َت ٔح َّس ا َِ ِ٤ُ ٟ
ِ ٨َ ٔ ٟس ُخ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِ٣ضُٔ٠وا َحًی ِ َ ٧س ُخ ََِ ٟ ١ی ًّل أَ ِی ً ٔظَ ّ ِ
الیعمسنباسمل،میشہایسر،ییحینبییحی،میشہ،ایسر ،یبعش،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکمہاکیزغفہںیمر اؽاہللیلصاہللہیلع

فملسےکاسھتےھتبجمہدمہنیےچنہپوتمہےنرہشںیمدالخوہانرشفعایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہھٹاجؤاہیںکتہک
مہ رات ینعی اشعء ےک فتق دالخ وہں ےگ اتہک رھکبے وہےئ ابولں فایل تورت اےنپ ابولں ںیم یھگنک رک ےل افر سج تورت اک
اخفدناغبئراہےہفہاینپاالصحرکےل۔
رافی  :الیعمسنباسمل،میشہایسر،ییحینبییحی،میشہ،ایسر،یبعش،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 468

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س ،طٌبہ ،سیارً ،ا٣ز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سیَّارٕ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ِ
َّ
ٔیب ُة َو َت َِ ٤ت ٔظ َم َّ
اٟظ ٌٔ َث ُة
َطوّٗا َحًی َت ِش َت ٔح َّس ا َِ ِ٤ُ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗس َٔ ٦أَ َح ُس َُِ ٟ ٥ِ ٛی ًّل ٓ ًََل َیأتْٔ َ َّن أَصِ َُ ٠ط ُ ُ
دمحم نب ینثم ،دبعادمصل ،ہبعش ،ایسر ،اعرم ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
بج  م ںیم وکیئ رات ےک فتق رفس ےس فاسپ آےئ وت ااچکن اےنپ رھگ فاولں ےک اپس ہن اج ےچنہپ اہیں کت ہک ریغ احرض وشرہ فایل
تورتاینپاالصحرکےلینعیزریانػابؽومڈنےلافررھکبےوہےئابولںفایلیھگنکرکےل۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،ہبعش،ایسر،اعرم،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 469

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،روح بً ٩بازة ،طٌبہ ،سیار

َّار ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َسی ْ
ییحینببیبح،رفحنبابعدة،ہبعش،ایسر،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ییحینببیبح،رفحنبابعدة،ہبعش،ایسر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 470

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س اب ٩جٌرف ،طٌبہً ،اػ ،٥طٌيی ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
ِ
َطوّٗا
َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَكَا َ ٢اٟزَّ ُج ُ
 ١ا ِِ َِ ٟی َب َة أَ َِ ٪یأت َٔی أَصِ َُ ٠ط ُ ُ
دمحم نب اشبر ،دمحم انب رفعج ،ہبعش ،اعمص ،یبعش ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےناسصخشوکسجیکرھگںیمریغاحرضییبملوہیئگوہراتےکفتقرھگفاولںےکاپسآےنےسعنمرفام ا۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمانبرفعج،ہبعش،اعمص،یبعش،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 471

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،روح ،طٌبہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ییحینببیبح،رفح،ہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ییحینببیبح،رفح،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 472

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا٣ ،٪حارب ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٕٔب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
 ١أَصِ َُ ٠ط َِ ٟی ًّل َی َت َد َّوُ ُ ٧ض ِ ٥أَ ِو َی َِ ٠تُ ٔ٤ص ًَث َ َرات ٔض ٔ ِ٥
رط َ ٚاَّ ٟز ُج ُ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،ایفسؿ ،احمرب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اس
ابت ےس عنم رفام ا ہک آدیم رات ےک فتق رھگ اج ےچنہپ افر اؿ یک ایختن وک التش رکے افر اؿ ےک احالت ےس فاتیفق احلص
رکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،احمرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 473

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٪

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َُ ٢سٔ َِیا ََُّ ٪ل أَ ِزرٔی
َص َذا فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ ََِّ ٦ل َي ٌِىٔی أَ َِ ٪ی َت َد َّوُ َ ٧ض ِ ٥أَ ِو َی َِ ٠تَ ٔ٤ص ًَث َ َرات ٔض ٔ ِ٥

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل رافی رضحت ایفسؿ ےن اہک ہک ہی ہلمج دحثی ںیم ےس
ےہ اںیہنینعیاؿیکایختنوکالتشرکےافراؿےکاحالتےسفاتیفقاحلصرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامرتافرالختفاکایبؿ
اسمرفےکےئلراتےکفتقاےنپرھگآےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 474

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗاَّلَ َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َّ
َّ
َک َی َت َد َّوُ ُ ٧ض ِ ٥أَ ِو یَ َِ ٠تُ ٔ٤ص ًَث َ َرات ٔض ٔ ِ٥
رکا َصةٔ ُّ ُ
اٟرطو َٔ ٚوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َ َ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دیبعاہللنباعمذ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےسراتےکفتقرھگآےن
یکرکاتہرفاتیرکےتںیہافرہیہلمجذرکںیہنایکرھگےکاحالتاکسسجتافررھگفاولںیکزمکفرویںرپعلطموہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دیبعاہللنباعمذ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 475

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،جزیز٨٣ ،ؼور ابزاہی ،٥ہ٤ا ٦ب ٩حارثً ،سی ب ٩حات٥

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤أ ٦بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ٢
ک ا ِ٥َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟ
اس َ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َسَِ ٠ت کََِ ٠ب َ
ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أ ُ ِر ٔس ُ
َِک ِ
 ١ا ِٟک ٔ ًَل َب ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َٓ ُی ِٔ ٤شًَ ٩َ ِٜل َ َّی َوأَذ ُ ُ
رش َِ ٛضا کَِْ ٠ب َِ ٟی َص ََ ٌَ ٣ضا ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َٓإٔنِّی أَ ِرمٔی
ََک َت ِ
اس َ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓک ُ ُِِ ٠ُٗ ١ت َوإ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩َِ ٠ا ََ ٢وإ ٔ َِ َٗ ٪ت٣َ ٩َِ ٠ا َ ٥َِ ٟي ِ َ
َوذ َ ِ
ُ
اق َٓ َدزَ ََٓ ٚک ُ ُِ ٠ط َوإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ُط بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ ٓ ًََل َتأِک ُ ُِ ٠ط
یب َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َت بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اق اٟؼَّ ِی َس َٓأ ٔػ ُ
ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،وصنمراربامیہ،امہؾنباحرث ،دعی نباح م ےسرفاتیےہرفامےتےہہک ںیم ےن رعض ایکاے
اہلل ےک ر اؽ یلص اہللہیلعفملس ںیمالھکسےئ ےئگ وتکں وک اتجیھب وہں افر فہ ریمے ےیل اوکس رفک رےتھک ےہ افر ںیم اس رپ اہلل اک
انؾ یھب زپھ اتیل وہں وتآپ ےن رفام ا بج وت اےنپ الھکسےئ ےئگ ےتک وک گ ےجی افر اس رپ اہلل اک انؾ ےل وت وت اےس اھک ںیم ےن رعض ایک
ارگہچ فہ اےس امر ڈاےل آپ ےن رفام ا ارگہچ فہ اےس امر ڈاےل رشط ہی ہک وکیئ افر اتک اس ےک اسھت ہن لم ایگ وہ ںیم ےن آپ ےس
رعض ایک ںیمریغبرپاک ریتاکشروکامراتوہںافر فہرم اجات ےہآپےنرفام ا بج وتریغب رپ ےکریت اکشروک امرےافر فہاس ےکاپر وہ
اجےئوتاےساھکےلافرارگفہریتےکرعضےس(اکشر)رماجےئوترھپوتاےستماھک
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،وصنمراربامیہ،امہؾنباحرث،دعینباح م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 476

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابٓ ٩ـی ،١طٌيی ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١بَ َیا َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اس َ ٥اہللٔ ًََِ ٠ی َضا َٓک ُ ِ١
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت إَّٔ٧ا َٗ ِو َْ ٦ن ٔؼی ُس ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِٟک ٔ ًَل ٔب َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َسَِ ٠ت ٔ َلِکبَ َ
ََک َت ِ
ک ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َوذ َ ِ
ک ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َوإ ٔ ِ٪
ک َوإ ٔ َِ َٗ ٪ت ٩َِ ٠إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪یأِک ُ َ ١ا ِٟکَُِ ٠ب َٓإ ٔ ِ ٪أَک َ ًَََ ٓ ١ل َتأِک ُ َِٓ ١إٔنِّی أَ َخ ُ
و ٪إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َ
ٔ٤َّ ٣ا أَ َِ ٣شَِ ٠ًَ ٩َ ِٜی َ
اٖ أَ َِ ٪یَ ُٜ
َخاََ ٟل َضا ٔ َلِک ْب ِٔ َُْ ٩ِ ٣ر ٔ َصا ٓ ًََل َتأِک ُ ِ١
اوبرکبنبایبہبیش،انبلیضف،یبعش،رضحت دعینباح مےسرفاتیےہرفامےتےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس
وپاھچہکمہولگاؿوتکںےساکشررکےتںیہوتآپیلصاہللہیلعفملسےسرفام ابجوتاےنپالھکسےئےئگےتکوک(اکشرےکےیل)
گ ےجیافراسرپاہللاکانؾیھبےلوتاسںیمےساھکےسجاس ےنریتےےیلرفکراھکےہارگہچاسےنامرڈاالوہ ااےئاسےک
ارگےتکےنہناساجونرںیمےساھکایلوہارگاسےتکےناھکایلوہوتوتاسںیمےسہناھکویکہکنےھجمڈرےہہکوہاتکسےہہکےتکےن
اےنپےیلاکشرایکوہافرارگریتےوتکںےکاسھتاسےکالعفہافرےتکیھبلماجںیئوتہناھک
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبلیضف،یبعش،رضحتدعینباح م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابی طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابی سرف ،طٌيی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ًَ َِّ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ٩
اٟش َ ٔ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ
َحات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِ ١وإٔذَا أَ َػ َ
اق َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ َػ َ
اس َ٥
َٓ َ٘ َت ََٓ ١إُٔ َّ ٧ط َوٗٔیذْ ٓ ًََل َتأِک ُ َِ ١و َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟکَِٔ ٠ب َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َسَِ ٠ت کََِ ٠ب َ
ََک َت ِ
ک َوذ َ ِ
َخ ٓ ًََل أَ ِزرٔی أَ ُّی ُض َ٤ا
اہللٔ َٓک ُ َِٓ ١إ ٔ ِ ٪أَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ٓ ًََل َتأِک ُ َِٓ ١إُٔ َّ ٧ط إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َ
ک ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ ُُِٗ ٠ت َٓإ ٔ َِ ٪و َج ِس ُت َ ٍَ ٣ک َ ِٔ ٠يی ک َ ِّ ٠با آ َ َ
ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َی َُْ ِرٔظ ٔ
أَ َخ َذ ُظ َٗا ًَََ ٓ ٢ل َتأِک ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َت ًَل َی کَِ٠ب ٔ َ

دیبعاہللنباعمذةنعی،ایبہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہلل

یلص اہللہیلعفملسےسریغبرپےکریتےکاکشرےکابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگفہاکشرریتیکداھرےسرما
وہوتاےساھکولافرارگفہریتےکرعضےسرماوہوتفہوموقزہینعیوچٹاھک اوہاےہاےسہناھکؤافرںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلع
ِب اہلل یھب  ہہ ےل وت اکشر اھک اتکس ایہفر ارگ ےتک ےن(اس اکشر ںیم) ےس اھکایل وت وت ہن اھک ویکہکن
فملس ےس ےتک وک وھچڑے افر اس رپ ِ ِ
اسوصرتںیمےتکےناےنپےیلاکشرایکوہاگافراسےنرعضایکہکارگریمےےتکہکاسھتوکیئاتکلماجےئافرےھجمولعمؾہن
ِب اہلل زپیھ ےہ افر اس ےک
وہ ہک اؿ دفونں وتکں ںیم ےس سک ےن اکشر ایک ےہ آپ ےن رفام ا وت وت ہن اھک ویکہکن وت ےن اےنپ ےتک رپ ِ ِ
ِباہللںیہنزپیھ۔
العفہدفرسےےتکرپوتےن ِ ِ
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،ایبہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
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راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ب٠ً ٩یہ ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابی سرف ،طٌيیً ،سی ب ٩حات ،٥حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رف َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی َي ُ٘و ُ٢
اٟش َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اق ٓ ََذ ََ
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَس َّٔی بِ ََ ٩حات َٕٔ ٥ي ُ٘وَّلُ َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
ییحی نب اویب نب ہیلع ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب رفس ،یبعش ،دعی نب اح م ،رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسریتےساکشررکےناکوپاھچافررھپذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :ییحینباویبنبہیلع،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،دعینباح م،رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبسی٨ُ ،سر ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابی ،سرف٧اض ،طٌبہ ،طٌيی ،حرضت ًسی حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َّ
ََک ُط ٌِ َب ُة
رف َو ًَ َِ٧ ٩ا ٕ
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
اٟش َ ٔ
ضذ َ َ
ًَ َِّ ٩
ک
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَس َّٔی بِ ََ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اق بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
اوبرکب نب انعف دبعی ،دنغر ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب ،رفسانس ،ہبعش ،یبعش ،رضحت دعی اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسریتاکشررکےناکوپاھچرھپآےگایسرطحدحثیذرکرفامیئ
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،دنغر،ہبعش،دبعاہللنبایب،رفسانس،ہبعش،یبعش،رضحتدعیاح مریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
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راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زَکیاً ،ا٣ز ،حرضت ًسی حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ َٓ ُض َو َوٗٔیذْ َو َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ِی ٔس ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ ُِ ٠ط َو َ٣ا أَ َػ َ
اق َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َػ َ
ِ
یت أَ ِ٪
آَخ َٓ َد ٔظ َ
ک ًََِ ٠ی َ
َػ ِی ٔس ا ِٟکَِٔ ٠ب َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َِ ٣ش َ
ک َوَ ٥َِ ٟیأک ُ ِ٨ِ ٣ٔ ١طُ َٓک ُ ِ٠طُ َٓإ ٔ َّ ٪ذَکَا َتطُ أَ ِخ ُذ ُظ َٓإ ٔ َِ ٪و َج ِس َت ً ٔ َِ ٨س ُظ ک َ ِّ ٠با َ َ
ِ
َک ُظ ًَل َی َُْ ِرٔظ ٔ
اس َ ٥اہللٔ ًَل َی کَِ٠ب ٔ َ
َیَ ُٜ
ََک َت ِ
ک َو ََ ٥ِ ٟت ِذ ُ ِ
و ٪أَ َخ َذ ُظ َُ ٌَ ٣ط َو َٗ ِس َٗ َت َُ ٠ط ٓ ًََل َتأک ُ ِ ١إٔ٤َ َّ ٧ا ذ َ ِ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،زرک ا،اعرم،دعینباح م،رضحتدعیاح مریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتےہہکںیمےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسریتےکاکشرےکابرے ںیموپاھچوتآپےنرفام اارگاکشرریتیکداھرےس امرا وہوتاھکےتکسںیہافر
ارگاس ےک رعضےس امراوہ وتفہوموقذہ ینعیوچٹاھک اوہاےہ افر ںیمےنآپ یلصاہللہیلعفملس ےس ےتکہکاکشرہک ابرےںیم
وپاھچ وتآپ ےنرفام اسج اکشروکاتکڑکپےل افراتکاس ںیم ےسہناھکےئوتاسوک اھکےتکس ںیہویکہکن اکشروک ےتک اک ڑکپ انیل یہذحبرک
دانیےہ افرارگاس اکشرےکاسھت وکیئدفرسااتکیھبدےھکی افرےھجتاسابت اکادنہشیوہہکدفرسےےتک ےن یھباس ہکاسھتڑکپا
وہاگافراےسامرڈاالوہاگوترھپاےسہناھکویکہکنوتےناہللاکانؾاےنپےتکرپایلےہاےنپےتکہکالعفہدفرسےےتکرپاہللاکانؾںیہنایل
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،زرک ا،اعرم،رضحتدعیاح مریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
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ًیسی ب ٩یو٧ص ،زَکیا ب ٩ابی زائسہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،زرک ا نب ایب زادئہ ،رضحت زرک ا نب ایب زادئہ اس دنس ےک اسھت ایس رطح ہی رفاتی ےہ ایبؿ

رکےتںیہ
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،زرک انبایبزادئہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 482

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس بً ٩بساٟح٤یس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،سٌیس ب٣ ٩رسو ،ٚطٌيی

رسو َٕ ٚح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َّ
ا٨َ َٟ ٪ا َج ّارا َو َزخ ّٔیًل َو َرب ٔ ّیلا بٔاِ ٨َّ ٟض َزیِ ٔ ٩أََّ٧طُ َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟظ ٌِ ٔي ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَس َّٔی بِ ََ ٩حات َٕٔ ٥وک َ َ
ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َی
 ١ک َ ِٔ ٠يی َٓأ َ ٔج ُس َ ٍَ ٣ک َ ِٔ ٠يی ک َ ِّ ٠با َٗ ِس أَ َخ َذ ََّل أَ ِزرٔی أَ ُّی ُض َ٤ا أَ َخ َذ َٗا ًَََ ٓ ٢ل َتأِک ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َت ًَل َی کَِ٠ب ٔ َ
َٗا َ ٢أ ُ ِر ٔس ُ
َُْ ِرٔظ ٔ
دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیعس نب ورسفؼ ،یبعش ،دعی نب اح م ،رضحت یبعش ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنعےسانسافرفہامہرےاسمہےئےھتافر ماؾرہننیںیمامہرےرشکیاکرےھتاوہنںےنیبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک ںیم اانپ اتک(اکشر ےئلیک) وھچڑات وہں افر ںیم ےتک ےک اسھت اکی دفرسا اتک اپات وہں اس ےن اکشرڑکپا
وہاوہاتےہںیمںیہناجاتنہکاؿںیمےسسکےتکےناکشرڑکپاےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتہناھکویکہکنوتےناےنپےتک
رپاہللاکانؾایلےہافراےنپالعفہدفرسےےتکرپاہللاکانؾںیہنایل
رافی  :دمحمنبفدیلنبدبعادیمحل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیعسنبورسفؼ،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 483

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ح ،٥ٜطٌيی ،حرضت ًسی حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََّ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا ََ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ ١ذََ ٔ ٟ
دمحمنبفدیلدمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،یبعش،دعینباح م،رضحتدعیاح مریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسایسیسرطح

دحثیلقنرفامیئ
رافی  :دمحمنبفدیلدمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،یبعش،رضحتدعیاح مریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 484

راوی  :وٟیسب ٩طحاَ سٜونیً ،لی ب٣ ٩شہزً ،اػ ،٥طٌيی ،حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُُ ٩ط َحا َٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
اٟشُٜون ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
ک َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ُط َح ًّیا َٓاذِبَ ِح ُط َوإ ٔ ِ٪
ک ًََِ ٠ی َ
اس َ ٥اہللٔ َٓإ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣ش َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ ِر َسَِ ٠ت کََِ ٠ب َ
َِک ِ
ک َٓاذ ُ ِ

ک َّلَ َت ِسرٔی أَ ُّی ُض َ٤ا َٗ َت َ٠طُ
ک ک َ ِّ ٠با َُْ ِ َر ُظ َو َٗ ِس َٗ َت ًَََ ٓ ١ل َتأِک ُ َِٓ ١إَٔ َّ ٧
أَ ِز َر َِ ٛتطُ َٗ ِس َٗ َت ََ ١وَ ٥َِ ٟیأِک ُ ِ٨ِ ٣ٔ ١طُ َٓک ُ ِ٠طُ َوإ ٔ َِ ٪و َج ِس َت َ ٍَ ٣کَِ٠ب ٔ َ
ُغي ّ٘ا
ک َی ِو ّ٣ا ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِس ٓ ٔیطٔ إ ٔ ََّّل أَثَ َز َس ِضَ ٔ٤
َاب ًَ َِ ٨
َوإ ٔ َِ ٪ر َِ ٣ی َت َس ِض ََ ٤
ک َٓک ُ ِ ١إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َوإ ٔ َِ ٪و َج ِس َت ُط َ ٔ
َِک ِ
اس َ ٥اہللٔ َٓإ ٔ َِ ُ ٪
ک َٓاذ ُ ِ

ئ ٓ ًََل َتأِک ُ ِ١
فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ

فدیلنباجشعوکسین،یلعنبرہسم،اعمص،یبعش،دعینباح م،رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفام اےہہک
ھجمےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابجوتاانپ اتکوھچڑےافراہللاکانؾیھبےلرھپارگفہاتک ریتےاکشر وکڑکپےلافروت
اےسزدنہاپےلوتاےسذحبرکدےافرارگاسےکاکشروکےتکےنامرڈاالےہافرےتکےناسےساھک اںیہنوتاےساھکاتکسےہافر
ارگوتاےنپےتکےکاسھتوکیئدفرسااتکاپےئافراسےنفہاکشرامرڈاالوہوتاےسہناھکویکہکنوتںیہناجاتنہکاساکشروکسکےتکےن

امراےہافرارگوتاانپریتےکنیھپوتاہللاکانؾےلرھپارگفہاکشراکیدؿھجتےساغبئرےہافراساکشرںیماےنپریتےکالعفہافروکیئ
اشنؿہناپےئوتارگوتاچےہوتاھکافرارگوتاساکشروکاپینںیمڈفابوہااپےئوتاےسہناھک۔
رافی  :فدیلنباجشعوکسین،یلعنبرہسم،اعمص،یبعش،رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 485

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبً ،بساہلل ب٣ ٩بارکً ،اػ ،٥طٌيی ،حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َّْ ٩ِ ًَ ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ٢
وب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ٞأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اس َ ٥اہللٔ َٓإ ٔ َِ ٪و َج ِس َت ُط َٗ ِس َٗ َت ََٓ ١ک ُ ِ ١إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪تحٔ َس ُظ
َِک ِ
اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ِی ٔس َٗا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َت َس ِض ََٓ َٝ٤اذ ُ ِ

َٗ ِس َو َٗ ٍَ فٔی َٕ ٣
اء َٓإََّٔ ََّٝ٧ل َت ِسرٔی ا ِ٤َ ٟا ُء َٗ َت َُ ٠ط أَ ِو َس ِض َُٝ٤

ییحینباویب،دبعاہللنبابمرک،اعمص،یبعش،دعینباح م،رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتےہ
ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکشر ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ ےن رفام ا بج وت اانپ ریت ےکنیھپ وت اہلل اک انؾ ےل ارگ وت
اوکس رما وہا اپےئ وت اےس اھکےل  ااےئ اس ےک ہک ارگ وت اےس اپین ںیم ڈفاب وہا اپےئ وت اےس ہن اھک ویکہکن وت ںیہن اجاتن ہک فہ اپین ںیم
ڈفبرکرماےہ اریتےکےکنیھپیکفہجےسرماےہ
رافی  :ییحینباویب،دبعاہللنبابمرک،اعمص،یبعش،رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 486

راوی ٨٫ :از ب ٩رسی ،اب٣ ٩بارک ،حیوة ب ٩رشیح ،ربیٌہ ب ٩یزیس ز٣ظقی ،حرضت ثٌ٠بہ خظىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ِّ
اٟس َِ ٣ظق ٔ َّی َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
یٌ َة بِ ََ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
رشیِ ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َرب ٔ َ
اٟرس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
ٔیص ًَائ ُٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ َّی َي ُ٘وَّلُ أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
أَبُو إ ٔ ِزر َ

ق َػ ِی ٕس أَ ٔػی ُس بٔ َ٘ ِوسٔی َوأَ ٔػی ُس بٔک َ ِٔ ٠يی ا ِ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟأَ ِو بٔک َ ِٔ ٠يی َّأ ٟذی
 ١فٔی آَ ٔ ٧یت ٔض ٔ َِ ٥وأَ ِر ٔ
إَّٔ٧ا بٔأ َ ِر ٔ
ق َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َ٧أِک ُ ُ
و ٪فٔی
ََک َت أَ ٥ِ َُّٜ٧بٔأ َ ِر ٔ
ق َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َِ ٟی َص ب ٔ َُٓ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤أ َ ِخب ٔ ِرنٔی َ٣ا َّأ ٟذی َی ٔح ُّ٨َ َٟ ١ا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اب َتأِکَُ ُ٠
ک َٗا َ ٢أَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
ِ
ق
ک بٔأ َ ِر ٔ
ََک َت أََ َّ ٧
آَ ٔ ٧یت ٔض ٔ َِٓ ٥إ ٔ َِ ٪و َج ِستُ َِ ِ َُْ ٥ر آَ ٔ ٧یتٔض ٔ ًََِ ٓ ٥ل َتأکُُ٠وا ٓ َٔیضا َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ُسوا َٓاُِ ٔشُ٠وصَا ث ُ َّ ٥کُُ٠وا ٓ َٔیضا َوأَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
ک
اس َ ٥اہللٔ ث ُ َّ ٥ک ُ َِ ١و َ٣ا أَ َػ ِب َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
اس َ ٥اہللٔ ث ُ َّ ٥ک ُ َِ ١و َ٣ا أَ َػ ِب َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
َػ ِی ٕس ٓ ََ٤ا أَ َػ ِب َت بٔ َ٘ ِوس َ
َِک ِ
َِک ِ
ک ا َِٓ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟاذ ُ ِ
ٔک َٓاذ ُ ِ
َّأ ٟذی َِ ٟی َص ب ٔ َُٓ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤أ َ ِز َر َِ ٛت ذَکَا َت ُط َٓک ُ ِ١
انھد نب رسی ،انب ابمرک ،ویحة نب رشحی ،رہعیب نب سیدی دیقشم ،رضحت ہبلعث ینشخ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ
اہللیلص اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآ اافررعضایکاےاہللےکر اؽمہالہاتکبوقؾےککلمںیمرےتہںیہمہاؿےک
ربونتںںیماھکےتںیہافرامہراکلماکشراککلمےہ(ینعیامہرےکلمںیمرثکتےساکشرایکاجاتےہ)ںیماینپنامؿےساکشررکات
وہںافرںیماےنپالھکسےئ وہےئےتکےساکشررکاتوہں ااسےتکےساکشررکاتوہںوجالھکس اوہاںیہنےہوتآپےھجمربخدںی
ہکامہرےےیلاس ںیمےس وکاسناکشرالحؽےہ؟آپ ےنرفام اہکوت ےنوجذرک ایکہک  مالہاتکبےک کلم ںیمرےتہ وہافرایہن
ےک ربونتں ںیم اھکےت وہ وت ارگ  م اؿ ےک رب ونتں ےک العفہ افر ربنت اپف وت  م اؿ ےک ربونتں ںیم ہن اھکؤ افر ارگ ربنت ہن اپؤ وت  م اؿ
ےکربونتںےکدوھڈاولرھپاسںیماھکؤافروجوتےنذرکایکہکریتےکلمںیماکشرایکاجاتےہوتبجاینپنامؿےساکشررکےافر
اسرپاہللاکانؾیھبےلوترھپوتاسوک اھکےلافروجریتااھکس اوہااتکاکشررکےافررھپاسرپاہللاکانؾےلوترھپوتاسوکاھکاتےہ
افرارگوتےنریغالھکسےئوہےئےتکےساکشرایکوتارگوتےناساکشروکزدنہاپ اوتاسوکذحبرکےکاھکاتکسےہ۔
رافی  :انھدنبرسی،انبابمرک،ویحةنبرشحی،رہعیبنبسیدیدیقشم،رضحتہبلعثینشخریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
الھکسےئےئگوتکںےساکشررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 487

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،زہْر ب ٩رحبْ٣ ،قی ،حیوہ ،اب٣ ٩بارک ،اب ٩وہب

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ْق ُئ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ح ِی َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ح و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َُْ ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
ض
َک ٓ ٔیطٔ َػ ِی َس ا ِِ َ٘ ٟو ٔ
ٔیث ابِ َٔ ٩وصِبٕ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوباطرہ ،انب فبہ ،زریہ نب رحب ،رقمی ،ویحہ ،انب ابمرک ،انب فبہ ،اس دنس ےک اسھت ہی دحثی انب ابمرک یک ذموکرہ

دحثییکرطحوقنمؽےہ ااےئاسےکہکاسرفاتیںیمنامؿےکاسھتاکشررکےناکذرکںیہنےہ
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،زریہنبرحب،رقمی،ویحہ،انبابمرک،انبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکشرےکاغبئوہےنےکدعبرھپلماجےنےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
اکشرےکاغبئوہےنےکدعبرھپلماجےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 488

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ہزا ٪رازی ،ابوًبساہلل ،ح٤از ب ٩خاٟسخیانٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساٟزح ٩٤اب ٩جبْر ،حرضت
ابوثٌ٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّان ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔیَ َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟدی ُ
ک َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ُط َٓک ُ ُِ ٠ط
اب ًَ َِ ٨
بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َت بٔ َش ِضَ ٔ٤
ک َٓ َِ َ
ٔ
َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِ٨ت ِن
دمحمنبرہماؿرازی،اوبدبعاہلل،امحدنباخدلایخط،اعمفہینباصحل،دبعارلنمحانبریبج،رضحتاوبتعلہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلص
اہلل ہیلعفملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہہکبج وت اانپ ریت ےکنیھپ رھپ فہ اکشر ھجت ےس اغبئ وہ اجےئ افر رھپ وت اےس اپےل وت
اساکشروکاھکاتکسےہرشطہیےہہکفہدبوبدارہنوہاجےئ
رافی  :دمحم نب رہماؿ رازی ،اوبدبعاہلل ،امحد نب اخدلایخط ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح انب ریبج ،رضحت اوبتعلہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشرےکاغبئوہےنےکدعبرھپلماجےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 489

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ٩ٌ٣ ،ٕ٠بً ٩یسیٌ٣ ،اویہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبْر ب ٩نْٔر ،ابوثٌ٠بہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسثَىٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕ ًَ ِ٩

ٔ
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّأ ٟذی یُ ِسرٔ ُک َػ ِی َس ُظ َب ٌِ َس ث َ ًَل ٕث َٓک ُ ُِ ٠ط َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِ٨ت ِن
دمحم نب ادمح نب ایب فلخ ،نعم نب یسیع ،اعمفہی ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،اوبہبلعث ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتیرکےتںیہاسآدیمےکابرےںیمرفامےتںیہہکسجےناےنپاکشروکنیتدؿےکدعباپایلفہاےساھکاتکسےہرشطہیہک
اسںیمدبوبدیپاہنوہیئگوہ
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخ،نعمنبیسیع،اعمفہی،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،اوبہبلعثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشرےکاغبئوہےنےکدعبرھپلماجےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 490

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحًً ،لءٜ٣ ،حو ،٢ابوثٌ٠بہ خظىی ،حرضت ثٌ٠بہ خظىی
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ئ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی َث ُط فٔی اٟؼَّ ِی ٔس ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ابِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة

ئ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط ٥َِ ٟ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ َوأَبٔی اٟزَّاصٔز ٔیَّ ٔة ًَ ُِ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّی بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ٔ
َک ُ٧تُوَ َ ٧ت ُط َو َٗا َ ٢فٔی ا ِٟکَِٔ ٠ب ک ُ ُِ ٠ط َب ٌِ َس ث َ ًَل ٕث إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ ِ٨ت َن ٓ ََس ًِ ُط
َی ِذ ُ ِ
دمحمنباح م،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،العء،،لوحؽ،اوبہبلعثینشخ،رضحتہبلعثینشخریضاہللاعتٰیلہنعےکابرےںیم
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثیلقن رکےت وہےئ رفامےت ںیہاسدنس یک رفاتی ںیم دبوب اکذرک ںیہن افر ےتک ےک اکشر ےک ابرے
ںیمآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام انیتدؿےکدعبیھب ارگ فہاکشرلماجےئوتاےس اھک ااجاتکسےہنکیلارگاس ےسدبوب آےئ وت
رھپاےسوھچڑدے
رافی  :دمحمنباح م،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،العء،،لوحؽ،اوبہبلعثینشخ،رضحتہبلعثینشخریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم...

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 491

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،اسح ،ٙسٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،ابوازریص ،ابوثٌ٠بہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اب ٔ٩ِ ٣
ٔیص ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ

اٟشبُ ٍٔ َزا َز إ ٔ ِس َح َُ ٙوابِ ُ ٩أَبٔی ًَُ ٤ز فٔی َحسٔیثٔضٔ٤ا َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوَ ٥َِ ٟن ِش ٍِ ٤ب ٔ َض َذا َحًَّی َٗسٔ ِ٨َ ٣ا َّ
َّ
اٟظ َا٦
َ
َ
َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،ااحسؼ  ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اوبادرسی ،اوبہبلعث ےس رفاتی ےہ رفام ا ہک یبن
یلصاہللہیلعفملسےنرہاکیداتنفاےلدردنےاھکےنےس عنمرفام اےہااحسؼافرانبایبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیںیم
ہیزادئےہہکزرہیےتہکںیہہکمہےنکلماشؾآےنکتاسدحثیوکںیہنانس
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،اقحس،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اوبادرسی،اوبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 492

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،ابوازریص خوَّلنی ،ابوثٌ٠بہ خظىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اب َو٥َِ ٟ
اٟش َبا َٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ َّی َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
َّ
ئ أَصِ َّٔ ١
اٟظأ ٦
اَ َ٘ ُٓ ٩ِ ٣ٔ ٪ضا ٔ
أَ ِس َ ٍِ ٤ذََ ٔ ٟ
ٔیص َوک َ َ
ک ٔ٤ََ ٠ًُ ٩ِ ٣ائ ٔ َ٨ا بٔا ِٔ ٟح َحازٔ َحًی َح َّسثَىٔی أَبُو إ ٔ ِزر َ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن انب اہشب ،اوبادرسی وخالین ،اوبہبلعث ینشخ ،رضحت ہبلعث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرہاکیداتنفاےلدردنےاھکےنےسعنمرفام اانباہشبےتہکںیہہکںیمےنہی
دحثیاےنپاجحزےکاملعءےسںیہن یناہیںکتہکاوبادرسیےنہیدحثیھجمےسایبؿیکافرفہاشؾ ےکاہقفءںیمےسےھت
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسنانباہشب،اوبادرسیوخالین،اوبہبلعثینشخریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 493

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،ابوازریص خوَّلنی ،ابوثٌ٠بہ خظىی

اب َح َّسث َ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِْ ٤زو َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َص ُ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
إ ٔ ِزر َ
اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اوبادرسیوخالین،اوبہبلعث،ینشخرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرہاکیداتنفاےلدردنےاھکےنےسعنمرفام اےہ
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اوبادرسیوخالین،اوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 494

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اب ٩ابی ذئب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یو٧ص ب ٩یزیس٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس،
ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،یوسٕ ب٣ ٩اجظو ٪ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ابوػاٟح،
زہزی ،یو٧ص٤ً ،زو ،ػاٟح ،یوسٕ ،زہزی

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
یس
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َوابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َویُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
َوَُْ ِرُص ُِ ٥ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا
وب بِ ٔ ٩إ ٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
یُو ُس ُ
ٕ بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ٔ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ٕ َٓإ ٔ ََّ ٪حسٔی َث ُض َ٤ا َ َ ٧هی ًَ ِ ٩کُِّ١
ََک اِلِ َک ِ َ ١إ ٔ ََّّل َػاّ ٔ ٟحا َویُو ُس َ
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو ًَ ِ٤ز ٕو ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥ذ َ َ

اب َّٔ ٩ِ ٣
اٟشبُ ٍٔ
ذٔی ٕ َ ٧

اوباط رہ ،انب فبہ ،امکل نب اسن ،انب ایب ذبئ ،رمعف نب احرث ،ویسن نب سیدی ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ییحی
نبییحی،ویفسنباموشجؿولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اوباصحل،زرہی،ویسن،رمعف،اصحل،ویفس،زرہیےن

اؿفلتخماانسدےکاسھت ویسنافررمعفیکرفاتییکرطحدحثیلقنیکےہافراؿبسےناھکےناکذرکایکےہ ااےئاصحلافر
ویفسیکرفاتیےکہکاسںیمرصػرہاکیداتنفاےلدردنےیکاممتعناکذرکےہ۔
رافی  :اوباطرہ ،انبفبہ ،امکل نب اسن ،انب ایب ذبئ ،رمعف نب احرث ،ویسن نب سیدی ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،
رمعم،ییحینبییحی،ویفس نباموشجؿولحاین،دبع نبدیمح،وقعیب نباربامیہنب دعس ،اوباصحل،زرہی،ویسن،رمعف ،اصحل ،ویفس،
زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 495

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،اٟک ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی حٜیً ،٥بیسة اب ٩سٔیا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
یس َة بِ ٔ٩
ٔی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َحٕٔ ٜیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
رح ْا٦
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ ١ذٔی ٕ َ ٧
ُسٔ َِی َ
اٟش َبا َٔ َٓأکُِ ُ٠ط َ َ
زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،امکل ،اامسلیع نب ایب میکح ،دیبعة انب ایفسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارہاکیداتنفاےلدردنےاکوگتشاھکانرحاؾےہ
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،امکل،الیعمسنبایبمیکح،دیبعةانبایفسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 496

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت ٣اٟک ب ٩ا٧ص

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
اوباطرہ،انبفبہ،امکلنباسن،رضحتامکلنباسنےناسدنسےکاسھتایسرطحدحثیایبؿیکےہ
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،امکلنباسن،رضحتامکلنباسن

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

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 497

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابوح٣ ،٥ٜی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ٢
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
اٟش َبا َٔ َو ًَ ِ ٩کُ ِّ١ذٔی ِٔ ٣دَ٠بٕ َّٔ ٩ِ ٣
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟلْ ِر ٔ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧

دیبعاہللنباعمذةنعی،اوبمکح،ومیمؿنبرہماؿ،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہ
ی
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرہاکیداتنفاےلدردنےافررہاکی ی
پفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنےسعنمرفام اےہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،اوبمکح،ومیمؿنبرہماؿ،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 498

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،سہ ١ب ٩ح٤از ،طٌبہ ،طٌبہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
 ١بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
اجحجنباشرع،لہسنبامحد،ہبعش،ہبعشےناسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیایبؿیکےہ
رافی  :اجحجنباشرع،لہسنبامحد،ہبعش،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 499

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١س٠امی ٪ب ٩زاؤ ز ،ابوًوا٧ہ ،ح ،٥ٜابوبرش٣ ،ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪حرضت ابً ٩باض

ا٩ِ ًَ ٪
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح ََ ٥ُ ٜوأَبُو بٔ ِرشٕ ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ

اٟش َبا َٔ َو ًَ ِ ٩کُ ِّ١ذٔی ِٔ ٣دَ٠بٕ َّٔ ٩ِ ٣
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟلْ ِر ٔ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ادمح نب لبنح ،امیلسؿ نبداؤ د ،اوبتواہن ،مکح ،اوبرشب ،ومیمؿ نب رہماؿ ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ی
ہیلعفملسےنرہاکیداتنفاےلدردنےافررہاکی ی
پفاےلرپدنےاکاھکےنےسعنمرفام اےہ
رافی  :ادمحنبلبنح،امیلسؿنبداؤد،اوبتواہن،مکح،اوبرشب،ومیمؿنبرہماؿ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہاکیداتنفاےلدردنےافرےچیفاےلرپدنےاکوگتشاھکےنیکرحیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 500

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ،٥ابی برش ،اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥ابوبرش٣ ،ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪ابً ٩باض ،ابوکا ١٣جحسری،
ابوًوا٧ہ ،ابی برش٣ ،ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٩
رش ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أَبُو بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ٪
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هی ح و َح َّسثَىٔی أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َِ ٣ی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ

ییحی نب ییحی ،میشہ ،ایب رشب ،ادمح نب لبنح ،میشہ ،اوبرشب ،ومیمؿ نب رہماؿ ،انب ابعس ،اوباکلم خحدری ،اوبتواہن ،ایب رشب ،ومیمؿ نب
رہماؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام اےہہبعش
ک امکحلیکرفاتییکرطحدحثیرفاتییکیئگےہ
رافی  :ییحی نب ییحی ،میشہ ،ایب رشب ،ادمح نب لبنح ،میشہ ،اوبرشب ،ومیمؿ نب رہماؿ ،انب ابعس ،اوباکلم خحدری ،اوبتواہن ،ایب رشب،
ومیمؿنبرہماؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 501

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْر ،ابوزبْر ،جابز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ،ابوزبْر ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی
َّ
َّ
َّ
ْقیِ ٕع َو َز َّو َزَ٧ا ٔج َزا ّبا
اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢بَ ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَ ََّ ٣ز ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَبَا ًُب َ ِی َس َة َ َ ٧تَ٠قی ً ْٔ ّرا َ ُ ٔ ٟ

و ٪ب ٔ َضا َٗا َُّ ٤َ َ ٧ ٢ؼ َضا َ٤َ ٛا یَ َُّ ٤ؽ
ٕ ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِؼ ََ ٌُ ٨
َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز َٕ ٥َِ ٟیحٔ ِس َ٨َ ٟا َُْ ِ َر ُظ َٓک َ َ
ا ٪أَبُو ًُب َ ِی َس َة ي ٌُِ ٔلی َ٨ا َت َِ ٤ز ّة َت َِ ٤ز ّة َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َِ ٛی َ
ئ َٓ َتِٜٔٔی َ٨ا َی ِو َ٨َ ٣ا إلٔ َی َّ
ئ َٓ َ٨أِک ُ ُُ ٠ط َٗا َ٢
رض ُب بٌٔ ٔٔؼ ِّی َ٨ا ا َِ ٟد َب َم ث ُ ََّ٧ ٥بُ ُُّ ٠ط بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
رش ُب ًََِ ٠ی َضا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
اِ ٠ٟی َٔ ١و ُ٨َّ ٛا َن ِ ٔ
اٟؼَّ ٔي ُّی ث ُ ََّ ٥ن ِ َ
یب َّ
اٟـ ِد َٔٓ ٥أ َ َت ِی َ٨ا ُظ َٓإٔذَا ه ٔ َی َزابَّ ْة تُ ِسع َی ا ِ٨ِ ٌَ ٟب َ َر
رفٓ ٔ ٍَ َ٨َ ٟا ًَل َی َساح ٔ ٔ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
َواَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ًَل َی َساح ٔ ٔ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
َح ََ ٛض ِی َئ ٔة ا ِل َٜث ٔ ٔ
َح َ ُ
رط ِرتُ ِ٥
َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َو َٗ ِس ِ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی َس َة َِ ٣ی َت ْة ث ُ ََّٗ ٥ا َََّ ٢ل بَ ِِ َ ٧ ١ح ُُ ٩ر ُس ُ
اؿ ُ ٔ

اٟسص َِ٩
َٓکُُ٠وا َٗا ََٓ ٢أ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ًََِ ٠یطٔ َط ِض ّزا َوِ َ ٧ح ُ ٩ث َ ًَل ُث ٔ٣ائ َ ٕة َحًَّی َس٨َّ ٔ٤ا َٗا ََ ٢و َِ َ٘ ٟس َرأَیِت ُ َ٨ا َن ِِتَر ُٖٔ َٔ ٩ِ ٣وٗ ِٔب ًَ ِیٔ٨طٔ بٔا ًَِ ٔ ٟ٘ل ُّٔ ٢
َّ
َّ
رش َر ُج ًّل َٓأَٗ ٌَِ َسص ُِ ٥فٔی َوٗ ِٔب ًَ ِیٔ٨طٔ َوأَ َخ َذ
َو َن ِ٘ َت ٔل ٍُ ُٔ ٨ِ ٣ط ا َِٔ ٟٔس َر کَاٟث ِورٔ أَ ِو َِ َ٘ ٛسرٔ اٟث ِورٔ َٓ َِ َ٘ ٠س أَ َخ َذ ٔ٨َّ ٣ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة ث َ ًَلثَ َة ًَ َ َ
ٔؿ ٌَّ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِؿ ًَلًٔطٔ َٓأ َ َٗا ََ ٣ضا ث ُ ََّ ٥ر َح َ ١أَ ًِوَ ََ ٥بٌْٔر ٕ َ٨َ ٌَ ٣ا ٓ َََّ ٤ز َٔ ٩ِ ٣ت ِحت َٔضا َو َتزَ َّو ِزَ٧ا ِٔ َٟ ٩ِ ٣حٔ٤طٔ َو َطائ َٔ٤َّ ٠َ َٓ ٙا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
َخ َج ُط اہللُ َلََ ٓ ٥ِ ُٜض ِِ َٟ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١حٔ٤طٔ َط ِی ْئ
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو رٔزِ ْ ٚأَ ِ َ
أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
َٓت ُِلٌ ُٔ٤وَ٧ا َٗا ََٓ ٢أ َ ِر َس ِ٨َ ٠ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ط َٓأَک َ َ٠طُ
ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن ںیمہ رضحت اوبدیبعہ یک  مادت ںیم رقشی ےک اقہلف ےس ےنلم ےک ےئل اجیھب افر وجھکرفں یک اکی وبری زادراہ ےک وطر رپ
ںیمہ انعتی رفامیئ افر اس ےک العفہ افر ھچک ںیمہ اطع ںیہن رفام ا رضحت اوبدیبعہ ںیمہ اکی اکی وجھکر رفزاہن د ا رکےت رافی زریب
ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس وپاھچ ہک  م اکی وجھکر ایک ایک رکےت ےھت فہ رفامےن ےگل ہک مہاس وجھکر وک ےچب یک رطح وچےتس
ےھترھپمہاسرپاپینیپ ےتیل ےھتافرفہوجھکرںیمہراتکتاکیف وہاجیت یھتافر مہ الویھٹںےسدروتخںےک ےتپ اھجڑرکاپینںیم
وگھب رک اھکےت ےھت افر مہ دنمسر ےک اسلح رپ ےلچ اجےت ےھت وت اافتؼ ےس دنمسر یک اسیلح رتی رپ اکی ڑبے ےلیٹ یک رطح زپی
وہیئ اکی زیچ ںیمہ داھکیئ دی مہ اس ےک اپس آےئ داھکی ہک اکی اجونر ےہ ےسج ةنع اکپرا اجات ےہ رافی ےتہک ںیہ رضحت اوبدیبعہ
ےنرفام اہیرمدارےہرھپرفامےنےگلںیہنہکلبمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکگ ےجیوہےئںیہافراہللےکراےتسںیمںیہافر م
وھبکیکفہج ےسےب رقاروہ وت ماےساھکولرضحتاجرب رفامےتںیہہک مہاس ہگجرپ اکی ہنیہم رہھٹے رےہافر مہنیت ا یک
داداد ںیم ےھت اہیں کت ہک مہ اھکےت اھکےت ومےٹ وہ ےئگ افر ےھجم  اد زپات ےہ ہک مہ ےن اس اجونر یک آھکن ےک ےقلح ےس وکشمں

ےس رھب رھب رکرچیب اکنیل یھت افر مہاس ںیم ےس ک ل ےک رباربوگتش ےک ڑکٹے اکت ے ےھت ارغلض رضحت اوبدیبعہ ےن مہںیم
ےسریتہآدویمںوکایلافرفہبساساجونریکآھکنےکہقلحےکادنرھٹیبےئگافراسیکویلسپںںیمےساکییلسپوکااھٹرکڑھکا ایک
رھپاؿافوٹنںںیمےسوجامہرےاسھتےھتاؿںیمےسبسےسڑب ےافٹنرپاجکفااسکوتفہاسےکےچیےسزگرایگافراسےک
وگتشوکاابؽرکمہےناانپزادراہایتررکایلوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہاہللاکرزؼاھتےسجاہللاعتٰیلےناہمترے ےئلاکنال
اھتوتایکاہمترےاپساسےکوگتشںیمےسھچکےہارگےہوتفہںیمہالھکؤرضحتاجربریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہہکمہےن
اسوگتشںیمےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػاجیھبوتآپیلصاہللہیلعفملسےناےساھک ا
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 502

راوی ً :بساٟحبار بًً ٩لء ،سٔیا٤ً ،٪زو ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سْ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
ْقیِ ٕع َٓأ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ب ٔ َّ
ٕ َط ِضز ٕ
اٟشاح ٔ ٔ ١ن ِٔؼ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩ثَ ًَل ُث ٔ٣ائَةٔ َرأٛبٕ َوأَ ْٔ٣رَُ٧ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ِ َ ٧ز ُػ ُس ً ْٔ ّرا َ ُ ٔ ٟ
َ
ٔیس َحًَّی أَک َ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟد َب َم ٓ َُش َِّ
ٕ
َٓأ َ َػابَ َ٨ا ُجو َْ َطس ْ
َح َزابَّ ّة ُي َ٘ا َُ َٟ ٢ضا ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَرُ َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا َٔ ٨ِ ٣ضا ن ٔ ِؼ َ
ِم َج ِی َع ا َِ ٟد َب ٔم َٓأ َِ ٟقی َ٨َ ٟا ا َِ ٟب ِ ُ
َط ِضز ٕ َوا َّز َص َّ٨ا َٔ ٩ِ ٣و َزَ ٔ ٛضا َحًَّی ثَابَ ِت أَ ِج َشا ُ٨َ ٣ا َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ أَبُو ًُب َ ِی َس َة ٔؿ ٌَّ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِؿ ًَلًٔطٔ َٓ ََ ٨ؼ َبطُ ث ُ ََّ٧ ٥وَ َز إلٔ َی أَك ِ َو َٔ ٢ر ُج ٕ١
َخ ِج َ٨ا َٔ ٩ِ ٣وٗ ِٔب ًَ ِیٔ٨طٔ ََ ٛذا
رف َٗا ََ ٢وأَ ِ َ
فٔی ا َِ ٟح ِی ٔع َوأَك ِ َو َٔ ٢ج ََ َٓ ١ٕ ٤ح َُ ٠َ ٤ط ًََِ ٠یطٔ ٓ ََ٤زَّ َت ِح َت ُط َٗا ََ ٢و َجََ ٠ص فٔی َح َحا ٔد ًَ ِیٔ٨طٔ َن َ ْ
ا ٪أَبُو ًُب َ ِی َس َة ي ٌُِ ٔلی ک ُ ََّ ١ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا َٗ ِب َـ ّة َٗ ِب َـ ّة ث ُ َّ ٥أَ ًِ َلاَ٧ا َت َِ ٤ز ّة َت َِ ٤ز ّة
اب َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َٓک َ َ
َو ََ ٛذا ٗ ََُّ ٠ة َو َز ٕک َٗا ََ ٢وک َ َ
ا٨َ ٌَ ٣َ ٪ا ٔج َز ْ

َٓ َ٤َّ ٠ا َٓىٔ َی َو َج ِسَ٧ا َٓ ِ٘ َس ُظ
دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہاجیھب
افر مہ نیت  ا  اار ےھت افر امہرے اریم رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ےھت افر مہ رقشی ےک اقہلف یک اھگت ںیم ےھت وت مہ دنمسر ےک
اسلحرپآدوہےنیہمکترہھٹےرےہافرںیمہفاہںتخسوھبکیگلوہیئیھتاہیںرکہکمہےتپاھکےنےگلافراسرکشلاکانؾ
یہ ےتپ اھکےن فاال رکشل وہایگ وت دنمسر ےن امہرے ےئل اکی اجونر اکنیھپ ےسج ةنع اہک اجات ےہ رھپ مہ اس ةنع اجونر اک وگتش آدوہ

ےنیہم کتاھکےترےہافراسیکرچیبوطبرا ل اےنپ ومسجںرپےتلمرےہاہیںکتہک مہوخبومےٹوہےئگ رضحتاوبدیبعہ ےن
اس اجونر یک اکی یلسپ ےل رک ڑھکی یک افر رکشل ںیم ےس بس ےس ےبمل وک التش ایک افر بس ےس ابمل افٹن افر رھپ اس آدیم وک اس
افٹنرپ اارایکفہاسیلسپےک ےچیےسزگرایگافراساجونریکآھکنےکہقلحںیمیئکآدیمھٹیبےئگرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اس یک آھکن ےک ہقلح ںیم ےس اےنت اےنت ڑھگے رچیب ےک رھبے افر امہرے اسھت وجھکرفں یک آکی وبری
یھتاوبدیبعہمہںیم ےسرہ اکیآدیموکاکیاکی  یھٹ وجھکردےتیےھترھپ ںیمہاکی اکیدےنیےگلرھپبج فہ یھبںیمہہنیلم وت
ںیمہاساکہنانلمولعمؾوہایگ
رافی  :دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 503

راوی ً :بساٟحبار بًً ٩لء ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز ،حرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

َح ثَ ًَل َث َجزَائ َٔز
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سْ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو َجاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُ ٢فٔی َج ِی ٔع ا َِ ٟد َب ٔم إ ٔ ََّ ٪ر ُج ًّل َ َ َ ٧
ث ُ َّ ٥ثَ ًَلثّا ث ُ ََّ َ ٧ ٥ضا ُظ أَبُو ًُب َ ِی َس َة
دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،رمعف،اجرب،رضحتاجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکوتپںےکرکشلںیماکیدؿاکیآدیمےننیتافٹن
ذحبےیکرھپنیتافٹناکےٹرھپرضحتاوبدیبعہےناےسعنمرکد ا۔
رافی  :دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،رمعف،اجرب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 504

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ٦بْ ٩عوہ ،وہب بٛ ٩یشا ،٪جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔبِ ٔ٩
ْع َو َة ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
 ١أَ ِز َوا َزَ٧ا ًَل َی رٔ َٗاب ٔ َ٨ا
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩ثَ ًَل ُث ٔ٣ائ َ ٕة ِ َ ٧حُ ٔ٤

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،فبہ نب اسیکؿ ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ
رفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنںیمہاجیھبافرمہنیت ایکدادادںیمےھتافرمہےناانپزادراہاینپرگدونںرپااھٹ اوہااھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،فبہنباسیکؿ،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 505

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابونٌی ،٥وہب بٛ ٩یشا ،٪حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٪أَ ََّ ٪جاب ٔ َز
ٔی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی نُ ٌَ ِی َٕ ٥وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
رسیَّ ّة ثَ ًَل َث ٔ٣ائ َ ٕة َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح
بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
ا ٪ي ُٔؼیب ُ َ٨ا ک ُ ََّ ١ی ِوَ ٕ ٦ت َِ ٤ز ْة
ا ٪يُ َ٘وِّتُ َ٨ا َحًَّی ک َ َ
َٓ َٔىٔ َی َزازُص َُِ َٓ ٥ح َ ٍَ ٤أَبُو ًُب َ ِی َس َة َزا َزص ُِ ٥فٔی ٔ٣زِ َوز ٕ َٓک َ َ

دمحمنباح م،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنباسن،اوبمیعن،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےننیت ااکاکیرکشلاجیھبافراؿرپرضحتاوبدیبعہنبرجاحوکاریمرقمررفام اوتبجاؿاکزادراہ
متخوہایگوترضحتاوبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنعےنبسےکوتہشداونںوکعمجایکرضحتدیبعہںیمہوجھکرںیالھکےتےھتاہیںکت
ہکرفزاہناکیوجھکردےنیےگل۔
رافی  :دمحمنباح م،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنباسن،اوبمیعن،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 506

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،وٟیس ابٛ ٩ثْر ،وہب بٛ ٩یشا ،٪جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اَ ٪ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َي ٌِىٔی ابِ ََٛ ٩ثْٔر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َوص َِب بِ َِ َٛ ٩ی َش َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َح َو َساُٗوا َجٔ٤ی ٌّا َب٘ ٔ َّی َة ا َِ ٟحسٔیثٔ
رسیَّ ّة أََ٧ا ٓ ٔیض ٔ ِ ٥إلٔ َی س ٔ
ٔیٕ ا َِ ٟب ِ ٔ
بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
َ٨َ ٛحو ٔ َحسٔیثٔ ًَ٤زٔو بِ ٩زٔی َ٨ا ٕر وأَبی اٟزبَْ ِر َُْٔ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ وص ِٔب بَِٛ ٩ی َش َ َ
رش َة َِ ٟی َّ ٠ة
َ
ِ
ِ ٔ
ٔ ِ
َ ٔ ُّ
آَ ٪أک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا ا َِ ٟح ِی ُع ثَ َ٤ان ٔ َی ًَ ِ َ
اوبرکبی ،اوبااسہم ،فدیل انب ریثک ،فبہ نب اسیکؿ ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنمسر ےک انکرے یک رطػ اکی رکشل اجیھب ںیم یھب اؿ ںیم اشلم اھت  ااےئ اس ےک ہک اس
دحثیںیمےہہکرکشلفاولںےنااھٹرہدؿکتایساجونراکوگتشاھک ا
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،فدیلانبریثک،فبہنباسیکؿ،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دنمسرںیمرمداریکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 507

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،ابو٨٣ذر ٗزاز ،زاؤز بٗ ٩یصً ،بیساہلل ب٘٣ ٩ش ،٥حرضت جابز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا َِ٘ ٟزَّا ُز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
اٟظ ٔ ٔ
َزا ُو َز بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش َٕ ٩ِ ًَ ٥جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢بَ ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ّثا إلٔ َی

ا ٚا َِ ٟحس َ
ق ُج َض ِی ََ ٨ة َوا ِس َت ٌِ ََِ ٠ًَ ١َ ٤یض ٔ َِ ٥ر ُج ًّل َو َس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
أَ ِر ٔ

اجحج نب اشرع ،امثعؿ نب رمع ،دمحم نب راعف ،اوبذنمر زقاز ،داؤد نب سیق ،دیبع اہلل نب مسقم ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن خہتہ ےک العہق یک رطػ اکی رکشل اجیھب افر اؿ رپ اکی آدیم وک اریم
رقمررفام ا
رافی  :اجحجنباشرع،امثعؿنبرمع،دمحمنبراعف،اوبذنمرزقاز،داؤدنبسیق،دیبعاہللنبمسقم،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ

رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 508

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اب ٩طہابً ،بساہلل ،حش ٩ابىی ٣ح٤س بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩
ابی كاٟب

َ
اب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َوا َِ ٟح َش ٔ ٩ابِى َِی َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ٩
َقأِ ُت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
أَبٔیض ٔ َ٤ا ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ ٣ُ ٩ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َو ًَ ُِ ُٟ ٩حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ
ِاْل ٔ ِن ٔش َّیةٔ

ییحی نبییحی ،امکلنب اسن ،انباہشب ،دبعاہلل،نسحاینب دمحمنبیلع،رضحت یلعریض اہللاعتٰیلہنع نبایباطبلےس رفاتیےہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنریبخےکدؿتوروتںےسہعتمرکےنافررہشیدگوھںاکوگتشاھکےنےسعنمرفام ا۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلنباسن،انباہشب،دبعاہلل،نسحاینبدمحمنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 509

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ،٪ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبیساہلل ،ابوكاہز ،حا٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص،
اسحً ،ٙبس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،یو٧ص

رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ًُب َ ِی ُس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗاَّلَ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو ًَ ِ ٩أَک ِ ُٔ ُٟ ١حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاْل ٔ ِن ٔش َّی ٔة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،انب ریمن ،ایبدیبع اہلل ،اوباطرہ ،احہلم ،انب فبہ ،ویسن ،ااحسؼ  ،دبع نب دیمح،
دبع ارلزاؼ،رمعم،زرہی ،ویسن ،اؿدنسفںےکاسھت رضحتزرہیےسرفاتی ےہافرویسن یکدحثیںیم ےہہکآپ یلصاہلل
ہیلعفملسےنرہشیدگوھںاکوگتشاھکےنےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،زریہنبرحب،ایفسؿ،انبریمن،ایبدیبعاہلل،اوباطرہ،احہلم،انبفبہ،ویسن،اقحس،دبعنب

دیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 510

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ابوػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوازریص ،حرضت
ابوثٌ٠بہ

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ٔیص أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة َٗا ََ ٢رح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُٟ ٥َ ٠ح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاِلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ َّ ٪أَبَا إ ٔ ِزر َ
نسح نب یلع ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوباصحل ،انب اہشب ،اوبادرسی ،رضحت اوبہبلعث رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرہشیدگوھںےکوگتشوکرحاؾرقارد اےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اوباصحل،انباہشب،اوبادرسی،رضحتاوبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 511

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوًبیساہلل٧ ،آٍ ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ َو َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩أَک ِ ُٔ ُٟ ١حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاِلِ َ ِصَّ ٔ ٠یةٔ

دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،اوبدیبع اہلل ،انعف ،اسمل ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس
ےنرہشیدگوھںاکوگتشاھکےنےسعنمرفام ا
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدیبعاہلل،انعف،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ

رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 512

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،اب ٩ابی ً٤ز ٩ٌ٣ ،بً ٩یسی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٧ ،آٍ،
اب٤ً ٩ز ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخبَرَنٔی َ٧آ ٔ ٍْ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
و َح َّسثَىٔی َص ُ
أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُٔ ً ٩یسی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اض ا ِح َتا ُجوا إَِٔ ٟی َضا
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ ٔ ١ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ اِلِ َصِل ٔ ِّی یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َوک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ

اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبرکب،انبرججی،انعف،انبرمع،انب ایبرمع،نعمنبیسیع ،امکل نباسن،انعف،انبرمع ،رضحتانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنریبخےکدؿرہشیدگوھںاکوگتشاھکےنےس
عنمرفام اےہاحالہکنولوگںوکاسیکرضفرتیھت۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،انعف ،انب رمع ،انب ایب رمع ،نعم نب یسیع ،امکل نب اسن ،انعف ،انب رمع ،رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 513

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،طیبانیً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت طیبانی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی ًَ ُِ ُٟ ٩حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
اِلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػابَت ِ َ٨ا ََ ٣حا ًَ ْة َی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َوِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس أَ َػب ِ َ٨ا ِ َ٘ ٠ِ ٔ ٟو ٔ ٦حُ ُّ ٤زا َخارٔ َج ّة

ور َوَّلَ
ورَ٧ا ََ ٟت ِِلٔی إٔذِ َ٧ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ ٪أَ ٛئُوا ا ُِ ُ٘ ٟس َ
َحَ٧ا َصا َٓإ ٔ َُّ ُٗ ٪س َ
ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َِ َ ٨
رح ََ ٣ضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ١
رح ََ ٣ضا أَ ِٟب َ َّت َة َو َ َّ
َح َی٣َ ٥اذَا َٗا ََ ٢ت َح َّسث ِ َ٨ا بَ ِی َ٨َ ٨ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ َّ
َت ِل ٌَ ُ٤وا ُٔ ُٟ ٩ِ ٣حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َط ِیئّا َٓ ُُِ٘ ٠ت َ َّ
رح ََ ٣ضا َت ِ ٔ

أََ َّ ٧ضا  ٥َِ ٟتُ َد َِّ ٤ص

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،دبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتابیشینےسرفاتیےہہکفہےتہکںیہہکںیم

ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رھگولی دگوھں اک وگتش اھکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ فہ ےتہک ںیہ ہک وچہکن ریبخ ےک دؿ ںیمہ
وھبک یگل وہںیئ یھت افر مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت افر مہ ےن وہیدی وقؾ ےک فہ دگوہ وج رہش ےس ابرہ ےلکن
وہےئےھتاںیہنمہےنڑکپاافراؿوکذحبایکافراؿاکوگتشامہریاہڈنویںںیمالبراہاھتایسدفراؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےک انمدی ےن االعؿ رکد ا ہک اہڈن اں ا اٹ دف افر دگوھں ےک وگتش ےس ھچک ہن اھکؤ۔ ںیم ےن اہک آپ ےن دگوھں ےک وگتش وک
ےسیک رحاؾ رفام ا ،مہ آسپ ںیم ہی ابںیت رک رےہ ےھت وت ضعب ےن اہکآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن اےسیعطق وطر رپ رحاؾ رکد ا ےہ افر
ضعبےنہکےگلہکاسفہجےساےسرحاؾایکہکایھبکتاؿاکسمخںیہناکنالایگاھت
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،دبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 514

راوی  :ابوکآ ،١٣ـی ١ب ٩حشْنً ،بساٟوحس ب ٩زیاز ،حرضت س٠امی ٪طبیانی

 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُّ ٪
ہلل
اٟظ ِی َبان ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس ا ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
َحَ٧ا َصا َٓ َ٤َّ ٠ا ََُِ ٠ت ب ٔ َضا
بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َي ُ٘وَّلُ أَ َػابَت ِ َ٨ا ََ ٣حا ًَ ْة ََ ٟیال ٔ َی َخ ِیب َ َر َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اَ ٪ی ِو َُ ٦خ ِیب َ َر َو َٗ ٌِ َ٨ا فٔی ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاِلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ َٓاَ ِ ٧ت َ ِ
ور َو ََّل َتأِکُُ٠وا ُٔ ُٟ ٩ِ ٣حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َط ِیئّا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
ا ُِ ُ٘ ٟس ُ
ور َ٧ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ ٪أَ ٛئُوا ا ُِ ُ٘ ٟس َ
وَ َ ٧ ٪هی ًَ َِ ٨ضا أَ ِٟب َ َّت َة
آَخ َ
ْ َ٧
اض إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧هی ًَ َِ ٨ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠لََ َّ ٧ضا  ٥َِ ٟتُ َد َِّ ٤ص َو َٗا َُ َ ٢
اوباکلم ،لیضف نب نیسح ،دبعاولدح نب ز اد ،رضحت امیلسؿ شاین رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس انس فہ
رفامےتںیہہکریبخیکراوتںںیمںیمہوھبکیگلوہیئیھتوتبجریبخحتفوہاوتمہیتسبےکدگوھںیکرطػوتمہجوہےئمہےناؿ
اک وگتش اکاٹ افر بج امہری اہڈن اں اےنلب یگل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک انمدی ےن االعؿ رکد ا ہک  م بس ولگ اینپ اینپ
اہڈن اں اٹل دف افر اؿ دگوھں ےک وگتش ںیم ےس ھچک یھب ہن اھکؤ رافی ےتہک ںیہ ہک وگتش اھکےن ےس اس ےئل عنم رفام ا ےہ ہک
اؿ ںیم ےس سمخ ںیہن اکنال ایگ اھت افر ضعبدفرسےولوگں ےن اہکآپ یلص اہللہیلع فملس ےن اےسیعطق وطر رپ ینعی ہشیمہ ےک ےئل
رحاؾرکد اےہ۔
رافی  :اوباکلم،لیضفنبنیسح،دبعاولدحنبز اد،رضحتامیلسؿشاین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 515

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوطٌبہً ،سی ب ٩ثابت ،بزاءً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی ،حرضت ًسی ب ٩ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َو ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی

ور
َي ُ٘ َوَّل ٔ ٪أَ َػب ِ َ٨ا ُح ُّ ٤زا ٓ ََل َب ِد َ٨ا َصا َٓ َ٨ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠أَ ٛئُوا ا ُِ ُ٘ ٟس َ

دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش،دعینباثتب،رباء،دبعاہللنبایبافیف،رضحتدعینباثتبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
فہرفامےتںیہہکںیمےنرضحترباءریضاہلل اعتٰیلہنعافررضحتدبعاہللنبایبافیفےسانسفہرفامےتںیہہکمہےندگوھں وک
ڑکپاافراکپ اوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکانمدیےناالعؿرکد اہکاہڈنویںوکاٹلدف۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش،دعینباثتب،رباء،دبعاہللنبایبافیف،رضحتدعینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 516

راوی  :اب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚبزاء ،حرضت بزا رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ا ِٟب َ َرا ُئ أَ َػب ِ َ٨ا یَ ِو َ٦
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ور
َخ ِیب َ َر حُ ُّ ٤زا َٓ َ٨ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ ٪أَ ٛئُوا ا ُِ ُ٘ ٟس َ
انب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،رباء ،رضحت ربا ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک مہ ےن ریبخ ےک دؿ دگوہ وک

ڑکپاوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکانمدیےناالعؿرکد اہک ماینپاہڈنویںوکاٹلدف
رافی  :انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،رباء،رضحترباریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 517

راوی  :ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزہی ،٥ابوَکیب ،اب ٩برش٣ ،شٌز ،ثابت بً ٩بیس ،ثابت بً ٩بیس

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩بٔ ِرشٕ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أَبُو ُ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ا ِٟب َ َرا َئ َي ُ٘وَّلُ ُ ٧ضٔی َ٨ا ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاِلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ

اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربمیہ ،اوبرکبی ،انب رشب ،رعسم ،اثتب نب دیبع ،اثتب نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحترباءےسانسفہرفامےتںیہہکںیمہدگوھںاکوگتشاھکےنےسعنمرکد اایگےہ۔
رافی  :اوبرکبی،ااحسؼنباربمیہ،اوبرکبی،انبرشب،رعسم،اثتبنبدیبع،اثتبنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 518

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیزً ،اػ ،٥طٌيی ،بزاء بً ٩ازب

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ٠ُ٧ ٪ق ٔ َی ُ ُٟح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاِلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ ٔ٧ی َئ ّة َو َنـٔی َح ّة ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥یأ ِ ُِ ٣زَ٧ا بٔأَکِٔ٠طٔ
زریہنبرحب،رجری،اعمص،یبعش ،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہدگوھں
اکوگتشاچکوہ ااکپوہاکنیھپدےنیاکمکحرفام ارھپںیمہاسےکاھکےناکمکحںیہنرفام ا
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اعمص،یبعش،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 519

راوی  :ابوسٌیس اطخ ،حٔؽ بُ ٩یاثً ،اػ ،٥حرضت ًاػ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اػ ٕ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اث ًَ ِٔ ًَ ٩
اوبدیعساجش،صفحنبایغث،اعمص،رضحتاعمصریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔

رافی  :اوبدیعساجش،صفحنبایغث،اعمص،رضحتاعمصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 520

راوی  :اح٤س ب ٩یوسٕ اززی٤ً ،ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،ابوًاػً ،٥ا٣ز ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
ض َٗا َ٢
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ًَٕ ٩ِ ًَ ٥ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َرک َظ أَ َِ ٪ت ِذ َص َب َح ُ٤و َُ ٟت ُض ِ ٥أَ ِو
ضٓ َ ٔ
ََّل أَ ِزرٔی إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧هی ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِج ٔ ١أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اَ ٪ح ُ٤و ََ ٟة ا٨َّ ٟا ٔ

رح َُ ٣ط فٔی َی ِوَ ٔ ٦خ ِیب َ َر ُ ُٟح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاِلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ
َ َّ

ادمح نب ویفس ازدی ،رمع نب صفح نب ایغث ،اوباعمص ،اعرم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندگوھںاکوگتشاھکےنےساسفہجےسعنمرفام اہکاؿےسابرربداریاکاکؾایلاجاتاھت اآپ
یلصاہللہیلعفملسےنربیخےکدؿدگوھںاکوگتشرحاؾرقارد ا
رافی  :ادمحنبویفسازدی،رمعنبصفحنبایغث،اوباعمص،اعرم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 521

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بازٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١یزیس ب ٩ابی ًبیس ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َحات َْٔ ٥وص َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ
اض ا َِ ٟی ِو َ٦
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َخ ِیب َ َر ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ َٓ َت َح َضا ًََِ ٠یض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَ َِ ٣سی اُ ٨َّ ٟ
اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا ََ َ ٢
َّأ ٟذی ُٓتٔ َح ِت ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِو َٗ ُسوا ْٔ٧رَاّ٧ا َٛثْٔ َر ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َص ٔذظ ٔ اَ ْ٨ِّ ٟرا ًَُ ٪ل َی أَ ِّی َط ِی ٕئ
وَٗ ٪اُٟوا ًَل َی َِ ٟح َٕٗ ٥ا ًََ ٢ل َی أَ ِّی َِ ٟح َٕٗ ٥اُٟوا ًَل َی َِ ٟح ُٔ ٥ح ُ٤ز ٕإ ٔ ِن ٔش َّی ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِزٔي ُ٘وصَا
تُوٗ ٔ ُس َ

رسو َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِو َُ ٧ضزٔي ُ٘ َضا َو َن ِِ ٔشَ ُ٠ضا َٗا َ ٢أَ ِو ذَا َک
َو ِاُ ٔ ٛ

دمحمنبابعد،ہبیتقنبدیعس،اح منباامسلیع،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکمہ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتربیخیکرطػےلکنرھپاہللاعتیلےنریبخوکحتفرفامد اسجدؿربیخحتفایکایگولوگںےناسدؿ
اشؾ وک تہب آگ الجیئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 5ہی آگ سک فہج ےس ےہ افر  م ولگ ایک اکپر رےہ وہ؟ اوہنںےن
رعضایکوگتشاکپررےہںیہآپیلصاہللہیلعفملسُےنرفام اسکزیچاکوگتشاحصہبےنرعضایکدگوہاکوگتشر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اوگتشکنیھپدفافراہڈنویںوکوتڑڈاولںاکیآدیمےن رعضاےاہللےکر اؽایکمہوگتشکنیھپدںی
افراہڈنویںوکدوھڈاںیلآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اولچایسرطحرکول۔
رافی  :دمحمنبابعد،ہبیتقنبدیعس،اح منباامسلیع،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 522

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٤از ب٣ ٩شٌسہ ،ػٔوا ٪بً ٩یسی ،ابوبرک ب ٩نرض ،ابوًاػ٧ ،٥بی ،١یزیس ب ٩ابی ًبیس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ٥
رض َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َو َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
 ١ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
ا٨َّ ٟبٔی ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،امحد نب دعسمہ ،وفصاؿ نب یسیع ،اوبرکب نب رضن ،اوباعمص ،لیبن ،سیدی نب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس
ےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امحدنبدعسمہ،وفصاؿنبیسیع،اوبرکبنبرضن،اوباعمص،لیبن،سیدینبایبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 523

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪ایوب ،حرضت ا٧ص

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٓ َتحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیبَرَ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

ْق َی ٔة ٓ ََل َب ِد َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٨ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط
أَ َػب ِ َ٨ا ُح ُّ ٤زا َخارٔ ّجا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ ٟ
َی َِ ٨ض َیاَ ٨ِ ًَ ٥ِ ُٜٔ٧ضا َٓإَٔ َّ ٧ضا رٔ ِجص َّٔ ١ٔ ٤ًَ ٩ِ ٣
ور ب ٔ َ٤ا ٓ َٔیضا
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪أ ُ َِ ٔٔ ٛئ ِت ا ُِ ُ٘ ٟسو ُر ب ٔ َ٤ا ٓ َٔیضا َوإ َٔ َّ ٧ضا ََ ٟت ُٔ ُ
َ
ْ
انبایبرمع،ایفسؿ،اویب،رضحتاسنےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنبجریبخحتفرفام اوتداہیت
ےس وجدگوہ ےلکنمہ ےن اؿ وکڑکپایل رھپاؿ اکوگتشاکپ ا ر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس ےکانمدی ےناالعؿرکد اآاگہ وہاجؤاہلل
افراسےکر اؽےنںیہمتدگوہاکوگتشاھکےنےسعنمرفامد اےہویکہکنفہاناپکےہاطیشینلمعےہاہڈن اںاس احؽںیم
اٹلدیںیئگہکوگتشاؿںیمالبراہاھت
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اویب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہشیدگوھںاکوگتشاھکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 524

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہاُ ٢ضیز ،یزیس ب ٩زریٍ ،ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح٤س ب ٩سْری ،٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا ٕٔ َّ ٢
اٟرضیزُ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
َ٣إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
آَخ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ُ َِٓ ٔ ٨ی ِت ا ُِ ٟح ُ٤زُ
ا ٪یَ ِو َُ ٦خ ِیب َ َر َجا َئ َجا ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُکَِٔ ٠ت ا ُِ ٟح ُ٤زُ ث ُ ََّ ٥جا َئ َ ُ
َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٨ا َزی إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َی َِ ٨ض َیاُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜٔ٧حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا رٔ ِج ْص أَ ِو
ور ب ٔ َ٤ا ٓ َٔیضا
َ٧حٔ ْص َٗا ََٓ ٢أ ُ َِ ٔٔ ٛئ ِت ا ُِ ُ٘ ٟس ُ
دمحم نب اہنمؽ رضری ،سیدی نب زر،ع ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
رفامےتںیہہکبجریبخاکدؿوہاوتاکیآےنفاےلےنآرکرعضایکاےاہللےکر اؽ!دگوہمتخوہےئگوتر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےناوبہحلطوکمکحد اوتاوہنںےناالعؿرکد اہکاہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسےن مولوگںوکدگوہاکوگتش
اھکےنےسعنمرفامد اےہویکہکنفہدنگاافراناپکےہرافیےتہکںیہہکرھپاہڈنویںںیموج ھچکیھباھتاستیمساہڈنویںوکاٹلد ا
ایگ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزر،ع،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑےاکوگتشاھکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
وھگڑےاکوگتشاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 525

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربیٍ ًتکیٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ٣ ،ح٤س بً ٩لی ،حرضت جابز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتکٔی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ُّ

َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
َی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاِلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة َوأَذ ٔ َ ٪فٔی ُ ُٟحؤ ٦ا َِ ٟد ِی ٔ١

ییحی نبییحی،اوبرعیبعتکی ،ہبیتق نبدیعس،امحد نبزدی،رمعف نبدانیر  ،دمحمنب یلع،رضحت اجربریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنربیخےکدؿرھگولیںاپوتلںدگوھںاکوگتشاھکےنےسعنمرفام اافروھگڑفںاکوگتشاھکےنیک
ااجزتاطعءرفامیئ

رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبعتکی،ہبیتقنبدیعس،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،دمحمنبیلع،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وھگڑےاکوگتشاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 526

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ
أَک َ ِ٨َ ٠ا َز ََ ٩َ ٣خ ِیب َ َر ا َِ ٟد ِی ََ ١وحُ َُ ٤ز ا َِ ٟو ِح ٔع َوَ َ ٧ضاَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟحٔ َ٤ارٔ اِلِ َصِل ٔ ِّی

دمحم نب اح م ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ریبخ ےک
زامہنںیممہےنیلگنجوھگڑفںافردگوھںاکوگتشاھک اافریبنیلصاہللہیلعفملسےنںیمہرھگولیاپوتلدگوھںاکوگتشاھکےنےس

عنمرفام ا۔
رافی  :دمحمنباح م،دمحمنبرکب،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وھگڑےاکوگتشاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 527

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،يٌ٘وب زورقی ،اح٤س بً ٩ث٤ا٧ ٪وٓلی ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،حرضت اب ٩جزیخ

وب َّ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
اػ ٕ٥
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ح و َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ

ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ

اوباطرہ،انبفبہ،وقعیبدفرح ،ادمح نبامثعؿون،یل،اوباعمص،انبرججی،رضحتانب رججی ےسایس دنسےکاسھترفاتی لقن
یکیئگےہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،وقعیبدفرح ،ادمحنبامثعؿون،یل،اوباعمص،انبرججی،رضحتانبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وھگڑےاکوگتشاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 528

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی حٔؽ بُ ٩یاث ،وٛیٍ ،ہظآ ،٦اك٤ہ ،اس٤اء ،حرضت اس٤اء

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث َو َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ آَ ٩ِ ًَ ٕ ٦اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗاَِ ٟت
رف ّسا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَک َ ِ٨َ ٠ا ُظ
ِ َ َ٧
َحَ٧ا َ َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبصفحنبایغث،فعیک،اشہؾ،افہمط،اامسء،رضحتاامسءےسرفاتیےہرفامیتںیہہکمہےنر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےکزامہنابمرکںیماکیوھگڑااکاٹافررھپمہےناھک ا۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبصفحنبایغث،فعیک،اشہؾ،افہمط،اامسء،رضحتاامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ

وھگڑےاکوگتشاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 529

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦حرضت ہظا٦

َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ییحینبییحی،اوباعمفہی،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاشہؾےسایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگہابمحوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 530

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز اس٤اًی ،١یحٌی ب ٩یحٌی ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌرفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار،
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌ َی أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ ُسئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اٟـبِّ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ش ُت بٔآکٔٔ٠طٔ َوَّلَ
ُِّ َ ٣
َح ٔ٣طٔ
ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح اامسلیع ،ییحی نب ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع رفامےت ںیہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےس وگہ ےک ابرے ںیم وپاھچایگ وت آپ یلص اہللہیلعفملس ےن اراشد رفام ا ہنںیم اےس اھکات
وہںافرہنیہاےسرحاؾرکاتوہں
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجحاامسلیع،ییحینبییحی،الیعمسنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ

وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 531

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سأ َ َ٢
َر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ َّٔ ١
رح ُُ ٣ط
اٟـبِّ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل آکُُ ُ٠ط َو ََّل أ ُ َ ِّ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفام اہکاکیآدیمےنر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےس وگہ اھکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ہن اےس اھکات وہں افر ہن یہ ںیم اےس

رحاؾرقارداتیوہں
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 532

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوًبیساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَب ٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ ًَ ِ ٩أَک ِ َّٔ ١
رح ُُ ٣ط
اٟـبِّ َٓ َ٘ا ََّ ٢لَ آکُُ ُ٠ط َو ََّل أ ُ َ ِّ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدیبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفام اہکاکیآدیمےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےس اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ رشتفی رفام ےھت وگہ اھکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اہنںیماےساھکاتوہںافرہنیہںیماےسرحاؾرقارداتیوہں
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدیبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 533

راوی ً :بیساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیً ،بیساہلل ،حرضت ًبیساہلل

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،رضحتدیبعاہللےسایسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،رضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 534

راوی  :ابوربیٍٗ ،تیبہ ،ح٤از ،زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ،١ایوب ،ابْ٤٧ ٩ر٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ب٩
٣وسی بً٘ ٩بہ ،ہاور ٪ب ٩سٌیس ایلی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ٧ ،آٍ ،اب٩
برک ،اب ٩جزیخ ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ،طحاَ ب ٩وٟیسٰ ،

ً٤ز

وب ح و َح َّسثَ َ٨ا
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ
َ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َو ُٗت َ ِی َب ُة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح
ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٢ح و َح َّسثَىٔی َص ُ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس
وسی بِ ََ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
و َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط َحا َُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣
اِلِ َیِلٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
اٟـبِّ ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
ُّ
َحسٔیثٔ َّ
وب أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َـ ٕٓب ََٓ ٥َِ ٠یأِک ُ ُِ ٠ط َو ٥َِ ٟیُ َ ِّ
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َُْ ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
َح ُِ ٣ط َوفٔی
ٔیث أَ ُّی َ
َحسٔیثٔ أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُج ْ ١فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
اوبرعیب،ہبیتق،امحد،زریہنب رحب،اامسلیع ،اویب،انبریمن ،امکلنبوغمؽ،اہرفؿ نبدبعاہلل،دمحمنبرکب،انب رججی،اہرفؿ نب
دبع اہلل ،اجشع نب فدیل ،ومٰیس نبہبقع ،اہفرؿ نب دیعسایلی ،انب فبہ ،ااسہم ،انعف ،انب رمع ،اؿ فلتخم دنسفں ےک اسھت رضحت
انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ثیل ک  انعف یک رطح رفاتی لقن یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اویب یک
دحثی ںیم ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وگہ الیئ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہن اےس اھک ا افر ہن یہ اےس رحاؾ
رقارد اافرااسہمیکدحثیںیمہیےہہکاکیآدیمدجسمںیمڑھکاوہاافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسربنمرپرشتفیرفامےھت۔
رافی  :اوبرعیب ،ہبیتق ،امحد ،زریہ نب رحب ،الیعمس ،اویب ،انب ریمن ،امکل نب وغمؽ ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،دمحم نب رکب ،انب رججی،

اہرفؿنبدبعاہلل،اجشعنبفدیل،ومٰیسنبہبقع،اہفرؿنبدیعسایلی،انبفبہ،ااسہم،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 535

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوطٌبہ ،توبہ٨ً ،بری ،طٌيی ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ت ِوبَ َة ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ِّٔی َسَّ ٍَ ٔ٤
اٟظ ٌِ ٔي َّی َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

ئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ٔیض ٔ َِ ٥س ٌِ ْس َوأُتُوا ب ٔ َِ ٠ح َٔ ٥ؿ ٕٓب َٓ َ٨ا َز ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣ن َٔشا ٔ
ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ْ َ ٧
َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط َِ ٟح َُ ٥ؿ ٕٓب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کُُ٠وا َٓإُٔ َّ ٧ط َح ًَل َْ ٢و َل ُٔ ٨َّ ٜط َِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَامٔی

دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش،وتہب،ةنعی،یبعش،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلص
اہللہیلعفملسےکاسھتآپ یلصاہللہیلعفملسےکاحصہبںیمےسھچکولگےھتاؿ ںیمرضحتدعسیھبےھتافرآپیلصاہللہیلع
فملسیکدختمںیموگہاکوگتشال اایگوتیبنیلصاہللہیلعفملسیکازفاجرہطماتںیمےساکیےنآفازدےرکرعضایکہیوگہاک
وگتشےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ماھکؤویکہکنہیالحؽےہنکیلےھجمہیاھکانںیہن۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش،وتہب،ةنعی،یبعش،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 536

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،توبہ ً٨بری ،طٌيی ،حش ،٩حرضت توبہ ً٨بر ی

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ت ِوبَ َة ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی أَ َرأَیِ َت
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َحس َ
َقی ّبا َٔ ٩ِ ٣س ََ ٨تْ ِ ٔن أَ ِو َس َٕ ٨ة َون ِٔؼ ٕٕ َٓ ٥َِ ٠أَ ِس َُ ٌِ ٤ط َر َوی
ٔیث ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ًَ ِس ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َ ٔ

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یض ٔ َِ ٥س ٌِ ْس بِٔ ٔ٤ث ٔ١
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ َُْ ٥َ ٠ر َص َذا َٗا َ ٢ک َ َ
اْ َ ٧ ٪
َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وتہب ةنعی ،یبعش ،نسح ،رضحت وتہب عتیری رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس یبعش ےن اہک ہک ایک وت ےن نسح
یک فہ دحثی  ین ےہ وج اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ افر ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت
رقتابیدف اڈزیھاسؽاھٹیبراہرگمںیمےناسرفاتیےکالعفہافروکیئرفاتیاؿےس ینیہںیہنہکوجاوہنںےنیبنیلصاہللہیلع
فملسےسلقنیکوہرافیےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبریضاہللمہنعںیمےسنجںیمرضحتدعسریضاہللیھبےھت
فہاعمذیکدحثییکرطحلقنرکےتںیہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،وتہبةنعی،یبعش،نسح،رضحتوتہبةنعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 537

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ب ٩طہاب ،ابی ا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ ،ابً ٩باض  ،خاٟس ب ٩وٟیس ،حرضت ابً ٩باض

َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ض َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َو َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َت َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٓأت ُ َٔی بٔ َـ ٕٓب َِ ٣حُ٨وذ َٕٓأَص َِوی
ًَبَّا ٕ

إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔ َّ
اًٟلت ٔی فٔی بَ ِیتٔ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ ِخبٔرُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رح ْا ٦ص َُو َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََّ ٢لَ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا یُزٔی ُس أَ َِ ٪یأِک ُ َََ ١
رف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َ َ
 ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜبٔأ َ ِر ٔ
ق َٗ ِومٔی َٓأ َ ٔج ُسنٔی أَ ًَا ُٓ ُط َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َٓا ِجت َ َر ِرتُ ُط َٓأَک َ ُِ ٠تطُ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ُِ ٨وزُ
ییحی نب ییحی ،امکل نب اہشب ،ایب اامہم نب لہس نب فینح ،انب ابعس  ،اخدل نب فدیل ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت
ںیہ ہک ںیم افر اخدل نبفدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےک اسھت رضحت ومیمہن ےک رھگ ںیم دالخ وہا وتآپ
یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمینھبوہیئاکیوگہشیپیکیئگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسیکرطػاانپاہھتابمرکڑباھ ا
وترضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکرھگںیموجتورںیتوموجدںیھت اؿںیمےساکیتورتےناہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
وجھچکاھکاناچےتہںیہفہآپیلصاہللہیلعفملسوکاتبدف(وگہاکملعوہےنرپ)ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناانپاہھتچنیھکایلوتںیمےن
رعض ایک اے اہلل ےکر اؽیلص اہللہیلعفملس ایک ہی رحاؾ ےہ آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا ںیہنہکلب ہیوگہ ریمی رسزنیمںیم
ںیہن اپیئ اجیتاس ےئل ںیم ےن اےس اندنسپ ایک رضحتاخدل ےتہک ںیہہک ںیم ےناس وگہ وک اچنیھک افر اےس اھکان رشفعرکد ا افر ر اؽ

اہللیلصاہللہیلعفملسدھکیرےہےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلنباہشب،ایباامہمنبلہسنبفینح،انبابعس،اخدلنبفدیل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 538

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ انؼاری ،حرضت ابً ٩باض

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی
رح َُ ٠َ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح َُ ٠َ ٣ة َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َِ َ ٢
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ٕ اہللٔ
أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َّأ ٟذی يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َس ِی ُ

أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َز َخ ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی َخا َُ ٟت ُط َو َخا َُ ٟة

ض ٓ ََو َج َس ً ٔ َِ ٨س َصا َؿ ًّبا َِ ٣حُ٨وذّا َٗ ٔس َِ ٣ت بٔطٔ أ ُ ِخت َُضا ُحٔ َِی َسةُ ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣ح ٕس َٓ َ٘ َّس َِ ٣ت َّ
اٟـ َّب َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا٤َ ٠َّ َٗ ٪ا يُ َ٘ َّس ُ ٦إَِٔ ٟیطٔ كَ ٌَ ْاَ ٦حًَّی یُ َح َّس َث بٔطٔ َوي َُش َِّم َُ ٟط َٓأَص َِوی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
اٟـبِّ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔا ُِ ٟح ُـورٔ أَ ِخبٔرِ ََ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا َٗ َّس ِ٣ت ُ َّن َُ ٟط ُٗ ٩َِ ٠ص َُو َّ
َی َس ُظ إلٔ َی َّ
اٟـ ُّب

رحا َّْ ٦
اٟـ ُّب َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََّ ٢لَ
رف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢خاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ َ َ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ َ
ق َٗ ِومٔی َٓأ َ ٔج ُسنٔی أَ ًَا ُٓ ُط َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َٓا ِجت َ َر ِرتُ ُط َٓأَک َ ُِ ٠ت ُط َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َی ُِ ٨وزُ ََٓ ٥َِ ٠ی َِ ٨ضىٔی
َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜبٔأ َ ِر ٔ

اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوباامہمنبلہسنبفینحااصنری،رضحتانبابعسربخدےتیںیہہکرضحتاخدل
نبفدیل نج وک فیس اہلل اہک اجات ےہ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےک اسھت یبن یلص اہللہیلعفملس ےک زفہج رہطمہ رضحت ومیمہن
ےکاہںےئگافرفہرضحت اخدلافررضحتانبابعسیکاخہلںیھترضحتومیمہنےکاپساکیینھبوہیئوگہریھکوہیئیھتوجہک
اؿیکنہبرضحتہفتدہتنباحرثدجنےسالیئںیھتاوہنںےنفہوگہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکآےگشیپرکدیافرآپ
یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت ابمرہک یھتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یسک اھکےنیک رطػ اس فتق کتاہھت ںیہن ڑباھےت ےھت بج
کتہکاسےکابرےںیمآپیلصاہللہیلعفملسوکاتبہند ااجاتوہافراساھکےناکانؾےلایلاجاتےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنوگہ یک رطػ اانپاہھت ابمرکڑباھ ا وتفاہں وموجد توروتں ںیم ےس اکی تورت ےن اہک ر اؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملس وک وج ھچک م
ےنشیپایکےہفہاتبدففہےنہک  ںیگاےاہللےکر اؽہیوگہےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناانپاہھتابمرکچنیھکایلرضحت

اخدل نب فدیل ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک وگہ رحاؾ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن نکیل ہی وگہ وچہکن ریمی رس
زنیمںیم ںیہنوہیت سجیک فہجےس ںیم ےناےساندنسپ اھجمسرضحتاخدل ےتہکںیہ ہک ںیم ےناسوگہ وکاینپرطػ اچنیھکافراےس
اھکانرشفعرکد اافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسدےتھکیرےہافرےھجمعنمںیہنرفام ا۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوباامہمنبلہسنبفینحااصنری،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم
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راوی  :ابوبرک ب ٩نرضً ،بس ب ٩ح٤یس ،ابوبرک ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ابوػاٟح بٛ ٩یشا ،٪اب ٩طہاب ،ابی ا٣ا٣ہ
ب ٩سہ ،١ابً ٩باض ،حرضت خاٟس ب ٩وٟیس

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رض َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرنٔی و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ض أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَبٔی ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َز َخ ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َوه ٔ َی َخا َُ ٟتطُ َٓ ُ٘ ِّس َ ٦إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اَ ٪ر ُسو ُ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٟ ٥َ ٠ح َُ ٥ؿ ٕٓب َجائ َ ِت بٔطٔ أ ُ ُّ ٦حُٔ َِی ٕس ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣ح ٕس َوکَاِ َ ٧ت َت ِح َت َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َج ٌِ َرفٕ َوک َ َ
َ ١ط ِیئّا َحًَّی َي ٌِ٣َ ٥ََ ٠ا ص َُو ث ُ َّ ٥ذ ََ
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َح َّسثَ ُط ابِ ُ٩
ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو َزا َز فٔی ٔ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َیأِک ُ ُ
ا ٪فٔی َح ِحز ٔ َصا
اِلِ َ َػ ِِّ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ی ُ٤وَ َ ٧ة َوک َ َ
اوبرکب نب رضن ،دبع نب دیمح ،اوبرکب ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوباصحل نب اسیکؿ ،انب اہشب ،ایب اامہم نب لہس ،انب ابعس،
رضحت اخدل نبفدیل رفامےت ںیہ ہک فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےکاسھت رضحت ومیمہن تنب احرث ےک رھگ ںیم دالخ وہےئ
افررضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعرضحتاخدلیکاخہلںیھتوتر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسیکدختمںیموگہاکوگتششیپایک
ایگوجہکاؾدیفحہتنباہرثریضاہللاعتٰیلاہنعدجنےسالیئںیھتافرہیاؾدیفحہ،ہلیبقینبرفعجےکیسکآدیمےکاکنحںیمںیھت
افرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسھچکںیہناھکےتےھتبجکتہکولعمؾہنوہاجاتہکفہایکزیچےہرھپآےگویسنیکدحثییکرطح
دحثی ذرک یک افر اس دحثی ےک آرخ ںیم ہی زادئ ےہ ہک انب االمص ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس لقن ایک ےہ وج ہک
رضحتومیمہنیکرپفرشںیمےھت۔

رافی  :اوبرکب نب رضن ،دبع نب دیمح ،اوبرکب ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوباصحل نب اسیکؿ ،انب اہشب ،ایب اامہم نب لہس ،انب
ابعس،رضحتاخدلنبفدیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 540

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابی ا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ ،ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
یس بِ َ٩
َک َیز ٔ َ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َ ٢أتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩فٔی بَ ِیتٔ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة بٔ َـ َّبْ ِ ٔن َِ ٣ظؤیَّْ ِ ٔن بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اِلِ َ َػ ِِّ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ی ُ٤وَ َ ٧ة

دبع نب دیمح ،دبع ارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،ایب اامہم نب لہس نب فینح ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکرفامےتںیہہک یبن یلص اہللہیلعفملسافر مہرضحت ومیمہنےکرھگںیم ےھتہکآپ یلصاہللہیلعفملسیک دختمںیم دفےنھب
وہےئوگہالےئےئگافراسںیمسیدینباالمصک ومیمہناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایباامہمنبلہسنبفینح،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،خًلز ب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی ہًل ،٢ابوٜ٨٣سر ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ،١ابً ٩باض،
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
یس َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی ص ًَٔل ٕ٢
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ض َٗا َ ٢أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی بَ ِیتٔ
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ أَ َّ ٪أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ ََ ٩س ِض ٕ ١أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َوً ٔ َِ ٨س ُظ َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ب ٔ َِ ٠ح َٔ ٥ؿ ٕٓب ٓ ََذ َ َ
دبعاکلملنببیعشنبثیل ،الخدنبسیدی،دیعسنبایب الہؽ،اوبدکنمر،اوباامہمنبلہس،انبابعس،رضحتانب ابعسریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک رفامےت ںیہہکر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس افر فہ رضحت ومیمہن ےکرھگ ںیم ےھت افر رضحت اخدل نب
فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب فاہں وموجد ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وگہ اک وگتش شیپ ایک ایگ رھپ آےگ زرہی یک
دحثییکرطحدحثیذرکرفامیئ
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نبثیل ،الخد نب سیدی ،دیعس نب ایب الہؽ ،اوبدکنمر ،اوباامہم نب لہس ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابی برش ،سٌیس ب ٩جبْر ،ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢ابِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوأَب ُو بَ ِ ٔ
ض َي ُ٘وَّلُ أَص َِس ِت َخا ًَٟٔی أَ ُُّ ٦حٔ َِی ٕس إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِ٨ّ ٤ا َوأَٗ ٔ ّلا َوأَ ُؿ ًّبا
ُج َبْ ِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اٟش َِ ٩ٔ ٤واِلِ َٗ ٔ ٔم َو َت َز َک َّ
َٓأَک َ ََّ ٩ِ ٣ٔ ١
رحا ّ٣ا َ٣ا
اٟـ َّب َت َ٘ذُّ ّرا َوأُک ٔ ًََ ١ل َی َ٣ائ َٔسة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟو ک َ َ
اَ َ ٪
أُک ٔ ًََ ١ل َی َ٣ائ َٔسة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب اشبر ،اوبرکب نب انعف ،دنغر ،ہبعش ،ایب رشب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ریمی اخہل اؾ دیفح ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ھچک یھگ ھچک رینپ افر دنچ وگںیہ وطبر دہہی ےک شیپ ںیک آپ یلص
اہللہیلعفملسےنیھگافررینپںیمےسوتھچکاھکایلافروگہےسرفنترکےتوہےئاےسوھچڑد اافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک
درتسوخاؿرپہناھکیئاجیت۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،ایبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،طیبانی ،یزیس ب ٩اػ ،٥حرضت یزیس ب ٩اػ٥

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
وض بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْع ْ
یس بِ ٔ ٩اِلِ َ َػ َِّٗ ٥ا ََ ٢ز ًَاَ٧ا َ ُ
ُّ
ض ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َٓأ َ ِٛث َ َر ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦ح ِو َُ ٟط َحًَّی َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ٥
رش َؿ ًّبا َٓآک ٔ َْ ١و َتار ْٔک َٓ َُ ٔ ٘٠
ٓ َ َّ
یت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َْق َب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ثَ ًَلثَ َة ًَ َ َ
ض بٔئ َِص َ٣ا ُٗ ِ٠ت ُِ٣َ ٥ا بٌُ َٔث ٔ َ ٧ي ُّی
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ آکُُ٠طُ َو ََّل أََ ِ ٧هی ًَ ِ٨طُ َو ََّل أ ُ َ ِّ
رح ُُ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُّ ًَ ٩با ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل ُٔ ٣ح ًًّل َو ُِّ َ ٣
١
َح ّ٣ا إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ً ٔ َِ ٨س َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َوً ٔ َِ ٨س ُظ ا َِِ ٟٔـ ُ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ َِ ٟح ْ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَ َرا َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َخی إٔذِ َُق َِّب إَِٔ ٟیض ٔ ُِ ٥خ َو ْ
ض َو َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َوا َِ ٣زأَ ْة أ ُ ِ َ
یَأِک ُ ََٗ ١اَِ ٟت َٟطُ َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة إُٔ َّ ٧ط َِ ٟح َُ ٥ؿ ٕٓب ََّٓ َٜ
َ ١و َخاُ ٔ ٟس بِ ُ٩
ٕ یَ َس ُظ َو َٗا َ ٢صَ َذا َِ ٟح ْ ٥َِ ٟ ٥آک ُ ُِ ٠ط َٗ ُّم َو َٗا َُ َٟ ٢ض ِ ٥ک ُُ٠وا َٓأَک َ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ ا َِِ ٟٔـ ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ٩ِ ٣ٔ ١ط ِی ٕئ إ ٔ ََّّل َط ِی ْئ َیأِک ُ ُ
ا َِ ٟؤٟی ٔس َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو َٗاَِ ٟت َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة ََّل آک ُ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ابیشین ،سیدی نب امص ،رضحت سیدی نب امص ےس رفاتی ےہ ےتہک ںیہ ہک اکی دفاہل ےن دمہنی ںیم
امہریدتوت یک اس ےن ریتہ وگہ امہرےاسےنم رےھک وت مہ ںیم ےس ھچک ےن وگہ اھکیل افر ھچک ےن وھچڑ دےیئ ںیم اےلگ دؿ رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسالموتںیمےناؿوکاتب ارضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاردرگدتہبےسولگیھباےھٹک
وہےئگاؿںیمےساکیآدیمےناہکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہنںیموگہاھکاتوہںافرہنیہںیموگہاھکےنےسعنم
رکاتوہںافرہنیہوگہوکرحاؾرقارداتیوہںرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگلہک مےنوجاہکربااہکیبنیلصاہللہیلع
فملس وت رصػ الحؽ افر رحاؾ ایبؿ رکےن ےک ےئل وعبمث وہےئ ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ومیمہن ےک اہں رشتفی
رفامےھتافرآپیلصاہللہیلعفملسُےکاپسرضحتلضفنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتاخدلنبفدیلافراکیتورتیھب
وموجدیھتاؿبسےکاسےنمدرتسوخاؿرپاکیوگتشراھکایگوتبجیبنیلصاہللہیلعفملسےناےساھکاناچاہوترضحتومیمہنےن
رعضایکہکہیوگہاکوگتشےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےناانپاہھتابمرکرفکایلافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیوگتش
ںیمےنیھبکںیہناھک ااؿےسرفام ا ماھکؤوترضحتلضفافررضحتاخدلنبفدیلافراستورتےنوگہےکوگتشںیمےساھک ا
رضحتومیمہنرفامیتںیہہکںیمیھبھچکںیہناھکؤںیگ ااےئاسزیچےکہکسجںیمےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساھکںیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،سیدینبامص،رضحتسیدینبامص

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

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 544

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،زبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َ٩
ِ
َ
َّ
َّ
َّ
ُ
ْقو َّٔ ٪أًٟی
ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ أت َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔ َـ ٕٓب َٓأبَی أَ َِ ٪یأک ُ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َو َٗا ََّ ٢لَ أَ ِزرٔی ٠ٌََ ٟطُ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ُ ٟ

ُٔ ٣ش َد ِت
ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی ،زریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسیکدختمںیماکیوگہ الیئیئگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناےساھکےنےسااکنررفامد اافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
ےھجمولعمؾںیہناشدیہکہیوگہاؿزامونںںیمےسوہںنجزامونںیکوقںیمخسموہںیئگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی،زریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 545

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش ٩ب ٩اًْن ،١ٌ٘٣ ،حرضت ابوزبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ ّزا ًَ َِّ ٩
اٟـبِّ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل
اب إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یُ َ ِّ
َح ُِ ٣ط إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِ ٍُ َٔ ٨بٔطٔ َُْ ِ َر َواح ٔ ٕس
َت ِل ٌَ ُ٤و ُظ َو َٗ ٔذ َر ُظ َو َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

َٓإٔ٤َ َّ ٧ا كَ ٌَ ُاًَ ٦ا َّٔ ٣ة اِّ ٟز ًَا ٔ
ا٨ِ ٔ ً ٪سٔی كٌَ ُِٔ ٤تطُ
ئ ُٔ ٨ِ ٣ط َوَِ ٟو ک َ َ

ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ،رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس وگہ ےک ابرے
ںیموپاھچوتاوہنںےنرفنتاکااہظررکےتوہےئرفام ا ماےسہناھکؤافررفام اہکرضحترمع نباطخبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناسوگہوکرحاؾرقارںیہند اویکہکناہللاعتیلےناسےکذرےعیتہب اںوکعفندےتیںیہافراعؾ

وطررپہیرچفاوہںیکوخراکوہیتےہافرارگوگہریمےاپسیھبوہیتوتںیمیھباےساھکات۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،رضحتاوبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 546

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،زاؤ ز ،ابی نرضہ ،ابوسٌیس ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا
ٔی ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
بٔأ َ ِرقٕ ََ ٣ـ َّب ٕة ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ ِو ٓ ََ٤ا ُت ِٔت ٔی َ٨ا َٗا َ ٢ذُ َٔ
رسائ ٔی َٔ ٣ُ ١ش َد ِت ََٓ ٥َِ ٠یأ ِ ُِ ٣ز َو ٥َِ ٟیَ َِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس
َک لٔی أَ َّ ٪أ ُ َّّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ َِ
ا٨ِ ٔ ً ٪سٔی ََ ٟلٌ ُِٔ ٤ت ُط
ک َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ َٟ ١ی ِ ٍُ َٔ ٨بٔطٔ َُْ ِ َر َواح ٔ ٕس َوإُٔ َّ ٧ط ََ ٟل ٌَ ُاًَ ٦ا َّ٣ةٔ َص ٔذظ ٔاِّ ٟز ًَا ٔ
اَ ٪ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ئ َوَِ ٟو ک َ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
إٔ٤َ َّ ٧ا ًَا َٓ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبینثم،انبایبدعی،داؤد،ایبرضنہ،اوبدیعس،رضحت اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیآدیمےن رعضایکاے
اہللےکر اؽ مہاکیایسی زنیم ںیمرےتہ ںیہہکاہجںوگہ تہبرثکتےس اپیئاجیت ےہ ا اس ےن رعض ایکوتفیدےتی ںیہآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجم ےس ینب ارسالیئ یک اکی وقؾ اک ذرک ایک ایگ ےہ ہک سج یک لکش اگبڑ رک وگہ یسیج لکش رک دی یئگ یھت وت
آپیلصاہللہیلعفملس ےنہن وتوگہاھکےناک مکحرفام اافرہن یہاسےسعنمرفام ارضحت اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہک
اسےکھچکرعہصدعبرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےن رفام ااہللاعتیلاسےکذرےعیتہبےسولوگںوکعفندےتی ںیہاعؾوطر رپ
رچفاوہں یک وخراک یہی ےہ افر ارگ وگہ ریمے اپس وہیت وت ںیم یھب اےس اھکات ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وت اس ےس رصػ
اندنسپدییگاکااہظررفام ااھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،داؤد،ایبرضنہ،اوبدیعس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہابمحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 547

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،ابوً٘ی ١زورقی ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌیس

َ َ
َ
یَّ ١
ْعاب ٔ ًّیا أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َن ِ َ
رض َة ًَ ِ ٩أبٔی َسٌٔی ٕس أ َّ ٪أ ِ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی فٔی َُائ ٕٔم ََ ٣ـ َّب ٕة َوإُٔ َّ ٧ط ًَا َُّ ٣ة كَ ٌَا ٔ ٦أَصِلٔی َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢یُحٔ ِب ُط َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ًَاو ٔ ِز ُظ ٓ ٌََا َو َز ُظ َٓ ٥َِ ٠یُحٔ ِبطُ
َّ
َّ
َّ
ّ ُ
َ
ٔب ًَل َی س ِٔب ٕم ٔ ٩ِ ٣بَىٔی
ْعاب ٔ ُّی إ ٔ َّ ٪اہللَ  ٩َ ٌََ ٟأَ ِو َُـ َ
ثَ ًَلثا ث ََّ٧ ٥ا َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أ ِ َ
ق ٓ ًََل أَ ِزرٔی َ ١َّ ٌََ ٟص َذا َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠ش ُت آکَُ ُ٠ضا َو ََّل أََ ِ ٧هی ًَ َِ ٨ضا
و ٪فٔی اِلِ َ ِر ٔ
رسائ ٔی ََ ٤ََ ٓ ١ش َد ُض َِ ٥ز َوابَّ یَسٔبُّ َ
إٔ ِ َ

دمحم نب اح م ،زہب ،اوبلیقع دفرح  ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیمآ ا افراسےن رعض ایکںیم اکی ا ےس یبیشنالعہق ںیمراتہوہںہکاہجںوگہتہبوہیتںیہ افراعؾ وطر رپریمے رھگ
فاولں اکاھکانیہی ےہوتآپ یلصاہللہیلعفملس ےناےس وکیئوجابںیہند امہ ےناس داہییت ےس اہکدفابرہایبؿرک اس ےندفابرہ
رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس وکیئ وجاب ہن د ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رسیتی رمہبت ںیم اےس آفازدی
افررفام ااےداہییتاہللےنینبارسالیئیکاکیامجتعرپتنعلرفامیئ اہصغایکوتاؿوکخسمرکےکاجونرانبد اوجزنیمںیمرھپےت
ںیہافرںیمںیہناجاتنوہاتکسےہہکاشدیہیوگہیھبایہناجونرفںںیمےسوہاسےئلہنوتںیماےساھکاتوہںافرہنیہاےساھکےن
ےسعنمرکاتوہں
رافی  :دمحمنباح م،زہب،اوبلیقعدفرح ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈٹیاھکےنےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
ڈٹیاھکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 548

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ،ابوًوا٧ہ ،ابی ئٌور ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی َي ٌِ ُٔورٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوف َی َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
 ١ا َِ ٟح َزا َز
ت َ ٧أِک ُ ُ
اوباکلم خحدری ،اوبتواہن ،ایب وفعیر ،رضحت دبعاہلل نب ایبافیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک مہر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےکاسھتاستزغفاتںیمرشکیوہےئسجںیمڈٹ اںاھکےترےہ۔

رافی  :اوباکلمخحدری،اوبتواہن،ایبوفعیر،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
ڈٹیاھکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 549

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،حرضت ابوئٌور رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی َي ٌِ ُٔو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َس ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
ت و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙس َّٔت و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز س َّٔت أَ ِو َس ِب ٍَ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼ نب اربامیہ،انبایبرمع،رضحت اوبوفعیرریضاہللاعتٰیلہنع ےساسدنس ےکاسھترفاتی لقنیکیئگ ےہ
اوبرکبیک رفاتیںیماستزغفاتاکذرکےہافرااحسؼیکرفاتیںیمھچزغفاتاکافرانبایبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنھچ ااست
زغفاتاکذرکایکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،رضحتاوبوفعیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
ڈٹیاھکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 550

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابی ئٌور ،حرضت ابوئٌور رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رف ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َي ٌِ ُٔو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢س ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
ت
دمحم نبینثم،انبایبدعی،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبوفعیر،رضحتاوبوفعیرریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسیکرفاتیلقنیک
یئگےہافراسںیماستزغفاتاکذرکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبوفعیر،رضحتاوبوفعیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخوگشاھکےنےکوجازںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
رخوگشاھکےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 551

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٣َ ٢ز ِرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َاست َ ِِ َٔ ٨ح َ٨ا أَ ِرّ َ ٧با ب ٔ َِّ ٤ز َّ
اٟو ِض َزا ََٔ ٓ ٪ش ٌَ ِوا ًََِ ٠یطٔ َٓ ََِ ٠بُوا َٗا َََ ٓ ٢ش ٌَ ِی ُت َحًَّی أَ ِز َر ِٛت َُضا َٓأ َ َت ِی ُت ب ٔ َضا أَبَا كَ َِ ٠ح َة ٓ ََذبَ َح َضا ٓ ََب ٌَ َث
ٓ ِ
ب ٔ َورَٔ ٔ ٛضا َو َٓد ٔ َذیِ َضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی ُت ب ٔ َضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ب ٔ َُ ٠ط

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکمہاجرےہ
ےھتہک رہظاؿےکاقمؾےس زگرےوتمہ ےناکیرخوگشاکاھچیپ ایکولگاسیک رطػدفڑےنکیل فہ گ کےئگ رافیےتہکںیہ
ہکرھپںیمدفڑااہیںکتہکںیمےناےسڑکپایلافربجںیماےسرضحتاوبہحلطےکاپسال اوتاوہنںےنرخوگشوکذحبایکاسیک
رسنیافراسیکدفونںراںینر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےلآ اوتآپیلصاہللہیلعفملسےناےسوبقؽرفامایل
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رخوگشاھکےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 552

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩حبیب ،خًلز ب ٩حارث ،طٌبہ ،یحٌی ،طٌبہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ٔ َلِکص َُ٤ا
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َی ِحٌَی ب ٔ َورَٔ ٔ ٛضا أَ ِو َٓد ٔ َذیِ َضا

زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ییحینببیبح،الخدنباحرث،ہبعش،ییحی،ہبعشےساسدنسےکاسھتہیرفاتیلقنیکیئگےہسج
ںیمرخوگشیکرسنی ارخوگشیکدفونںراونںاکذرکےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ییحینببیبح،الخدنباحرث،ہبعش،ییحی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکشررکےنافردفڑےنںیمنجزیچفںیکرضفرتوہیتےہاؿےسدمدےنیلےکوجازںیمافر...
ابب  :اکشراکایبؿ
اکشررکےنافردفڑےنںیمنجزیچفںیکرضفرتوہیتےہاؿےسدمدےنیلےکوجازںیمافررکنکیےنکنیھپیکرکاےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 553

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بریٛ ،ہ٤ص ،اب ٩بزیسہً ،بساہلل ب ،١ِٔ٣ ٩حرضت اب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٛض َْ ٤ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة َٗا ََ ٢رأَی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ١ٔ َّٔ َِ ٤ُ ٟر ُج ًّل ٔ٩ِ ٣
رک ُظ أَ ِو َٗا ََ ٢ی َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ َٓإَّٔ٧طُ ََّل
أَ ِػ َحابٔطٔ َی ِد ٔذ ُٖ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ََّل َت ِد ٔذ ِٖ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَ ِ َ
ُ
رس ِّ
ک یَ ِد ٔذ ُٖ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ُ ِخبٔرُ َک أَ َّ٪
اٟشَ َّ٩و َي ِٔ َ٘أ ُا َِ ِ ٌَْ ٟن ث ُ ََّ ٥رآ ُظ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ي ُِؼ َلازُ بٔطٔ اٟؼَّ ِی ُس َو ََّل یُ َِٜ ٨أ بٔطٔ ا ُِ ٌَ ٟس ُّو َو َل ُٔ ٨َّ ٜط یَُ ٔ ِٜ
رک ُظ أَ ِو یَ َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟد ِذ ٔ
ک کَّ ٤َ ٔ ٠ة ََ ٛذا َو ََ ٛذا
ٖ ث ُ َّ ٥أَ َر َ
اک َت ِد ٔذ ُٖ ََّل أُک َ َِّ ٤ُ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَ ِ َ

کہ
دیبعاہللنباعمذةنعی ،مس ،انبربدیہ،دبعاہللنبلفغم،رضحتانبربدیہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکرفامےتںیہ

ہک رضحت دبعاہلل نب لفغم ےن اےنپاسویھتں ںیم ےس اکی آدیم وکرکنکی ےتکنیھپ وہےئ داھکی وت اوہنں ےن رفام ا رکنکی ہن کنیھپ
ویکہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساےساندنسپرکےتےھت اآپیلصاہللہیلعفملسفذػےسعنمرفامےتےھتویکہکناسےسہناکشر
ایک اجات ےہ افر ہن یہ اس ےس دنمش رمات ےہ نکیل اس ےس داتنوٹٹ اجات ےہ  اآھکن وھپٹ اجیت ےہ رضحت دبعاہلل ےن اس ےک
دعبرھپاےسرکنکیےتکنیھپداھکیوتاسےسرفام اہکںیمےھجتر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےک رفامؿیکربخداتیوہںہکآپیلصاہلل
ہیلعفملساےساندنسپےتھجمسےھت ارکنکیےنکنیھپےسعنمرفامےتےھتارگںیمےنےھجترکنکیےتکنیھپداھکیوتںیمھجتےسیھبکیھبابت
ںیہنرکفںاگ

کہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی ،مس،انبربدیہ،دبعاہللنبلفغم،رضحتانبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشررکےنافردفڑےنںیمنجزیچفںیکرضفرتوہیتےہاؿےسدمدےنیلےکوجازںیمافررکنکیےنکنیھپیکرکاےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 554

راوی  :ابوزاؤز ،س٠امی ٪بٌ٣ ٩بسً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زٛ ،ہ٤ص

َح َّسثَىٔی أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٛض َْ ٤ص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ

کہ
اوبداؤد،امیلسؿنبدبعم،امثعؿنبرمع ،مسےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ
کہ
رافی  :اوبداؤد،امیلسؿنبدبعم،امثعؿنبرمع ،مس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشررکےنافردفڑےنںیمنجزیچفںیکرضفرتوہیتےہاؿےسدمدےنیلےکوجازںیمافررکنکیےنکنیھپیکرکاےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 555

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہٗ ،تازہً٘ ،بہ ب ٩ػہبا ،٪حرضت ًبساہلل ب٩
١ِٔ٣

رف َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟد ِذ ٔ
رف فٔی َحسٔیثٔطٔ
ٖ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
بِ ُٔ ٩ػ ِض َب َ
رس ِّ
اٟشَ َّ٩و َي ِٔ َ٘أ ُا َِ ِ ٌَْ ٟن و َٗا َ ٢ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی إَٔ َّ ٧ضا ََّل َت َِٜ ٨أ ُا ُِ ٌَ ٟس َّو َو٥َِ ٟ
َو َٗا َ ٢إَّٔ٧طُ َّلَ یَ َِٜ ٨أ ُا ُِ ٌَ ٟس َّو َو ََّل َي ِ٘ ُت ُ
 ١اٟؼَّ ِی َس َو َل ٔ٨َّ ٜطُ یَُ ٔ ِٜ
َک َت ِٔ َ٘أ ُا َِ ِ ٌَْ ٟن
َی ِذ ُ ِ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اتقدہ،ہبقعنبابہصؿ،رضحتدبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکرفامےت
ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکنکی ےنکنیھپ ےس عنم رفام ا انب رفعج یک اکی رفاتی ںیم ےہ ہک اس رطہقی ےس ہن دنمش
رماتےہافرہنیہاکشروکلتقرکاتےہنکیلداتنوتڑداتیےہافرآھکنوھپڑداتیےہافرانبدہمیےناہکہکہیرطہقیدنمشوکںیہن
امراتافراوہنںےنآھکنےکوھپےنٹاکذرکںیہنایک
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اتقدہ،ہبقعنبابہصؿ،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشررکےنافردفڑےنںیمنجزیچفںیکرضفرتوہیتےہاؿےسدمدےنیلےکوجازںیمافررکنکیےنکنیھپیکرکاےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 556

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ،ایوب ،سٌیس ب ٩جبْر ،حرضت ًبساہلل ب١ِٔ٣ ٩

َقی ّبا ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕأَ َّٔ َ ٪
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َخ َذ َٖ َٗا ََ ٨َ َٓ ٢ضا ُظ َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ َو َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا ََّل َت ٔؼی ُس َػ ِی ّسا َو ََّل َت َِٜ ٨أ ُ ًَ ُس ًّوا

رس ِّ
ک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّ ٥ت ِد ٔذ ُٖ ََّل
اٟشَ َّ٩و َت ِٔ َ٘أ ُا َِ ِ ٌَْ ٟن َٗا ٌَََ ٓ ٢ا َز َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ َح ِّسث ُ َ
َو َل َٔ ٨َّ ٜضا َتُ ٔ ِٜ
ک أَبَ ّسا
أُک َ َِّ ٤ُ ٠
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نبہیلع ،اویب ،دیعس نب ریبج ،رضحت دبعاہلل نبلفغم ےک یسک رقیبی ےن رکنک اکنیھپ وت رضحت دبعاہلل
ےناےس عنمایک افررفام اہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرکنک ےنکنیھپےسعنمرفام ا ےہافررفام ااسرطےقیےس ہناکشروہات ےہ
افر ہن دنمش رمات ےہ نکیل ہی رطہقی داتن وتڑ داتی ےہ افر آھکن وھپڑ داتی ےہ اس ےن رھپ اس رطح ایک وت رضحت دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےنرفام اںیم ھجت ےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکابتایبؿرکاتوہںہکآپیلصاہللہیلعفملس ےن اسرطحرکےن
ےسعنمرفام اےہافروترھپرکنکاتکنیھپےہںیمھجتےسیھبکابتںیہنرکفںاگ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلع،اویب،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشررکےنافردفڑےنںیمنجزیچفںیکرضفرتوہیتےہاؿےسدمدےنیلےکوجازںیمافررکنکیےنکنیھپیکرکاےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 557

راوی  :اب ٩ابی ث٘فی ،ایوب ،حرضت ایوب

َّ
وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
انبایبیفقث،اویب،رضحتاویبےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبایبیفقث،اویب،رضحتاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےھچرطےقیےسذحبافرلتقرکےنافررھچیزیترکےنےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ

اےھچرطےقیےسذحبافرلتقرکےنافررھچیزیترکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 558

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ،خاٟس ،ابوًٗلبہ ،ابواطٌث ،طساز ب ٩اوض ،حرضت طساز ب ٩اوض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔبِ ٔ٩
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اًَ ٪ل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٓإٔذَا َٗ َت ُِ ٠ت ِ٥
أَ ِو ٕ
ض َٗا َ ٢ث ٔ َِ ٨تا َٔ ٪حٔٔوِ ُت ُض َ٤ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٛت َب ِاْل ٔ ِح َش َ
َ
َ
َّ
رف َت ُط َٓ ُِْ٠ر ِٔح َذبٔی َح َتطُ
َٓأ ِح ٔشُ٨وا ا ِِ ٔ ٟ٘ت ََ ٠ة َوإٔذَا َذبَ ِحت َُِٓ ٥أ ِح ٔشُ٨وا اٟذبِحَ َو ُِ ٟی ٔح َّس أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛط ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،اخدل،اوبالقہب،اوبا ثع،دشادنبافس،رضحتدشادنبافسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدفابوتںوک ادرکراھکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاعتیلےن
رہزیچ رپالھبیئرفضرکدیےہوتبجیھب ملتقرکفوتایھچرطحلتقرکفافربجیھب مذحبرکفوتایھچرطحذحبرکفافر مںیم
ےساکیوکاچےئہہکاینپرھچیوکزیترکےافراےنپاجونروکآراؾدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلع،اخدل،اوبالقہب،اوبا ثع،دشادنبافس،رضحتدشادنبافسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اےھچرطےقیےسذحبافرلتقرکےنافررھچیزیترکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 559

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ،٥اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟوہاب ث٘فی ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہ،
ًبساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی٣ ،ح٤س ب ٩یو سٕ ،سٔیا ،٪اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،حرضت خاٟس حذاء رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٟو َّصا ٔب َّ
رک
اٟث َ٘ف ُّٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
ْ
بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
ٕ ًَ ِ٩
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ئ بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َحسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة
ئ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخبَرََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
ُسٔ َِی َ

َو ٌَِ ٣ى َی َحسٔیث ٔطٔ

ییحینبییحی،میشہ،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼنباربامیہ،دبعاولاہبیفقث،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،
دمحمنبویفس،ایفسؿ،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتاخدلذحاءریضاہللاعتٰیلہنعےسانبہیلعیکدنسافراسیکرفاتی
ےکمہینعمرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،میشہ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاولاہب یفقث ،اوبرکب نب انعف ،دنغر ،ہبعش ،دبعاہلل نب
دبعارلنمحداریم،دمحمنبویفس،ایفسؿ،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتاخدلذحاءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 560

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ہظا ٦ب ٩زیس

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ص ٔظَ َا ٦بِ ََ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َٓإٔذَا َٗ ِو ِْ َٗ ٦س َن َؼبُوا َز َجا َج ّة َی ِز ُ٣وَ َ ٧ضا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َ َ ٧هی
َز َخُِ ٠ت ََ ٍَ ٣ج ِّسی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َز َار ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَ ُّی َ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ت ِؼب َ َر ا َِ ٟب َضائ ٔ ُ٥

دمحم نب ینثم ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل ،رضحت اشہؾ نب زدی رفامےت ںیہہک ںیم اےنپ دادا رضحت اسننب
امکل ےک اسھت مکح نب اویب ےک رھگ ایگ وت فاہں ھچک ولگ اکی رمیغ وک اشنہن انب رک اےس ریت امر رےہ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت
اسنریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ار اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناجونرفؿوکابدنھرکامرےنےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدینباسننبامکل،رضحتاشہؾنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :اکشراکایبؿ
اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 561

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،یحٌی ب ٩حبیب ،خًلز ب ٩حارث ،ابوَکیب ،ابواسا٣ہ،
حرضت طٌبہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَىٔی َی ِحٌ َی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
زریہنبرحب،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبدہمی،ییحینببیبح،الخدنباحرث،اوبرکبی،اوبااسہم،رضحتہبعشاسدنسےک
اسھترفاتیلقنرکےتںیہ
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبدہمی،ییحینببیبح،الخدنباحرث،اوبرکبی،اوبااسہم،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 562

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوطٌبہً ،سی ،سٌیس ب ٩جبْر ،حرضت ابً ٩باض

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ُغ ّؿا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت َّتد ٔ ُذوا َط ِیئّا ٓ ٔیطٔ ُّ
اٟزو ُح َ َ

دیبع اہلل نباعمذ ،اوبہبعش ،دعی،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن اراشد رفام ا  میسک
اجدناروکاشنہنہنانبؤ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش،دعی،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 563

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،حرضت طٌبہ

رف َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،رضحتہبعشےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 564

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،ابوکا ،١٣ابوًوا٧ہ ،ابی برش ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت سٌیس ب ٩جبْر

و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ َُ ٩رفو َر َوأَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ َٗا ََّ ٣َ ٢ز
ُّ
رفُٗوا ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ص َذا إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
رف َٗ ِس َن َؼبُوا َز َجا َج ّة َیت َ َرا َِ ٣وَ َ ٧ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِوا ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َت َ َّ
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َٕ َ ٨

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣َ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠ص َذا

ابیشؿ نب رففخ ،اوباکلم ،اوبتواہن ،ایب رشب ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعھچکولوگںےکاپس ےسزگرےبجاؿولوگں ےنرضحتانبرمعوکداھکیوتفہ رفتمؼوہ ےئگ
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہیاکؾسکےنایکےہویکہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسرطحرکےنفاےلرپ
تنعلرفامیئےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوباکلم،اوبتواہن،ایبرشب،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتدیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 565

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ہظی ،٥ابوبرش ،حرضت سٌیس ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َقیِ ٕع َٗ ِس
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ َٗا َ٣َ ٢زَّ ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بٔ ٔٔت ِ َیا َٕ ُ ٩ِ ٣ٔ ٪
َن َؼبُوا كَْ ِ ّرا َوص َُِ ٥ی ِز ُ٣وُ َ ٧ط َو َٗ ِس َج ٌَُ٠وا َ ٔ ٟؼاح ٔٔب َّ
رفُٗوا َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ٩ِ ٣
اٟلْ ِر ٔک ُ ََّ ١خاكٔ َئ ٕة ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣بٔ٠ض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َرأَ ِوا ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َت َ َّ

َّ
ُغ ّؿا
ٓ ٌََ ََ ١ص َذا  ٩ِ ٌََ ٟاہللُ ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ص َذا إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠ات َد َذ َط ِی ّئا ٓ ٔیطٔ ُّ
اٟزو ُح َ َ
زریہ نب رحب ،میشہ ،اوبرشب ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دنچ
رقیشی ونوجاونں ےک اپس ےس زگرے ہک فہ اکی رپدنہ وک اکشر انب رک اےس ریت امر رےہ ےھت افر اوہنں ےن رپدنے ےک امکل ےس ہی
ےط رک راھک اھت ہک وج ریت اشنہن رپ ہن ےگل اس وک فہ ےل ےل وت بج اؿ ونوجاونں ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی وت فہ
دحیلعہدحیلعہوہےئگرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہیسکےنایکےہوجاسرطحرکےاسرپاہللےنتنعلرفامیئےہ
ہکیسکاجدناروکاشنہنانبےئ۔
رافی  :زریہنبرحب،میشہ،اوبرشب،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اجونروکابدنھرکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 566

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخً ،بس ب ٩ح٤یس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد
ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا
ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی صَا ُرو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪يُ ِ٘ َت ََ ١ط ِی ْئ َّٔ ٩ِ ٣
اب َػب ِ ّرا
اٟس َو ِّ

دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،دبع نب دیمح ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،اوبزریب،
رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناجونرفںںیمےسیسکیھباجونروکابدنھ
رکامرےنےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس ،انب رج جی ،دبع نب دیمح ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی،
اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ...
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 567

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْر اسوز بٗ ٩یص ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ،اسوز بٗ ٩یص ،حرضت ج٨سب ب ٩سٔیا٪

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ِس َوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ح و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ
اَٗ ٪ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت اِلِ َ ِؿ َهی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ي ٌِ ُس أَ َِ ٪ػلَّی
بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َح َّسثَىٔی ُج َِ ٨س ُب بِ ُُ ٩سٔ َِی َ

اَ ٪ذبَحَ أ ُ ِؿ ٔح َّی َتطُ
رفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ًَلتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
رفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ًَلتٔطٔ َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو یَ َزی َِ ٟح َ ٥أَ َؿاؤ َّی َٗ ِس ذُب ٔ َح ِت َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ي ِ ُ
َو َ َ
اس ٔ ٥اہللٔ
َخی َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَ ٥َِ ٟ ٪ی ِذبَحِ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ ب ٔ ِ
َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی أَ ِو نُ َؼل َِّی ََِٓ ٠ی ِذبَحِ َ٣کَاَ َ ٧ضا أ ُ ِ َ
ادمحنبویسن،زریہا ادنبسیق،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ا ادنبسیق،رضحتدنجبنبایفسؿرفامےتںیہہکںیمدیعایحضل دیؿ
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وموجد اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایھب کت امنز ںیہن زپیھ یھت افر ہن یہ ایھب کت آپ
یلصاہللہیلعفملسےنامنزےسرفاتغاکمالؾریھپااھتہکرقابوینںاکوگتشداھکیاجےناگلرقابوینںوکامنزدیعےسافرغوہےنےس
ےلہپ ذحب رکد ا ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج آدیم ےن اینپ امنز  ا امنز ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل اےس اچےئہ ہک فہ اینپ
رقابینیکہگجدفرسیرقابینرکےافرسجےنایھبرقابینذحبںیہنیکاےساچےئہہکفہاہللےکانؾےلرکرقابینذحبرکے۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہا ادنبسیق،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ا ادنبسیق،رضحتدنجبنبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 568

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواَّلحوؾ ،سًل ٦ب ٩س٠ی ،٥اسوز بٗ ٩یص ،حرضت ج٨سب ب ٩سٔیا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َ٢
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ؾ َس ًَّل ُ ٦بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٔب بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ض َ٧وَ َز إلٔ َی َُ َِ َٗ ٥ٕ ٨س ذُب ٔ َح ِت َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ
َطض ٔ ِس ُت اِلِ َ ِؿ َهی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٗ َضی َػ ًَل َت ُط بٔا٨َّ ٟا ٔ

اس ٔ ٥اہللٔ
َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ًَلة ٔ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ َطا ّة َ٣کَاَ َ ٧ضا َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یََ ٩ِ ُٜذبَحَ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ ًَل َی ِ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،مالؾنبمیلس،ا ادنبسیق،رضحتدنجبنبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمرقابین
فاےلدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاھتوتبجآپیلصاہللہیلعفملسولوگںوکامنزدیعزپاھرکافرغوہےئوتآپیلص
اہللہیلع فملسےنرکبویںوکداھکیہکذحبرکدییئگ ںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجےنامنزےسےلہپرقابینذحبرکیلوتاےس
اچیہکفہاسیکہگجدفرسیرکبیذحبرکےافرسجےنذحبںیہنیکوتفہاباہللاکانؾےلرکذحبرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،مالؾنبمیلس،ا ادنبسیق،رضحتدنجبنبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 569

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،حرضت اسوز بٗ ٩یص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
ؾ
اس ٔ ٥اہللٔ ََ ٛحسٔیثٔ أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َاَّل ًَل َی ِ
ہبیتق نبدیعس ،اوبتواہن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،رضحت ا اد نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت
اوباالوحصیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتواہن،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،انبہنییع،رضحتا ادنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 570

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوطٌبہ ،اسوز ،حرضت ج٨سب بحلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ َسُ ٍَ ٔ٤ج َِ ٨س ّبا ا َِ ٟب َحل ٔ َّی َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

اَ ٪ذبَحَ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی َٓ ُِ ٠ی ٌٔ ِس َ٣کَاَ َ ٧ضا َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَ ٩ِ ُٜذبَحَ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َی ِو َ ٦أَ ِؿ ّهی ث ُ ََّ ٥خ َل َب َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
اس ٔ ٥اہللٔ
بٔ ِ

دیبع اہلل نب اعمذ ،اوبہبعش ،ا اد ،رضحت دنجب یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک
اسھتوموجداھتآپیلصاہللہیلعفملسےنامنزدیعزپاھیئرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنہبطخاراشدرفام اافراہکسجآدیمےنامنز
دیع ےسےلہپرقابین رکیلوہ اےساچےئہہکفہاسیک ہگجدفرسیرقابینرکے افر سج ےنہن یکوہ وت فہاہللاکانؾےلرکابذحبرک
ےل۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش،ا اد،رضحتدنجبیلجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 571

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 572

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہلل٣ ،رطًٖ ،ا٣ز ،بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رط ٕ
ئ َٗا ََ ٢ؿ َّهی َخالٔی أَبُو ب ُ ِز َز َة َٗ ِب َ١
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ِک َطاةُ َِ ٟح َٕ٘ َٓ ٥ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی َج َذ ًَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا ٌِِ ٤َ ٟز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ِّح
اٟؼَّ ًَلة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠

اب
ب ٔ َضا َو ََّل َت ِؼُ٠حُ ِ َِْ ٔ ٟر َٔک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ؿ َّهی َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ًَلة ٔ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َذبَحَ ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َو ََ ٩ِ ٣ذبَحَ َب ٌِ َس اٟؼَّ ًَلة ٔ َٓ َ٘ ِس َت َّ ٥نُ ُشُ ُٜط َوأَ َػ َ
ُس ََّ ٨ة ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن
ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،رطمػ،اعرم،رباءریضاہللاعتٰیلہنع،رفاتیےہہکرفامےتںیہہکریمےاخولرضحتاوبربدہریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی وت وگتش یک رکبی وہیئ رضحت اوبربدہ ریض
اہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسریمےاپساکیھچامہیکرکبیاکہچبےہوتآپیلصاہللہیلعفملس
ےن رفام ا اسیک رقابین رک افر ریتے العفہ ہی یسک ےک ےئل اکیف ںیہن رھپ رفام ا سج آدیم ےن امنز ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل وت وگ ا اس
ےناےنپبخ ےکےئلذحبیکافرسجےنامنزےکدعبذحبیکوتاسیکرقابینوپریوہیئگافراسےناملسمونںیکتنسوکاانپایل۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،رطمػ،اعرم،رباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 573

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ،٥زاؤز ،طٌيی ،حرضت بزا رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩ازب

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥زا ُو َز ًَ َِّ ٩
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ ََّ ٪خا َُ ٟط أَبَا بُزِ َز َة بِ ََ ٔ ٧ ٩یا ٕر َذبَحَ َٗ ِب َ١
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َّ
َّ
َّ
رکو ْظ َوإنِّٔی ًَ َّحُِ ٠ت َن ٔشی ًَٜٔی ِٔلُكٌِ َٔ٥
أَ َِ ٪ی ِذبَحَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا یَ ِو ْ ٦اِ ٠ٟح ُٔ ٓ ٥یطٔ َُ ِ ٣
أَصِلٔی َو ٔجْ َرانٔی َوأَصِ ََ ١زارٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أًَ ٔ ِس نُ ُشکّا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی ًَ ََ ٨
اَٟ ٚب َ ٕن
ک َو ََّل َت ِحزٔی َج َذ ًَ ْة ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک
ه ٔ َی َخْ ِ ْر َٔ ٩ِ ٣طات َ ِی َِ ٟح َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢ه ٔ َی َخِْرُ َن ٔشی َٜت َِی َ
ییحینبییحی،میشہ،داؤد،یبعش،رضحترباریضاہللاعتٰیلہنعنباعزبےسرفاتیےہہکاؿےکاخولرضحتاوبربدہنباینرےنیبن
یلصاہللہیلعفملسیکرقابینذحبوہےنےسےلہپاینپرقابین ذحبیکافراوہنںےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسہیفہ
دؿےہہکسجںیموگتشیکوخاشہرانھکہمرفہےہافرںیمےناینپرقابیندلجیرکیلےہاتہکںیماےنپرھگفاولںافراسمہویںوک
الھکؤں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت دفابرہ رقابین رک اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریمے اپس اکی مک رمع
دفدھفایلرکبیےہفہوگتشیکدفرکبویںںیمرتہبےہوتآپےنرفام ایہیریتیدفونںرقابوینںںیمرتہبےہافرابریتےدعب
اکیاسؽےسمکرمعیکرکبییسکےکےئلاجزئہنوہیگ۔

رافی  :ییحینبییحی،میشہ،داؤد،یبعش،رضحترباریضاہللاعتٰیلہنعنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 574

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،زاؤز ،طٌيی ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔی ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ َِّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ئ بِ ًَٔ ٩ازٔ ٕب َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َح َٓ َ٘ا َََّ ٢ل یَ ِذبَ َح َّ٩أَ َح ْس َحًَّی ي َُؼل ِّی َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢خالٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا یَ ِو َّْ ٦
اِ ٠ٟح ُٔ ٓ ٥یطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َ
ََک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ صُظَ ِی ٕ٥
رکو ْظ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َُ ِ ٣
دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی،داؤد ،یبعش ،رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن ںیمہ رقابین ےک دؿ وک ہبطخ اراشد رفام ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ امنز ےس ےلہپ رقابین ذحب ہن رکے رافی
ےتہک ںیہ ہک ریمے اخول ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی فہ دؿ ےہ ہک سج ںیم وگتش یک وخاشہ رانھک ہمرفہ ےہ رھپ آےگ
دحثیمیشہیکدحثییکرطحذرکیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،داؤد،یبعش،رباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 575

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زَکیا ،رفاضً ،ا٣ز ،حرضت بزاء

ض ًَ ِ٩
رفا ٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیَّا ُئ ًَ َِ ٔ ٩
ک نُ ُش٨َ َٜا ٓ ًََل یَ ِذبَحِ
ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلَّی َػ ًَل َت َ٨ا َو َو َّج َط ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا َو َن َش َ

ک َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی َطا ّة َخْ ِ ْر
َحًَّی ي َُؼل َِّی َٓ َ٘ا ََ ٢خالٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َن َشُ ِٜت ًَ ِ ٩ابِ ٕ ٩لٔی َٓ َ٘ا َ ٢ذ َ
َاک َط ِی ْئ ًَ َّح َِ ٠ت ُط ِٔلَصَِ ٔ ٠
َٔ ٩ِ ٣طا َتْ ِ ٔن َٗا ََ ٢ؿ ِّح ب ٔ َضا َٓإَٔ َّ ٧ضا َخِْرُ َن ٔشی َٕ ٜة

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،زرک ا،رفاس،اعرم،رضحترباءےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اوجآدیمامہریامنزیکرطحامنززپوہافرامہرےہلبقیکرطػرخرکےافرامہریرقابوینںیکرطحرقابینرکےوتفہ ذحب
ہنرکےبجکتہکفہامنزہنزپھںیلریمےاخولےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسںیمےناےنپےٹیبیکرطػ
ےس رقابینرکیل ےہ وتآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا ہیوت وت ےن اےنپرھگفاولں ےک ےئل دلجیرکیل ےہاس ےن رعض ایک ریمے
اپساکیرکبیےہوجدفرکبویںےسرتہبےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسرکبییکرقابینرکویکہکنفہریتیدفونںرقابوینں
ںیمرتہبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،زرک ا،رفاس،اعرم،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 576

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،زبیس یامی ،طٌيی ،حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ِاْل ٔ َیام ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا ِ َ ٧ب َسأ ُبٔطٔ فٔی یَ ِو ٔ٨َ ٣ا َص َذا
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
اب ُس َّ٨ت َ َ٨ا َو ََ ٩ِ ٣ذبَحَ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َِ ٟح َّْ َٗ ٥س َ٣طُ ِٔلَصِٔ٠طٔ َِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣اُ ٨ُّ ٟش ٔک فٔی
َح ٓ ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٤ذََ ٔ ٟ
نُ َؼل ِّی ث ُ َِّ َ ٧ ٥ز ٔج ٍُ َٓ َُ َ ٨ِ ٨
ک َٓ َ٘ ِس أَ َػ َ
ا ٪أَبُو ب ُ ِز َز َة بِ َُ ٔ ٧ ٩یا ٕر َٗ ِس َذبَحَ َٓ َ٘ا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی َج َذ ًَ ْة َخْ ِ ْر ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش َّٕ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢اذِبَ ِح َضا َوَ ٩َِ ٟت ِحز ٔ َی ًَ ِ ٩أَ َح ٕس بَ ٌِ َس َک
َط ِی ٕئ َوک َ َ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدیب ایم،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآجےکدؿ مہبسےسےلہپامنززپںیھےگافررھپفاسپاجرکرقابینذحبرکںیےگوتوج
آدیماسرطحرکےاگفہامہریتنسوکاانپےلاگافرسجآدیمےنرقابینذحبرکیلوتوگ اہکاسےناےنپرھگفاولںےکےئلےلہپ
وگتشایتررکایلےہرقابینےساسوکوکیئقلعتںیہنےہافررضحت اوبربدہریضاہللاعتٰیلہنعنباینرےلہپرقابینذحبرکےکچےھت
اوہنں ےن رعض ایک ہک ریمے اپس اکی اسؽ ےس مک رمع اک ہچب ےہ وج ہک اکی اسؽ یک رمع فاولں ےس ز ادہ رتہب ےہ وت آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ااےسذحبرکولرگمریتےدعبافریسکےکےئلاجزئںیہنوہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدیب ایم،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 577

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوطٌبہ ،زبیس ،طٌيی ،حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس َسَّ ٍَ ٔ٤
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اٟظ ٌِ ٔي َّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ

دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش ،زدیب ،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع ےنیبن یلصاہللہیلعفملسےس اس دحثیابمرہک
یکرطحدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعش،زدیب،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 578

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ہ٨از ب ٩رسی ،ابواَّلحوؾ ًث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،طٌيی ،حرضت
بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ٔ َلِکصُ٤ا ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِّ ٩
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َ

ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َب ٌِ َس اٟؼَّ ًَلة ٔث ُ َّ ٥ذ َ َ

ہبیتقنبدیعس،انہدنب رسی،اوباالوحصامثعؿ نباوبہبیش ،ااحسؼنباربامیہ ،رجری ،وصنمر،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہویؾ ارحنلوکامنزےکدعبہبطخاراشدرفام ارھپآےگ
دحثیایسرطحذرکیک۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،انہد نب رسی ،اوباالوحصامثعؿ نب اوبہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،یبعش ،رضحت رباء نب اعزب
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 579

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس زارمی ،ابونٌ٤اً ،٪از ٦بٓ ٩ـً ،١بساٟواحس ب ٩زیازً ،اػ ٥احو ،٢طٌيی ،حرضت بزاء بً ٩ازب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ َٔ ٩ػ ِرخٕ َّ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ًَٔ ٪ار ُٔ ٦بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔیَاز ٕ
اػ ْ ٥اِلِ َ ِح َو َُّ ٩ِ ًَ ٢
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َح َّسثَىٔی ا ِٟب َ َرا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َی ِوَِ َ ٧ ٔ ٦حٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
َٓ َ٘ا َََّ ٢ل ي َُـ ِّحْ َ َّن أَ َح ْس َحًَّی ي َُؼل َِّی َٗا ََ ٢ر ُج ْ٨ِ ٔ ً ١سٔی ًَ َُ ٨
اَٟ ٚب َ ٕن ه ٔ َی َخْ ِ ْر َٔ ٩ِ ٣طات َ ِی َِ ٟح َٕٗ ٥ا ََ َٓ ٢ـ ِّح ب ٔ َضا َو ََّل َت ِحزٔی َج َذ ًَ ْة
ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک
ادمحنبدیعسداریم،اوبامعنؿ،اعزؾنبلضف،دبعاولادحنبز اد،اعمصاوحؽ،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعایبؿ
رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ویؾ ارحنل وک ہبطخ د ا افر رفام ا وکیئ آدیم یھب بج کت امنز ہن زپھ ےل رقابین ہن
رکےاکیآدیمےنرعضایک ریمےاپساکیاسؽےسمکرمعیکرکبیےہوجوگتشیکدفرکبویںےسرتہبےہآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اوتایسیکرقابینرکےلافرریتےدعباکیاسؽےسمکرمعیکرقابینیسکےکےئلاجزئںیہنوہیگ۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریم،اوبامعنؿ،اعزؾنبلضف،دبعاولادحنبز اد،اعمصاوحؽ،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 580

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤٠ہ ابی جحیٔہ ،حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َٗا ََ ٢ذبَحَ أَبُو ب ُ ِز َز َة َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ًَلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ ٔس َِ ٟضا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟی َص ً ٔ ِ٨سٔی إ ٔ ََّّل َج َذ ًَ ْة
َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ُه ُُّ ٨ط َٗا ََ ٢وه ٔ َی َخْ ِ ْر ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش َّٕ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِج ٌََِ ٠ضا َ٣کَاَ َ ٧ضا َوَ ٩َِ ٟت ِحز ٔ َی ًَ ِ٩

أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملسایبہفیحج،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکرضحت
اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امن ز ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفام ا ہک اس ےک دبہل ںیم دفرسی
رقابینرکرضحتاوبربدہریض اہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسریمےاپساکی اسؽےسمکرمعاک
ہچبےہہبعشرافیےتہکںیہہکریمےایخؽںیمہک اوہنںےنہییھبرعضایکہکفہہچباکیاسؽےسز ادہرمعفایلرکبیےسز ادہ
رتہبےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسیکہگجاسیکرقابینرکےلنکیلریتےدعبیسکےکےئلہیرقابیناجزئںیہنوہیگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملسایبہفیحج،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 581

راوی  :اب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیز ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣ز ً٘سی ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ َُک َّ
اٟظ َّ
ک فٔی َٗ ِؤٟطٔ ه ٔ َی َخْ ِ ْر ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش َّٕ ٨ة
ِ
انبینثم ،فبہنب رجری،ااحسؼنباربامیہ ،اوباعرمدقعی،رضحت ہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےس اسدنسےکاسھترفاتیلقنیک
یئگےہافراسںیمکشاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :انبینثم،فبہنبرجری،ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 582

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب٤ً ،زو ٧اٗس ،زہْر ب ٩رحب ،اب٠ً ٩یہ٤ً ،زو ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب٣ ،ح٤س ،ا٧ص ،حرضت ا٧ص

رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َو َّ
 ١بِ ُ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ
وب َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

اَ ٪ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ًَلة ٔ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َ ٩ِ ٣ک َ َ
إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
َّ
ََک َص َّ ٨ة ٔٔ ٩ِ ٣جْ َرأ٧طٔ َٛأ َ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٓ ُِ ٠یٌ ِٔس َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا َی ِو ْ ٦ي ُِظ َت َهی ٓ ٔیطٔ اِ ٠ٟح َُ ٥وذ َ َ
َ َ
َّ
ٔ َ
رف َّخ َؽ َٟطُ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل أَ ِزرٔی أَبَ َِ َِ ٠ت
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ػ َّس َٗطُ َٗا ََ ٢وً ٔ ِ٨سٔی َج َذ ًَ ْة ه َی أ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣طات َ ِی َِ ٟح ٕ ٥أَٓأذِبَ ُح َضا َٗا ََ َ ٢
اض إلٔ َی ُُ َِ ٨ی َٕ ٤ة
ُر ِخ َؼ ُت ُط َ ٩ِ ٣س َٔوا ُظ أَ َِّ ٦لَ َٗا ََ ٢وأََٜ ِ ٧أ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َِ ٛبظَ ْ ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا َٓ َ٘ َا ٦اُ ٨َّ ٟ

َٓ َت َو َّزًُو َصا أَ ِو َٗا ََ َٓ ٢ت َحزًَُّوصَا

ییحی نب اویب ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہیلع ،رمعف ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،دمحم ،اسن ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک
رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ویؾ ارحنل وک رفام ا سج آدیم ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل وت اےس اچےئہ ہک فہ رقابین
دفابرہرکےوتاکیآدیمڑھکاوہاافراسےنرعضایکاےاہللےکیبنہی اکیااسیدؿےہہکسجںیموگتشیک وخاشہیکاجیت
ےہافراسآدیمےناےنپ اسمہویںیکاتحمیگجاکذرکایکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناسآدیمیکاؿ ابوتںیک دصتقی رفامیئاس
آدیمےنہییھبرعضایکہکریمےاپساکیاسؽےسمکرمعیکاکیرکبیےہوجوگتشیکرکبویںےسز ادہےھجموبحمبےہایک
ںیماےسذحبرکول؟آپیلص اہللہیلعفملسےناےسااجزتاطعرفامدیرافیےتہکںیہہکںیمںیہناجاتنہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن ہی ااجزت اس آدیم ےک العفہ دفرسفں وک یھب دی  ا ںیہن؟ رھپ اس ےک دعب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دف ھڈنیوھں یک
رطػوتمہجوہےئافراؿوکذحبرفام ارھپولگڑھکےوہےئافراوہنںےناؿاکوگتشمیسقتایک۔
رافی  :ییحینباویب،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہیلع،رمعف،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحم،اسن،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 583

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ُبری ،حا٣س ب ٩زیس ،ایوب ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوص ٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ ٔ٩
اَ ٪ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ًَلة ٔ أَ ُِ ٪يٌ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ث ُ ََّ ٥خ َل َب َٓأ َ ََ ٣ز َ ٩ِ ٣ک َ َ
ٔیس ذٔبِ ّحا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ًُ ََّ ٠ی َة
دمحمنبدیبعربغی،احدمنبزدی،اویب،اشہؾ،دمحم،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ

اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن امنز زپاھیئ رھپہبطخ دے رک مکح رفام اہک سجآدیم ےن امنز ےسےلہپ رقابین ذحبرکیل ےہ فہ دفابرہ رقابین
ذحبرکےلرھپانبہیلعیکدحثییکرطحدحثیابمرہکذرکیک۔
رافی  :دمحمنبدیبعربغی،احدمنبزدی،اویب،اشہؾ،دمحم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 584

راوی :

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَىٔی زٔیَازُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی ا َِ ٟح َّشان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩و ِر َز َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ا٪
َ٣اَٗ ٕٝ ٔ ٟا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أَ ِؿ ّهى َٗا َََ ٓ ٢و َج َس رٔیحَ َِ ٟح َٕ ٨َ َٓ ٥ضاصُ ِ ٥أَ َِ ٪ی ِذبَ ُحوا َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ

َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا
َؿ َّهى َٓ ُِ ٠ی ٌٔ ِس ث ُ َّ ٥ذَ َ َ

ز ادنبییحیاسحین،اح منبفرداؿ،اویب،دمحمنبریسنی،اسننبامکلےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ںیمہ رقابین ےک دؿ (دس ذی اہجحل ) وک ہبطخ اراشد رفامرےہ ےھت ہک وگتش یک وب وسحمس وہیئ وت آپ ےن اؿ وک امنز ےس ےلہپ رقابین
ذحب رکےن ےس عنم رفام ا افر آپ ےن رفام ا سج آدیم ےن ( امنز ےس ےلہپ ) رقابین ذحب رکیل ےہ اےس اچک ے ہک فہ دفابرہ رقابین ذحب
رکےرھپذموکرہدفونںااحدثییکرطحدحثیذرکیک
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکاجونرفںیکرمعفںےکایبؿںیم...
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکاجونرفںیکرمعفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 585

راوی :

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ِذبَ ُحوا إ ٔ ََّّل

َّ
رس ًََِ ٠یَ َٓ ٥ِ ُٜت ِذبَ ُحوا َج َذ ًَ ّة َّٔ ٩ِ ٣
اٟـأ ِ ٔ٪
ُٔ ٣ش َّّ ٨ة إَّٔل أَ َِ ٪ي ٌِ ُ َ
ادمح نب ویسن ،زریہ  ،اوب زریب  ،اجرب ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا  م ہنسم ( ینعی رکبی فریغہ
اکی اسؽ یک رمع یک افر اگےئ دف اسؽ یک افر افٹن اپچن اسؽ یک رمع اک وہ ) ےک  اا رقابین اک اجونر ذحب ہن رکف  ااےئ اس ےک ہک ارگ
ںیہمت(ااسیاجونرہنےلم)وت ماکیاسؽےسمکرمعاکدےبناکہچبذحبرکول(فہاچےہھچامہاکیہوہ)
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکاجونرفںیکرمعفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 586

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ

َحوا َوهَ ُّ٨وا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی ب ٔ َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َت َ٘ َّس َ ٦رٔ َج ْ
اُ َ ٨َ َٓ ٢
َّ
َح أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َٗ ِب َ٠طُ أَ ُِ ٪يٌ َ
َح َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
آَخ َو ََّل َی ُِ َ ٨
َحوا َحًی َی َِ َ ٨
اَ َ َ ٧ ٪
َٗ ِس َ َ َ ٧
ٔیس ب ٔ ََِ ٨حٕ َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنباح م،دمحمنبرکب،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلص اہللہیلعفملسےنںیمہدمہنی
ونمرہںیمرقابینےکدؿوکامنززپاھیئوتھچکآدویمںےندلجیہینعیامنزےسےلہپیہرقابینذحبرکیلےہوتیبنیلصاہللہیلعفملسےن
مکح رفام ا ہک سج آدیم ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل فہ دفابرہ دفرسی رقابین اک اجونر ذحب رکے افر بج کت یبن یلص اہلل ہیلع فملس
رقابیناکاجونرذحبہنرکںیلاسفتقکت مرقابیناکاجونرذحبہنرکف۔
رافی  :دمحمنباح م،دمحمنبرکب،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکاجونرفںیکرمعفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 587

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیبً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ

َّ
َّ
َک ُظ
ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ًِ َلا ُظ َُ َ٤ّ ٨ا َي ِ٘ ٔش َُ ٤ضا ًَل َی أَ ِػ َحابٔطٔ َؿ َحایَا ٓ ََبق ٔ َی ًَتُو ْز ٓ ََذ َ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ؿ ِّح بٔطٔ أََ ِ ٧ت َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ًَل َی َػ َحابَتٔطٔ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایببیبح،ہبقعنباعرم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجمھچکرکب اںاطعءرفامںیئاتہکںیماؿوکاحصہبرکاؾںیممیسقترکدفںآرخںیماکیاسؽیکرمع
اکرکبیاکہچبابح رہایگرضحتہبقعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساساکذرکایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےناںیہنرفام اوتاس
یکرقابینرکےل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایببیبح،ہبقعنباعرم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکاجونرفںیکرمعفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 588

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦زستوائی ،یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،بٌحہ جہىی ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٩ِ ًَ ٪صٔظَ اَّ ٕ ٦
اٟس ِس َت َوائٔ ِّی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ َِ ٩ب ٌِ َح َة ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا ََ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠ی َ٨ا َؿ َحا َیا َٓأ َ َػابَىٔی َج َذ َْ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ٢
اہللٔ إُٔ َّ ٧ط أَ َػابَىٔی َج َذ َْ َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ِّح بٔطٔ

اوبرکب نبایبہبیش،سیدی نباہرفؿ،اشہؾ دوتسایئ ،ییحی نبایب ریثک،تعحہ ینہج ،رضحت ہبقع نباعرمریضاہللاعتٰیل ہنع ینہجریضاہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ںیم رقابین یک رکب اں میسقت رفامںیئ ریمے ہصح ںیم اکی اسؽ ےس مک
رمعاکاکیرکبیاکہچبآ اوتںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽریمےہصحںیمہیاکیذجہع ینعیاکیاسؽےسمکرمعیکرکبیاک
اکیہچبآ اےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسیکرقابینرکول۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ دوتسایئ ،ییحی نب ایب ریثک ،تعحہ ینہج ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ینہج
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکاجونرفںیکرمعفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 589

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،یحٌی ب ٩حشاٌ٣ ،٪اویہ ب ٩سًل ،٦یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،بٌحہ بً ٩بساہلل ،حرضت
ً٘بہ بً ٩ا٣ز جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
ا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َوص َُو ابِ َُ ٩س ًَّلَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ح َّش َ
َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕأَ ِخب َ َرنٔی بَ ٌِ َح ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ِ٘ ًُ ٪ب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ َّی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ش َ٥
َؿ َحایَا بَْ ِ َن أَ ِػ َحابٔطٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ٨َ ٌِ ٣َ ١ا ُظ

دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ ،اعمفہینبمالؾ،ییحینب ایبریثک،تعحہنبدبع اہلل،رضحتہبقعنباعرم ینہجریضاہلل
اعتٰیلہنعربخدےتیںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع فملس ےناےنپاحصہب ےکدرایمؿرقاباینںمیسقترفامںیئ افررھپایس رطحدحثی
ذرکیک۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،ییحی نب اسحؿ ،اعمفہی نبمالؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،تعحہ نب دبعاہلل ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنافرمسباہللافرریبکتےنہکےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنافرمسباہللافرریبکتےنہکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 590

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؿ َّهی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٜبظَ ْ ِ ٔن

َ
َ
َقٔ ِ َْ٧ن َذبَ َح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َس َِّم َو َٛب َّ َر َو َو َؿ ٍَ رٔ ِج َُ ٠ط ًَل َی ٔػ َٔاح ٔض ٔ َ٤ا
أ َِ ٠َ ٣حْ ِ ٔن أ ِ َ
ہبیتق نب دیعس ،اوبتواہن ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ابمرک ےس دف دیفس
گنیس فاےل دوبنں یک رقابین ذحب یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مسب اہلل افر بکتیر یہک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذحب رکےت
فتقدفونںدوبنںیکرگدونںےکاکیولہپرپاانپاپؤںابمرکراھک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتواہن،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنافرمسباہللافرریبکتےنہکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 591

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،وٛیٍ ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؿ َّهی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َ
َقٔ ِ َْ٧ن َٗا ََ ٢و َرأَیِ ُت ُط َی ِذبَ ُح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َرأَیِ ُتطُ َوا ٔؿ ٌّا َٗ َس َُ ٣ط ًَل َی ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا َٗا ََ ٢و َس َِّم َو َٛب َّ َر
ب ٔ َِ ٜبظَ ْ ِ ٔن أ َِ ٠َ ٣حْ ِ ٔن أ ِ َ
ییحینبییحی،فعیک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنےس رفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندفدیفسگنیسفاےل
دوبنں یکرقابینیکرضحت اسنرفامےتںیہہکںیم ےنوخدداھکیہکآپ یلصاہللہیلعفملسےن اؿدفونںوکاےنپاہھتابمرک ےس
ذحب ایک افر ںیم ےنہی یھب داھکیہکاںیہنذحبرکےتفتقآپ یلص اہللہیلعفملس ےن اؿدفونں یکرگدؿ ےکاکی ولہپرپاانپاپؤں
کُیھباہکاھت۔
ِباہللِافراَ ُ
ابمرکراھکافرآپیلصاہللہیلعفملسےن ِ ِ
ّللَّ َأ ْ َ
رافی  :ییحینبییحی،فعیک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنافرمسباہللافرریبکتےنہکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 592

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،خًلز ب ٩حارث ،حرضت طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َرنٔی َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ َؿ َّهی

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ییحی نب بیبح ،الخد نب احرث ،رضحت ہبعش ایبؿ رکےت ںیہہک ےھجم رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن ربخ دی فہ رفامےت ںیہہک
ںیمےنرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعوکرفامےتوہےئانسہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنایسرطحرقابینیکہبعشےتہکںیہہک
ںیمےنرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکایکآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاسنےسانسےہرضحتاتقدہےناہکاہں۔
رافی  :ییحینببیبح،الخدنباحرث،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنافرمسباہللافرریبکتےنہکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 593

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اس ٔ ٥اہللٔ َواہللُ أَ ِٛبَرُ
َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢و َي ُ٘و ُ ٢ب ٔ ِ

دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس دحثی یک رطح رفاتی
کُ"ےہ
"ِباہللِافراَ ُ
رکےتوہےئلقنایکےہ ااےئاسےکہکاسدحثیںیم"سمشافرربک"یکہگج ِ ِ
ّللَّ َأ ْ َ
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنافرمسباہللافرریبکتےنہکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 594

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوًٖ ،بساہلل ب ٩وہب ،حیوة ،ابوػرخ ،یزیس بٗ ٩شیمْ ،عوہ ب ٩زبْر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی
ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
ْع َو َة بِ ٔ٩
وٖ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ح ِی َوةُ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َػ ِ ٕ
رخ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
یس بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َ
َّ َ
َ
َق ََ ٪ی َلأ ُفٔی َس َواز ٕ َو َیبِرُ ُک فٔی َس َواز ٕ َو َی ُِ ٨وزُ فٔی َس َواز َٕٓأت ُ َٔی
اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ََ ٣ز ب ٔ َِ ٜب ٕع أ ِ َ

بٔطٔ ُ ٔ ٟی َـه ِّ َی بٔطٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا یَا ًَائٔظَ ُة صَِِّ ُ٠م ا ِِ ٤ُ ٟس َی َة ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢
اط َح ٔذ َیضا ب ٔ َح َحز ٕ َٓٔ ٌَََِ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َصا َوأَ َخ َذ ا ِل َِ ٜب َع َٓأ َ ِؿ َح ٌَ ُط ث ُ َّ٥
اس ٔ ٥اہللٔ َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ت َ٘ َّب َِ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١ح َّٕ ٤س َوآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َو ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّٔ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س ث ُ ََّ ٥ؿ َّهی بٔطٔ
َذبَ َح ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ ِ

اہرفؿنبرعمفػ،دبعاہللنبفبہ،ویحة،اوبرخص،سیدینبقسبط،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتی ےہ
ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ااسی گنیسفاال دہبن الےن اک مکح رفام ا ہک وج ایسیہ ںیم اتلچ وہ افر ایسیہ ںیم اھٹیب وہ افرایسیہ
ںیم داتھکی وہ افر ااسی یہدہبنآپ یلص اہللہیلعفملسیک دختم ںیم ال اایگاتہک آپ یلص اہللہیلعفملساسیک رقابین رکںی آپ یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفام ا اے اعہشئ رھچی الؤ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھچی ڑکپی افر
لل َّ
ه
َ
َ
ت
ق
ُ
َ
َ
َ
َ
ت
نِم ُأم َّ ِة ُ َ ّ
آؽ ُ َ ّ
نِم ُ َ ّ
ٍُ)
ٍُ َف ْ
ّللَّا ّم َّ لْ ْ
(ِبا ِ
ٍُ َف ِ
دےبنوکڑکپاکاےس اٹد ارھپاےسذحبرفامد ارھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ِ ْ ِ
اےاہللدمحمیکرطػےس افر دمحمیکآؽیک رطػےسافر دمحمیکاتمیکرطػ ےسہی رقابینوبقؽ رفامرھپ آپ یلص اہللہیلعفملس
ےنایسرطحرقابینرفامیئ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،دبعاہللنبفبہ،ویحة،اوبرخص،سیدینبقسبط،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہاسزیچےسذحبرکےنےکوجازںیمہکسجںیموخؿہہباجےئ ااےئداتناننخافرڈہ...
ابب  :رقابیناکایبؿ
رہاسزیچےسذحبرکےنےکوجازںیمہکسجںیموخؿہہباجےئ ااےئداتناننخافرڈہیےک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 595

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیاً ،٪بایہ ب ٩رٓاًہ ب ٩رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ًَ ٩با َی َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َخسٔی ٕخ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َّلَ ُٗو ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ُ َّسا َوَِ ٟی َش ِت َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی َٗا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

أَ ًِحٔ ِ ١أَ ِو أَ ِرنٔی َ٣ا أََ ِ ٧ض َز َّ
ک أَ َّ٣ا ِّ
اس ُ ٥اہللٔ َٓک ُ َِِ ٟ ١ی َص ِّ
رف ٓ ََُ ٤سی
اٟش ٌََُّ ٓ ٩وِ َْ ٥وأَ َّ٣ا ُّ
اٟشَ َّ٩و ُّ
رف َو َسأ ُ َح ِّسث ُ َ
َک ِ
اٟو ُ ُ
اٟو ُ َ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ

َ
رف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َش ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا َِ ٟح َبظَ ةٔ َٗا ََ ٢وأ َػب ِ َ٨ا ِ َ ٧ض َب إٔب ٔ َٕ ١وَُ ََّ ٨َ َٓ ٥ٕ ٨س َٔ ٨ِ ٣ضا َبٌْٔ ْر َ َ
َ
َاػ ٌَُ ٨وا بٔطٔ َص ََ ٜذا
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ض ٔذظ ٔ ِاْلٔب ٔ ٔ ١أَ َواب ٔ َس َٛأ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع َٓإٔذَا َََُ ٠بَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا َط ِی ْئ ٓ ِ
دمحمنبینثم زنعی،ییحی نبدیعس ،ایفسؿ،ابعہی نبرافہع نبراعفنبدخجیریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکرفامےتںیہ ہک ںیم

ےنرعضایکاےاہللےکر اؽ! لکامہرادنمشےساقمہلبےہافرامہرےاپسرھچ اںںیہنںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
سج زیچ ےس یھب وخؿ ہہب اجےئ دلجی رکان افر اہلل اعتیل اک انؾایل اجےئ اس وک اھک انیل رشط ہی ےہ ہکداتن افر اننخ ہن وہ اس یک فہج
ےس ںیم ھجت ےس ایبؿ رکات وہں فہ ہی ہک داتن وت اکی ڈہی یک مسق ےہ افر اننخ ہشبح فاولں یک رھچی ےہ رضحت راعف نب دخجی
رفامےتںیہہکامؽتمینغںیمےسںیمہاکیافٹنافررکب اںںیلماؿںیمےساکیافٹناھباگوتاکیآدیمےناےسریتامراسج
ےسفیہافٹنرکایگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااؿافوٹنںںیمےسھچکافٹنفہ یوہےتںیہارگاؿںیمےسوکیئ
اہمترےہضبقںیمہنآےئوتاسےکاسھتیہیرطہقیاایتخررکف۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعی،ییحینبدیعس،ایفسؿ،ابعہینبرافہعنبراعفنبدخجیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رہاسزیچےسذحبرکےنےکوجازںیمہکسجںیموخؿہہباجےئ ااےئداتناننخافرڈہیےک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 596

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،سٔیا ٪ب ٩سٌیس اب٣ ٩رسو ،ٚاٛ ٪ے واٟسً ،بایہ ب ٩رٓاًہ ،حرضت رآٍ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رسو ٕ ٩ِ ًَ ٚأَبٔیطٔ ًَ َِ ًَ ٩بایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛی ٍْ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة ٔ ٩ِ ٣ت َٔضا ََ ٣ة َٓأ َ َػب ِ َ٨ا
َُ َ٤٨ا وإٔب ٔ ًّل ٌَٓحٔ َ ١ا َِ٘ ٟوَٓ ٦أََُِ٠وا بٔضا ا ُِ ُ٘ ٟس َ َ
ََک بَاق ٔ َی ا َِ ٟحسٔیثٔ
ّ َ
ُِ
ِ َ
َ
ور َٓأ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓٔٔ ُٜئَ ِت ث ُ ََّ ًَ ٥س َّ ِ ًَ ٢
رشا ٔ ٩ِ ٣ا ِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟب ٔ َحزُورٕ َوذ َ َ
َِ ٨َ ٛحو ٔ َحسٔیثٔ َی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس
ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿنبدیعسانبورسفؼ،اؿےکفادل،ابعہینبرافہع،رضحتراعفریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
مہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتذفاہفیلحل ےکاقمؾاہتہمںیمےھتھچکرکب اںافرافٹنےلموتولوگںےندلجیدلجیاؿ
اک وگتش اہڈنویں ںیم ڈاؽ رک اابانل رشفع رکد ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اہڈنویں وک اٹل دےنی اک مکح رفام ا وت اہڈن اں اٹل دی
ںیئگرھپابح دحثیییحینبدیعسیکدحثییکرطحذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿنبدیعسانبورسفؼ،اؿےکفادل،ابعہینبرافہع،رضحتراعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رہاسزیچےسذحبرکےنےکوجازںیمہکسجںیموخؿہہباجےئ ااےئداتناننخافرڈہیےک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 597

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪اسٌ٤ی ١ب٣ ٩ش ،٥٠سٌیس ب٣ ٩رسوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ ب ٩رآٍ ب ٩خسیخ ،رآٍ٤ً ،ز ب٩
سٌیس٣ ،رسوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ ب ٩رآٍ ب ٩خسیخ

رسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٍٕٔ ث ُ َّ٥
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
رسو ٕ ٩ِ ًَ ٚأَبٔیطٔ ًَ َِ ًَ ٩بایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا َر ُسو َ٢
َح َّسثَٔ٨یطٔ ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
ََک ا َِ ٟحس َ
ٔیث بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ َو َٗا ََّ ٨َ َٓ ٢س ًَ َِ ٠ی َ٨ا َبٌْٔ ْر َٔ ٨ِ ٣ضا
اہللٔ إَّٔ٧ا ََّلُٗو ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ُ َّسا َوَِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی ََٓ ُ٨ذكِّی بٔأ ٠ِّ ٟیم َوذ َ َ
رف َِ ٣ی َ٨ا ُظ بٔاِ ٨َّ ٟب َٔ ١حًَّی َو َص ِؼ َ٨ا ُظ
ََ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اامسلیع نب ملسم ،دیعس نب ورسفؼ ،ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی ،راعف ،رمع نب دیعس ،ورسفؼ ،ابعہی نب
رافہعنبراعفنبدخجی،رفامےتںیہہکمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽلکامہرادنمشےساقمہلبےہافرامہرےاپسرھچ اں
فریغہںیہنںیہ ایک مہابسن ےک ےکلھےسذحبرکںیل افر رھپذموکرہدحثییکرطحذرکیکرافیرضحتراعفےتہک ںیہہکامہرا اکی
افٹناھبےنگاگلوتمہےناےسریتفںےسامرااہیںکتہکمہےناےسرگاد ا۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،الیعمسنبملسم،دیعسنبورسفؼ،ابعہینبرافہعنبراعفنبدخجی،راعف،رمعنبدیعس،ورسفؼ،ابعہی
نبرافہعنبراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رہاسزیچےسذحبرکےنےکوجازںیمہکسجںیموخؿہہباجےئ ااےئداتناننخافرڈہیےک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 598

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ،حشْن بً ٩لی ،سٌیس ب٣ ٩رسوٚ

رسو ٕ ٚب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ٔ ا َِ ٟحس َ
ٔیث إلٔ َی
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ُح َشْ ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
آَخظ ٔب ٔ َت َ٤ا ٔ٣طٔ َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َوَِ ٟی َش ِت َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی أَ َٓ َِ ٨ذبَ ُح بٔا َِ َ٘ ٟؼ ٔب
ٔٔ

اقمس نب زرک ا ،نیسح نب یلع ،دیعس نب ورسفؼ ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح آرخ کت وپری دحثی رفاتی یک یئگ ےہ افر اس

دحثیںیمےہہکامہرےاپسرھچ اںںیہنںیہوتایکمہابسنےسذحبرکںیل؟
رافی  :اقمسنبزرک ا ،نیسحنبیلع،دیعسنبورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رہاسزیچےسذحبرکےنےکوجازںیمہکسجںیموخؿہہباجےئ ااےئداتناننخافرڈہیےک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 599

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس بً ٩بساٟح٤یس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،سٌیس ب٣ ٩رسوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ ب ٩رآٍ ب ٩خسیخ،
حرضت رآٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
ا ٚا َِ ٟحس َ
بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ََّلُٗو ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ُ َّسا َوَِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی َو َس َ
ٔیث
و ٥َٟیَ ِذ َُک ٌَٓحٔ َ ١ا َِ٘ ٟوَٓ ٦أََُِ٠وا بٔضا ا ُِ ُ٘ ٟس َ َ
ََک َسائ َٔز ا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ
ُِ
ِ َ
َ ِ ِ َ
ور َٓأ ََ ٣ز ب ٔ َضا ََٓ ٔٔ ُٜئ ِت َوذ َ َ
دمحمنبفدیلنبدبعادیمحل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیعسنبورسفؼ،ابعہینبرافہعنب راعفنبدخجی،رضحتراعفریضاہللاعتٰیلہنع
نبدخجیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرعضایکاےاہللےکر اؽلکامہرادنمشےساقمہلبےہ افرامہرے
اپسرھچ اںںیہنںیہافررھپآےگایسرطحدحثیذرکیکافراسدحثیںیمہیذرکںیہنایکہکولوگںےندلجیرکےکاہڈنویں
وکاابانلرشفعرکد اوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکاٹلدےنیاکمکحرفام اوتفہاٹلدیںیئگابح وپرافاہعقذرکایک۔
رافی  :دمحمنبفدیلنبدبعادیمحل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیعسنب ورسفؼ،ابعہینبرافہعنبراعفنبدخجی،رضحت راعفریضاہلل
اعتٰیلہنعنبدخجیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکنم...
ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیم نیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 600

راوی ً :بساٟحبار بًً ٩لء ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوًبیسً ،لی ب ٩ابی كاٟب ،حرضت ابوًبیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس ًََ ٍَ ٣ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ا َِ ٌٟ
ٓ ََب َسأَ بٔاٟؼَّ ًَلة ٔ َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َبةٔ َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ َِ٧ ٪أِک ُ َُ ُٟ ٩ِ ٣ٔ ١حؤ ٦نُ ُش ٔ٨َ ٜا َب ٌِ َس ثَ ًَل ٕث
دبعاابجلر نبالعء ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبدیبع ،یلع نب ایب اطبل ،رضحت اوبدیبع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ رفامےتںیہ ہک ںیم
ےن دیع یک امنز ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع نب ایب اطبل ےکاسھت ہبطخد ا افر رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ
نیتدؿےکدعباینپرقابوینںاکوگتشاھکےنےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،زرہی،اوبدیبع،یلعنبایباطبل،رضحتاوبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 601

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوًبیس ٣ولی ب ٩ازہز

اب َح َّسثَىٔی أَبُو ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩أَ ِز َص َز أََّ٧طُ َطض ٔ َس
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اض َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ا َِ ٌٟ
ٔیس ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت ًََ ٍَ ٣ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َََ ٓ ٢ؼلَّی َ٨َ ٟا َٗ ِب َ ١ا ُِ ٟد ِل َبةٔ ث ُ ََّ ٥خ َل َب اَ ٨َّ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َ َ ٧ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪تأِکُُ٠وا ُ ُٟح َو ٦نُ ُش َِٔ ٓ ٥ِ ُٜٜو َ ٚثَ ًَل ٔ
ث ََ ٟیا ًََٕ ٓ ٢ل َتأِکُُ٠وا
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبدیبعومیلنبازرہرفامےتںیہہکںیمرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےک
اسھتدیعیکامنزںیموموج داھترافیاوبدیبعےتہکںیہہکرھپںیمےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبلےکاسھتیھبدیع
یکامنززپیھرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنںیمہہبطخےسےلہپدیعیکامنززپاھیئرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنولوگںوکہبطخ
د اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیہمتعنمرفام اےہہک منیتراوتںےسز ادہاینپرقابوینںاکوگتشاھکؤوت مہناھکؤ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبدیبعومیلنبازرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک

ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 602

راوی  :زہْر ب ٩رحب  ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اخی اب ٩طہاب ،حش ٩ح٠وانی ،يٌ٘وب ب ٩ابزہی ،٥ابوػاٟحً ،بس ب ٩ح٤یس،
ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت زہزی

اب ح و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی
َي ٌِ ُ٘ ُ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
زریہ نب رحب،وقعیب نب اربامیہ ،انبایخ انباہشب ،نسح ولحاین،وقعیب نب اربمیہ ،اوباصحل ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم،
زرہی،رضحتزرہیےساؿدنسفںےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ انب اہشب ،نسح ولحاین ،وقعیب نب اربمیہ ،اوباصحل ،دبع نب دیمح،
دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 603

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث٧ ،آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َََّ ٢ل یَأِک ُ ِ ١أَ َح ْس ِٔ َٟ ٩ِ ٣ح ٔ ٥أ ُ ِؿ ٔح َّیتٔطٔ ٓ َِو َ ٚثَ ًَلثَةٔ أَیَّإ ٦
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئرفامےت
ںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوکیئآدیماینپرقابیناکوگتشنیتدونںےسز ادہہناھکےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ

ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 604

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک بً ٩ث٤ا٧ ،٪آٍ ،حرضت اب٩
ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک
اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟیثٔ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
دمحمنباح م،ییحینبدیعس،انبرججی،دمحمنبراعفانبایبدفکی،احضکنبامثعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمی
یلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئثیلیکدحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ
رافی  :دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،دمحم نب راعف انب ایب دفکی ،احضک نب امثعؿ ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعب رقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 605

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بس ب ٩ح٤یس ،اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َو َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
ا٪
ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪تُ ِؤک َ َُ ُٟ ١ح ُو ٦اِلِ َ َؿاؤ ِّی َب ٌِ َس ثَ ًَل ٕث َٗا ََ ٢سآَ ٥ْ ٔ ٟک َ َ
ُ ُٟ ١ح َو ٦اِلِ َ َؿاؤ ِّی ٓ َِو َ ٚثَ ًَل ٕث َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َب ٌِ َس ثَ ًَل ٕث
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََّل یَأِک ُ ُ

انب ایبرمع ،دبع نبدیمح ،انب ایبرمع ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتیےہ ہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنعنم رفام اہکرقابوینںاکوگتش نیتدونںےکدعباھک ااجےئ رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہکرضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنع نیتدونںےسز ادہ رقابوینںاک وگتشںیہن اھکےتےھت افررضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیل
ب َ َث ٍ
ہنعےن َْْ َؼ َ َث ٍ
اثاہکےہ۔
اثیکاجبےئ َ ْ َ

رافی  :انبایبرمع،دبعنبدیمح،انبایبرمع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 606

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہی ٥ح٨ولی ،روح٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برکً ،بساہلل ب ٩واٗس

ک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا ََ َ ٧ ٢هی
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ْح َح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ ُٔ ُٟ ١حوَّ ٔ ٦
ک َ ٤ِ ٌَ ٔ ٟز َة
َک ُت ذََ ٔ ٟ
اٟـ َحا َیا َب ٌِ َس ثَ ًَل ٕث َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََذ َ ِ

 ١أَبِ َیا ٕ
رض َة اِلِ َ ِؿ َهی َز ََ ٩َ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت َػ َس ََ ٚسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائ ٔظَ َة َت ُ٘و َُ ٢ز َّٖ أَصِ ُ
ت ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟباز ٔ َی ٔة َح ِ َ
ک َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ا ٪بَ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َخوا ث َ ًَلثّا ث ُ ََّ ٥ت َؼ َّسُٗوا ب ٔ َ٤ا بَق ٔ َی َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َّز ٔ ُ

وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا ا َِ ٟو َز َک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا ذَا َک
و ٪اِلِ َ ِس٘ ٔ َی َة َٔ ٩ِ ٣ؿ َحایَاص َُِ ٥و َی ِح َُ ُ٠٤
اض َی َّتد ٔ ُذ َ
إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اٟـ َحایَا َب ٌِ َس ثَ ًَل ٕث َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧ض ِی ُت ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜأَ ِج َّٔ ١
َٗاُٟوا َ َ ٧ض ِی َت أَ ِ ٪تُ ِؤک َ َُ ُٟ ١ح ُوَّ ٦
َخوا
اٟس َّآةٔ َّأًٟی َز َّٓ ِت َٓکُُ٠وا َوا َّز ٔ ُ

َو َت َؼ َّسُٗوا

ااحسؼنباربمیہیلظنح،رفح ،امکل،دبعاہللنبایبرکب،دبعاہللنبفادقےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےننیت دونںےکدعبرقابوینںاکوگتشاھکےنےسعنمرفام اےہرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبایبرکبرفامےتںیہہکںیم
ےنرضحترمعہریضاہللےساساکذرکایکوتاوہنں ےناہکہکدبعاہللنبفادقےن چساہک ےہںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل
ض
اہنع وک رفامےت وہےئ انس آپ رفامیت ںیھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم دیعاال جی ےک ومعق رپ ھچک داہییت
ولگآےئگےھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقابوینںاکوگتشنیتدونںیکدقمارںیمروھکرھپوجےچباےسدصہقرکدف
رھپ اس ےک دعب احصہب رکاؾ یلص اہللہیلعفملس ےن رعض ایک اے اہلل ےکر اؽولگاینپ رقابوینںیک اھکولں ےس زیکشمے انبےت
ںیہافراؿںیمرچیبیھبالھگپےتںیہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکافرابایکوہایگےہ؟احصہبےنرعضایکآپیلص
اہلل ہیلع فملس ےن نیت دونں ےک دعب رقابوینں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام د ا ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن اؿ
رضفرتدنمفںیکفہجےسوجاسفتقآےئگےھتںیہمتعنمایکاھتذہلااباھکؤافرھچکوھچڑدفافردصہقرکف۔

رافی  :ااحسؼنباربمیہیلظنح،رفح،امکل،دبعاہللنبایبرکب،دبعاہللنبفادق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 607

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابوزبْر -،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ َ ٧هی ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ١
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ُ ُٟحوَّ ٔ ٦
َخوا
اٟـ َحایَا َب ٌِ َس ثَ ًَل ٕث ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ب ٌِ ُس کُُ٠وا َو َتزَ َّو ُزوا َوا َّز ٔ ُ
ییحینبییحی،امکل،اوبزریب،۔رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکآپیلص
اہللہیلعفملسےننیتدونںےکدعبرقابوینںاکوگتشاھکےنےسعنمرفامد اےہرھپاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا م
اھکؤافرزادراہانبؤافرعمجرکف۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبزریب-،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 608

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب٩
سٌیس ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ َٗا َ٢

ُ ُٟ ٩ِ ٣ٔ ١حو ٔ ٦ب ُ ِس٨َ ٔ ٧ا ٓ َِو َ ٚثَ ًَل ٔث ٔ٣ىّی َٓأ َ ِر َخ َؽ َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ ُ٨َّ ٛا ََّل َ٧أِک ُ ُ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢کُُ٠وا َو َتزَ َّو ُزوا ُُِٗ ٠ت َ ٌَ ٔ ٟلا ٕئ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َحًَّی ٔجئِ َ٨ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ییحینباویب،انبہیلع،انبرججی،اطعء،اجرب،دمحمنباح م،ییحینبدیعس،انبرججی،اطعء،رضحت
اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ینم ےک اقمؾ رپ مہ اینپ رقابوینں اک وگتش نیت دونں ےس ز ادہ ںیہن اھکےت ےھت
رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ااجزت اطعء رفام دی افر اراشد رفام ا  م اھکؤ افر زادراہ انبؤ افر عمج رکف۔ ںیم ےن رضحت
اطعءریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےنہییھبرفام اہکاہیںکتہکمہدمہنیونمرہ ںیمآےئگاوہنں
ےناہکاہں!
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ییحینباویب،انبہیلع،انبرججی،اطعء،اجرب،دمحمنباح م،ییحینبدیعس،انبرججی،اطعء،
رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 609

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہی ،٥زَکیا ،ابً ٩سیً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز ،زیس ب ٩ابی ا٧یشہً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
ک ُ ُٟح َو ٦اِلِ َ َؿاؤ ِّی ٓ َِو َ ٚث َ ًَل ٕث َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََّل ٔ ٤ُِ ٧ش ُ
َ َ ٧تزَ َّو َز َٔ ٨ِ ٣ضا َوَ٧أِک ُ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َي ٌِىٔی ٓ َِو َ ٚثَ ًَل ٕث
ااحسؼ نب اربمیہ ،زرک ا ،انب دعی،دیبع اہلل نب رمع ،زدی نب ایباہسین ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکمہرقابوینںاکوگتشنیتدونںےسز ادہںیہنرےتھکےھتوترھپںیمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنمکحرفام اہکمہ
اؿرقابوینںےکوگتشںیمےسزادراہانبںیئافرنیتدؿےسز ادہاھکےتکسںیہ
رافی  :ااحسؼ نب اربمیہ ،زرک ا ،انب دعی ،دیبعاہلل نب رمع ،زدی نب ایب اہسین ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ

ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکت اچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 610

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زوً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧تزَ َّوزُصَا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف ،اطعء ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک
زامہنابمرکںیمزادراہےکوطررپدمہنیونمرہکتےلاج ارکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعف،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 611

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساَّلًلی ،جزیز ،ابونرضہ ،ابوسٌیس خسری٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساَّلًلی ،سٌیسٗ ،تازہ،
ابونرضہ ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ََّل َتأِکُُ٠وا ُ ُٟح َو ٦اِلِ َ َؿاؤ ِّی ٓ َِو َ ٚثَ ًَل ٕث و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ثَ ًَلثَ ٔة أَیَّآَ ٕ ٦ظَ َِ ٜوا إلٔ َی
َخوا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َُّ َٟ ٪ض َِٔ ً ٥ی ّاَّل َو َحظَ ّ٤ا َو َخ َس ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢کُُ٠وا َوأَكٌِ ُٔ٤وا َوا ِحب ٔ ُشوا أَ ِو ا َّز ٔ ُ

َط َّ
ک ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،رجری ،اوبرضنہ ،اوبدیعس دخری ،دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرف امےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااےدمہنیفاول مرقابوینںاکوگتش
نیتدونںےسز ادہہناھکؤافرانبینثمیکرفاتیںیمنیتدونںاکذرکےہاحصہبےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساسیکاکشتی

یکہکاؿےکایعؽافرونرکاچرکںیہوتآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ماھکؤیھبافرالھکؤیھبافرعمجیھبرکول ارھکوھچڑفانبینثم
ےتہکںیہہکاؿوظفلںںیمدبعاالیلعوککشےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رجری،اوبرضنہ،اوبدیعسدخری،دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہ رقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 612

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابوًاػ ،٥یزیس ب ٩ابی ًبیس ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ،

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥یَز ٔ َ

١
ا ٪فٔی ا ٌَِ ٟأ ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ َٔٗ ١اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َنٔ ٌَِ ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ؿ َّهی ًََٔ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل ي ُِؼب ٔ َح َّ٩فٔی بَ ِیتٔطٔ َب ٌِ َس ثَاَ ٔ ٟث ٕة َط ِیئّا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اض ٓ ٔیطٔ ب ٔ َح ِض ٕس َٓأ َ َر ِز ُت أَ َِ ٪ئ ُِظ َو ٓ ٔیض ٔ ِ٥
َ٤َ ٛا ٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا ًَ َا ٦أَ َّو ََ٘ َٓ ٢ا َََّ ٢ل إ ٔ َّ ٪ذَا َک ًَ ْا ٦ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ

ااحسؼنب وصنمر،اوباعمص ،سیدینب ایبدیبع،ہملس نباوکع ،رضحتہملس نباوکع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس
ےن رفام ا  م ںیم ےس وج آدیم رقابین رکے وت نیت دونں ےک دعب اس ےک رھگ ںیم اس یک رقابین ںیم ےس ھچک یھب ہن رےہ وت بج االگ
اسؽآ اوتاحصہبےنرعضایک اےاہللےکر اؽایکمہاسرطحرکںیسجرطحےلھچپاسؽایکاھت؟وتآپیلصاہلل ہیلعفملس ےن
رفام اںیہنویکہکناساسؽرضفرتدنمولگےھتوتںیمےناچاہہکرقابوینںےکوگتشںیمےساؿوکیھبلماجےئ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوباعمص،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 613

راوی  :زہْر ب ٩رحب ٩ٌ٣ ،بً ٩یسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ابوزاہزیہ ،جبْر ب ٩نْٔر ،حرضت ثوبا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَّاصٔزٔیَّةٔ ًَ ُِ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َٗا ََ ٢ذبَحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٔح َّی َتطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ثَ ِوبَا ُ ٪أَ ِػٔ٠حِ َِ ٟح ََ ٥ص ٔذظ ٔ َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أُكٌِ ُُٔ ٤ط َٔ ٨ِ ٣ضا َحًَّی َٗس َٔ٦
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
زریہنبرحب،نعمنبیسیع،اعمفہینباصحل،اوبزارہہی،ریبجنبریفن،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےناینپرقابینذحبرفامیئرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےوثابؿاسرقابینےکوگتشوک اھبنسؽرکروھک
ہکںیماسرقابینےکوگتشںیمےساگلاتردمہنیونمرہےنچنہپکتآپیلصاہللہیلعفملسوکوگتشالھکاتراہ۔
رافی  :زریہنبرحب،نعمنبیسیع،اعمفہینباصحل،اوبزارہہی،ریبجنبریفن،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینں ےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 614

راوی  :ابوبرک ب ٩ابوطیبہ ،اب ٩رآٍ ،زیس ب ٩حباب ،اسحا ٚب ٩ابزہی ٥ح٨ولیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،حرضت ٌ٣اویہ
ب ٩ػاٟح

اب ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُُ ٩ح َب ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ

اوبرکبنباوبہبیش،انبراعف،زدینبةحب،ااحسؼنباربمیہیلظنح،دبعارلنمحنبدہمی،رضحتاعمفہینباصحلےساسدنسےک
اسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،انبراعف،زدینبةحب،ااحسؼنباربمیہیلظنح،دبعارلنمحنبدہمی،رضحتاعمفہینباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 615

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابو٣شہز ،یحٌی ب ٩ح٤زہ زبیسیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبْرب ٩نْٔر ،حرضت ثوبا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ٣ولی رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔی اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ٩
اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّحةٔ
نُ َْٔ ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
ا َِ ٟو َزا َٔ أَ ِػٔ٠حِ َص َذا َّ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َحًَّی بَ َ َّ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
اِ ٠ٟح ََٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ ِػ َِ ٠ح ُت ُط ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢یأِک ُ ُ

ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرہسم ،ییحی نب زمحہ زدیبی ،دبعارلنمح نب ریبجنب ریفن ،رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل ر اؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم خحة اولداع ےک ومعق رپ اراشد رفام ا ہی وگتش اھبنسؽ رک رھک
رضحتوثابؿےتہکںیہہکںیمےناسوگتشوکانبرکراھکآپیلصاہللہیلعفملسدمہنیونمرہےنچنہپکتایسںیمےساھکےترےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبرہسم،ییحی نبزمحہزدیبی ،دبعارلنمح نبریبجنبریفن ،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیل ہنع ومیلر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 616

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی٣ ،ح٤س ب٣ ٩بارک حرضت یحٌی ب ٩ح٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌ َی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو٥َِ ٟ
َي ُ٘ ِ ١فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،دمحم نب ابمرک رضحت ییحی نب زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ایبؿ رکےت ںیہ افر اس
رفاتیںیمخحةاولداعاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دمحمنبابمرکرضحتییحینبزمحہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک

ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 617

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١ابوبرک ،ابی س٨ا ،٪اب٣ ٩ثىیُ ،ضار ب٣ ٩زہ٣ ،حارب ،اب٩
بزیسہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕٗ ١ا َ ٢أَب ُو بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ ٪و َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
ُضارٔ بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
ا َِ ٤ُ ٟثىی ًَ َِ ٔ ٩

ُضا ُر بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة أَبُو ٔس َ٨ا َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜزٔیَ َارة ٔ ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓزُو ُرو َصا َوَ َ ٧ض ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحو ٔ ٦اِلِ َ َؿاؤ ِّی ٓ َِو َ ٚث َ ًَل ٕث َٓأ َ ِٔ ٣شُٜوا َ٣ا بَ َسا
رکا
َلَ ٥ِ ُٜوَ َ ٧ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜا٨َّ ٟبٔی ٔذ إ ٔ ََّّل فٔی ٔس َ٘ا ٕئ ٓ ِ َ
َارشبُوا فٔی اِلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة ک ُ َِّ ٠ضا َو ََّل َت ِ َ
رشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،دمحمنبلیضف،اوبرکب،ایبانسؿ،انبینثم،رضارنبرمہ،احمرب،انبربدیہ،رضحتدبعاہللنبربدیہ
ریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمےنںیہمتربقفںیک
ز ارترکےن ےس عنم ایک اھت وتاب مربقفںیکز ارترکایل رکفافر ںیمےن ںیہمت نیت دونں ےسز ادہرقابوینںاک وگتشاھکےن
ےس رفاک اھت اب  م وگتش رفےک روھک بج کت  م اچوہ افر ںیم ےن ںیہمت  ااےئ زیکشمے ےک  ماؾ ربونتں ںیم ذیبن ےک اامعتسؽ
ےسرفاکاھتوتاب م ماؾربونتںںیمیپایلرکفافرو ےفایلزیچںیہنایپرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،دمحمنبلیضف،اوبرکب،ایبانسؿ،انبینثم،رضارنبرمہ،احمرب،انبربدیہ،رضحتدبعاہلل
نبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ادتباےئامالؾںیمنیتدؿےکدعبرقابوینںےکاھکےنیکاممتعنافررھپاسمکحےکوسنمخوہےنافررھپبجکتاچےئہرقابیناکوگتشاھکےترےنہےکوجازےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 618

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،ؿحاک ب٣ ٩د٠س ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثس ب ٩بزیسہ ،حرضت اب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٪
اٟظ ٔ ٔ
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َّ
َّ
َک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ َ ٧ض ِی ُتََ ٓ ٥ِ ُٜذ َ َ
اجحجنباشرع،احضکنبدلخم،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدثنبربدیہ،رضحتانبربدیہریضاہللاعتٰیل ہنعاےنپابپےسرفاتیرکےت
ںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمےنںیہمتعنمایکاھتافررھپاوبایفسؿیکدحثییکرطحدحثیذرکیک
رافی  :اجحجنباشرع،احضکنبدلخم،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدثنبربدیہ،رضحتانبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفعافرعتیرہےکایبؿںیم...
ابب  :رقابیناکایبؿ
رفعافرعتیرہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 619

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
و٪
یِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َخ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َرآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
َّ
َّ
َ
رف َُ أَ َّو ُ ٢اَ ٨ِّ ٟتا ٔد
رف ََ َو ََّل ًَت ْٔ َر َة َزا َز ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َوا َِ َ ٟ
ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل َ َ
کَا َ ٪یُ َِ ٨تخُ َُ ٟض ََِ ٓ ٥ی ِذبَ ُحوَ٧طُ
ییحی نب ییحی یمیمت ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ییحی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت
ںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اہنرفعوکیئ زیچےہافرہنیہعتیرہوکیئزیچ انبراعفریضاہللاعتٰیلہنعےناینپ
رفاتیںیمہیااضہفایکےہہکرفعافینٹناکفہالہپہچبےہےسجرشمکولگذحبرکد ارکےتےھت
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ییحی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکار...

ابب  :رقابیناکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکارادہوہوتاسےکےئلرقابینرکےنکتاےنپابولںافرانونخںاکوٹکاانعنمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 620

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ٣کی ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٔیس بِ َ٩
ٖ َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
رش َوأَ َرا َز أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪ي َُـه ِّ َی ٓ ًََل َی ََّ ٤ص
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َز َخَِ ٠ت ا ُِ ِ ٌَ ٟ

آَ ٪إ ٔ ََّ ٪ب ٌِ َـ ُض َِّ ٥لَ یَ ِز َٓ ٌُ ُط َٗا ََ ٢ل ٜٔىِّی أَ ِر َٓ ٌُ ُط
َٔ ٩ِ ٣ط ٌَزٔظ ٔ َو َب َ ٔ
رشظ ٔ َط ِیئّا ٗٔی َُ ٔ ٟ ١شٔ َِی َ

انب ایب رمع یکم ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب توػ ،دیعس نب ر بی ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ
رفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابجامہذیاہجحلاکرشعہرشفعوہاجےئافر مںیمےسیسکاکرقابینرکےناکارادہوہوتفہ
اےنپ ابولں افر انونخں ںیم ےس ھچک ہن ےل رضحت ایفسؿ ےس اہک ایگ ہک ضعب رضحات وت اس دحثی وک رموفع ایبؿ ںیہن رکےت وت
اوہنںےنرفام اہکںیموتاسدحثیوکرموفعایبؿرکاتوہں۔
رافی  :انبایبرمعیکم،ایفسؿ،دبعارلنمحنبدیمحنبدبعارلنمحنبتوػ،دیعسنبر بی،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکارادہوہوتاسےکےئلرقابینرکےنکتاےنپابولںافرانونخںاکوٹکاانعنمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 621

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ا ٦س٤٠ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
رش َوً ٔ َِ ٨س ُظ أ ُ ِؿ ٔح َّی ْة یُزٔی ُس أَ ِ ٪ي َُـه ِّ َی ٓ ًََل یَأ ِ ُخ َذ ََّ ٪ط ٌِ ّزا َو ََّل َي ُِ٘ َّ٩٤َ ٔ ٠ه ُ ّرفا
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َت ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ ٢إٔذَا َز َخ َ ١ا ُِ ِ ٌَ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفس ؿ ،دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب توػ ،دیعس نب ر بی ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رموفاع رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج امہ ذی اہجحل اک الہپ رشعہ رشفع وہ اجےئ افر اس ےک اپس

رقابیناکاجونروموجدوہافرفہاسیکرقابینیھبرکاناچاتہوہوتفہاےنپابولںوکہنوٹکاےئافرہنیہاےنپانونخںوکرتوشاےئ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب توػ ،دیعس نبر بی ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکارادہوہوتاسےکےئلرقابینرکےنکتاےنپابولںافرانونخںاکوٹکاانعنمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 622

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،یحٌی بٛ ٩ثْر ً٨بر ،ابوُشا ،٪طٌبہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٤ً ،ز ب٣ ٩ش ،٥٠سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت
ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٝٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُٛ ٩ثْٔر ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی أَبُو ُ ََّش َ
ُِ ٣شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ص ًَٔل َ ٢ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٔة َوأَ َرا َز

أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪ي َُـه ِّ َی َٓ ُِ ٠ی ِٔ ٤شَ ٩ِ ًَ ِٝط ٌِزٔظ ٔ َوأَهِ َٔارٔظ ٔ

اجحجنباشرع،ییحینب ریثکةنع،اوباسغؿ،ہبعش ،امکل نباسن،رمعنبملسم،دیعس نبر بی،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ابج مامہذیاہجحلاکاچدندھکیولافر مںیم ےسیسکاکرقابینرکےناکارادہوہ
وتاےساچک ےہکفہاےنپابولںافرانونخںوکرفےکرےھک۔
رافی  :اجحج نب اشرع،ییحی نب ریثکةنع ،اوباسغؿ ،ہبعش ،امکل نب اسن،رمع نب ملسم ،دیعس نبر بی ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکارادہوہوتاسےکےئلرقابینرکےنکتاےنپابولںافرانونخںاکوٹکاانعنمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 623

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح ٥ٜہاطِم٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ یا حرضت
ً٤زو ب٣ ٩ش ٥٠رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ َ
َ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِو
ِم َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َحسث َ٨ا أ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ٥ٔ ٜا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ

ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
ادمح نب دبعاہلل نب مکح اہیمش ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امکل نب اسن ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ا رضحت رمعف نب ملسم ریض اہلل
اعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکحاہیمش،دمحمنبرفعج،ہبعش،امکلنباسن،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ارضحترمعفنبملسمریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکارادہوہوتاسےکےئلرقابینرکےنکتاےنپابولںافرانونخںاکوٹکاانعنمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 624

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابو٣ح٤س ب٤ً ٩زوٟیثی٤ً ،زو ب٣ ٩ش ٥٠ب٤ً ٩ارہ ب ٩اٛی٤ہ ٟیثی ،سٌیس ب٣ ٩شیب،
حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َّ
اِ ٠ٟیثٔ ُّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ ٩أ ُ َِ ٛی ََ ٤ة

َّ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
اَٟ ٪طُ ذٔبِ ْح یَ ِذبَ ُحطُ َٓإٔذَا أُص ٔ َّ ١ص ًَٔل ُ ٢ذٔی ا ِٔ ٟح َّحةٔ ٓ ًََل یَأ ِ ُخ َذ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ط ٌِزٔظ ٔ َو ََّل ٔ ٩ِ ٣أَهِ َٔارٔظ ٔ َط ِیئّا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
َحًَّی ي َُـه ِّ َی
دیبعاہللنباعمذةنعی،اوبدمحمنبرمعفیثیل،رمعفنبملسمنبامعرہنباکئمہیثیل،دیعسنبر بی،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
یبن یلص اہلل ہیلعفملسیک زفہج رہطمہ رفامیت ںیہہکر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےن اراشد رفام ا سجآدیم ےک اپس (رقابین اک اجونر)
ذحبرکےنےکےئلوہوتبجفہذیاہجحلاکاچدندھکیےلوتفہاسفتقکت اےنپابولں افرانونخںوکہنوٹکاےئبجکتہکرقابینہن
رکےل۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،اوبدمحمنبرمعفیثیل،رمعفنبملسمنبامعرہنباکئمہیثیل،دیعسنبر بی،رضحتاؾہملسریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکارادہوہوتاسےکےئلرقابینرکےنکتاےنپابولںافرانونخںاکوٹکاانعنمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 625

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،ابواسا٣ہ٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زٟ ،یث ،حرضت ً٤ز ب٣ ٩ش ٥٠رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ً٤ار ٟیثی رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی ا ُِ ٟحَِ ٠وانٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َّ
اِ ٠ٟیثٔ ُّی
ٓ
ُّ
رک ُظ صَ َذا أَ ِو یَ َِ ٨هی
اض َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٤أ ٦إ ٔ ََّ ٪سٌ َ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی ا َِ ٟح َّ٤اُٗ ٔ ٦ب َ ِی َ ١اِلِ َ ِؿ َهی َٓاكَّل َی ٓ ٔیطٔ ْ َ ٧
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب یَ ِ َ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢یا ابِ َ ٩أَخٔی َص َذا َحس ْ
ٔیث َٗ ِس ٔ ُ ٧س َی َوتُز ٔ َک َح َّسثَ ِتىٔی أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ُد
ًَ ُِ ٨ط َٓ َُ ٔ ٘٠
یت َسٌ َ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ٓ ََذ َ ِ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
نسح نب یلع ولحاین ،اوبااسہم ،دمحم نب رمع ،ثیل ،رضحت رمع نب ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع امعر یثیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ض
دیعاال جیےسھچکےلہپمہامحؾںیمےھتہکاسںیمھچکولوگںےنوچےنےساےنپابولںوکاصػرکایلوتامحؾفاولںںیمےسضعب
ولگےنہکےگلہکرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبر بیوتاسوکاندنسپےتھجمسںیہ ااسےسرفےتکںیہےتہک ںیہہکںیمرضحت
دیعسنبر بیریضاہللاعتٰیلہنعےسالمافراؿےساساکذرکایکوتاوہنںےنرفام ااےریمےےجیتھبہیوتدحثیےہےسجولوگں
ےنالھبد ا ےہ ا اےسوھچڑد ا ےہھجم ےسرضحتاؾہملس ریضاہللاعتٰیل اہنعیبن یلصاہللہیلعفملس یکزفہجرہطمہ ےن ایبؿ ایکےہ
سجرطحہکاعمذک دمحمنبرمعفیکرفاتیںیمزگر اکےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،اوبااسہم،دمحمنبرمع،ثیل،رضحترمعنبملسمریضاہللاعتٰیلہنعامعریثیلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکبجذیاہجحلیکیلہپاترخیوہافرآدیماکرقابینرکےناکارادہوہوتاسےکےئلرقابینرکےنکتاےنپابولںافرانونخںاکوٹکاانعنمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 626

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩اخی ب ٩وہبً ،بساہلل ب ٩وہب ،حیوة ،خاٟس ب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی
ہًل ،٢حرضت ً٤ز ب٣ ٩ش ٥٠ج٨سعی

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَخٔی ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َح ِی َوةُ
و َح َّسثَىٔی َ ِ

یس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ًَٔل َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٢ز بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا ُِ ٟح َِ ٨سعٔ ِّی أَ َّ ٪ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد
أَ ِخب َ َرنٔی َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ

َّ
َّ
ََک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َح ٔسیثٔض ٔ ِ٥
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِت ُط َوذ َ َ
رحہلم نب ییحی ،ادمح نب دبعارلنمح نب ا یخ نبفبہ ،دبعاہلل نب فبہ ،ویحة ،اخدل نب سیدی ،دیعس نب ایب الہؽ ،رضحترمع نب ملسم
دنجیع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل
ہیلعفملسیکزفہجرہطمہربخدیتیںیہافریبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحذرکایک۔
رافی  :رحہلم نبییحی ،ادمح نب دبعارلنمح نب ایخ نب فبہ ،دبعاہلل نب فبہ ،ویحة ،اخدل نب سیدی،دیعس نب ایب الہؽ ،رضحت رمع
نبملسمدنجیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغاہللیکمیظعتےکےئلذحبرکےنیکرحتمافراسرطحرکےنفاےلےکوعلمؿوہےنےک...
ابب  :رقابیناکایبؿ
ریغاہللیکمیظعتےکےئلذحبرکےنیکرحتمافراسرطحرکےنفاےلےکوعلمؿوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 627

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،رسیخ ب ٩یو٧ص٣ ،زوا ،٪زہْر٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ٓزاری٨٣ ،ؼور ب ٩حیا ،٪ابوكٔیً ،١ا٣زب٩
واث٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ابواٟلٔیً ١ا٣ز ب ٩واث٠ہ

اَٗ ٪ا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا
رسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ٣َ ٩ز َو َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َو ُ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
اٟلٔ َِی ًَٔ ١ا ٔ٣زُ بِ َُ ٩واث ٔ ََ ٠ة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓأ َ َتا ُظ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا ک َ َ
ور بِ َُ ٩حی َ
َّاَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُّ
ُرس إَِٔ ٟی َ
ٔب َو َٗا َ٣َ ٢ا ک َ َ
اض َُِْرَ
ک َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
ُرس إلٔ َ َّی َط ِیئّا یَِٜت ُُُ ٤ط اَ ٨َّ ٟ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٔ ُّ
َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٔ ُّ
أَُ َّ ٧ط َٗ ِس َح َّسثَىٔی بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت أَ ِربَ ٍٕ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٣َ ٢ا صَُ َّ٩یا أَ َٔ ْ٣ر ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َٗا ََٗ ٢ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ََ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣واَ ٔ ٟس ُظ َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ َ٩ِ ٣
ق
َذبَحَ ِ َِْ ٔ ٟر ٔاہللٔ َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ َ ٩ِ ٣آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ ََ َّ َُْ ٩ِ ٣ر ََ ٨َ ٣ار اِلِ َ ِر ٔ
زریہنبرحب،رسجی نبویسن،رمفاؿ،زریہ،رمفاؿ نباعمفہیزفاری،وصنمرنبایحؿ،اوبلیفط،اعرمنبفا ہل ریضاہللاعتٰیل
ہنع ،رضحت اوبالیفطل اعرم نبفا ہل رفامےت ںیہہک ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع نب ایب اطبل ےکاپس اھت ہک اکی آدیمآ ا
افراسےنرعضایکیبنیلصاہللہیلعفملسآپوکاپھچرکایکاتبےتےھت؟رضحتیلعریضاہللاعتٰیل ہنعہصغںیمآےئگافررفام ایبن
یلصاہللہیلعفملسےنےھجمیفخموطررپوکیئایسیزیچںیہناتبیئیھتہکوجدفرسےولوگںوکہناتبیئوہ ااےئاسےکہکآپیلصاہلل

ہیلع فملس ےن ےھجم اچر ابںیت اراشد رفامیئ ںیہ اس آدیم ےن رعض ایک اے اریم اوملنینم فہ ایک ںیہ؟ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےن رفام ا ا ےس آدیم رپ اہلل یک تنعل وہیت ےہ ہک وج آدیم رپ اہلل یک تنعل وہیت ےہ ہک وج آدیم اےنپ فادلنی رپ تنعل رکات ےہ ا ےس
آدیم رپ اہلل یک تنعل وہیت ےہ ہک وج اہلل اعتیل ےک العفہ یسک افریک میظعت ےک ےئل ذحب رکے افر ا ےس آدیم رپ یھب اہلل اعتیلیک تنعل
وہیتےہہکوجیسکدبیتعآدیموکانپہداتیےہافرا ےسآدیمرپیھباہللیکتنعلوہیتےہہکوجآدیمزنیم یکدحدنبیےکاشنانتوک
اٹماتےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،رسجی نب ویسن ،رمفاؿ ،زریہ ،رمفاؿ نباعمفہی زفاری ،وصنمر نب ایحؿ ،اوبلیفط ،اعرمنبفا ہل ریض
اہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبالیفطلاعرمنبفا ہل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ریغاہللیکمیظعتےکےئلذحبرکےنیکرحتمافراسرطحرکےنفاےلےکوعلمؿوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 628

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس اح٤ز ،س٠امی ٪ب ٩حیا٨٣ ،٪ؼور ب ٩حیا ،٪حرضت ابواٟلٔی١

اٟلٔ َِی َٔٗ ١ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٔ بِ َٔ ٩حی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ح َّی َ
َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ُّ

اض
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أَ َ َّ
ٌَ ٔ ٟل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِخب ٔ ِرَ٧ا بٔظَ ِی ٕئ أَ َ َّ
رس ُظ إَِٔ ٟی َ
رس إلٔ َ َّی َط ِیئّا ََ ٛت َُ ٤ط اَ ٨َّ ٟ
َو َل ٜٔىِّی َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و ُ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ََ ٩ِ ٣ذبَحَ ِ َِْ ٔ ٟر ٔاہللٔ َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ َ ٩ِ ٣آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ ََ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣واَ ٔ ٟسیِطٔ َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ

ََ َّ َُْ ٩ِ ٣ر ا َِ ٨َ ٤َ ٟار

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ارمح ،امیلسؿ نب ایحؿ ،وصنمر نب ایحؿ ،ایب لیفط ،رضحت اوبالیفطل رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رضحت یلع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ںیمہ اس زیچ یک ربخ دںی ہک وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ وک ہیفخوطر رپ اتبیئ ےہ وت
رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجموکیئایسیابتںیہناتبیئہکوجدفرسےولوگںےساپھچیئوہ
نکیلںیمےنآپیلصاہللہیلعفملس ےسانسہکآپیلص اہللہیلعفملسرفامےتںیہہک اہللاعتیلیکتنعلوہا ےس آدیمرپوجاہللاعتیل
ےکالعفہیسکافریکمیظعتےکےئلذحبرکےافرا ےسآدیمرپیھباہللیکتنعلوہہکوجیسکدبیتعآدیموکناکھہندےافرا ےسآدیم
رپ یھب اہلل اعتیل یک تنعل وہ ہک وج اےنپ فادلنی رپ تنعل رکات وہ افر ا ےس آدیم رپ یھب اہلل اعتیل تنعل رفامےئ ہک وج آدیم زنیم ےک
اشنانتدبؽڈاےل۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،امیلسؿنبایحؿ،وصنمرنبایحؿ،رضحتاوبالیفطل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ریغاہللیکمیظعتےکےئلذحبرکےنیکرحتمافراسرطحرکےنفاےلےکوعلمؿوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 629

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،اس ٥ب ٩ابی بزہ ،ابی كٔی ١رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟلٔ َِی َٔٗ ١ا َُ ٢سئ ٔ ًََ ١ل ٔ ٌّی أَ َخؼَّ َ ٥ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕئ َٓ َ٘ا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ َ ٩أَبٔی بَزَّ َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َ
َخ َد
َق ٔ
اض ک َ َّآ ّة إ ٔ ََّّل َ٣ا ک َ َ
َ٣ا َخؼَّ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕئ َ ٥َِ ٟي ٌُ َّ ٥بٔطٔ اَ ٨َّ ٟ
اب َس ِیف ٔی َص َذا َٗا ََٓ ٢أ ِ َ
ا ٪فٔی ٔ َ
ق َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ ََ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣واَ ٔ ٟس ُظ َو٩َ ٌََ ٟ
رس ََ ٨َ ٣َ ٚار اِلِ َ ِر ٔ
َػ ٔحی َٔ ّة َِٜ٣ت ْ
ُوب ٓ َٔیضا  ٩َ ٌََ ٟاہللُ ََ ٩ِ ٣ذبَحَ ِ َِْ ٔ ٟر ٔاہللٔ َو ٩َ ٌََ ٟاہللُ ََ َ ٩ِ ٣
اہللُ َ ٩ِ ٣آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اقمس نب ایب زبہ ،ایب لیفط ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ ہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ وک یسک زیچ ےک اسھت وصخمص رفام ا ےہ وت
رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ار اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنںیمہیسک ایسیزیچےکاسھتوصخمص ںیہنرفام اہکوجابح 
 ماؾولوگںےسہنرفام اوہ ااےئاسےکہکدنچابںیتریمیولتارےکاینؾںیمںیہرافیےتہکںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
ےن اکی اکذغ اکنال سج ںیم ہی اھکل وہا اھتہک اہلل اعتیلیک تنعل وہ ا ےس آدیم رپہک وج اہلل اعتیل ےک العفہ یسک افر ےک ےئل امیظعت اجونر
ذحبرکےافراہللاعتیلیکتنعلوہا ےسآدیمرپہکوجآدیمزنیمےکاشنؿوچریرکےافراہللیکتنعلوہا ےسآدیمرپہکوجاےنپ
فادلنیرپتنعلرکےافراہللاعتیلیکتنعلوہا ےسآدیمرپہکوجیسکدبیتعوکناکھہندے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اقمسنبایبزبہ،ایبلیفطریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 630

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ب ٩جزیخ ،اب ٩طہابً ،لی ب ٩حشْن ابً ٩لی ،حشْن بً ٩لی ،حرضت ًلی
ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
اب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشْ ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی
یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َحسث َ٨ا َی ِحٌ َی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ حُ َشْ ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ ٢أَ َػ ِب ُت َطارّٔٓا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ََ ٥ٕ ٨َ ِِ ٣ی ِو َ٦
اب َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َوأََ٧ا أُرٔی ُس
َخی َٓأَِ َ ٧د ُت ُض َ٤ا َی ِو ّ٣ا ً ٔ َِ ٨س بَ ٔ
بَ ِس ٕر َوأَ ًِ َلانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طارّٔٓا أ ُ ِ َ
یٌ ُط َو َ٣عٔی َػائ ٔ ّْ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َٗ ِیَ٘ ُ٨ا ََ َٓأ َ ِس َتٌْٔ َن بٔطٔ ًَل َی َوَ ٔ ٟیٔ ٤ة َٓاك ََٔ ٤ة َو َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
َخا ِٔلَب ٔ َ
أَ ِ ٪أَ ِحَِ ٠ًَ ١َ ٔ٤یض ٔ َ٤ا إٔذِ ٔ ّ
ئ َٓ َث َار إ ٔ َِ ٟیض ٔ َ٤ا َح ِ٤زَةُ ب ٔ َّ
٠رش ٔ
اٟش ِی ٕٔ َٓ َح َّب أَ ِسَ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا
ٖ اَ ٨ِّ ٟوا ٔ
رش ُب فٔی ذََ ٔ ٟ
ک ا ِٟب َ ِیتٔ ٌََ ٣طُ َٗ ِی َْ ٨ة ُت َِ ِّ٨یطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ََّل یَا َح ِ٤ز ُُ ُّ ٔ ٟ
َي ِ َ

اب َو َّٔ ٩ِ ٣
اٟش َ٨اَٗ ٔ ٦ا َِ َٗ ٢س َج َّب أَ ِسَ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا ٓ ََذ َص َب ب ٔ َضا َٗا َ ٢ابِ ُ٩
اُصص َُ٤ا ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٛبازٔص َٔ٤ا ُُِٗ ٠ت َّٔلبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ْق َخ َو ٔ َ
َو َب َ َ
اب َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٓ َ٨وَ ِز ُت إلٔ َی َ٨ِ ٣وَ ز ٕأَِٓوَ ٌَىٔی َٓأ َ َت ِی ُت ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُظ َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ َة َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ا َِ ٟدب َ َر
ٔط َض ٕ

رف َج ٍَ
َص ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١أَْمُتْن إ ٔ ََّّل ًَب ٔ ْ
ٓ ََ
رف َٓ ٍَ َح ِ٤زَةُ َب َ َ
یس ْلٔ بَائٔی َ َ
َرخ َد َو ٌََ ٣طُ َزیِ ْس َواَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی َح ِ٤زَ َة َٓ َت َِی ََّى ًََِ ٠یطٔ َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠يُ َ٘ ِض ٔ َّ
َخ َد ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َ
ْق َحًی َ َ
ُ
ییحینبییحییمیمت،اجحجنبدمحمنبرججی،انباہشب،یلعنبنیسحانبیلع،نیسحنبیلع،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکزغفہدبرےکامؽتمینغںیمےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتےھجماکیافینٹنیلمافر
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن ےھجم اکی افر افینٹن اطعء رفامدی ںیم ےن اؿدفونں افوینٹنں وک ااصنر ےک اکی آدیم ےک درفازہ رپ
اھٹب د  ا افر ںیم ہی اچاتہ اھت ہک ںیم اؿ رپ اذرخ الد رک الؤں اتہک ںیم اےس وچیبں افر ریمے اسھت ینب اقنیقع اک اکی انسر یھب اھت ارغلض

ریمارضحتافہمط ےکفہمیلیکایتریاکارادہاھت افرایسرھگ ںیمرضحتزمحہ نبدبعابلطملرشاب یپ رےہےھت اؿ ےکاسھتاکی
ابدنییھتوجہک رعشزپھریہیھتافر ہہریہیھتاےزمحہاؿومیٹافوینٹنںوکذحبرکےنےکےئلاوھٹرضحتزمحہہینسرکاینپ
ولتارےلرکاؿافوینٹنںرپدفڑےافراؿیکوکاہؿاکٹدیافراؿیکوھکوھکںوکاھپڑڈاالرھپاؿاکہجیلکاکنؽد اںیمےنانباہشب
ےس اہک ایک وکاہؿ یھب ےل ےئگ؟ اوہنں ےن اہکاہں وکاہؿ یھب وت اکٹ ےئل انب اہشب ےتہک ںیہہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رفام ا بج ںیم ےن ہی رطخانک رظنم داھکی وت ںیم ایس فتق اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت رضحت زدی نب احرہث
یھبآپ یلصاہللہیلعفملس ےکاپس ےھت ںیم ےنآپ وکاساسرےفاہعقیک ربخدی وتآپ یلصاہللہیلعفملسابرہ ےلکن افررضحت
زدی یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت افر ںیم یھب آپ ےک اسھت لچ زپا آپ رضحت زمحہ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر
اؿ رپ انرایگض اک ااہظر رفام ا رضحت زمحہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ رظن ااھٹ رک داھکی افر ےنہک ےگل ہک آپ ولگ وت ریمے
آابؤادجادےکالغؾوہ،ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساےٹلاپؤںفاسپولٹزپےاہیںکتہکفاہںےسےلچآےئ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اجحجنبدمحمنبرججی،انباہشب،یلعنبنیسحانبیلع،نیسحنبیلع،رضحتیلعنبایباطبلریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 631

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ،

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی،انبرججیےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 632

راوی  :ابو برک ب ٩اسح ،ٙسٌیس بٛ ٩ثْر بًْٔ ٩ر ،ابوًث٤اَ٣ ٪صیً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہابً ،لی

ب ٩حشْن بً ٩لی ،حشْن بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َص ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ َُٛ ٩ثْٔر ٔبِ َِْٔٔ ًُ ٩ر ٕأَبُو ًُ ِث ََ ٤
اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َّ ٪حُ َشْ ِ َن بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت لٔی َطار ْٖٔ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َلانٔی َطارّٔٓا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُُٔ ٤ص َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٓ َ٤َّ ٠ا
َٔ ٩ِ ٣ن ٔؼی ٔيی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟی ِو َ ٦بَ ِس ٕر َوک َ َ

٣َ ١ع ٔ َی
أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَبِ َتىٔ َی بَٔٔاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ًَ ِس ُت َر ُج ًّل َػ َّواُّا ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َٗ ِیَ٘ ُ٨ا ََ َی ِز َت ٔح ُ
ِ
َ
اب
ْعسٔی َٓب َ ِی َ٨ا أََ٧ا أَ ِج َٔ ٟ ٍُ ٤ظَ ارٔف َ َّی ََ ٣تا ًّا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِٗ َت ٔ
َٓ َ٨أت ٔی بٔإٔذ َِٔخٕ أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَب ٔ َ
یٌ ُط ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َّوأُْ َن َٓأ ِس َتٌْٔ َن بٔطٔ فٔی َوَ ٔ ٟی٤ةٔ ُ ِ
َای ُ٨َ ٣ا َخا ٔ ٪إلٔ َی َج ِٔ ٨ب ُح ِح َزة ٔ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َو َج َُ ٌِ ٤ت ح ْٔ َن َج َُ ٌِ ٤ت َ٣ا َج َُ ٌِ ٤ت َٓإٔذَا
َوا َِ َِ ٟزائ ٔز ٔ َوا ِٔ ٟح َبا َٔ ٢و َطارٔٓ َ

ک ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ َز
اُصص َُ٤ا َوأُخ َٔذ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٛبازٔص َٔ٤ا َٓ ٥َِ ٠أَ ِِ ٔ ٠٣
ک ًَ ِیى َ َّی ح ْٔ َن َرأَیِ ُت ذََ ٔ ٟ
َطارٔٓ َ
ْق ِت َخ َو ٔ ُ
َای َٗ ِس ا ِجتُب َِّت أَ ِسُ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا َوبُ ٔ َ
رش ٕب ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َُ َِّ ٨تطُ َٗ ِی َْ ٨ة
ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ُُِٗ ٠ت ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ص َذا َٗاُٟوا ٓ ٌََ َُ ٠ط َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َوص َُو فٔی َص َذا ا ِٟب َ ِیتٔ فٔی َ ِ
ئ َٓ َ٘ َاَ ٦ح ِ٤زَةُ ب ٔ َّ
٠رش ٔ
اُصص َُ٤ا َٓأ َ َخ َذ
ٖ اَ ٨ِّ ٟوا ٔ
ْق َخ َو ٔ َ
َوأَ ِػ َحابَ ُط َٓ َ٘اَِ ٟت فٔی ُٔ َ٨ائ َٔضا أَ ََّل َیا َح ِ٤ز ُ ُ ُّ ٔ ٟ
اٟش ِی ٕٔ َٓا ِج َت َّب أَ ِسَ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا َو َب َ َ
ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٛبازٔص َٔ٤ا َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّی أَ ِز ُخ ًََ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُظ َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ َة َٗا َ٢

ک ُُِٗ ٠ت َیا
ٓ ٌََ َز َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َو ِجه ٔ َی َّأ ٟذی َُ ٔ ٟ٘
یت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٟ
اُصص َُ٤ا َو َصا صُ َو ذَا فٔی بَ ِی ٕت ٌََ ٣طُ
ْق َخ َو ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا َرأَیِ ُت کَا َِ ٟی ِوُّ َٗ ٔ ٦م ًَ َسا َح ِ٤زَةُ ًَل َی َ٧ا ًَٗ َ َّی َٓا ِج َت َّب أَ ِسَ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا َو َب َ َ

َار َت َسا ُظ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ی ِ٤شٔی َو َّات َب ٌِ ُت ُط أََ٧ا َو َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ َة َحًَّی
رش ْب َٗا َََ ٓ ٢س ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔز ٔ َزائٔطٔ ٓ ِ
َِ
ِ َ
رش ْب ٓ ََلٔ ََٔ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَُ ُ٠وَ ٦ح ِ٤زَ َة ٓ ٔ َامی
اب َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ َح ِ٤زَةُ َٓا ِس َتأذ َََٓ ٪أذُٔ ٧وا َٟطُ َٓإٔذَا ص ُِِ َ ٥
َجا َئ ا َِ ٟب َ
ٓ ٌََ ََٓ ١إٔذَا َح ِ٤زَةُ ُِ ٣ح ََّ ٤ز ْة ًَ ِی َ٨ا ُظ َٓ َ٨وَ َز َح ِ٤زَةُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ َز إلٔ َی ُر ِٛبَت َِیطٔ ث ُ ََّ ٥ػٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ زَ
یس ِٔلَبٔی ٓ ٌََ َز َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی ُ َّ
رستٔطٔ ث ُ ََّ ٥ػٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ َز َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ح ِ٤زَةُ َو َص ِ ١أَْمُتْن إ ٔ ََّّل ًَب ٔ ْ
َّ
َّ
َخ ِج َ٨ا ٌََ ٣طُ
َخ َد َو َ َ
ْقی َو َ َ
أَُ َّ ٧ط ثََ َٜ ٨َ َٓ ١ْ ٔ٤ؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی ًَ٘ٔب َ ِیطٔ ا ِِ َ٘ ٟض َ َ
اوب رکب نب ااحسؼ  ،دیعس نب ریثک نب عفیر ،اوبامثعؿ رصمی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،یلع نب نیسح نب یلع،

نیسحنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکزغفہدبرےکدؿامؽتمینغںیمےسریمےہصحںیماکیافینٹنآیئ
یھت افر ایس دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن سمخ ںیم ےس ےھجم اکی افینٹن اطع رفامیئ وت بج ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم رضحت

افہمطتنبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسولخترکفںوتںیمےنینباقنیقعےکاکیانسرآدیمےساےنپاسھتےنلچاکفدعہےلایل
اتہکمہاذرخاھگس الرکانسرفںےکاہھترففتخرکدںیافررھپاس یکرمقےسںیماینپ اشدیاکفہمیلرکفںوتایسدفراؿںیماینپ
افوینٹنں اک اسامؿاپالؿ ےک ےتخت وبر اں افر رایسں عمج رکےن اگل افر اسفتق ریمی دفونں افاینٹنں ااصنری آدیم ےک رھگ ےک اپس
ںیھٹیب ںیھت بج ںیم ےناسامؿااھٹکرکایلوت ںیمایکداتھکیوہںہکدفونں افوینٹنں ےکوکاہؿےٹکوہےئ ںیہافراؿیکوھکںیھک یھب
یٹکوہیئںیہ افراؿےکےجیلکےلکنوہےئ ںیہںیمدھکیرک اےنپآوسنؤںرپاقوبہنرکاکس ںیمےن اہکہکہیسکےن ایک ےہ؟ولوگں ےن
اہک رضحت زمحہ نب دبعابلطمل ےن افر رضحت زمحہ دنچ رشاب وخر ااصنرویں ےک اسھت ایس رھگ ںیم وموجد ںیہ رضحت زمحہ افر اؿ
ےک اسویھتں وک اکی اگےن فایل تورت ےن اکی رعش انس ا اھت ہک ونس اے زمحہ اؿ ومیٹ ومیٹ افبتبیوں وک ذحب رکےن ےک ےئل اوھٹ

رضحتزمحہولتارےلرکاےھٹافراؿافبتبیوںےکوکاہؿوکاکٹد اافراؿوکوھکںیھکاکٹدںیافراؿےکےجیلکاکنؽد ےرضحت
یلعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیموفراًر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےنےکےئللچزپااہیںکتہک
ںیمآپیلصاہللہیلعفملسیک دختمںیمآایگرضحتزدی نباحرثیھبآپ یلصاہللہیلعفملسےکاپسوموجد ےھت رضحتیلع
ریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجمدےتھکییہریمےرہچےےکآاثرےساحالتولعمؾرک ےئل
ےھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجت ایکوہا؟ںیم ےنرعض ایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملساہللیک مسقںیم ےن
آجےکدؿیکرطحیھبک وکیئدؿںیہن داھکیزمحہےن ریمیافبتبیوں رپہلمحرکےک اؿ ےکوکاہؿاکٹےئلںیہافر اؿیکوھکںیھک
اھپڑڈایلںیہافرزمحہاسفتقرھگںیموموجدںیہافراؿےکاسھتھچکافررشابوخریھبںیہرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناینپاچدروگنمایئافراےسافڑھرکدیپؽیہلچزپےافرںیمافررضحتزدینباحرہثیھب
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ لچ زپے اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس درفازہ ںیم آےئ اہجں رضحت زمحہ ےھت
آپیلصاہللہیلعفملسادنر آےنیکااجزتامیگنوتاوہنں ےن آپیلصاہللہیلعفملسوکااجزتدےدیوتداھکی ہکفہ بسرشاب
ےئپ وہےئ ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت زمحہ وک اؿ ےک اس لعف رپ المتم رکان رشفع یک زمحہ یک آںیھکن رسخ
وہںیئگ افر ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس یک رطػ داھکی رھپآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ونٹھگںیک رطػ داھکی رھپ اگنہدنلبیک وت آپ
یلص اہلل ہیلع فملس یک انػ یک رطػ داھکی رھپ اگنہ دنلب یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ابمرک یک رطػ داھکی رھپ زمحہ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےنہکےگل ہک  م وت ریمے ابپ ےک الغؾ وہ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس وک ولعمؾ وہاہکزمحہ ہشن ںیم التبم ںیہ رھپ ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملساےٹلاپؤںابرہرشتفیالےئافرمہیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتابرہ لکآےئ۔
رافی  :اوب رکب نب اقحس ،دیعس نب ریثک نب عفیر ،اوبامثعؿ رصمی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،یلع نب نیسح نب
یلع،نیسحنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 633

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بٗ ٩ہزازً ،بساہلل بً ٩ث٤اً ،٪بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص زہزی ،حرضت زہزی

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ُٗ ٩ضزَاذَ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
دمحم نب دبعاہلل نب زہقاذ ،دبعاہلل نب امثعؿ ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن زرہی ،رضحت زرہی ےس اس دنس ےک اسھت ایس دحثی یک
رطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزہقاد،دبعاہللنبامثعؿ،دبعاہللنبابمرک،ویسنزرہی،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 634

راوی  :ابوربیٍ س٠امی ٪ب ٩زاؤز ًتکی ،ح٤از اب ٩زیس ،ثابت ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
َّ
اَخ ِد
َساق ٔ َی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ی ِو َِّ ُ ٦
رح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ فٔی بَ ِیتٔ أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َو َ٣ا َ َ
رس َواَّ ٟت ِ٤زُ َٓإٔذَا ُ٨َ ٣از ٕ یُ َ٨ازٔی َٓ َ٘ا َُ ِ ٢
رشاب ُ ُض ِ ٥إَّٔل ا َِٔ ٟـٔی ُذ ا ِٟبُ ِ ُ
اَخ ِد
َرخ ِج ُت َٓإٔذَا ُ٨َ ٣از ٕ یُ َ٨ازٔی أَ ََّل إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟد َِ ٤ز َٗ ِس ُ ِّ
َٓاُ ِ ٧و ِز ٓ َ َ
رح َِ ٣ت َٗا ََ َٓ ٢ح َز ِت فٔی ٔسٔ َٜک ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَبُو ك َ َِ ٠ح َة ِ ُ
َٓاصِزٔٗ َِضا ٓ ََض َز ِٗت َُضا َٓ َ٘اُٟوا أَ ِو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ُِٗ ٥تٔ ًََ ُٓ ١ل ُْٗ ٪تٔ ًََ ُٓ ١ل َْ ٪وه ٔ َی فٔی ب ُ ُلؤ ٧ض ٔ َِٗ ٥ا ًَََ ٓ ٢ل أَ ِزرٔی ص َُو َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ إَٔ َ ٧ص
ت ُج َْ ٨اح ٓ ٔ َامی كٌَ ُٔ٤وا إٔذَا َ٣ا َّات َ٘ ِوا َوآ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟحا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟحا ٔ
ت
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََِّ ٟ ١ی َص ًَل َی َّأ ٟذ َ

اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد عتکی ،امحد انب زدی ،اثتب ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رفامےتںیہہکسجدؿرشابرحاؾیکیئگاسدؿںیمرضحتاوبہحلطےکرھگںیمولوگںوکرشابالپراہاھتفہرشابکشخشمشک
افر وھچاہرفںیک ینب وہیئ یھت ایسدفراؿ ںیم ےن آفازدی رضحت اوبہحلط ےنہک ےگلہک ابرہ  لکرکدوھکی ںیم ابرہ ت ال وت داھکی ہک اکی

انمدی آفاز اگل راہ ےہ آاگہ روہ ہک رشاب رحاؾ رک دی یئگ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک دمہنی ونمرہ یک  ماؾ ویلگں ںیم ہی االعؿ رکد ا ایگ
رضحتاوبہحلطےنھجمےساہکہکابرہ لکرکاسرشابوکاہبدفوتںیمےنابرہاجرکاسرشابوکاہبد اولوگںےناہک اولوگں ںیم
ےس یسک ےن اہک الفں الفںدیہش رک د ے ےئگ افر اؿ ےک وٹیپں ںیم وت رشاب یھت رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک رضحت اسن
ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی اک ہصح ےہ  ا ںیہن وت رھپ اہلل اعتیل ےن ہیآتیرکہمی انزؽ رفامیئ وجولگ اامیؿ الےئ افر کین اکؾ ےئک
اؿرپاسںیموکیئانگہںیہنوجےلہپاھکےکچہکبجآدنئہرپزیہاگروہےئافراامیؿالےئافرکیناامعؽےئک۔
رافی  :اوبرعیبامیلسؿنبداؤدعتکی،امحدانبزدی،اثتب،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 635

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ َٗا ََ ٢سأَُٟوا أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ا َِٔ ٟـٔیذٔ َٓ َ٘ا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ٣ا کَاِ َ ٧ت َ٨َ ٟا َخ ِْ ٤ز َُِْرَ َٓـٔیدَٔ ٥ِ ُٜص َذا َّأ ٟذی ُت َش ُّ٤وَ٧طُ ا َِٔ ٟـ َ
اب
وب َورٔ َج ّاَّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ٔیذ إنِّٔی ََ٘ ٟائ ْٔ ٥أَ ِس٘ ٔ َ
یضا أَبَا ك َ َِ ٠ح َة َوأَبَا أَ ُّی َ

رح َِ ٣ت
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ِیت ٔ َ٨ا إٔذِ َجا َئ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ص ِ ١بَ َ ٥ِ َُِٜ ٠ا َِ ٟدبَرُ ُٗ ِ٨َ ٠ا ََّل َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟد َِ ٤ز َٗ ِس ُ ِّ
َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَُ َ ٧ص أَر َِٔ ٚص ٔذظ ٔا ًَِ ٔ ٟ٘ل ََٗ ٢ا َ٤ََ ٓ ٢ا َرا َج ٌُوصَا َو ََّل َسأَُٟوا ًَ َِ ٨ضا َب ٌِ َس َخبَر ٔاَّ ٟز ُج ٔ١
ییحینباویب،انبہیلع،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکل،رضح تاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسولوگںےنش خیرشاب
ےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفام اامہرےےئلاہمتریاسش خیےکالعفہ افروکیئرشابیہںیہنیھتافرںیمیہیش خیرشاب
رضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنع افررضحتاوباویب افر ر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس ےکاحصہبرکاؾںیم ےس ھچکولوگںوک اےنپ
رھگںیمالپراہاھتہکااچکناکیآدیمآ اافراسےناہکایکآپوکہیربخیچنہپےہ؟مہےناہکںیہناسےناہکرشابرحاؾرکدییئگ
ےہوترضحتاوبہحلطےناہکاےاسناؿوکشمںوکاہبدفرافیےتہکںیہہکاسآدیمیکربخےک دعبہنیہاوہنںےنیھبکرشابیپ
افرہناوہنںےنرشابےکابرےںیموپاھچ۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 636

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،س٠امی ٪تیِم ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ َّ َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢إنِّٔی ََ٘ ٟائ ًَْٔ ٥ل َی ا َِ ٟه ِّی
وب َحسث َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢وأ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
ًَل َی ًُ ُ٤و ًَٔ٣ی أَ ِس٘ٔیض ٔ َِٓ ٩ِ ٣ٔ ٥ـ ٕ
رح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ َٓ َ٘اُٟوا ِأٔ ٛئ َِضا یَا أَُ َ ٧ص
ٔیذ َُ ٟض َِ ٥وأََ٧ا أَ ِػ َِزُص ُِٔ ٥س ًّ٨ا َٓ َحا َئ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس ُ ِّ

ِ
رک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص کَاِ َ ٧ت َخ َِ ٤زص ُِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ٪
رس َو ُركَ ْب َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
َٓ ََٜٔأتُ َضا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِٔلَٕ َ ٧ص َ٣ا ص َُو َٗا َ ٢بُ ِ ْ
ک أَي ِّـا
َو َح َّسثَىٔی َر ُج ْ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،امیلسؿ یمیت ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ڑھکے ڑھکے
اےنپاچچزادہلیبقفاولںوکش خیرشابالپراہاھتافرںیماؿںیمےسبسےسمکرمعاھت وتاکیآدیمآ اافراسےناہکرشابرحاؾرک
دی یئگ ےہ وت ولوگں ےن اہک اے اسن اس رشاب وک اہبدف وت ںیم ےن فہ رشاب اہب دی امیلسؿ یمیت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک فہ رشاب سک زیچ یک یھت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا فہ رشاب دگری افر یکپ وہیئ
وجھکرفں یک ینب وہیئ یھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ےتہک ںیہہکاسدؿ اؿیک رشاب یہی یھت امیلسؿ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اکی
آدیمےنرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتوہےئایبؿایکہکفہیھبایسرطحرفامےتےھت۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،امیلسؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 637

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلیٌ٣ ،ت٤ز ،ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص ُُ ٨ِ ٛت َٗائ ّٔ٤ا ًَل َی ا َِ ٟه ِّی أَ ِس٘ٔیض ٔ ِ ٥بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ ٔ٩
رک أَْ َ ٧ص ذَا َک و َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی
ًُ ََّ ٠ی َة َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ک َ َ
اَ ٪خ َِ ٤زص َُِ ٥ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َوأَْ َ ٧ص َطاص ْٔس َٓ ٥َِ ٠یُ ِِ ٔ ٨

اَ ٪خ َِ ٤زص ُِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
ا٣َ ٪عٔی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َب ٌِ ُف َ ٩ِ ٣ک َ َ

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اسن ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمڑھکا وہرکاےنپ ےلیبقفاولںوک الپراہ اھت انبہیلع یک
دحثییکرطحدحثیایبؿیک ااےئاسےکہکاسدحثیںیمےہہکفہےتہکںیہہک رضحتاوبرکبنباسنریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرفام ااسدؿاؿیکیہیرشابیھتافررضحتاسنیھباسفتقفاہںوموجدےھتاوہنںےنوکیئریکنںیہنیکانبدبعاالیلع
ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس رمتعم ےن اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ ایکہک ھچکولگ وج ریمےاسھت ےھت اوہنں ےنوخد رضحت
اسنریضاہللاعتٰیلہنعےسانسہکفہرفامےتںیہہکاسدؿاؿیکرشابیہییھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 638

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،سٌیس ب ٩ابی ْعوبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

َحی ُ٥
أَ ِسقٔی أَبَا كَ َِ ٠ح َة َوأَبَا زُ َجاَ َ ٧ة َو ٌَُ ٣ا َذ بِ ََ ٩ج َب ٕ ١فٔی َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََس َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َزاخٔ َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ح َس َث َخب َ ْر َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
رح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ َوکَاِ َ ٧ت ًَا َُّ ٣ة
رس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َٗا ََ َٗ ٢تا َز ُة َو َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َِ َ٘ ٟس ُ ِّ
ا َِ ٟد ِ٤ز َٔٓأ َ َِٔٛأَِ٧ا َصا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َوإَٔ َّ ٧ضا ََ ٟدُ ٔ ٠یم ا ِٟبُ ِ ٔ
ُخ ُ٤ورٔص ِٔ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َخَ ٔ ٠یم ا ِٟبُ ِ ٔ
رس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ

ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اوبہحلط رضحت اوبداجہن رضحت اعمذ نب لبج افر ااصنر یک اکی امجتع وک رشاب الپ راہ اھت وت آےن فاال
(اکیآدیمادنر)دالخوہاافراسےناہکآجاکییئنابتوہیئگہکرشابیکرحتمانزؽوہیئگےہوتمہےناسرشابوکایس
دؿاہبد اافرفہرشابھچکافرکشخوجھکرفںیکینبوہیئیھترضحتاتقدہےتہکںیہ ہکرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہک
بجرشابرحاؾرکدییئگیھتوتاعؾوطررپاؿدونںںیماؿیکرشابیہییھت
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 639

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظارٌ٣ ،اذب ٩ہظا ،٦ابوٗتازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُٟوا أَ ِخب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢إنِّٔی َِل َ ِسقٔی أَبَا ك َ َِ ٠ح َة َوأَبَا زُ َجاَ َ ٧ة َو ُس َض ِی َ ١بِ َ ٩بَ ِی َـا َئ ٔ٣َ ٩ِ ٣زَا َزة ٕ ٓ َٔیضا َخُ ٔ ٠یم بُ ِرسٕ َو َت ِ٤ز ٕب ٔ َِ ٨حو ٔ

َحسٔیثٔ َسٌٔی ٕس

مس
اوباسغؿ معی ،دمحمنب ینثم ،انباشبر ،اعمذنباشہؾ،اوباتقدہ،اسننبامکل،رضحت اسن نب امکلریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی
ےہہکرفامےتںیہہکںیم رضحتاوبہحلط افررضحتاوبداجہنافرلیہس نباضیبءوک اسزیکشمےںیم ےسرشاب الپراہ اھتہک سج
ںیمھچکافرکشخوجھکرفںیکینبوہیئرشابیھتآےگدحثیدیعسیکدحثییکرطحےہ۔
مس
رافی  :اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،انباشبر،اعمذنباشہؾ،اوباتقدہ،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 640

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسحً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثٗ ،تازہ ب ٩زًا٣ہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ َٗ ٪تا َز َة بِ َ ٩ز ٔ ًَا ََ ٣ة
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
ُرش َب َوإ ٔ َّ٪
َح َّسثَ ُط أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م اَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّص ُِو ث ُ َّ ٥ي ِ َ

اًَ ٪ا ََّ ٣ة ُخ ُ٤ورٔص َِٔ ٥ی ِو َِّ ُ ٦
ذََ ٔ ٟ
کک َ َ
رح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ
اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،اتقدہ نب داعہم ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر ا ؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام اہککشخافرھچکوجھکرفںوکاپینںیموگھب ااجےئافررھپاسوکایپ
اجےئافراؿولوگںیکاؿدونںںیماعؾوطررپیہیرشابیھتسجدؿہکرشابوکرحاؾایکایگ
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،اتقدہنبداعہم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفں اکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 641

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ٔیذ َو َت ِ٤ز َٕٓأ َ َتاص ُِ ٥آ ٕ
رشابّا َٔٓ ٩ِ ٣ـ ٕ
ت َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟد َِ ٤ز
أَُ َّ ٧ط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِسقٔی أَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َوأَبَا كَ َِ ٠ح َة َوأُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َ َ
رس ِت
َرضبِت َُضا بٔأ َ ِس َٔٔ٠طٔ َحًَّی َتََّ َٜ
َٗ ِس ُ ِّ
رس َصا َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إلٔ َی ِٔ ٣ض َزا ٕ
رح َِ ٣ت َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة َیا أَُ َ ٧ص ٗ ُِ ٥إلٔ َی َص ٔذظ ٔا َِ ٟح َّزة ٔٓ َِاِ ٔ ٛ
ض َ٨َ ٟا ٓ َ َ
اوباطرہ ،انب فبہ ،امکل نب اسن ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیبعہ نب رجاح افر رضحت اوبہحلط افر رضحت ایب نب بعک وک ش خی افر کشخ
وجھکرفں یک ینب وہیئ رشاب الپ راہ اھت وت ایس دفراؿ اکی آےنفاےل ےن آرک اہک رشاب رحاؾ رک دی یئگ ےہ وت رضحت اوبہحلط ےن اہک
اےاسناوھٹ افراسڑھگےوکوتڑڈاولوتںیمےنرھتپاکاکیڑکٹاااھٹ اافراسڑھگےوکےچیےسامراوتفہڑھگاوٹٹایگ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکرشاباوگنرافروجھکرےسایتروہیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 642

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوبرک ح٨فیً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَىٔی أَبٔی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َي ٌِىٔی ا َِ ٟح َ٨ف ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُرش ُب إ ٔ ََّّل َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
َ٣إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ َِ َ٘ ٟس أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ِاْل َی َة َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ ٓ َٔیضا ا َِ ٟد َِ ٤ز َو َ٣ا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َ َ
اب ي ِ َ
رش ْ
دمحم نب ینثم ،اوبرکب یفنح ،دبعادیمحل نبرفعج ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہکاہلل اعتیل ےن فہ

آتی انزؽرفامیئسجآتیںیمرشابوکرحاؾرقارد اایگاھتدمہنیونمرہںیم ااےئوجھکرےکافروکیئرشابںیہنیپاجیتیھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنبرفعج،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاباکرسہکانبےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشاباکرسہکانبےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 643

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ٪سسی ،یحٌی بً ٩باز ،حرضت ا٧ص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا٩ِ ًَ ٪
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟش ِّس ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟد ِ٤ز ٔتُ َّت َد ُذ َخ ًًّل َٓ َ٘ا َََّ ٢ل
ُّ
ییحی نب ییحی ،دبعارلنمح نب دہمی ،زریہ نب رحب ،دبعارلنمح ،ایفسؿ دسی ،ییحی نب ابعد ،اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرشاباکرسہکانبےنےکابرےںیموپاھچایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا
ںیہن۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعارلنمحنبدہمی،زریہنبرحب،دبعارلنمح،ایفسؿدسی،ییحینبابعد،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےکدفاانبےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابےکدفاانبےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 644

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١وائ١
حرضمی ،كار ٚب ٩سویس جٌفی ،حرضت كار ٚب ٩سویس جٌفی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رضم ٔ ِّی أَ َّ ٪كَار َٔ ٚبِ َُ ٩س َویِ ٕس ا ُِ ٟح ٌِف ٔ َّی َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
رح ٕب ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ َوائ ٕٔ ١ا َِ ٟح ِ َ

َک َظ أَ َِ ٪ي ِؼ ََ ٌَ ٨ضا َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِػ ََ ٌُ ٨ضا َّ ٔ ٟ
ئ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َزائْ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص ب ٔ َس َوا ٕ
٠س َوا ٔ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َٓ ََ ٨ضا ُظ أَ ِو َ ٔ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انب ینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش ،امسکنبرحب ،ہمقلعنبفالئ،فالئرضحیم ،اطرؼنب ادییفعج،رضحت
اطرؼ نب ادییفعجےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرشابےکابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےناسےسعنمرفام ا اآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک اندنسپ رفام ا ہک رشاب اک ھچک انب ا اجےئ رضحت اطرؼ ےن رعض ایک ہک ںیم رشاب وک دفا ےک ےئل انبات
وہںوتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام افہدفاںیہنہکلبامیبریےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،ہمقلعنبفالئ،فالئرضحیم،اطرؼنب ادییفعج،
رضحتاطرؼنب ادییفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوجھکرافراوگنرےسوجرشابانبیئاجیتےہاےسیھبرمخاہکج...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجھکرافراوگنرےسوجرشابانبیئاجیتےہاےسیھبرمخاہکاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 645

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ححاد ب ٩ابی ًث٤ا ،٪یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوٛثْر ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕأَ َّ ٪أَبَا
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َّحا ُد بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َٛثْٔر ٕ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟد ِ٤زُ َٔ ٩ِ ٣صا َتْ ِ ٔن َّ
اٟظ َح َز َتْ ِ ٔن اِ ٨َّ ٟد َٔ ٠ة َوا َِ ٨َ ٌٔ ٟبةٔ
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج نب ایبامثعؿ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبریثک ،اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارشاباؿدفدروتخںینعیوجھکرافراوگنرےسانبیئاجیتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اجحجنبایبامثعؿ،ییحینبایبریثک،اوبریثک،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجھکرافراوگنرےسوجرشابانبیئاجیتےہاےسیھبرمخاہکاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 646

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،اوزاعی ،ابوٛثْر ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٛثْٔر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟد ِ٤زُ ٔ ٩ِ ٣صَا َتْ ِ ٔن َّ
اٟظ َح َز َتْ ِ ٔن اِ ٨َّ ٟد َٔ ٠ة َوا َِ ٨َ ٌٔ ٟبةٔ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،افزایع،اوبریثک،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنانس
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساراشدرفامےتںیہہکرشاباؿدفدروتخںینعیوجھکرافراوگنرےسانبیئاجیتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،افزایع،اوبریثک،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجھکرافراوگنرےسوجرشابانبیئاجیتےہاےسیھبرمخاہکاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 647

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب ،وٛیٍ ،اوزعیً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ارً٘ ،بہ ب٧ ٩وا ،٦ابی ٛثْر ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َوًُ ِ٘ َب َة بِ ٔ ٩اَّ ٟت ِوأَ ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔی َٛثْٔر ٕ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َوً ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَبُو ُ َ
َّ
َّ
َّ
ِرک َ٣ةٔ َواِ ٨َّ ٟد َ٠ةٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟد ِ٤زُ ٔ ٩ِ ٣صَا َتْ ِ ٔن اٟظ َح َز َتْ ِ ٔن ال َ ِ
ِرکَ ٔ ٦واِ ٨َّ ٟد ٔ١
َُ
َکیِبٕ ال َ ِ
زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،افزیع،رکعہمنبامعر،ہبقعنبوناؾ،ایبریثک،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رشاب اؿ دف دروتخں ینعی وجھکر افر اوگنر ےس انبیئ اجیت ےہ اوبرکبی ےن اینپ رفاتی ںیم
ْ
اْلم َ ِةافرا َّنئحْل َِةوکریغباتےکینعیرکؾافرلخناہکےہ۔
َْ
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،افزیع،رکعہمنبامعر،ہبقعنبوناؾ،ایبریثک،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کج
ھ
ورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 648

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،جزیز ب ٩حازً ،٦لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َلا َئ بِ َ ٩أَب ٔی َربَا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م اٟزَّب ٔ ُ
رس َواَّ ٟت ِ٤زُ
یب َواَّ ٟت ِ٤زُ َوا ِٟبُ ِ ُ

ابیشؿ نب رففخ ،رجری نب احزؾ ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفملسےنعنمرفام اہکشمشکافروجھکروک ایچکافریکپوجھکرفںوکالمرک(اپینںیموگھب ااجےئ)۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 649

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل انؼاری

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

رس َجٔ٤ی ٌّا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ َ ٧هی أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ اَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّب ٔ ُ
اٟزكَ ُب َوا ِٟبُ ِ ُ
یب َجٔ٤ی ٌّا َوَ َ ٧هی أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ُّ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ
رفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنوجھکرافرشمشکوکااھٹکرکےکذیبنانبےنےسعنمرفام اےہافراسزیچےسیھبعنمرفام اےہ
ہکیچکافریکپوجھکرفںوکالمرکاسیکذیبنانبیئاجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
کج

ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 650

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،لاء،

حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ

َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ًَ َلائْ َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
یب َواَّ ٟت ِ٤ز َٔ٧ب ٔ ّ
یذا
اٟزك َ ٔب َوا ِٟبُ ِ ٔ
رس َوبَْ ِ َن اٟزَّب ٔ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ِح ٌَُ ٤وا بَْ ِ َن ُّ
دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض
اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ایکپافریچکوجھکرفںوکافرشمشکافروجھکرفںوکالموکہنوگھبؤ۔
رافی  :دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اطعء ،رضحت اجرب نب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 651

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابوزبْر ٣کی ٣ولی حٜی ٥ب ٩حزا ،٦حرضت جابز بً ٩بساہلل انؼاری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی َِ ٣ول َی َحٔٔ ٜی ٥بِ ٔ٩
یب َواَّ ٟت ِ٤زُ َجٔ٤ی ٌّا
حٔزَاَ ٩ِ ًَ ٕ ٦جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ اٟزَّب ٔ ُ

اٟزك َ ُب َجٔ٤ی ٌّا
َوَ َ ٧هی أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ا ِٟبُ ِ ُ
رس َو ُّ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریبیکمومیلمیکحنبزحاؾ،رضحتاجربنبدبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنعر اؽاہلل
ےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلع فملسےن ےناسزیچےس عنم رفام اہکشمشکافروجھکروک المرکاسیک ذیبن
انبیئاجےئافراسےسیھبعنمرفام اہکیچکافریکپوجھکرفںوکالمرکاسیکذیبنانبیئاجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریبیکمومیلمیکحنبزحاؾ،رضحتاجربنبدبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 652

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ تیِم ،ابی نرضہ ،ابوسٌیس ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
رس أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
یب أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َو ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟبُ ِ ٔ
َ َ ٧هی ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
ییحی نب ییحی ،سیدی نب زر،ع یمیت ،ایب رضنہ ،اوبدیعس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےنعنمرفام اہکوجھکرافرشمشکوکالمرکوگھب ااجےئافرایسرطحیچکافریکپوجھکرفںوکالمرکوگھبےنےسیھبعنمرفام اےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزر،عیمیت،ایبرضنہ،اوبدیعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 653

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،سٌیس ب ٩یزیس ،ابو٣ش٤٠ہ ،ابی نرضہ ،ابوسٌیس ،حرضت ابوسٌیس

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا
وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
یس أَبُو َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
رس َواَّ ٟت َِ ٤ز
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪دَ ٔ ٠م بَْ ِ َن اٟزَّب ٔ ٔ
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوأَ ِِ َ ٧ ٪دَ ٔ ٠م ا ِٟبُ ِ َ
ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،دیعس نب سیدی ،اوبہملسم ،ایب رضنہ ،اوبدیعس ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل
بئہ
یلصاہللہیلعفملس مب عنمرفام اےہہکمہشمشکافروجھکروکالمرکوگھبںیئافراسےسیھبعنمرفام اےہہکمہیچکافریکپوجھکروک
المرکوگھبںیئ
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،دیعسنبسیدی،اوبہملسم،ایبرضنہ،اوبدیعس،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
کج

ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 654

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ،برش ابٔ٣ ٩ـ ،١ابو٣ش٤٠ہ ،حرضت ابو٣ش٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ١
ُِ
ِم َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

خہض
رصن نب یلع می ،رشب انب لضفم ،اوبہملسم ،رضحت اوبہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت اس دحثی یک رطح رفاتی
لقنرکےتںیہ

خہض
م
رافی  :رصننبیلع ی،رشبانبلضفم،اوبہملسم،رضحتاوبہملسمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
کج

ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 655

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،وٛیٍ ،اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شً ٥٠بسی ،ابو٣توک٧ ١اظی ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ،

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِِ ٌَ ٟبس ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا٨َّ ٟاظٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
رش َب ا٨َّ ٟب ٔ َ
رسا
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
یذ َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ِ َ
رف ّزا أَ ِو بُ ِ ّ
رف ّزا أَ ِو َت ِّ ٤زا َ ِ
رشبِ ُط َزبٔی ّبا َ ِ

َ ِرف ّزا
ہبیتق نبدیعس،فعیک،اامسلیع نبملسمدبعی،اوبوتملک ان ی،اوبدیعسدخریریضاہلل اعتٰیلہنع،رضحتاوبدیعس دخریریضاہلل
اعتٰیلہنعرفاتیرفامےتںیہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا مےسوجآدیمذیبنےئپوتاےساچےئہہکفہایلیکشمشک
یک اایلیکوجھکریکرشابےئپ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،فعیک،الیعمسنبملسمدبعی،اوبوتملکان ی،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 656

راوی  :ابوبرک ب ٩اسح ،ٙروح بً ٩بازہ ،اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شً ٥٠بسی،

 ١بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َک بِٔ ٔ٤ث ٔ١
رسا ب ٔ َت ِ٤ز ٕأَ ِو َزبٔی ّبا ب ٔ َت ِ٤ز ٕأَ ِو َزبٔی ّبا بٔبُ ِرسٕ َو َٗا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪دَ ٔ ٠م بُ ِ ّ
رشبَ ُط ََٔ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ذ َ َ

َحسٔیثٔ َؤٛی ٍٕ
اوبرکب نب ااحسؼ  ،رفح نب ابعدہ ،اامسلیع نب ملسم دبعی ،رضحت اامسلیع نب ملسم دبعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت
رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ عنم رفام ا ےہ ہک مہ یچک وجھکرفں وک یکپ افر کشخ
وجھکرفںےکاسھت اشمشکوکیکپوجھکرفںےکاسھت اشمشکوکیچکافرکشخوجھکرفںےکاسھتالمرکوگھبںیئافررھپآےئگفعیکیک
دحثییکرطحذرکایکایگےہ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،رفحنبابعدہ،الیعمسنبملسمدبعی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 657

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،ہظا ٦زستوائی ،یحٌی ب ٩ابی ٛثْرً ،بساہلل ب ٩ابی ٗتازہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٗتازہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْاَّ ٦
اٟس ِس َت َوائ ُّٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
یب َواَّ ٟت َِ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا
اٟزكَ َب َجٔ٤ی ٌّا َو ََّل َت ِ٨ت َب ٔ ُذوا اٟزَّب ٔ َ
أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ِ٨ت َب ٔ ُذوا اٟزَّص َِو َو ُّ

َواِ٧ت َب ٔ ُذوا ک ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَل َی ح َٔستٔطٔ

ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،اشہؾ دوتسایئ ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب ایب اتقدہ ،رضحت دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ
ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م یچک افر یکپ وجھکرفں وک افر شمشک افر یکپ
وجھکرفںوکالمرکہنوگھبؤہکلباؿںیمےسرہاکیوکدحیلعہدحیلعہوگھبؤ۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہ،رضحتدبعاہللنبایباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 658

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ًبسی ،ححاد ب ٩ابی ًث٤ا ،٪یحٌی ب ٩ابی ٛثْر،

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕب ٔ َض َذا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی ًَ َِ ٩ححَّا ٔد بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب دبعی،اجحجنبایبامثعؿ،ییحینبایبریثک،رضحتییحینبایبریثکریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےک
اسھتایسدحثییکرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدبعی،اجحجنبایبامثعؿ،ییحینبایبریثک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 659

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی اب٣ ٩بارک ،یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ٌّی َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أب ٔٔی َٗ َتا َز َة

یب َجٔ٤ی ٌّا َو َل٩ِٔ ٜ
اٟزكَ َب َواٟزَّب ٔ َ
اٟزك َ َب َجٔ٤ی ٌّا َو ََّل َت ِ٨ت َب ٔ ُذوا ُّ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِ٨ت َب ٔ ُذوا اٟزَّص َِو َو ُّ
اِ٧ت َب ٔ ُذوا ک ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ًَل َی ح َٔستٔطٔ َو َز ًَ ََ ٥ی ِحٌَی أََّ٧طُ َٟق ٔ َی ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٓ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا

دمحم نب ینثم،امثعؿ نب رمع ،یلع انب ابمرک ،ییحی ،اوبہملس ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وجھکرفں وک الم رک ہن
وگھبؤافرہنیہیکپوجھکرفںافرشمشکوکالمرکوگھب ؤہکلب مرہاکیوکدحیلعہدحیلعہوگھبؤافرییحیاکامگؿےہہکفہرضحتدبعاہللنبایب
اتقدہےسےلموتاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئایسرطحایبؿایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،یلعانبابمرک،ییحی،اوبہملس،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 660

راوی  :ابوبرک ب ٩اسح ،ٙروح بً ٩بازہ ،حشْن ،یحٌی ب ٩ابی ٛثْر،

رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُح َشْ ِْن ا َِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌ َی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ب ٔ َض َذیِ ٔ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
یب
ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ َٔ ِ َُْ ٩ر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢اُّ ٟزكَ َب َواٟزَّص َِو َواَّ ٟت َِ ٤ز َواٟزَّب ٔ َ

اوبرکب نب ااحسؼ  ،رفح نب ابعدہ ،نیسح ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت ییحی نب ایب ریثک ےس اؿ دف دنسفں ےک اسھت ھچک یظفل دبتیلی ےک
اسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،رفحنبابعدہ،نیسح،ییحینبایبریثک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 661

راوی  :ابوبرک ب ٩اسحًٔ ،ٙا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠اباً ،٪لاء ،یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ًبساہلل ب ٩ابوٗتازہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی
ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ار َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪ا َِّ ٌَ ٟل ُ
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو ًَ ِ٩
أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٩خٔ ٔ ٠یم اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟبُ ِ ٔ
رس َو ًَ َِ ٩خٔ ٔ ٠یم اٟزَّب ٔ ٔ

اٟزك َ ٔب َو َٗا َ ٢اِ٧ت َب ٔ ُذوا ک ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ًَل َی ح َٔستٔطٔ
َخٔ ٔ ٠یم اٟزَّصِو ٔ َو ُّ

اوبرکب نب ااحسؼ  ،افعؿ نب ملسم ،اابؿ ،اطعء ،ییحی نب ایب ریثک دبعاہلل نب اوباتقدہ ،رضحت دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
اےنپ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یکپ افر یچک وجھکرفں وک الم رک وگھبےن
ےسافرشمشکافریکپوجھکرفںوکالمرکوگھبےنےسافرےچکاوگنرفںافروجھکرفںوکالمرکوگھبےنےسعنمرفام اےہافرآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ا ماؿںیمےسرہاکیوکدحیلعہدحیلعہوگھبؤ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،افعؿنبملسم،اابؿ،اطعء،ییحینبایبریثکدبعاہللنباوباتقدہ،رضحتدبعاہللنبایباتقدہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 662

راوی  :ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسدحثییکرطحرفاتیایک۔
رافی  :اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
کج

ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 663

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب ،زہْر ،وٛیًٍ ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ابوٛثْر ح٨فی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕا َِ ٟح َ٨ف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔزُصَِْر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
رس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو َٗا َ ٢یُ َِ ٨ب ُذ ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَل َی
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟبُ ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟزَّب ٔ ٔ

ح َٔستٔطٔ
زریہنبرحب،اوبرکبی،زریہ،فعیک،رکعہمنبامعر،اوبریثکیفنح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےت
ںیہ ہکر اؽاہللےنشمشکافریکپوجھکرفںوکافریچکافر یکپوجھکرفںوکالمرکوگھبےنےسعنمرفام اےہافرآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ااؿںیمےسرہاکیوکدحیلعہدحیلعہوگھبؤ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبی،زریہ،فعیک،رکعہمنبامعر،اوبریثکیفنح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 664

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ہاط ٥بٗ ٩اسً ،٥رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،یزیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩اذی٨ة ،ابوٛثْر ُبری ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أ ُ َذیِ ََ ٨ة َوص َُو
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
أَبُو َٛثْٔر ٕا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ ٠طٔ
زریہنبرحب،اہمشنباقمس،رکعہمنبامعر،سیدینبدبعارلنمحنباذۃنی،اوبریثکربغی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿ
رکےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنایسرطحاراشدرفام اےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اہمشنباقمس،رکعہمنبامعر،سیدینبدبعارلنمحنباذۃنی،اوبریثکربغی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 665

راوی  :ابوبرک اب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،طیبانی ،حبیب ،سٌیس ب ٩جبْر ،ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
ض َٗا َ٢
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
رس َواَّ ٟت ِ٤زُ َجٔ٤ی ٌّا َو ََ ٛت َب إلٔ َی أَصِ ُٔ ١ج َز َغ
َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م اَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّب ٔ ُ
یب َجٔ٤ی ٌّا َوأَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م ا ِٟبُ ِ ُ

یب
َی َِ ٨ضاص َُِ ٩ِ ًَ ٥خٔ ٔ ٠یم اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ

اوبرکبانبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،بیبح،دیعسنبریبج،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ےہہک یکپ وجھکرفں افر شمشک وک الم رک وگھب ا اجےئ افر اےس یھب عنم رفام ا ہک یچک افر یکپ وجھکرفں
وک المرک وگھب ا اجےئ افر آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رجش فاولںیک رطػ اھکلہک آپ یلص اہللہیلعفملس وجھکرفں افرشمشک وک الم رک
وگھبےنےسعنمرفامےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبانبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،بیبح،دیعسنبریبج،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 666

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس كحا ،٪طیبانی ،حرضت طیبانی

َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی َّ
رس
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
اٟلح َ
یب َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک ا ِٟبُ ِ َ
َواَّ ٟت َِ ٤ز
فبہنبہیقب،اخدلاحطؿ،ابیشین،رضحتابیشیناسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ افررصػوجھکرافرشمشکذرکےہیچکافر
یکپوجھکرفںاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدلاحطؿ،ابیشین،رضحتابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ک

ج
ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 667

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخٰ ،

ا٪
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
یب َجٔ٤ی ٌّا
اٟزك َ ُب َجٔ٤ی ٌّا َواَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّب ٔ ُ
َي ُ٘و ُِ َٗ ٢س ُ٧ه ٔ َی أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ا ِٟبُ ِ ُ
رس َو ُّ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت
ںیہہکںیمہیچکافریکپوجھکرفںوکالمرکوگھبےنےسعنمرکد اایگےہافرایسرطحوجھکرفںافرشمشکوکالمرکوگھبےنےسیھبعنم

رکد اایگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
کج

ھورافرشمشکوکالمرکذیبنانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 668

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوبرک ب ٩اسح ،ٙروح ،اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َٗا َِ َٗ ٢س
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
یب َجٔ٤ی ٌّا
اٟزك َ ُب َجٔ٤ی ٌّا َواَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّب ٔ ُ
ُ٧ه ٔ َی أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ا ِٟبُ ِ ُ
رس َو ُّ

اوبرکبنبااحسؼ،رفح،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہ
ہکںیمہیچکافریکپوجھکرفںوکالمرکوگھبےنےسعنمرکد اایگےہافرایسرطحوجھکرفںافرشمشکوکالمرکوگھبےنےسیھبعنمرفام
د اایگےہ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،رفح،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعن...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 669

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أََّ٧طُ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ٓ ٔیطٔ
اٟسبَّا ٔ
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِّ ٩
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،اسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں
ےن ربخدی ےہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےنوتےبن افررفنغ ریقےلموہےئربونتں ےکابرے ںیم عنمرفام اےہ ہکاؿ ںیم

ذیبنانبیئاجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،اسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 670

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ ٓ ٔیطٔ
اٟسبَّا ٔ
َ َ ٧هی ًَ ُِّ ٩
رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےندکفےکوتےبنافررفنغریقےلموہےئربونتںےکابرےںیمعنمرفام اہکاؿںیمذیبنانبیئاجےئ
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 671

راوی  :ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َو ََّل فٔی
اٟسبَّا ٔ
َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َر ُظ أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ِ٨ت َب ٔ ُذوا فٔی ُّ
ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َوا ِجتَٔ٨بُوا ا َِ ٟح َ٨ات َٔ٥
اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفام ا مدکف ےکوتےبن افررفنغریقےلموہےئربونتں ںیمذیبنہنانبؤرھپرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےن ہییھبرفام اہک  م

زبسڑھگفںےسوچب۔
رافی  :اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 672

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہیب ،سہی ،١ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط

َّ
ُرض
َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَٓتٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأْ٘٨َّ ٟر ٔ َٗا َٔٗ ٢ی َِٔ ١لَبٔی ص َُزیِ َز َة َ٣ا ا َِ ٟح َِ ٨ت َُٗ ٥ا َ ٢ا ِٟحٔ َزا ُر ا ِٟد ِ ُ

دمحمنباح م،زہب،فبیہ،لیہس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتی
رکےتوہےئرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفنغریقےلموہےئزبسڑھگفںافروھکیلھکزکلیےکربونتںےسعنمرفام ا
ئ
ےہرضحتاوبرہریہریضاہللےسوپاھچایگہکحب مایکےہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ازبسڑھگے۔
رافی  :دمحمنباح م،زہب،فبیہ،لیہس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 673

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم٧ ،وح بٗ ٩یص بً ٩و٣ ،٪ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

ارش ِب
اٟسبَّا ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢و ِٓ ٔس ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص أََ ِ ٧ضا ُُّ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا ََِّْ٘ ٤ُ ٟر ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َُ ٥وا ِ٤َ ٟزَا َزةُ ا ِِ ٤َ ٟحبُوبَ ُة َو َلَ ِ ٩ِٔ ٜ
ف ٔی ٔس َ٘ائ َٔک َوأَ ِؤٛطٔ
خہض
رصن نب یلع می ،ونح نب سیق نب توؿ ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
گئ
ہلیبقدبعاسیقلےکفدفےسرفام اںیمںیہمتدکفےکوتےبن،زبسڑھگےزکلیےک ھلے،رفنغےیکوہےئربنتافرےٹکوہےئہنم

فاےلزیکشمےےسرفاتکوہںافر مرصػاےنپزیکشمفںںیمایپرکفافراساکہنمابدنھد ارکف۔
خہض
رافی  :رصننبیلع می،ونحنبسیقنبتوؿ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 674

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثیً ،بثر ،زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تیِم،
حارث ب ٩سویس ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ

ِم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ َ ٧ ٢هی
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َص َذا َحس ُ
ٔیث َجزٔیز ٕ َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ ِبثَر ٕ َو ُط ٌِ َب َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ٟسبَّا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ فٔی ا ُّ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِّ ٩

دیعسنبرمعفاشعئی،عتیر،زریہنبرحب،رجری،رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنب ادی،رضحتیلع
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام اہکدکفےکوتےنبافررفنغریقےلم
وہےئربنتںیمذیبنانبیئاجےئہیرجرییکدحثیںیمےہافرعتیرافرہبعشیکدحثیںیمےہ ہکیبنیلص اہللہیلعفملسےندکف ےک
وتےبنافررفنغریقےلموہےئربونتںےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دیعس نب رمعف اشعئی ،عتیر ،زریہ نب رحب ،رجری ،رشب نب اخدل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اشمع ،اربامیہ یمیت ،احرث نب  ادی،
رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 675

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،زہْر٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥حرضت ابزاہی٥

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت
و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ ُ
رک ُظ أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ ٓ ٔیطٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن أَ ِخبٔرٔیىٔی ًَ َّ٤ا َ َ ٧هی ًَ ِ٨طُ َر ُسو ُ٢
َْ ِ ٔ ٟل ِس َوز ٔ َص َِ ١سأ َِ ٟت أ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن ًَ َّ٤ا یُ ِ َ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط أَ َ٣ا
اٟسبَّا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ ٓ ٔیطٔ َٗاَِ ٟت َ َ ٧ضاَ٧ا أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِیتٔ أَ ِ٨ِ َ ٧ ٪ت َب ٔ َذ فٔی ُّ
ک َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ِس ٍَِ ٤
ک ب ٔ َ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ ُؤ َح ِّسث ُ َ
ََک ِت ا َِ ٟح َِ ٨ت ََ ٥وا َِ ٟحزَّ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ َح ِّسث ُ َ
ذ ََ
زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،زریہ ،وصنمر ،اربامیہ ،رضحت اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت
ا ادےساہکایکآپیلصاہللہیلعفملسےناؾاوملنینمےسوپاھچےہہکنکربونتںںیمذیبنانباناندنسپدیہےہاوہنںےناہکاہں ںیم
ےن رعض ایک اے اؾ اوملنینم ےھجم ربخ دےئجی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن نک ربونتں ںیم ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ اؾ
اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےنرفام اہکآپ یلص اہللہیلعفملس ےن مہالہ تیب وک دکف ےک وتےبن افر رفنغ ریق ےلم
وہےئ ربونتں ںیم ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ رضحت ا اد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک آپ ےن زبس ڑھگے افر زکلی ےک

ےلیھٹگ اک ذرک ںیہن ایک وت دیسہ رفامےن  ںیگ ہک ںیم ےن ےھچیپ فیہ ایبؿ ایک وج ںیم ےن انس ےہ ایک ںیم آپ ےس فہ ایبؿ رکفں وج ںیم ےن
ںیہنانس۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،زریہ،وصنمر،اربامیہ،رضحتاربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 676

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثیً ،بثر ،اً٤ع ،ابزہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِّ ٩

دیعسنبرمعفاشعئی،عتیر،اشمع،اربمیہ،ا اد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےنوتےبنافررفنغریقےلموہےئربونتںےکاامعتسؽےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دیعسنبرمعفاشعئی،عتیر،اشمع،اربمیہ،ا اد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 677

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ٗلا ،٪سٔیا ،٪طٌبہ٨٣ ،ؼور ،س٠امی ،٪ح٤از ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظة

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪و ُط ٌِ َب ُة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َو ُس ََ ِ ٠امی َُ ٪و َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٩
إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
دمحم نب اح م ،ییحی اطقؿ ،ایفسؿ ،ہبعش ،وصنمر ،امیلسؿ ،امحد ،اربامیہ ،ا اد ،رضحت اعتسة ےن یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےس ایس دحثی
یکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،ییحیاطقؿ،ایفسؿ،ہبعش،وصنمر،امیلسؿ،امحد،اربامیہ،ا اد،رضحتاعتسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 678

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفورٗ ،اس ،٥ابٓ ٩ـ ،١ث٤ا٣ہ ب ٩حزٗ ٪ظْری ،حرضت ث٤ا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩حزٗ ٪ظْری

یت ًَائٔظَ َة
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ َُ ٩حزِ ٕ ٪ا ُِ٘ ٟظَ ْ ِر ٔ ُّی َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٓ َح َّسثَ ِتىٔی أَ ََّ ٪وٓ َِس ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأَُٟوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ئ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٥
اٟسبَّا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٓ ََ ٨ضاص ُِ ٥أَ ِ ٪یَ ِ٨ت َب ٔ ُذوا فٔی ُّ
ابیشؿ نبرففخ،اقمس،انبلضف،ہماہم نبزحؿریشقی ،رضحتہماہمریضاہللاعتٰیلہنع نبزحؿریشقیرفامےتںیہہک ںیم ےن
رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس الماقت یک افر اؿ ےس ذیبن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک ہلیبق
دبعاسیقل اک اکیفدف یبن یلصاہللہیلعفملس یکدختم ںیم آ ا اھتوتآپیلصاہللہیلعفملس ےناؿ وکعنمرفام ا ہکدکف ےکوتےبنافر
رفنغریقےلموہےئربنتافرزکلیےکےلیھٹگافرزبسربونتںںیمذیبنانبیئاجےئ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اقمس،انبلضف،ہماہمنبزحؿریشقی،رضحتہماہمریضاہللاعتٰیلہنعنبزحؿریشقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 679

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزہی ،٥اب٠ً ٩یہ ،اسحا ٚب ٩سویسٌ٣ ،اذہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩س َویِ ٕس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩ا َذ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

وقعیب نب اربمیہ ،انب ہیلع ،ااحسؼ نب  ادی ،اعمذہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےندکفےکوتےبنافرزبسڑھگےافرزکلیےکےلیھٹگافررفنغریقےلموہےئربونتںےکاامعتسؽےسعنمرفام ا۔
رافی  :وقعیبنباربمیہ،انبہیلع،ااحسؼنب ادی،اعمذہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 680

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟوہاب ث٘فی ،حرضت اسحا ٚب ٩سویس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َّ
ا٪
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩س َویِ ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َج ٌَ َ٣َ ١ک َ َ
ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ ا َِ َّ َْ٘ ٤ُ ٟر
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاولاہب یفقث ،رضحت ااحسؼ نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ اس ںیم
فےکالْمُ َقیَّ َراکظفلاہکےہ۔
 ااےئالْم ُ َر َّ ِ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاولاہبیفقث،رضحتااحسؼنب ادیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 681

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،باز بً ٩باز ،ابی ج٤زہ ،ابً ٩باض ،خ ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ح٤از ب ٩زیس ،ابی ج٤زہ ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَبَّا ُز بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ح و َح َّسثَ َ٨ا َخ َُ ٠
ض َي ُ٘وَّلُ َٗس ََٔ ٦و ِٓ ُس ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٪ا ََِّْ٘ ٤ُ ٟر ٔا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا ََِّْ٘ ٤ُ ٟر ٔ َوفٔی َح ٔسیثٔ َح َّ٤از ٕ َج ٌَ َ٣َ ١ک َ َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ِ ٧ضا ُُّ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ

ییحی نب ییحی ،ابعد نب ابعد ،ایب  ،ہہ ،انب ابعس ،فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،ایب  ،ہہ ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکہلیبقدبعسیقاکاکیفدفر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناؿےسرفام ا
ہکںیمںیہمتدکفےکوتےبنزبسڑھگےافررفنغےلموہےئربونتںےکاامعتسؽےسعنمرکاتوہںافرامحدیکدحثیںیمالْمُ َقیَّ َریک
فاکظفلےہ۔
ہگجالْم ُ َر َّ ِ

رافی  :ییحینبییحی،ابعدنبابعد،ایب ،ہہ،انبابعس،فلخنباشہؾ،امحدنبزدی،ایب ،ہہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 682

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،طیبانی ،حبیب ،سٌیس ب ٩جبْر ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
ض َٗا َ٢
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ
اٟسبَّا ٔ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،بیبح،دیعسنبریبج،انبابعس ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دکف ےک وتےبن زبس ڑھگے  ،رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےک
اامعتسؽےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،بیبح،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 683

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١حبیب ب ٩ابی ً٤زو ،سٌیس ب ٩جبْر ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ٢
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٩ِ ًَ ١حب ٔ ٔ
یب بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟسبَّا ٔ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوأَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م ا َِ ٟب َُ ٠ح بٔاٟزَّصِو ٔ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،بیبح نب ایب رمعف ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکرفام اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندکفےکوتےبنزبسڑھگےافررفنغریقےلموہےئربنتافرزکلیےکےلیھٹگافریچک
افریکپوجھکرفںوکالمرکوگھبےنےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،بیبحنبایبرمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 684

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ ،یحٌی ،ابی ً٤زبہزانی ،اب٣ ٩ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف،
طٌبہ ،یحٌی ب ٩ابی ً٤ز ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ضحو
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ا َِ ٟب ِض َزان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
دمحمنبینثم،دبعارلنمح نبدہمی،ہبعش،ییحی،ایبرمعرہباین،انبدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحینبایبرمع،انبابعس،رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام اہکڑھگفںںیمذیبنانبیئاجےئ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،ییحی ،ایبرمعرہباین ،انب دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،ییحی نب ایب رمع ،رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 685

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ تیِم ،یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،س٠امی ٪تیِم ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ِم ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِّز أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ٓ ٔیطٔ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
اٟت ِی ٔ ُّ
ییحی نب ییحی ،سیدی نب زر،ع یمیت ،ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،امیلسؿ یمیت ،اوبرضنہ ،اوبدیعس ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام اہکڑھگفںںیمذیبنانبیئاجےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزر،عیمیت،ییحینباویب،انبہیلع،امیلسؿیمیت،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 686

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،سٌیس ب ٩ابی ْعوبہٗ ،تازہ ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌیس خسری

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَب ٔی َن ِ َ

ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِّ ٩

ییحینباویب،انبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکر اؽاہللےندکفےکوتےبن
زبسڑھگےرفنغریقےلموہےئربنتافرزکلیےکےلیھٹگےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 687

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ ٓ ََذ َ َ

دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھترفاتیایکےہیبنیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام ا
ےہرھپذموکرہدحثییکرطحذرکایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 688

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم٣ ،ثىی ،اب ٩سٌیس ،ابی ٣توک ،١حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََ َ ٧ ٢هی
و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
ئ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ
اٟسبَّا ٔ
اٟرش ٔب فٔی ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٤ة َو ُّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

خہض
رصن نب یلع می ،ینثم ،انب دیعس ،ایب وتملک ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
گ
ھب
ل
ت
فملسےنزبسڑھگےافردکفےکوتےبنافرزکلیےک ےںیمےنیپےسعنمرفام اےہ۔
خہض
رافی  :رصننبیلع می،ینثم،انبدیعس،ایبوتملک،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 689

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،رسیخ ب ٩یو٧ص ،ابوبرک٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ٨٣ ،ؼور ب ٩حیا ،٪سٌیس ب ٩جبْرً ،لی ب٤ً ٩زو،
ابً ٩باض ،حرضت سٌیس ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُرسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو َّ
َّا٪
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩حی َ
َ
ض أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطض ٔ َسا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩
ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ َٗا َ ٢أَ ِط َض ُس ًَل َی ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ
اٟسبَّا ٔ
ُّ

اوبرکبنبایبہبیش،رسجینبویسن،اوبرکب،رمفاؿنباعمفہی،وصنمرنبایحؿ،دیعسنبریبج،یلعنبرمعف،انبابعس،رضحتدیعس
نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت انب ابعس
ریضاہللرپوگایہداتیوہںہکاؿدفونںرضحاتےنوگایہدیہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندکفےکوتےبن،زبسڑھگےافر
رفنغریقےلموہےئربنتافرزکلیےکےلیھٹگوکاامعتسؽےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رسجی نب ویسن ،اوبرکب ،رمفاؿ نب اعمفہی ،وصنمر نب ایحؿ ،دیعس نب ریبج ،یلع نب رمعف ،انب ابعس،
رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 690

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،جزیز ،اب ٩حاز ،٦يٌلی ب ٩حٜی ،٥حرضت سٌیس ب ٩جیبر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِل َی بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٓ َ٘ا ََ ٢رح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ٔ َ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ََّل َت ِش َ٣َ ٍُ ٤ا َي ُ٘و ُ٢
یذ ا َِ ٟح ِّز َٓأ َ َت ِی ُت ابِ ََّ ًَ ٩با ٕ
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢و َ٣ا َي ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت َٗا ََ ٢رح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ٔ َ
یذ ا َِ ٟح ِّز َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرح َََّ ٦ر ُسو ُ٢
یذ ا َِ ٟح ِّز َٓ ُُِ٘ ٠ت َوأَ ُّی َط ِی ٕئ َ٧ب ٔ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ٔ َ
یذ ا َِ ٟح ِّز َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ي ُِؼ َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٨ا َِ ٤َ ٟسرٔ
ابیشؿنبرففخ،رجری،انباحزؾ،یلعینبمیکح،رضحتدیعسنبرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکںیمےن
رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ڑھگے یک ذیبن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ڑھگےیکذیبنوکرحاؾرقارد اےہںیمرضحتانبابعس ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآ اافرںیمےنرعضایکہکآپیلصاہللہیلع
فملس ےنرفام اہکفہایکرفامےتںیہںیمےن رعض ایکفہ رفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنڑھگےیک ذیبنوکرحاؾرقار
د ا ےہ وت اوہنں ےن رفام ا رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن چس رفام ا ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے یک ذیبن وک
رحاؾرقارد اےہوتںیمےنرعضایکڑھگےیکذیبنایکےہ؟وتاوہنںےنرفام اہکوجزیچ یٹےسانبیئاجےئ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجری،انباحزؾ،یلعینبمیکح،رضحتدیعسنبرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 691

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اض
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب اَ ٨َّ ٟ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َ
َص َٖ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَبِ ُُ َِ ٠ط ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َ٣اذَا َٗا ََٗ ٢ا ُٟوا َ َ ٧هی أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ فٔی
فٔی َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔیطٔ َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓأٗ َِبُِ ٠ت ِ َ ٧ح َو ُظ َٓا ِن َ َ

ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
ُّ

ییحینبییحی ،امکل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکی اہجدےکومعق
رپ ولوگں وک ہبطخ دےتی وہےئ اراشد رفام ا رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یھب آپ یک رطػ لچ زپا نکیل

ریمےآپیلصاہللہیلعفملسکتےچنہپےسےلہپیہآپ یلصاہللہیلعفملس ہبطخمتخرک ےکچےھتںیمےنوپاھچہکآپیلصاہللہیلع
فملسےنایکاراشدرفام اےہولوگںےناہکہکآپیلصاہللہیلعفملسےندکفےکوتےبنافررفنغریقےلموہےئربنتںیمذیبنانبےن
ےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 692

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ر٣حٟ ،یث ب ٩سٌس ،ابوربیٍ ،ابوکا ،١٣ح٤از زہزی ،اب ٩رحب ،اسٌ٤ی ،١ایوب ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی
ًبیساہلل ،اب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ً٤ز ث٘فی ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُ٩
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ ُ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َِ
أَبی ًَُ ٤ز ًَ َِّ ٩
اٟث َ٘ف ٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ َ٩
ٔ َ
ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ
ارو ُ ٪اِلِ َیِل ٔ ُّی أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
ا ٪ح و َح َّسثَىٔی َص ُ
ًُ ِث ََ ٤

ک َوأ ُ َسا َُ ٣ة
َکوا فٔی َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔیطٔ إ ٔ ََّّل َ٣اْ ٔ ٟ
َ٣إ ٔ ٟک َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

ہبیتق ،انب رحم ،ثیل نب دعس ،اوبرعیب ،اوباکلم ،امحد زرہی ،انب رحب ،اامسلیع ،اویب ،انبریمن ،ایبدیبع اہلل ،انب ینثم ،انب ایب رمع
یفقث ،ییحی نب دیعس ،دمحم اؿ اسریدنسفں ےکاسھت رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس امکلیک دحثییک رطح رفاتی وقنمؽ
ےہافراسںیم ااےئامکلافرااسہمےکاہجداکذرکیسکےنںیہنایک
رافی  :ہبیتق،انبرحم،ثیل نبدعس،اوبرعیب،اوباکلم،امحدزرہی،انبرحب،الیعمس،اویب،انبریمن،ایبدیبعاہلل،انبینثم،انب
ایبرمعیفقث،ییحینبدیعس،دمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 693

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،اب٤ً ٩ز ،حرضت زیس ب ٩ثابت

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َ٧بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َِ َٗ ٢س َز ًَ ُ٤وا ذَا َک ُُِٗ ٠ت أََ َ ٧هی ًَ ِ٨طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢س َز ًَ ُ٤وا ذَا َک
ییحینبییحی،امحدنبزدی،اثتب،انبرمع،رضحتزدینباثتبرفامےتںیہہکںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرعض
ایک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے یک ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ وت رضحت انب رمع ریض اہلل ےن رفام ا ولگ یہی ایخؽ
رکےتںیہرھپںیمےنرعضایکایکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسےسعنمرفام اےہ؟وتاوہنںےنرفام اولگیہیایخؽرکےت
ںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،اثتب،انبرمع،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 694

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،س٠امی ٪تیِم ،كاؤض

َّ
َّ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ َّ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َّْٔ ١لبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََ َ ٧هی ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی
ِم ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
وب َحسث َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َحسث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢كَا ُو ْض َواہللٔ إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤تطُ ٔ٨ِ ٣طُ

ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،امیلسؿ یمیت ،اطؤس ،انب رمع ،رضحت اطؤس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرعضایکہکایکاہللےکیبنیلص اہللہیلعفملسےنڑھگےیکذیبنانبےنےسعنمرفام اےہاوہنںےنرفام ااہںرھپاطؤس
ےنہکےگلاہللیکمسقںیمےنہیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسانسےہ۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،امیلسؿیمیت،اطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 695

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اب ٩كاؤض ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج ًّل
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ

ئ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اٟسبَّا ٔ
َجائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أََ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ فٔی ا َِ ٟح ِّز َو ُّ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباطؤس،رضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیماؿ ےکاپسآ ا
افراسےن اہکایک یبن یلصاہلل ہیلعفملس ےنڑھگےافر وتےبنیک ذیبنانبےنےسعنمرفام اےہرضحتانبرمعریض اہللاعتٰیلہنع ےن
رفام ااہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباطؤس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 696

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہیبً ،بساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ

ئ
اٟسبَّا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِّز َو ُّ

دمحمنباح م،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
ڑھگےافروتےبنےکاامعتسؽےسعنمرفام ا(اخصڑھگاوجرشابےکےیلاامعتسؽوہاتےہاسےسعنمرفام ا)
رافی  :دمحمنباح م،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 697

راوی ٤ً :زو ب٧ ٩اٗس ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩یرس ،كاؤض ،حرضت كاؤض

رس َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤كَا ُو ّسا َي ُ٘وَّلُ ُُ ٨ِ ٛت َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س ابِ ٔ٤َ ًُ ٩زَ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اٟسبَّا ٔ
َٓ َحائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أََ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َو ُّ
رمعفنباندق،ایفسؿنبہنییع،اربامیہنبرسیم،اطؤس،رضحتاطؤسرفامےتںیہہکںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےک
اپساھٹیباھتہکاکیآدیمآ اافراسےناہکایکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنڑھگےافروتےبنافرزکلیےکربونتںںیمذیبنےس
عنمرفام اےہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ااہں۔
رافی  :رمعفنباندق،ایفسؿنبہنییع،اربامیہنبرسیم،اطؤس،رضحتاطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 698

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،حارب ب ٩زثار ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ َُْ ِ َر ََّ ٣زة ٕ
اٟسبَّا ٔ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥و ُّ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،احمربنبداثر،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن زبس ڑھگے ،دکف ےک وتےبن افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےک ربونتں وک اامعتسؽ رکےن ےس عنم رفام ا ےہ رافی احمرب نب
داثرےتہکںیہہکںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسہیابرابرانسےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،احمربنبداثر،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 699

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثیً ،بثر ،طیبانی٣ ،حارب ب ٩زثار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ُّ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا ََ ٢وأ ُ َرا ُظ َٗا ََ ٢وأْ٘٨َّ ٟر ٔ

دیعس نب رمعف اشعئی ،عتیر ،ابیشین ،احمرب نب داثر ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس

رطحدحثیرفاتییکےہافراسںیمرفنغریقےلموہےئربنتاکیھبذرکایک۔
رافی  :دیعسنبرمعفاشعئی،عتیر،ابیشین،احمربنبداثر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 700

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً٘ ،بہ ب ٩رحیث ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رحیِ ٕث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ َٔ ُ ٩
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َو َٗا َ ٢اِ٧ت َب ٔ ُذوا فٔی اِلِ َ ِس٘ ٔ َیةٔ
اٟسبَّا ٔ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِّز َو ُّ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہبقعنبرحثی،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنڑھگےافروتےبن افرزکلیےکےلیھٹگےکربونتںوکاامعتسؽرکےنےسعنمرفام اےہافرآپیلصاہللہیلعفملسےن
اراشدرفام ا مزیکشمفںںیمذیبنانبؤ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہبقعنبرحثی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 701

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،حارب ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،جب٠ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ج َب ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّس ُث َٗا ََ َ ٧ ٢هی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٤ة َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ا َِ ٟح َِ ٨ت َُ ٤ة َٗا َ ٢ا َِ ٟح َّزةُ

دمحم نب ینثم ،احمرب نب رفعج ،ہبعش ،ہلبج ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ےنحبئمہےکاامعتسؽےسعنمرفام اںیمےنرعضایکحبئمہایکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ازبسڑھگا۔
رافی  :دمحمنبینثم،احمربنبرفعج،ہبعش،ہلبج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 702

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت زاذا٪

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َح َّسثَىٔی َزاذَا َُٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح ِّسثِىٔی ب ٔ َ٤ا

َرس ُظ لٔی بَِٔ ُ٠ت ٔ َ٨ا َٓإ ٔ ََّ ٪لّ َِ ُٟ ٥ِ ُٜة س َٔوی َِ ُٟت ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢هی
َ َ ٧هی ًَ ُِ ٨ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اِلِ َ ِ ٔ
رشبَةٔ بَِٔ ُ٠ت َٔک َوٓ ِّ ِ

ْق ًَ ُة َو ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوص َُو ا ََِّْ٘ ٤ُ ٟرُ َو ًَ ِ ٩أْ٘٨َّ ٟر ٔ
اٟسبَّا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وه ٔ َی ا َِ ٟح َّزةُ َو ًَ ُِّ ٩
ئ َوه ٔ َی ا ِِ َ ٟ

ْق َن ِ ّْقا َوأَ ََ ٣ز أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ فٔی اِلِ َ ِس٘ ٔ َیةٔ
َوه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة تُ َِ ٨شحُ َن ِش ّحا َوتُ ُِ َ ٨

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،رمعف نب رمہ ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت زاذاؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرعضایکہکےھجمرشابےکاؿربونتںےکابرےںیمایبؿرفامںیئہکنجےکاامعتسؽےسیبنیلصاہللہیلعفملسےن
عنمرفام اافراینپتغل ںیمایبؿرکف افررھپ ےھجمریمیزابؿ ںیماھجمسؤ ویکہکناہمتریزابؿافرامہریزابؿدحیلعہدحیلعہےہرضحت
ئ
ئ
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ار اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنحب مےسعنمرفام اےہافرحب مفہزبسڑھگاےہافردابءےسعنم
رفام اافرفہوتابن ےہافرزمتف ےس عنمرفام اافرفہوجھکریک زکلیےہاےسرکدی رکربنت انب ااجاتےہ افرآپ یلصاہلل ہیلعفملس ےن
زیکشمفںںیمذیبنانبےناکمکحرفام ا۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رمعفنبرمہ،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتزاذاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 703

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،ابوزاؤز ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنبینثم،انباشبر،اوبداؤد،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھترفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،اوبداؤد،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 704

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪بساٟدا ٟٙب ٩س٤٠ہ ،سٌیس ب٣ ٩شیبً ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت سٌیس ب٩
٣شیب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟدا ٙٔ ٔ ٟبِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س َص َذا ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوأَ َط َار إلٔ َی ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠س ََٔ ٦و ِٓ ُس ًَ ِب ٔس
ئ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َُ ٟط یَا
اٟسبَّا ٔ
ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأَُٟو ُظ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِ ٔ
رشبَةٔ َٓ ََ ٨ضاص ُُِّ ٩ِ ًَ ٥
رک ُظ
أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوهَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َن ٔش َی ُط َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ِس ٌَِ ٤طُ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ِٔ ًَ ٩ِ ٣بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗ ِس ک َ َ
اَ ٪ی ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،دبعااخلقلنبہملس،دیعس نبر بی،دبعاہللنبرمع ،رضحتدیعسنبر بیریض اہللاعتٰیلہنع
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعت ٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس افر فہ ربنم یک رطػ ااشرہ رک رےہ ےھت ہک ہلیبق
دبعسیقےکولگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئافراوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسرشابےکربونتں
ےکاامعتسؽےکابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااںیہن وتےبنافرزکلیےکےلیھٹگافرزبسڑھگےےکاامعتسؽےس
عنمرفام اوتںیم ےناؿےساہک اےاوبدمحمافرزمتفےس یھبآپ یلصاہللہیلعفملس ےنعنمرفام اافرامہراایخؽ اھت ہکفہاسظفل وک
وھبؽےئگاوہنںےناہکںیمےناسدؿوترضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسہیظفلںیہنانسنکیلفہاندنسپےتھجمسےھت۔
رافی  :اوبرکبنب ایب ہبیش ،سیدینب اہرفؿ،دبعااخلقل نبہملس،دیعسنبر بی،دبعاہللنبرمع،رضحتدیعس نب ر بیریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 705

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْر ،ابوزبْر ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ،ابوزبْر ،جابز ،اب٤ً ٩ز ،حرضت جابز اور حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔح و َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َرََ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ٩
ئ
اٟسبَّا ٔ
َجابٔز ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩أْ٘٨َّ ٟر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َو ُّ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،اوبزریب ،ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،اوبزریب ،اجرب ،انب رمع ،رضحت اجرب افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زکلی ےک ےلیھٹگ افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں افر دکف ےک وتےبن ےس عنم رفام ا

ےہ۔
رافی  :ادمح نب ویسن ،زریہ ،اوبزریب ،ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،اوبزریب ،اجرب ،انب رمع ،رضحت اجرب افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 706

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَب ُو اٟزُّبَْ ِر ٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِّز َو ُّ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسڑھگےافررفنغےلموہےئربنتافرزکلیےکےلیھٹگےسعنمرفامرےہےھت۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 707

راوی  :ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت ابوزبْر رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت جابز بً ٩بساہلل

ا٪
َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ َو َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِّز َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوأْ٘٨َّ ٟر ٔ َوک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا  ٥َِ ٟیَحٔ ِس َط ِیئّا یُ ِ٨ت ََب ُذ َُ ٟط ٓ ٔیطٔ ُ ٧ب ٔ َذ َٟطُ فٔی َت ِورٕ ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َح َارة ٕ
اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاوبزریبرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاجربنبدبعاہللےسانسفہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن ڑھگے افر رفینغ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےس عنم رفام ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ذیبن انبےن ےک ےئل بج
وکیئربنتںیہناتلماھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلرھتپےکڑبےڑبےربنتںیمذیبنانب ااجاتاھت۔
رافی  :اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاوبزریبرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 708

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوًوا٧ہ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ َٟطُ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

فٔی َت ِورٕ ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َح َارة ٕ

ییحینبییحی،اوبتواہن،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکےئلرھتپ ےک
ڑبےایپےلںیمذیبنانب ااجاتاھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبتواہن،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 709

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْر ،ابوزبْر ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔح و َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ٩
ئ َٓإٔذَا َ ٥َِ ٟیحٔ ُسوا ٔس َ٘ ّ
ائ ُ ٧ب ٔ َذ َٟطُ فٔی َت ِو ٕر ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َحا َرة ٕ َٓ َ٘ا َ٢
ا ٪یُ ِ٨ت ََب ُذ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔس َ٘ا ٕ
َجابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ

َب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦وأََ٧ا أَ ِس َِٔ ٍُ ٤لَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ٔ ٩ِ ٣ب ٔ َزاَٗ ٕ ٦ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٔ َزإ ٦

ادمح نب ویسن ،زریہ ،اوبزریب ،ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل زیکشمے ںیم ذیبن ایتر یک اجیت یھت افر بج یھبک زیکشمہ ہن اتلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رھتپ
ےکایپےلںیمذیبنانبیئاجیتیھتولوگںںیمےسیسکےناہکںیمےنرضحتاوبزریبےسانسہکفہربنترھتپاکاھت۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 710

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١ابوبرک ،ابی س٨ا ،٪اب٣ ٩ثىیُ ،ضار ب٣ ٩زہ٣ ،حارب ،اب٩
بزیسہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س بٓ ٩ـیُ ،١ضار ب٣ ٩زہ ،ابوس٨ا٣ ،٪حارب ب ٩زثار ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕٗ ١ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ ٪و َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
ُضارٔ بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
ا َِ ٤ُ ٟثىی ًَ َِ ٔ ٩

ُضا ُر بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة أَبُو ٔس َ٨ا َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ٔ َ
رکا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜا٨َّ ٟبٔی ٔذ إ ٔ ََّّل فٔی ٔس َ٘ا ٕ
ئٓ ِ َ
َارشبُوا فٔی اِلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة ک ُ َِّ ٠ضا َو ََّل َت ِ َ
رشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب لیضف ،اوبرکب ،ایب انسؿ ،انب ینثم ،رضار نبرمہ ،احمرب ،انب ربدیہ ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن،
دمحم نب لیضف ،رضار نب رمہ ،اوبانسؿ ،احمرب نب داثر ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم ےن ںیہمت  ااےئ زیکشمفں ےک دفرسے ربونتں ںیم ذیبن
انبےنےسعنمایکاھتوتاببسربونتںںیمویپنکیلہشنفایلزیچہنویپ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب لیضف ،اوبرکب ،ایب انسؿ ،انب ینثم ،رضار نبرمہ ،احمرب ،انب ربدیہ ،دمحم نب دبعاہلل

نبریمن،دمحمنبلیضف،رضارنبرمہ،اوبانسؿ،احمربنبداثر،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 711

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،ؿحاک ب٣ ٩د٠س ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ،حرضت اب ٩بزیسہ

و َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٪
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا َؿحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َظّٓا ََّل یُ ٔح َُّ ١ط ِیئّا َو ََّل یُ َ ِّ
اٟوزُ ٔ
َح ُ٣طُ َوک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ٔرکٕ
اٟوزُ َ
وٖ َوإ ٔ َُّّ ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٢ض ِی ُتُّ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜ
وٖ أَ ِو َ ِ
رح ْا٦
ََ
اجحج نب اشرع ،احضک نبدلخم ،ایفسؿ ،ہمقلع ،رضحت انب ربدیہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےتںیہہک ر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اںیمںیہمتربونتںںیمےنیپےسعنمرکاتاھترگمربونتںںیمالحؽ ارحاؾںیہنوہیتافرابح رہہشندیپارکےن
فایلزیچرحاؾےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،احضکنبدلخم،ایفسؿ،ہمقلع،رضحتانبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 712

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٌٍ٣ ،زٖ ب ٩واػ٣ ،١حارب ب ٩زثار ،حرضت اب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩ز ٔ
اػ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَارٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
ِّٖ بِ َٔ ٩و ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َظ ٔ
َارشب ُوا فٔی کُ ِّ١و ٔ ًَا ٕئ َُْ ِ َر أَ ََِّ ٪ل
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ُٛ ٥َ ٠ت َ َ ٧ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاِلِ َ ِ ٔ
وٖ اِلِ َ َزَ ِ ٓ ٔ ٦
رشبَ ٔة فٔی ُ ُ

رکا
َت ِ َ
رشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،رعمػ نب فالص ،احمرب نب داثر ،رضحت انب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم ےن ںیہمت ڑمچے ےک ربونتں ںیم ےنیپ ےس عنم ایک اھت وت رہ

اکیربنتںیمویپنکیلہشندیپارکےنفایلزیچرہزگہنویپ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رعمػنبفالص،احمربنبداثر،رضحتانبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رفنغریقےلموہےئربنتوتےبنزبسڑھگےافرزکلیےکربنتںیمذیبنانبےنیکاممتعنافراسمکحےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 713

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪س٠امی ٪احو٣ ،٢حاہس ،ابی ًیاقً ،بساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪اِلِ َ ِح َو َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢حاص ٔ ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی ً َٔیاقٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا٨َّ ٟبٔی ٔذ فٔی اِلِ َ ِوً َٔی ٔة َٗاُٟوا َِ ٟی َص
ض َیحٔ ُس َٓأ َ ِر َخ َؽ َُ ٟض ِ ٥فٔی ا َِ ٟح ِّز َُْ ِر ٔا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
ک ُ ُّ ١ا٨َّ ٟا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،امیلسؿ اوحؽ ،اجمدہ ،ایب ایعض ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت
ںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنربونتںںیمذیبنانبےنےسعنمرفامد اوتاحصہبرکاؾےنرعضایکہکرہآدیمےکاپسڑمچے
اکزیکشمہںیہنےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےکےئلاسڑھگےوکسجںیمرفنغریقالموہاہنوہاسیکااجزتاطعرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمع،ایفسؿ،امیلسؿاوحؽ،اجمدہ،ایبایعض،دبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 714

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ َ١
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
رش ٕ َ
رح ْا٦
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َُّ َ ١
رک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےسدہشیکرشابےکابرےںیموپاھچایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہفہرشابہکوجہشندیپارکےفہ
رحاؾےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 715

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی تحیيی اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب
رش ٕ
َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة َت ُ٘و ُُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َُّ َ ١

َ
رح ْا٦
رک َٓ ُض َو َ َ
أ ِس َ َ

ت
رحہلمنبییحی حبئیانبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعایبؿرکیتںیہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےسدہشیکرشابےکابرےںیموپاھچایگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اےہفہرشابہک وج

ہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی حبئیانبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 716

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہْر ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،حش ٩ح٠وانیً ،بس
ب ٩ح٤یس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٔیا،٪
ػاٟح ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ٩
ح و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ا٪
إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ
َو َػإ ٔ ٟح ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َوص َُو فٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َوفٔی َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ک ُ ُّ١
رح ْا٦
رش ٕ
ََ
اب ُِ ٣ش ٔرکٕ َ َ
ییحی نب ییحی ،دیعس نب وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،نسح ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ
نب دعس ،اصحل ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،ایفسؿ ،اصحل ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
اںیہندنسفںےکاسھترفاتیوقنمؽےہافرایفسؿافراصحلیکدحوثیںںیمدہشیک رشابےکابرےںیموپےنھچاکذرکںیہنےہ
افراصحلیکدحثیںیمےہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکرہہشندیپا
رکےنفایلزیچرحاؾےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دیعسنبوصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنب
اربامیہنبدعس،اصحل،ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایفسؿ،اصحل،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 717

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،طٌبہ ،سٌیس ب ٩ابوبززہ ،ابو٣وسی ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وا َُِّ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ٩
رشابّا
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وسی َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َو ٌَُ ٣ا َذ بِ ََ ٩ج َب ٕ ١إلٔ َی ا َِ ٟی َُِ ٠ُ٘ َٓ ٩ٔ ٤ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ َ ٪
ي ُِؼ َ ٍُ ٨بٔأ َ ِر ٔؿ َ٨ا يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِٔ٤ٟزِ ُر َّٔ ٩ِ ٣
رح ْا٦
اٟظٌْٔر ٔ َو َ َ
اب يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِٟب ٔ ِت ٍُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ٔرکٕ َ َ
رش ْ

ہبیتق نب دیعس ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ہبعش ،دیعس نب اوبربدہ ،اوبومیس ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
رفامےتںیہہک یبنیلصاہللہیلعفملس ےنےھجم افررضحتاعمذنبلبجریضاہللاعتٰیلہنع وکنمیےکالعہقیک رطػ اجیھبوت ںیم ےن
رعضایکاےاہللےکر اؽامہرےالعےقںیماکیرشابوجےسانبیئاجیتےہےسجزمراہکاجاتےہافراکیرشابدہشیکانبیئ

اجیتےہےسجعتباہکاجاتےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہہشنفایلزیچرحاؾےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہبعش،دیعسنباوبربدہ،اوبومیس،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 718

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،سٔیا٤ً ،٪زو سٌیس ب ٩ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َسُ ٌَ ٔ٤ط َٔ ٩ِ ٣سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
رفا َوأ ُ َرا ُظ َٗا ََ ٢و َت َلا َو ًَا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َولَّی َر َج ٍَ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ُط َو ٌَُ ٣اذّا إلٔ َی ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا َب ِّ َ
رسا َو ًَ ِّ٤َ ٠ا َو ََّل تُ ََ ِّ ٨
رشا َو َي ِّ َ
رشا ّبا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش ٔ ١یُ ِل َب ُذ َحًَّی َي ٌِ٘ ٔ َس َوا ِٔ٤ٟزِ ُر ي ُِؼ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٨
اٟظٌْٔر ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَبُو َُ ٣
وسی َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َُّ َٟ ٪ض َِ َ ٥
َّ
َّ
َ
رح ْا٦
رک ًَ ِ ٩اٟؼَّ ًَلة ٔ َٓ ُض َو َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ک ُ ُّ٣َ ١ا أ ِس َ َ

دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعفدیعسنباوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنےھجمافر
رضحتاعمذریضاہللاعتٰیل ہنعوکالعہقنمییکرطػاجیھبوتاؿےسرفام ااؿولوگںوکوخشرانھکافراؿرپآاسینرکانافراؿوکدنی
یکابںیتاھکسانافراؿوکرفنتہندالانافرریماایخؽےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنہییھبرفام ا مدفونںاافتؼےسرانہبجآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن تشپ ریھپی وت رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاسپ ولےٹ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ العہق نمی
ںیم دہش ےس اکی رشاب اکپیئ اجیت ےہ اہیں کت ہک فہ مج اجیت ےہ افر زمر رشاب وج ےس انبیئ اجیت ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اوجرشابامنزےسےبوہشرکدےفہرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعفدیعسنباوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 719

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہی٣ ،٥ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ،ٕ٠زَکیا ،ابً ٩سیً ،بیساہلل ،اب٤ً ٩ز زیس ب ٩ابی ا٧یشہ ،سٌیس ب٩
ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠و َّ
َکیَّا ُئ بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ٔی
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٗ َٕٕ ٠اَّل َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َوص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی

رسا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٌَُ ٣اذّا إلٔ َی ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢ا ِزًُ َوا اَ ٨َّ ٟ
اض َو َب ِّ َ
رسا َو ََّل ُت ٌَ ِّ َ
رفا َو َي ِّ َ
رشا َو ََّل تُ ََ ِّ ٨
رشابَْ ِ ٔن ُ٨َّ ٛا َن ِؼ َُ ٌُ ٨ض َ٤ا بٔا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َوص َُو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش ٔ ١یُ َِ ٨ب ُذ َحًَّی َي ِظ َت َّس َوا ِٔ٤ٟزِ ُر َوص َُو ٔ ٩ِ ٣اٟذُّ َرة ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِٓت ٔ َ٨ا فٔی َ َ

َو َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أ ُ ًِ ٔل َی َج َوا ٔ ٍَ ٣ا ِٟکَ ٥ٔ ٔ ٠ب ٔ َد َواتٔٔ٤طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧هی
اٟظٌْٔر ٔیُ َِ ٨ب ُذ َحًَّی َي ِظ َت َّس َٗا ََ ٢وک َ َ

َ
رک ًَ ِ ٩اٟؼَّ ًَلة ٔ
ًَ ِ ٩کُِ ٣ُ ِّ١ش ٔرکٕ أ ِس َ َ

ااحسؼ نب اربمیہ ،دمحم نب ادمح نب ایب فلخ ،زرک ا ،انب دعی ،دیبع اہلل ،انب رمع زدی نب ایب اہسین ،دیعس نب اوبربدہ ،رضحت اوبومیس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف امےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم افر رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک العہق نمی یک رطػ
اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام اولوگں وک امالؾیک رطػ البان افر اؿ وک وخش رانھک افر اؿ وک رفنت ہن دالان افرآاسین رکان افر
تقشمںیمہنڈاانلرضح تاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسںیمہ
دف رشاوبں ےک ابرے ںیم وتفی اجری رفامںیئ وج مہ نمی ںیم انب ا رکےت ےھت اکی رشاب وت عتب ےہ افر فہ دہش ےس ایتر یک اجیت ےہ
اہیں کت ہک اس ںیم اھجگ دیپا وہ اجےئ افر فہ اگڑیھ وہ اجےئ افر اکی رشاب وج اپین ںیم وگھب رک انبیئ اجیت ےہ اہیں کت ہک فہ
تخس وہ اجےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاعم املکل اےنپ نامؽ ےک اسھت اطع رفامےئ ےئگ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اسہشنفایلزیچےسعنمرفام اہکوجامنزےساغلفرکدے۔
رافی  :ااحسؼ نب اربمیہ ،دمحم نب ادمح نب ایب فلخ ،زرک ا ،انب دعی ،دیبعاہلل ،انب رمع زدی نب ایب اہسین ،دیعس نب اوبربدہ ،رضحت
اوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 720

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز زراورزی٤ً ،ارہ بُ ٩زیہ ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج ًّل
َ
رشبُوُ َ ٧ط بٔأ َ ِرؿٔض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اٟذُّ َرة ٔ
رش ٕ
َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦ج ِیظَ َ
اَ ٪و َج ِیظَ ا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟی َََ ٓ ٩ٔ ٤شأ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اب َي ِ َ

َّ
َّ
رک ص َُو َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُّ١
ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِٔ٤ٟزِ ُر َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َو ُِ ٣ش ٔ ْ
رک أَ َِ ٪ي ِش٘ ٔ َیطُ ٔ ٩ِ ٣كٔی َٔ ٨ة ا َِ ٟد َبا َٔٗ ٢اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا
ُِ ٣ش ٔرکٕ َ َ
رح ْا ٦إ ٔ ًََّ ٪ل َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َِّ ًَ ١ض ّسا َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟي ِ َ
رش ُب ا ِِ ٤ُ ٟش ٔ َ
ْع ُ ٚأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو ًُ َؼ َارةُ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
كٔی َُ ٨ة ا َِ ٟد َبا َٔٗ ٢ا ََ َ ٢

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی درافردی ،امعرہ نب زغہی ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اتسیچؿ ےس اکی
آدیمآ اافراتسیچؿ اکیرہش ےہاسآدیمےن یبنیلصاہللہیلعفملسےساسرشابےک ابرےںیموپاھچہکوج اؿ العوقںںیم یپ
اجیتیھتافرفہرشابوجےسایتروہیتےہاسرشابوکزمراہکاجات ےہوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہرشابہشنفایلےہاس
ےنرعضایک یاہںر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہہشنفایلزیچرحاؾےہویکہکنہیاہللاعتیلاکاسآدیمےکےئلفدعہےہ
ہک وج آدیم ہشن فایل زیچ ےئیپ اگ اےس اہلل اعتیل ۃنیط اابخلؽ الپںیئ ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ۃنیط
اابخلؽایکزیچےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادفزویخںاکہنیسپےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،امعرہنبزغہی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 721

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ،ابوکا ،١٣ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َوأَبُو کَا َٔٗ ١ٕ ٣اَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ

ات َوص َُو یُ ِس َٔ ُ٨٣ضا  ٥َِ ٟیَت ُِب ٥َِ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا ٓ َََ ٤
رح ْاَ ٦و َٔ َ ٩ِ ٣
رش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔی ُّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ٔرکٕ َخ ِْ ٤ز َوک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ٔرکٕ َ َ
َخة ٔ
َي ِ َ
رشبِ َضا فٔی ِاْل ٔ َ
اوبرعیب عتکی ،اوباکلم ،امحد نب زدی ،اویب ،انعف ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفملسےنرفام ارہہشنفایلزیچرمخےہافررہہشنفایلزیچرحاؾےہافرسجآدیمےنداینںیمرشابیپافرفہاساحؽںیمرمایگفہ
رشابںیمتسماھتافروتہبںیہنیکوتفہآدیمآرختںیمرشابںیہنےئیپاگ۔
رافی  :اوبرعیبعتکی،اوباکلم،امحدنبزدی،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 722

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوبرک ب ٩اسح ،ٙروح ،ابً ٩بازہ ،اب ٩جزیخٰ ،
تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٔ ٙلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ر ِوحٔ بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
رح ْا٦
ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ٔرکٕ َخ ِْ ٤ز َوک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ٔرکٕ َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ا وبرکب نب ااحسؼ  ،رفح ،انب ابعدہ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارہہشنفایلزیچرمخےہافررہہشنالےنفایلزیچرحاؾےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبرکبنباقحس،رفح،انبابعدہ،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 723

٣وسی بً٘ ٩بہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ػاٟح ب٣ ٩ش٤ار س٠یِمً ،٩ٌ٣ ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ل٠ب ،حرضت ٰ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َِم َح َّسثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ َِ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َػأ ٟحُ بِ ُِ ٣ٔ ٩ش َ٤ا ٕر ُّ
اٟشُّ ٔ ٠

ِٔ ٣ث َُ ٠ط

اصحلنبامسمریمیلس،نعم،دبعازعلسینببلطم،ومٰیسنبہبقع،رضحتومٰیسنبہبقعریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت
زگہتشدحثییکرطحہیدحثیابمرہکوقنمؽےہ۔
رافی  :اصحلنبامسمریمیلس،نعم،دبعازعلسینببلطم،رضحتومٰیسنبہبقعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہہشنفایلزیچرمخےہافررہاکیرمخرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 724

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ٗلاً ،٪بیساہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥اَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
رح ْا٦
َٗا ََ ٢و ََّل أَ ًِ٤َُ ٠طُ إ ٔ ََّّل ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ٔرکٕ َخ ِْ ٤ز َوک ُ َُّ ١خ ِ٤ز ٕ َ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اح م ،ییحی اطقؿ ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےنںیہناھکیس ااےئیبنیلصاہللہیلعفملسےکہکآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارہہشنفایلزیچرمخےہافررہرمخرحاؾےہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباح م،ییحیاطقؿ،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےنیپےکزساےکایبؿںیمہکبجفہرشابےنیپےسوتہبہنرکے۔...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابےنیپےکزساےکایبؿںیمہکبجفہرشابےنیپےسوتہبہنرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 725

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رش َب
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َخة ٔ
اٟسَ ِ ٧یا ُ ٔ
ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔی ُّ
رح ََ ٣ضا فٔی ِاْل ٔ َ
ییحینبییحی ،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا سجآدیم ےن
داینںیمرشابیپفہآرختںیمرحمفؾرکد ااجےئاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابےنیپےکزساےکایبؿںیمہکبجفہرشابےنیپےسوتہبہنرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 726

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟسَ ِ ٧یا ََٓ ٥َِ ٠یت ُِب
ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
رش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔی ُّ
َخة ٔ َٓ ٥َِ ٠ي ُِش َ٘ َضا ٗٔی َ٤َ ٔ ٟ ١إ ٔ ٟک َرٓ ٌََ ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َٔ ٨ِ ٣ضا ُ ٔ
رح ََ ٣ضا فٔی ِاْل ٔ َ
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،امکل ،انعف ،انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام ا ہک سج آدیم ےن
رشاب یپ افر اس ےن وتہب ہن یک وت فہ آدیم آرخت ںیم رحمفؾ رکد ا اجےئ اگ افر فہ اےس ںیہن یپ ےکس اگ اامؾ امکل ےس وپاھچ ایگ ہک ایک
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناسدحثیوکرموفاعرفاتیایکےہوتاامؾامکلریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ااہں۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابےنیپےکزساےکایبؿںیمہکبجفہرشابےنیپےسوتہبہنرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 727

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُوب
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
رش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔی ُّ
َخة ٔإ ٔ ََّّل أَ َِ ٪یت َ
اٟسَ ِ ٧یا َ ٥َِ ٟي ِ َ
رشبِ َضا فٔی ِاْل ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ایبدیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اسجآدیمےنداینںیمرشابیپوتفہآرختںیمںیہنیپےکساگ ااےئاسےکہکفہوتہبرکےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ایبدیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رشابےنیپےکزساےکایبؿںیمہکبجفہرشابےنیپےسوتہبہنرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 728

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،ہظا ٦اب ٩س٠امی٣ ٪دزومی ،اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ َّی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًُب َ ِی ٔس اہللٔ

انبایبرمع،اشہؾانبامیلس ؿ یموفیم،انبرججی،ومٰیس نبہبقع،انعف،انبرمع،رضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےس یبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسدبعاہللیکدحثییکرطحدحثیلقنیک۔
رافی  :انبایبرمع،اشہؾانبامیلسؿیموفیم،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہا...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 729

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابی طٌبہ ،یحٌی بً ٩بیس ،ابی ً٤ز بہزانی ،ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا َِ ٟب ِض َزان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
ک َو َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ٨ت ََب ُذ َُ ٟط أَ َّو ََّ ٢
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َّأًٟی
ًَبَّا ٕ
رشب ُ ُط إٔذَا أَ ِػ َبحَ یَ ِو َُ ٣ط ذََ ٔ ٟ
ض َي ُ٘وَّلُ ک َ َ
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ی ِ َ
َتحٔی ُئ َوا َِ َِ ٟس َو َّ
َص َٓإ ٔ ِ ٪بَق ٔ َی َط ِی ْئ َس َ٘ا ُظ ا َِ ٟداز ٔ َ ٦أَ ِو أَ ََ ٣ز بٔطٔ ٓ َُؼ َّب
َخی َوا َِ َِ ٟس إلٔ َی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة اِلِ ُ ِ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ،ایب ہبعش ،ییحی نب دیبع ،ایب رمع رہباین ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکےئلراتےکرشفعںیمذیبناپینںیموگھبدیاجیتیھتانچہچنآپیلصاہللہیلعفملساسذیبنوکاس
دؿ حبص افر رات وک یپ ےتیل ےھت رھپ اےلگدؿ افر رھپ رسیتی رات وک افر رھپ دؿ ںیم رصعکت افر ارگ رھپ یھب ھچک چب اجیت افر اس ںیم
ہشنےکآاثروہےتوتآپیلصاہللہیلعفملساخدؾوکالپدےتی اآپیلصاہللہیلعفملساےساہبدےنیاکمکحرفامےت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،ایبہبعش،ییحینبدیبع،ایبرمعرہباین،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 730

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،یحٌی بہزانی ،ابً ٩باض ،حرضت یحٌی ب ٩بہزانی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ََکوا ا٨َّ ٟب ٔ َ
ض
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
یذ ً ٔ َِ ٨س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌ َی ا َِ ٟب ِض َزان ٔ ِّی َٗا َ ٢ذ َ ُ
رشبُطُ یَ ِو َٔ ٦اَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ٨ت ََب ُذ َُ ٟط فٔی ٔس َ٘ا ٕ
َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
ئ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َِٔ ٟ ٩ِ ٣ی َٔ ٠ة ٔاَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن ٓ ََی ِ َ

َواٟث ًَُّلثَا ٔ
َص َٓإ ٔ ََِ ٓ ٪ـ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ َط ِی ْئ َس َ٘ا ُظ ا َِ ٟداز ٔ َ ٦أَ ِو َػ َّبطُ
ئ إلٔ َی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحیرہباین،انبابعس،رضحتییحینبرہباینریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکولوگںےنرضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاسےنمذیبناکذرکایکوترضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ار اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےکےئلزیکشمےںیمذیبنایترایکاجاتاھتہبعشےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملساسذیبنوک اوماریکراتوکےتیپےھترھپآپیلص
اہللہیلعفملساےس اومارےکدؿافرلگنمےکدؿرصعکتےتیپ ےھترھپارگاسںیمےسھچکچباجاتوتاخدؾوکالپدےتیےھت ااےس
اہبدےتی۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحیرہباین،انبابعس،رضحتییحینبرہباینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 731

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزہی ،٥ابوبرک ،ابوَکیب ،اسح ،ٙابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابی ً٤ز ،حرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥واُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َوأَب ٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َِٟ ٍُ َ٘ ٨طُ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ِاْل َ َ
ئ َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُ٣زُ بٔطٔ َٓ ُی ِش َقی أَ ِو یُ َض َز ُاٚ
رشب ُ ُط ا َِ ٟی ِو ََ ٦وا َِ َِ ٟس َو َب ٌِ َس ا ِٔ َِ ٟس إلٔ َی ََ ٣شا ٔ
اٟزَّب ٔ ُ
یب ٓ ََی ِ َ

اوبرکبنبایب ہبیش،اوبرکبی ،ااحسؼنباربمیہ،اوبرکب ،اوبرکبی،ااحسؼ،اوباعمفہی،اشمع،ایبرمع،انبابعس ،رضحتانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللےکےئلشمشکاپینںیموگھبیئاجیتیھتاسدؿےتیپرھپاےلگدؿافر
رھپرسیتےدؿاشؾکتآپیلصاہللہیلعفملساےسےتیپےھترھپےنیپاک ااہبےناکمکحرفامےت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربمیہ ،اوبرکب ،اوبرکبی ،اقحس ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب رمع ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 732

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع ،یحٌی ،ابوً٤ز ،ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٣َ ٪شا ُئ َّ
یب فٔی ِّ
رشبَ ُط َو َس َ٘ا ُظ
اٟش َ٘ا ٔ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َ ٔ
رشب ُ ُط یَ ِو َُ ٣ط َوا َِ َِ ٟس َو َب ٌِ َس ا ِٔ َِ ٟس َٓإٔذَا ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط اٟزَّب ٔ ُ
ئ ٓ ََی ِ َ
َٓإ ٔ ََِ ٓ ٪ـ ََ ١ط ِی ْئ أَ َص َزا َٗ ُط
ااحسؼنباربامیہ ،رجری،اشمع،ییحی،اوبرمع،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےک ےئل شمشک زیکشمے ںیم وگھبیئ اجیت یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس دؿ اےس ےتیپ رھپ اےلگ دؿ افر رھپ اس ےک دعب
اسےساےلگدؿبجاشؾوہیتوتآپیلصاہللہیلعفملساےسےتیپافرالپےتافرارگھچکچباجیتوتاےساہبدےتی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،ییحی،اوبرمع،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 733

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ،ابوخ ،ٕ٠زَکیا بً ٩سیً ،بیساہلل ،زیس ،ابوً٤ز٧ ،دعی ،حرضت یحٌی ٧دعی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی أَبٔی ًُ ََ ٤ز اَ ٨َّ ٟدع ٔ ِّی
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
و ٪أَْمُتْن َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢إَّٔ٧طُ ََّل َي ِؼُ ُ٠ح
َٗا ََ ٢سأ َ َِ َٗ ٢و ْ ٦ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
رشائ َٔضا َواِّ ٟت َح َارة ٔ ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُِ ٣شَ ٤ُ ٔ ٠
ض ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َو ٔ َ

َ
رف ث ُ َّ٥
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
بَ ِی ٌُ َضا َو ََّل ٔ َ
رشا ُؤ َصا َو ََّل اِّ ٟت َح َارةُ ٓ َٔیضا َٗا َََ ٓ ٢شأُٟو ُظ ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٓ َ٘ا ََ َ ٢
یب َو َ٣ائْ
ئ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓأُصِز ٔ َی ٙث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔ ٔش َ٘ا ٕ
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ فٔی َح َ٨ات ََٔ ٥و َنْ٘ٔر ٕ َوزُبَّا ٕ
ئ َٓ ُح ٌٔ َٔ ٓ ١یطٔ َزب ٔ ْ
َر َج ٍَ َو َٗ ِس َ َ ٧ب َذ ْ َ ٧
َٓ ُح ٌٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ١
َرش َب َو َس َقی َٓ َ٤َّ ٠ا
ک َوَِ ٟی ََ ٠تطُ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِ٘ َب ََ ٠ة َو ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َحًَّی أَ َِ ٣سی ٓ َ ٔ
اِ ٠ٟی َٔٓ ١أ َ ِػ َبحَ ٓ َ ٔ
َرش َب ٔ٨ِ ٣طُ َی ِو َ٣طُ ذََ ٔ ٟ
أَ ِػ َبحَ أَ ََ ٣ز ب ٔ َ٤ا بَق ٔ َی ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأُصِز ٔ َیٙ

دمحمنبادمح،اوبفلخ،زرک ا نبدعی،دیبعاہلل،زدی ،اوبرمع،یعخن،رضحتییحی یعخنریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکولوگںےن
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رشاب یک رخدی فرففتخ افر اس یک اجترت ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ارشابیکہنرخدیفرفتخدرتسےہافرہنیہاسیکاجترتاجزئےہرافیےتہکںیہہکولوگںےنرھپ
ذیبن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس ںیم ےلکن رھپ بج
آپیلصاہللہیلعفملسفاسپرشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبرکاؾںیمےسھچکولوگںےنزبسڑھگفں،زکلیےک
ےلیھٹگافردکفےکوتےبنںیمذیبن انبیئوہیئیھتآپیلصاہللہیلعفملسےناسےکابرےںیممکحرفام اہکاےساہبد ااجےئرھپآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی زیکشمے ںیم ذیبن انبےن ےک ابرے ںیم رفام ا وت زیکشمے ںیم شمشک افر اپین ڈاال ایگ افر رات رھب اےس
وگھبےئراھکرھپحبصوکآپ یلصاہللہیلعفملس ےن ایپ افرالپ ارھپرسیتےدؿیک حبصوک اسںیم ےسوجذیبنچبیئگاےس اہبدےنیاک مکح
رفام اوتاےساہبد اایگ۔
رافی  :دمحمنبادمح،اوبفلخ،زرک انبدعی،دیبعاہلل،زدی،اوبرمع،یعخن،رضحتییحییعخنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 734

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفورٗ ،اس ،٥ابٓ ٩ـ ١حسانی ،ث٤ا٣ہ اب ٩حزٗ ٪ظْری ،حرضت ث٤ا٣ہ ب ٩حزٗ ٪ظْری

یت
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا ُِ ٟح َّسان ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حزِ ٕ ٪ا ُِ٘ ٟظَ ْ ِر َّٔی َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ًَائٔظَ َة ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟبٔی ٔذ ٓ ََس ًَ ِت ًَائٔظَ ُة َجارٔیَ ّة َح َب ٔظ َّی ّة َٓ َ٘اَِ ٟت َس َِ ١ص ٔذظ ٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِ٨ب ٔ ُذ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ا َِ ٟح َب ٔظ َّی ُة ُُ ٨ِ ٛت أَِ٧ب ٔ ُذ َُ ٟط فٔی ٔس َ٘ا ٕئ َّٔ ٩ِ ٣
رش َب ٔ٨ِ ٣طُ
اِ ٠ٟی َٔ ١وأُؤٛیطٔ َوأ ُ ًَ ُِّ ُ٘ ٠ط َٓإٔذَا أَ ِػ َبحَ َ ٔ
ابیشؿنبرففخ،اقمس،انبلضفدحاین،ہماہمانبزحؿریشقی،رضحتہماہمنبزحؿریشقیرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسالماقتیکافراؿےسذیبنےکابرےںیموپاھچوترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےنہشبحیکاکیابدنی
وکولبا اافررفام ااسابدنیےسوپوھچویکہکنہیابدنیر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکےئلذیبنانب ارکیتیھتوتفہیشبحابدنیےنہکیگل
ہکںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلراتوکزیکشمےںیمذیبنوگھبیتافراساکہنمابدنھرکاےس اکٹلد ارکیتیھتوتبجحبصوہیت
وتآپیلصاہللہیلعفملساسںیمےسیپےتیلےھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اقمس،انبلضفدحاین،ہماہمانبزحؿریشقی،رضحتہماہمنبزحؿریشقی

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

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 735

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زیً ،بساٟوہاب ث٘فی ،یو٧ص ،حش ،٩حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

رشبُطُ ً ٔظَ ّ
ائ َو٨ِ َ ٧ب ٔ ُذ ُظ ً ٔظَ ا ّئ
٨ِ َ ٧ب ٔ ُذ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔس َ٘ا ٕ
ئ یُوكَی أَ ًِ ًَل ُظ َو َٟطُ ًَزِ ََّل ُئ ٨ِ َ ٧ب ٔ ُذ ُظ ُ ُِس َو ّة ٓ ََی ِ َ
رشب ُ ُط ُ ُِس َو ّة
ٓ ََی ِ َ
دمحم نب ینثم زنعی ،دبعاولاہب یفقث ،ویسن ،نسح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک ےئل اکی
زیکشمےںیمذیبن انبےتےھتافراسزیکشمےےکافرپےکہصحوکابدنھدےتیےھتافراسزیکشمےںیم اارخےھتحبصوکمہذیبن
وگھبےتوتاشؾوکآپیلصاہللہیلعفملسیپےتیلافراشؾوکذیبنوگھبےتوتحبصوکآپیلصاہللہیلعفملسیپےتیلےھت۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعی،دبعاولاہبیفقث،ویسن،نسح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 736

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز ،اب ٩ابی حاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ز ًَا أَبُو أ ُ َس ِی ٕس

َّ
َّ
َّ
وض َٗا ََ ٢س ِض ْ١
ْع ٔسطٔ َٓکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَتُ ُط یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َخاز ٔ َُ ٣ض َِ ٥وه ٔ َی ا ٌَِ ٟزُ ُ
اٟشأًس ُّٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ُ ِ
ت َّٔ ٩ِ ٣
و٣َ ٪ا َس َ٘ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِن َ٘ ٌَ ِت َٟطُ َت ََ ٤زا ٕ
اِ ٠ٟی ٔ ١فٔی َت ِو ٕر َٓ َ٤َّ ٠ا أَک َ ََ ١س َ٘ ِت ُط إٔیَّا ُظ
َت ِس ُر َ
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی ،انب ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبادیس اسدعی ےن اینپ
اشدی ںیم ر اؽ اہللیکدتوت یک رضحت اوبادیس یک ویبی یہاسدؿ اکؾ رک ریہ یھت افردنہل یھب فیہ یھت رضحت لہس ےنہک ےگل
ہک ماجےتنوہہکاسےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکایکالپ ااھتراتوکاسےناکیڑبےایپہلںیمھچکوجھکررںیوگھبدیںیھت

وتبجآپیلصاہللہیلعفملساھکےنےسافرغوہےئوتاسےنفیہوگھبیئوہیئوجھکرںیآپیلصاہللہیلعفملسوکالپدںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،انبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 737

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بسٟزح ،٩٤ابی حاز ،٦حرضت سہ ١رف٣اےت ہیں ٛہ ابواسیس ساًسی

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض ًّل َي ُ٘وَّلُ أَتَی أَبُو أ ُ َس ِی ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
اٟشأًس ُّٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ٤َّ ٠َ َٓ ١ا أَک َ ََ ١س َ٘ ِت ُط

إٔیَّا ُظ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعرلنمح،ایباحزؾ،رضحتلہسرفامےتںیہہکاوبادیساسدعیر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختم
ںیمآےئافراوہنںےنر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسوکدتوتدیافررھپذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکیکنکیلاسںیمہیذرک
ںیہنہکبجآپیلصاہللہیلعفملساھکےنےسافرغوہےئوتاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسوکذیبنالپ ا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعرلنمح،ایباحزؾ،رضحتلہسرفامےتںیہہکاوبادیساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 738

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم ،اب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
یِم َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی أَبَا ُ ََّش َ
و َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
رفَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
اٟل ٌَا ٔ ٦أَ َ٣اث َ ِت ُط ٓ ََش َ٘ ِت ُط
َس ٌِ ٕس ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َٗا َ ٢فٔی َت ِو ٕر ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َح َارة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ک
َتد ُُّؼ ُط ب ٔ َذَ ٔ ٟ

دمحم نب لہس یمیمت ،انب ایب رممی ،دمحم اوباسغؿ ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی
وقنمؽ ےہ افر اس ںیم رھتپ ےک ایپےل اک ذرک ےہ ہک بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس افرغ وہےئ وت رضحت لہس ےن
وگھبیئوہیئاؿوجھکرفںوکاخصوطررپرصػآپیلصاہللہیلعفملسوکالپ ا۔
رافی  :دمحمنبلہسیمیمت،انبایبرممی،دمحماوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعس،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 739

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم ،ابوبرک ب ٩اسح ،ٙابوبرک ،اب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩رطٖ ،ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦حرضت
سہ ١ب ٩سٌس

َّ َ
َّ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩س ِض َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِیَ َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا
یِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
رط ٕ
َک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ٖ أَبُو ُ ََّش َ
ا ٪أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
َ
َ
َرخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓأ ََ ٣ز أَبَا أ ُ َس ِی ٕس أَ ِ ٪یُ ِز ٔس َ ١إَِٔ ٟی َضا َٓأ ِر َس َ ١إَِٔ ٟی َضا َٓ َ٘ ٔس َِ ٣ت َٓ َ٨زََِ ٟت فٔی أ ُ ُج ٔ ٥بَىٔی َساً َٔس َة ٓ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َجائ َ َضا ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َٓإٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة َُ ِّٜ ٨َ ٣ش ْة َرأ ِ َس َضا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ ََّ ٤َ ٠ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یَ ٩ِ ٣َ ٩ص َذا َٓ َ٘اَِ ٟت ََّل َٓ َ٘ا ُٟوا َص َذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ک َٗا َِ َٗ ٢س أَ ًَ ِذتُ ٔک ٔ٣ىِّی َٓ َ٘ا ُٟوا ََ ٟضا أَ َت ِسرٔ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت أًَُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
ک َٗا ََ ٢س ِض َْٓ ١أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جائ َ ٔک َ ٔ ٟی ِد ُل َب ٔک َٗاَِ ٟت أََ٧ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِط َقی ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ
َخ ِج ُت َُ ٟض ِ ٥صَ َذا ا َِ َ٘ ٟس َح
یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َحًَّی َجََ ٠ص فٔی َس٘ٔی َٔ ٔة بَىٔی َساً َٔس َة ص َُو َوأَ ِػ َحاب ُ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢
اس٘ ٔ َ٨ا َ ٔ ٟش ِض َٕٗ ١ا ََٓ ٢أ ِ َ
َ
َ
ک ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
ک ا َِ َ٘ ٟس َح ٓ َ ٔ
َرشبِ َ٨ا ٓ ٔیطٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥ا ِس َت ِوصَ َب ُط َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َخ َد َ٨َ ٟا َس ِض ْ ١ذََ ٔ ٟ
َٓأ ِس َ٘ ِی ُت ُض ِٔ ٓ ٥یطٔ َٗا َ ٢أَبُو َحازَٔٓ ٕ ٦أ ِ َ
١
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔٓ ََوصَ َبطُ َُ ٟط َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِ ٔ
اس٘ ٔ َ٨ا یَا َس ِض ُ
رک بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َِ ٢
دمحم نب لہس یمیمت ،اوبرکب نب ااحسؼ ،اوبرکب ،انب ایب رممی ،دمحم نب رطمػ ،اوباسغؿ ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس رفامےت ںیہہک
ر اؽ اہلل ےکاسےنم رعب یک اکی تورت اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رضحت اوبادیس وک مکح رفام ا ہک اس تورت یک
رطػاجؤ۔
رافی  :دمحمنبلہسیمیمت،اوبرکبنباقحس،اوبرکب،انبایبرممی،دمحمنبرطمػ،اوباسغؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس

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

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسذیبنےکایبؿںیمہکسجںیمدشتہندیپاوہیئوہافرہنیہاسںیمہشندیپاوہاوہوتفہالحؽےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 740

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحبًٔ ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
یذ َوا ِ٤َ ٟا َئ َو َّ
اب ک ُ َّ٠طُ ا َِ ٌَ ٟش ََ ١وا٨َّ ٟب ٔ َ
ا٠ٟب َ َن
اٟرش َ
َس َ٘ ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔ َ٘ َسؤی َص َذا َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

اےنپاسایپےلےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکےنیپیک ماؾزیچںیینعیدہشافرذیبنافراپینافردفدھالپ اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،افعؿ،امحدنبہملس،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھےنیپےکوجازںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
دفدھےنیپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 741

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ُبری ،ابوطٌبہ ،ابواسحا ،ٚبزاء

ئ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
ی٤َّ َٟ ٙا
اٟؼ ِّس ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َخ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ة إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ََ ٣ز ِرَ٧ا ب ٔ َزا َٕ َو َٗ ِس ًَ ٔل َع َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ
ٔیت
َرش َب َحًَّی َرؿ ُ
َٗا ََ َٓ ٢حَِ ٠ب ُت َُ ٟط ُِ ٛث َب ّة َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن َٓأ َ َت ِی ُت ُط ب ٔ َضا ٓ َ ٔ
دیبع اہلل نب اعمذ ربغی ،اوبہبعش ،اوبااحسؼ ،رباء ،اوبرکب دصقی ،رضحت رباء ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب دصقی
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفام ا بج مہ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےک اسھت ہکم ےس رجہترک ےکدمہنی ونمرہیک رطػ ےلکن وت امہرا
اکی رچفاےہ ےک اپس ےس زگر وہا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایپس یگل وہیئ یھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

ںیہ ہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلوھتڑااسدفدھدفاہافرآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےلرکاحرضوہاوتآپ
ےنایپاہیںکتہکںیموخشوہایگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربغی،اوبہبعش،اوبااحسؼ،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
دفدھےنیپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 742

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابو اسحا ٚہ٤سانی ،حرضت بزاء

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َي ُ٘و َ٤َّ َٟ ٢ا أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ة إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓأ َ ِت َب ٌَطُ

َّ
َّ
رف ُس ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز َُ اہللَ لٔی َو ََّل
ُرسا َٗ ُة بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ُٔ ٩ج ٌِ ُظ َٕٗ ٥ا َََ ٓ ٢س ًَا ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠شا َخ ِت َ َ
ُض َک َٗا َََ ٓ ٢س ًَا اہللَ َٗا َٔ ٌََ ٓ ٢ل َع َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠زوا ب ٔ َزاعٔی َُ ََٗ ٥ٕ ٨ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
یَٓ ٙأ َ َخ ِذ ُت
اٟؼ ِّس ُ
أَ ُ ُّ
ٔیت
َرش َب َحًَّی َرؿ ُ
َٗ َس ّحا َٓ َحَِ ٠ب ُت ٓ ٔیطٔ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٛ ٥َ ٠ث َب ّة َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن َٓأ َ َت ِی ُت ُط بٔطٔ ٓ َ ٔ

دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼہاین،رضحترباءرفامےتںیہہکبجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسہکم
ہمرہم ےس دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت رساہق نب امکل مشعج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اعتبق رکےن اگل رضحت رباء رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسےکےئلدبداعرفامیئوتاساکوھگڑادسنھایگرساہقےنرعضایکآپیلصاہللہیلعفملسریمے
ےئل اہلل اعتیل ےس داع رفامںیئ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہؤں اگ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ ےن اہلل ےس داع یک
رافیےتہکںیہہکرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکایپسیگلافررکبویںےکاکیرچفاےہےکاپسےسزگروہارضحتاوبرکبریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی ایپہل ایل افر اس ںیم ر اؽ اہلل ےک ےئل دفدھ دفاہ افر فہ دفدھ ےل ےک ںیم آپ یلص اہلل
ہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاوتآپیلصاہللہیلعفملسےنفہدفدھایپاہیںکتہکںیموخشوہایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼہاین،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

دفدھےنیپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 743

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،زہْر ب ٩رحب ،ابً ٩باز ،ابوػٔوا ،٪یو٧ص ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
ا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُ ُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی َِ ٟی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔطٔ بٔإٔیَ ٔ ٠یا َئ بٔ َ٘ َس َحْ ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣خ ِ٤ز ٕ َو َٟب َ ٕن َٓ َ٨وَ زَ
َّ
إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا َٓأ َ َخ َذ َّ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
ُک
ٔرطة َِٔ ٟو أَ َخ ِذ َت ا َِ ٟد َِ ٤ز ُ ََو ِت أ ُ َّ٣ت َ
ا٠ٟب َ َن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ٔجبِرٔی ُ
اٟش ًَل ٦ا َِ ٟح ُِ ٤س ِ أ ٟذی َص َسا َک َ ِ ٔ٠ِ ٔ ٟ

دمحمنبابعد ،زریہنب رحب ،انبابعد،اوبوفصاؿ،ویسن ،زرہی،انبر بی،اوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرعماجیک
رات تیب ادقملس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی رشاب افر اکی دفدھ اک ایپہل ال ا ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
دفونںیکرطػداھکیافررھپدفدھاکایپہلےلایلرضحتربجالیئےنآپیلصاہللہیلعفملسےساہک ماؾرعتںیفیاساہللےک ےئل
ںیہہکسجےنآپیلصاہللہیلعفملسوکرطفتیکدہاتی اطعرفامیئارگآپیلصاہللہیلعفملسرشاباکایپہلےلےتیلوتآپ یلص
اہللہیلعفملسیکاتمرمگاہوہاجیت۔
رافی  :دمحمنبابعد،زریہنبرحب،انبابعد،اوبوفصاؿ،ویسن،زرہی،انبر بی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
دفدھےنیپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 744

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش ٩ب ٩اًْن ،١ٌ٘٣ ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
َک بٔإٔیَ ٔ ٠یا َئ
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ،زرہی،دیعس نب ر بی ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع
فملسیکدختمںیمالےئےئگرھپذموکرہدحثییکرطحدحثیایبؿیکافراسںیمتیبادقملساکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،زرہی،دیعسنبر بی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیبنافرربونتںوکڈےنکھےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ذیبنافرربونتںوکڈےنکھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 745

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بس ب ٩ح٤یس ،ابوًاػ ،٥اب٣ ٩ثىی ،ؿحاک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز ب٩
ًبساہلل ،حرضت ابوح٤یس ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕٗ ٥ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟـحَّا ُک أَ ِخب َ َرَ٧ا
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ُح َِ ٤ی ٕس اَّ ٟشأًس ُّٔی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ َسحٔ َٟب َ ٕن ٔ ٩ِ ٣أ٘٨َّ ٟی ٍٔ َِ ٟی َص َُ ٣د َّّ ٤زا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّّل َخ َِّ ٤ز َتطُ َوَِ ٟو َت ٌِزُ ُق ًََِ ٠یطٔ ًُو ّزا َٗا َ ٢أَبُو حُ َِ ٤ی ٕس إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ َٔ ٣ز
اب أَ ُِ ٪ت َِِِ ٟ ََٙ ٠ی ًّل
بٔاِلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة أَ ِ ٪تُ َوٛأ ََِ ٟی ًّل َوبٔاِلِ َبِ َو ٔ

زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دبع نبدیمح ،اوباعمص ،انب ینثم ،احضک ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اوبدیمح ریض اہلل
اعتٰیلہنعاسدعیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمتقیعےکاقمؾےساکیدفدھاکایپہلےلرک
آ افہایپہلڈاکھوہاںیہناھتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااسایپہلوکڈاھاکنویکںںیہنارگہچزکلییکاکیآڑیہےساسوک
ڈکھ دےتی رضحت اوبدیمح رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رات وک زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ اک افر رات وک درفازفں وک دنب ر ےنھ اک مکح
رفام ا۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دبع نب دیمح ،اوباعمص ،انب ینثم ،احضک ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ،رضحت اوبدیمح
اسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ذیبنافرربونتںوکڈےنکھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 746

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩زی٨ار  ،روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،زَکیا ب ٩اسح ،ٙابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت ابوح٤یس ساًسی

رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط
و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َو َز َ ٔ
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟشأًس ُّٔی أََّ٧طُ أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ َس ٔح َٟب َ ٕن بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َ٢

َکیَّا ُئ َٗ ِو َ ٢أَبٔی ُح َِ ٤ی ٕس ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َک َز َ ٔ
َو ََ ٥ِ ٟی ِذ ُ ِ

اربامیہ نب دانیر  ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،زرک ا نب ااحسؼ  ،اوبزریب ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم دفدھ اک اکی ایپہل ال ےئ افر رھپ ایسرطح دحثی ذرک یک افر اس ںیم رات اک
ذرکںیہنےہ۔
رافی  :اربامیہ نب دانیر  ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،زرک ا نب اقحس ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ،رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ذیبنافرربونتںوکڈےنکھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 747

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
یک َ٧ب ٔ ّ
یذا
َاس َت ِش َقی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََّل َن ِش٘ ٔ َ
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠

َ ١ي ِش َعی َٓ َحا َئ بٔ َ٘ َس ٕح ٓ ٔیطٔ َ٧بٔیذْ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّّل َخ َِّ ٤ز َت ُط َوَِ ٟو
َرخ َد اَّ ٟز ُج ُ
َٓ َ٘ا َ ٢بَل َی َٗا ََ َ ٓ ٢
َرش َب
َت ٌِزُ ُق ًََِ ٠یطٔ ًُو ّزا َٗا َٔ َ ٓ ٢
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل
یلصاہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھتآپیلصاہلل ہیلع فملس ےناپین بلطرفام ا وتاکی آدیمبیعرض ایکاےاہلل ےک ر اؽایک مہآپ
یلصاہللہیلعفملسوکذیبنالپںیئآپےنرفام ااہںوتفہآدیمدفڑاتوہات الافراکیایپہلےلرکآ اسجںیمذیبنیھتر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ا مےناےسڈاھاکنویکںںیہنارگہچاکیزکلییہاسرپرھکدیاجیترافیےتہکںیہہکرھپآپےنفہذیبنیپیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ذیبنافرربونتںوکڈےنکھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 748

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪ابوػاٟح ،جابز بً ٩بساہلل،

اَ ٪وأَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١يُ َ٘ا َُٟ ٢طُ أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ُح َِ ٤ی ٕس بٔ َ٘ َس ٕح َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن ٔ ٩ِ ٣أ٘٨َّ ٟی ٍٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّلَ َخ َِّ ٤ز َت ُط َوَِ ٟو َت ٌِزُ ُق ًََِ ٠یطٔ ًُو ّزا
امثعؿنبایبہبیش،رجری ،ا شمع،اوبایفسؿ،اوباصحل ،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجرب رفامےتںیہہکاکیآدیم ےسج اوبدیمحاہک اجاتےہ
فہ تقیع ےک اقمؾ ےس دفدھ اک اکی ایپہل ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اوبدیمحےسرفام اہک مےناےسڈاکھویکںںیہنمکازمکاسےکرعضرپاکیزکلییہرھکدیاجیت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوبایفسؿ،اوباصحل،اجربنبدبعاہلل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اےتفتقربونتںوکڈاھےنکنزیکشمفںےکہنمابدنےنھدرفازفںوکدنبرکےنرچاغاھجبؿ...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 749

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابوزبْر ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اب َوأَك ِ ٔٔئُوا ا ِّٟرسا َد َٓإ ٔ ََّّ ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََُّ ُ ٢لوا ِاْلَٔ٧ا َئ َوأَ ِو ُٛوا ِّ
اََّ ٪ل یَ ُح ُّ١
اٟظ ِی َل َ
اٟش َ٘ا َئ َوأَُُِ٘ ٔ ٠وا ا َِ ٟب َ
َ
َّ
ٕ إّٔ َ ٧
ٔس َ٘ ّ
اس َ ٥اہللٔ ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِٓ ١إ ٔ َّ٪
ائ َو ََّل َي ِٔ َت ُح بَا ّبا َو ََّل یَٔ ِٜظ ُ
َک ِ
ائ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِس أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإَّٔل أَ َِ ٪ي ٌِزُ َق ًَل َی إَٔ٧ائٔطٔ ًُو ّزا َو َی ِذ ُ َ
اب
ا َِ ُٔ ٟو ِي ٔش َ٘ َة ُت ِ ٔ
َک ُٗت َ ِی َب ُة فٔی َحسٔیثٔطٔ َوأَُُِ٘ ٔ ٠وا ا َِ ٟب َ
رض ًَُ ٦ل َی أَصِ ٔ ١ا ِٟب َ ِیتٔ بَ ِی َت ُض َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل  ،دمحم نب رحم ،ثیل ،اوبزریب ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک  م اےنپ

ربونتں وک ڈاھکند ا رکف افر زیکشمفں ےک ہنم ابدنھ د ا رکف افر درفازہ دنب رکایل رکف افر رچاغ اجھبد ارکف ویکہکن اطیشؿ زیکشمفں وک
ںیہنوھکاتلافردرفازے وکیھبںیہنوھکاتلافرڈےکھوہےئربنتاکڈنکھیھبںیہنااتراتافرارگ مںیمےسیسکوکڈےنکھےکےئلھچک
ہنےلموترصػربنترپاسےکرعضرپاکیزکلییہرھکدیاجےئافراہللاعتیلاکانؾیھبےلےلوتا ےسیہرکاناچےئہویکہکنوچاہ
اب)ینعیدرفزہدنبرکےناکذرکںیہنایک۔
ولوگںےکرھگالجداتیےہہبیتقےناینپدحثیںیم( َف َأعْل ِ ُقوا ْ َ
اا َ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 750

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابوزبْر ،حرضت جابز

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ئ
َک َت ٌِز ٔ َیف ا ٌُِ ٟوز ٔ ًَل َی ِاْلَٔ٧ا ٔ
َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وأَ ِٔٔ ٛئُوا ِاْلَٔ٧ا َئ أَ ِو َخ ِّ٤زُوا ِاْلَٔ٧ا َئ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ییحینبییحی،امکل،اوبزریب،رضحتاجربےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسہیدحثیایسرطحرفاتییکےہ ااےئاسےکہکاسںیم
ال َي َاء)ربونتںوکڈاھکند ارکفےکاافلظںیہاسںیمربونتںرپزکلیےکر ےنھاکذرکںیہنےہ۔
ال َ ايئَ َأ ْفخَم ّ ُِرفا ْ ِٔ ا
( َف َأ ْک ِف ُیوا ْ ِٔ ا
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 751

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْر ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل،

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُُِ٘ ٔ ٠وا

اب ٓ ََذ ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َّ
رض ًَُ ٦ل َی أَصِ ٔ ١ا ِٟب َ ِیتٔ ث َٔیابَ ُض ِ٥
اِ ٠ٟیثٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢و َخ ِّ٤زُوا ِاْلَ ٔ ٧ی َة َو َٗا َُ ٢ت ِ ٔ
ا َِ ٟب َ
َ

ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
ال ِب َت َة اک ذرک ےہ افر
فملس ےن اراشد رفام ا  م اےنپ درفازہ وک دنب رکف افر رھپ ثیل یک دحثی لقن یک  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم َخم ّ ُِرفا ْٓ ا
رافیےنہییھباہکےہہکاسںیمہیےہہکوچاہرھگفاولںےکڑپکفںوکالجداتیےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 752

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رض ُ ٦ا ِٟب َ ِی َت ًَل َی أَصِٔ٠طٔ
بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َِ ٥و َٗا ََ ٢وا َِ ُٔ ٟو ِي ٔش َ٘ ُة ُت ِ ٔ
دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییک
رطحرفاتیلقنرکےتںیہافراسدحثیںیمےہہکوچاہرھگفاولںوکالجداتیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 753

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ ِو أَ َِ ٣ش ِیت ُُِّٔ َُٜٓ ٥وا ٔػب ِ َیآَ ٥ِ َُٜ٧إ ٔ ََّّ ٪
اُ ٪ج ِ٨حُ َّ
رش ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ َٓإٔذَا
اٟظ ِی َل َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
اَ ٪ی َِ ٨ت ٔ ُ
اس َ ٥اہللٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
َذ َص َب َسا ًَ ْة َّٔ ٩ِ ٣
َ ُ
َقبَ٥ِ ُٜ
اٟظ ِی َل َ
َِکوا ِ
اِ ٠ٟی َٔ َٓ ١د ُّ٠وص َُِ ٥وأَُُِ٘ ٔ ٠وا اِلِ َبِ َو َ
اب َواذ ُ ُ
اَّ ٪لَ َي ِٔ َتحُ بَا ّبا ُّ٘ ٠َ ِِ ٣ا َوأ ِوٛوا ٔ َ

اس َ ٥اہللٔ َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت ٌِزُ ُؿوا ًََِ ٠ی َضا َط ِیئّا َوأَك ِ ٔٔئُوا ََ ٣ؼابٔی َح٥ِ ُٜ
َِکوا ِ
َِکوا ِ
اس َ ٥اہللٔ َو َخ ِّ٤زُوا آَ ٔ ٧ی َتَ ٥ِ ُٜواذ ُ ُ
َواذ ُ ُ
ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ،انبرججی،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج
راتاکادنریھا ااشؾوہاجےئوت ماےنپوچبںوکابرہےنلکنہند ارکفویکہکناطیشؿاسفتقےتلیھپںیہرھپبجراتیکاکیڑھگیزگر
اجےئ وت رھپ اںیہن وھچڑ ےتکس ںیہ افر درفازفں وک دنب رکایل رکف افر اہلل اک انؾ ےل ایل رکف ویکہکن اطیشؿ دنب درفازے وک ںیہن وھکاتل افر
زیکشمفںےکہنماہللاکانؾےلرکابدنھد ارکفافراہللاکانؾےلرکاےنپربونتںوکڈاھکند ارکفارگہچاؿرپیسکزیچیکآڑیہرھک
دفافر ماےنپرچاغاھجبد ارکف۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ،انبرججی،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 754

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار  ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
َّ
اس َ ٥اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َِکوا ِ
َي ُ٘وَّلُ ِ َ ٧ح ّوا ٔ٤َّ ٣ا أَ ِخب َ َر ًَ َلائْ إَّٔل أَُ َّ ٧ط ََّل َي ُ٘و ُ ٢اذ ُ ُ

ااحسؼ نب وصنمر ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،رمعف نب دانیر  ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ افر رھپ ذموکرہ
ّللََّعَّ َف َ َّ
ج)ینعی ماہللاکانؾےلایلرکفےکاافلظذموکرںیہن
اْسا ِ
دحثیلقنیکیئگافراسدحثیںیم(ا ْذرُکُفا ْ َ
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ،انبرججی،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم اب دنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 755

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا٧ ٪وٓلی ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخً ،لاء٤ً ،زو ب ٩زی٨ار  ،حرضت اب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک َوا َیةٔ
اػ ٕ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ئ َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َر ِو ٕح

ادمحنبامثعؿون،یل،اوباعمص،انبرججی،اطع ء،رمعفنبدانیر،رضحتانبرججیریضاہللاعتٰیلہنعےناسدحثیابمرہکوکاطعافر
رمعفنبدانیرےسرفحیکرفاتییکرطحلقنایکےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿون،یل،اوباعمص،انبرججی،اطعء،رمعفنبدانیر،رضحتانبرججیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 756

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْر ،ابوزبْر ،جابز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُ ِز ٔسُ٠وا ٓ ََوا ٔط َیَ ٥ِ ُٜو ٔػب ِ َیا ٥ِ َُٜ٧إٔذَا َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َحًَّی
اٟظ َیاكْٔ َن َت َِ ٨بٌ ُٔث إٔذَا َُابَ ِت َّ
ئ َٓإ ٔ ََّّ ٪
ئ
اٟظ ُِ ٤ص َحًَّی َت ِذ َص َب َٓ ِح َُ ٤ة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َت ِذ َص َب َٓ ِح َُ ٤ة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  ارج رغفب وہ اجےئ وت  م اےنپ اجونرفں افر وچبں وک ہن وھچڑفں اہیں کت ہک اشؾ اک
ادنریھا اجات رےہ ویکہکن ایشنیط  ارج ےک رغفب وہےت یہ وھچڑ د ے اجےت ںیہ اہیں کت ہک اشؾ اک ادنریھا افر ایسیہ متخ وہ
اجےئ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونت ں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 757

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ٩٤سٔیا ،٪ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ُز َصْ ِر ٕ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ایفسؿ ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس زریہ یک دحثی یک رطح دحثی
لقنرکےتںیہ
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 758

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،ہاط ٥بٗ ٩اسٟ ،٥یث ب ٩سٌس ،یزیس بً ٩بساہلل ب ٩اسا٣ہ ب ٩ہازٟیثی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،جٌرف ب٩
ًبساہلل ب ٩حٌ٘ٗ ،٥ٜاَ ب ٩حٜی ،٥جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ
َّ
رف بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩ح ٕٔ ٜیَ ٩ِ ًَ ٥جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اِ ٠ٟیثٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُّ ُ ٢لوا ِاْلَٔ٧ا َئ َوأَ ِو ُٛوا ِّ
اٟش َ٘ا َئ َٓإ ٔ َّ ٪فٔی َّ
اٟش َٔ ٨ة َِ ٟی َّ ٠ة َی ِ٨ز ٔ َُٔ ٓ ٢یضا َوبَائْ ََّل َی ُُّ ٤ز بٔإَٔ٧ا ٕئ

ئ
ک ا َِ ٟوبَا ٔ
َِ ٟی َص ًََِ ٠یطٔ ُٔ َلائْ أَ ِو ٔس َ٘ا ٕئ َِ ٟی َص ًََِ ٠یطٔ ؤکَائْ إ ٔ ََّّل َ٧زَ َٔ ٓ ٢یطٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

رمعفاندق،اہمشنباقمس،ثیلنبدعس،سیدینبدبعاہللنبااسہمنباہدیثیل،ییحینبدیعس،رفعجنبدبعاہللنبمکح،اقعقعنبمیکح،
اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس
انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک  م اےنپ ربونتں وک ڈاھکن ےک روھک افر زیکشمفں اک ہنم دنب رکف ویکہکن اسؽ ںیم اکی ایسی
راتوہیتےہہکسجںیمفابانزؽوہیتےہافررھپفہفابوجربنت ازیکشمہالھکوہاوہاسںیمدالخوہاجیتےہ۔
رافی  :رمعفاندق،اہمشنب اقمس،ثیل نبدعس،سیدی نب دبعاہللنب ااسہمنباہدیثیل ،ییحی نبدیعس ،رفعجنبدبعاہلل نبمکح،اقعقع

نبمیکح،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 759

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِمٟ ،یث ب ٩سٌس ،حرضت ٟیث ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی َّ
اٟش َٔ ٨ة َی ِو ّ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََّ ٢
ک فٔی کَاَُ ٧و ٪اِلِ َ َّو٢
و ٪ذََ ٔ ٟ
َی ِ٨ز ٔ ُٔ ٓ ٢یطٔ َوبَائْ َو َزا َز فٔی ٔ ٔ
اِ ٠ٟی ُث َٓاِلِ َ ًَا ٔج َُ ٨ِ ٔ ً ٥سَ٧ا َی َّت ُ٘ َ

خہض
م
رصننبیلع ی،ثیلنبدعس،رضحتثیلنبدعسریض اہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحدحثیلقن
یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس دحثی ںیم ےہ ہک اوہنں ےن رفام ا اسؽ ںیم اکی ااسی دؿ آات ےہ ہک سج ںیم فاب انزؽ وہیت ےہ
ال ّفَؽ"ںیماسےسےتچبروہ۔
ےتہکںیہہکامہریرطػےکیمجعولگ َ"ک ُان َؿ َْ ا
خہض
رافی  :رصننبیلع می،ثیلنبدعس،رضحتثیلنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 760

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی

رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
و٪
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َتت ِرُ ُٛوا اَ ٨َّ ٟار فٔی ب ُ ُیوتٔ ٥ِ ُٜح ْٔ َن َت َ٨ا َُ ٣
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اسمل ،رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی
رکےتوہےئرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا ماےنپرھگفںںیمآگہنوھچڑارکفسجفتقہک م ااجؤ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل،رضحتاسملریضاہللاعتٰیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
 اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک
اابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 761

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو ا طٌث ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوًا٣ز اطٌزی ،ابوَکیب ،ابوًا٣ز،
ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززة ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
َو َّ
وسی َٗا َ ٢ا ِحت َ َر َ ٚبَ ِی ْت ًَل َی أَصِٔ٠طٔ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٔ٩ِ ٣
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َّ
اِ ٠ٟی ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا حُ ِّس َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ أِٔ٧ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔاَ ٨َّ ٟار إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ًَ ُس ٌّو َلَٓ ٥ِ ُٜإٔذَا ٤ِ ٔ ٧ت َُِٓ ٥أَك ِ ٔٔئُو َصا
ًَ ِ٥ِ ُٜ٨
دیعس نب رمعف ا ثع ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعرم ارعشی ،اوبرکبی ،اوباعرم ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدة،
رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکراتوکدمہنیونمرہےکاکیرھگںیماسرھگفاےللجےئگبجر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےکاسےنمہیفاہعقایبؿایکایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اہیآگاہمتریدنمشےہ وتبج م اےن
وگلوتاےساھجبد ارکف۔
رافی  :دیعس نب رمعف ا ثع ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعرم ارعشی ،اوبرکبی ،اوباعرم ،اوبااسہم ،ربدی،
اوبربدة،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 762

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،خیث٤ہ ،حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رضَ ٧ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ ٌَا ّ٣ا َ ٥َِ ٟن َـ ٍِ أَیِ ٔس َی َ٨ا َحًَّی یَ ِب َسأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا َح َ ِ
رضَ٧ا َُ ٌَ ٣ط ََّ ٣ز ّة ك َ ٌَا ّ٣ا َٓ َحائ َ ِت َجارٔیَ ْة َٛأََ َّ ٧ضا تُ ِس َٓ ٍُ ٓ ََذصَ َب ِت َ ٔ ٟت َـ ٍَ یَ َسصَا فٔی َّ
اٟل ٌَآَ ٔ ٦أ َ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٓ ََی َـ ٍَ یَ َس ُظ َوإَّٔ٧ا َح َ ِ
َّ
َّ
ُ
َ
ْعاب ٔ ٌّی َٛأَ٤َ َّ ٧ا یُ ِس َٓ ٍُ َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٪
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َیسٔ َصا ث ََّ ٥جا َئ أ ِ َ
َّ
اَ ٪ي ِش َت ٔح َُّّ ١
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َوإُٔ َّ ٧ط َجا َئ ب ٔ َض ٔذظ ٔا َِ ٟحارٔ َی ٔة َ ٔ ٟی ِش َت ٔح َّ ١ب ٔ َضا َٓأ َ َخ ِذ ُت ب ٔ َی ٔس َصا َٓ َحا َئ
اٟظ ِی َل َ
َک ِ
اٟل ٌَ َا ٦أَ ََِّ ٪ل یُ ِذ َ َ
َ
ْعاب ٔ ِّی َ ٔ ٟی ِش َت ٔح َّ ١بٔطٔ َٓأ َ َخ ِذ ُت ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔإ ٔ َّ ٪یَ َس ُظ فٔی یَسٔی َ ٍَ ٣یَ ٔس َصا
ب ٔ َض َذا اِلِ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ہمثیخ،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجمہیبنیلصاہللہیلع
فملسےکاسھتاھکاناھکےتےھتوتمہاےنپاہوھتںوکاسفتقکتںیہنڈاےتلےھتبجکتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرشفع
ہن رفامےتافراانپاہھتابمرکہنڈاےتلہکاکیرمہبتمہآپیلصاہللہیلعفملسےساسھتاھکاناھکےنںیموموجدےھتہکااچکناکی
ڑلیکآیئ وگ اہکاےسوکیئاہکنراہ ےہفہاانپاہھتاھکےن ںیمڈاےنل یگلوتر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےناساکاہھتڑکپایل رھپ اکی
داہی یت آدیم دفڑات وہاآ ا وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےناس داہییت اک یھباہھت ڑکپ ایل رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
اطیشؿ اےنپ ےئل ا ےس اھکےن وک الحؽ رک اتیل ےہ ہک سج رپ اہلل اک انؾ ہنایل اجےئ انچہچن اطیشؿاس ڑلیک وک ال ا اتہک فہ اےنپ ےئل اھکان
الحؽرکےوتںیماسڑلیکاکاہھتڑکپایلرھپفہاطیشؿاس داہییتآدیموکال ااتہکفہ اس ےکذرہعیےساانپاھکانالحؽرکےلوتںیم
ےن اس اک یھب اہھت ڑکپ ایل مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اطیشؿ اک اہھت اس ڑلیک ےک اہھت ےک اسھت
ریمےاہھتںیمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ہمثیخ،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 763

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،خیث٤ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابی حذئہ ارحيی ،حرضت حذئہ ب٩
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولیٰ ،
ی٤ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص أَ ِخب َ َرَ٧ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی

َّ
َّ
َک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
ُح َذ ِي َٔ َة اِلِ َ ِر َح ٔي ِّی ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا ُزً ٔی َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َی ك َ ٌَاََ ٕٓ ٦ذ َ َ
َ
َ
یئ ا َِ ٟحارٔ َیةٔ
رط ُز َو َٗ َّس َ٣َ ٦حٔی َئ اِلِ َ َِ
ْعاب ٔ ِّی فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗ ِب َ٣َ ١حٔ ٔ
رط ُز َوفٔی ا َِ ٟحارٔ َی ٔة َٛأ٤َ َّ ٧ا تُ ِ َ
َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َٗا ََٛ ٢أ٤َ َّ ٧ا یُ ِ َ
اس َ ٥اہللٔ َوأَک َ َ١
َو َزا َز فٔی ٔ ٔ
ََک ِ
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ااحسؼنباربامیہیلظنحٰ،یسیع نبویسن،اشمع،ہمثیخ نب دبعارلنمح،ایبذحہفیاریبح،رضحتذحہفینبامیؿریض اہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک بج مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت یسک اھکےن یک دتوت ںیم اجےت ےھت رھپ آےگ
دحثیاوباعمفہییکدحثییک رطحذرکیکافراسدحثیںیمڑلیکےکآےنےسےلہپ داہییتآدیمےکآےناکذرکےہافردحثی
ےکآرخںیمہیزادئےہہکرھپاہللاکانؾایلافراھک ا۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہیلظنحٰ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،ہمثیخ نب دبعارلنمح ،ایب ذحہفی اریبح ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 764

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آًٍ ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪اً٤ع ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َّس َ٣َ ٦حٔی َئ ا َِ ٟحارٔ َیةٔ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو بَ ِ ٔ

َٗ ِب َ٣َ ١حٔ ٔ َ
ْعاب ٔ ِّی
یئ اِلِ ِ َ

اوبرکب نب انعف ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اشمع ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےساس دنس ےکاسھت رفاتیلقن یک یئگ ےہ افر اس
دحثیںیمڑلیکےکآےنوکداہییتآدیمےکآےنےسےلہپذرکایکایگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 765

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زی ،ؿحاک ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرن ٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی أَبَا ًَ ٔ
َک اہللَ ً ٔ َِ ٨س زُ ُخؤٟطٔ َوً ٔ َِ ٨س كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٗا َ٢
اہللٔ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َز َخ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
 ١بَ ِی َتطُ ٓ ََذ َ َ
یت َلَ ٥ِ ُٜوَّلَ ًَظَ ا َئ َوإٔذَا َز َخ ََ ٥َِ ٠َٓ ١ی ِذ َُک اہللَ ً ٔ َِ ٨س ُز ُخؤٟطٔ َٗا ََّ ٢
َّ
َک
اٟظ ِی َلا ُ ٪أَ ِز َر ِٛت ُِ ٥ا ِ٤َ ٟب ٔ َ
اٟظ ِی َلا ََُّ ٪ل َ٣ب ٔ َ
یت َوإٔذَا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ِ
یت َوا ٌَِ ٟظَ ا َئ
اہللَ ً ٔ َِ ٨س كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٗا َ ٢أَ ِز َر ِٛت ُِ ٥ا ِ٤َ ٟب ٔ َ

دمحمنبینثمزنعی،احضک،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاوہنںےنیبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک بج آدیم اےنپ رھگ دالخ وہات ےہ وت فہ اےنپ رھگ ںیم دالخ وہےت
فتقافراھکاناھکےن ےکفتقاہللاعتیل اکانؾ اتیلےہوتاطیشؿ اتہکےہہکآجاہمترے ےئلاسرھگ ںیمراتزگارےنیک ہگجہن یلم
افربجاھکاناھکےناکفتقاہللاکانؾہنےلوتاطیشؿاتہکےہہکراتزگارےنیکہگجافراشؾاکاھکانلمایگ۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعی،احضک،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 766

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَٔ٨یطٔ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُ٢
إُٔ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی ًَ ٔ َّ
اس َ ٥اہللٔ ً ٔ َِ ٨س ك َ ٌَا ٔ٣طٔ َوإ ٔ ِ٪
َک ِ
اػ ٕ ٥إَّٔل أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِذ ُ ِ
اس َ ٥اہللٔ ً ٔ َِ ٨س ُز ُخؤٟطٔ
َک ِ
َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ااحسؼ نب وصنمر ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص
اہلل ہیلع فملس ےس انس اوباعمص یک رفاتی یک رطح آپ رفامےت ںیہ ہک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک ارگ فہ اھکان اھکےت فتق اہلل اک انؾ
ںیہناتیلافراےنپرھگںیمدالخوہےتفتقاہللاکانؾںیہناتیل۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 767

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جاب ٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ِ
اٟظ٤ا َٔٓ ٢إ ٔ ََّّ ٪
 ١ب ٔ ِّ
اٟظ َ٤ا ٔ٢
اَ ٪یأِک ُ ُ
اٟظ ِی َل َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َتأکُُ٠وا ب ٔ ِّ َ
ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم،ثیل ،اوبزریب ،اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اجرب ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام ا مابںیئاہھتےستماھکؤویکہکناطیشؿابںیئاہھتےساھکاتےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 768

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوبرک بً ٩بیساہلل ب٩
ًبساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَب ٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

رک بِ ًُٔ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
رش ِب ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
رش ُب بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَک َ َ ١أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛیأِک ُ ِ ١ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َوإٔذَا َ ٔ
ا ٪یَأِک ُ ُ
اٟظ ِی َل َ
 ١بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ َو َي ِ َ
رش َب ََِٓ ٠ی ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،اوبرکبنبدیبعاہللنبدبعاہللنبرمع،رضحت
انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئآدیم اھکان اھکےئ وت اےس
اچےئہہکفہاےنپداںیئاہھتےساھکےئافربجےیپوتاےنپداںیئاہھتےسےیپویکہکناطیشؿاےنپابںیئاہھتےساھکاتےہافرابںیئ
اہھتےساتیپےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،زریہ نب رحب ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبرکب نب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب

رمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 769

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت زہزی

َق َئ ًََِ ٠یطٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَب ٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ ُسٔ َِی َ
ہبیتق،امکلنباسن،رضحتزرہیےسایفسؿیکدنسفںےکاسھتدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :ہبیتق،امکلنباسن،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 770

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب٣ ٩ح٤سٗ ،اس ٥بً ٩بیساہلل بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز ،سا ،٥ٟحرضت سا٥ٟ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ َ ٢
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ًُُ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ
ِ
رشبَ َّ٩ب ٔ َضا َٓإ ٔ ََّّ ٪
اَ٧ ٪آ ٔ ٍْ َیزٔی ُس ٓ َٔیضا َو ََّل
اَ ٪یأِک ُ ُ
رش ُب ب ٔ َضا َٗا ََ ٢وک َ َ
اٟظ ِی َل َ
 ١بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ َو َي ِ َ
َیأکُ َّ٩َ٠أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ َو ََّل َي ِ َ
َیأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َضا َو ََّل ي ٌُِ ٔلی ب ٔ َضا َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی َّ
اٟلاص ٔز ٔ ََّل َیأِکُ َّ٩َ٠أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
اوباطرہ،رحہلم،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبدمحم،اقمسنبدیبع اہللنبدبعاہللنبرمع،اسمل،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپ
ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ ابںیئ اہھت ےس ہن اھکےئ افر ہن یہ رہزگ
اےنپابںیئاہھت ےس ےیپ ویکہکناطیشؿ اےنپابںیئاہھت ےس اھکات ےہ افرابںیئاہھت ےساتیپ ےہ افر انعفیک رفاتی ںیم ہی زادئےہہک

َ م ُک
د ِ ْت ْم) ےک
وکیئ آدیم ابںیئ اہھت ےس وکیئ زیچ ہن ڑکپے افر ہن یہ ابںیئ اہھت ےس وکیئ زیچ دے افر اوباطرہ یک رفاتی ںیم اجبےئ (أ َ ٌ
ُک)ےہ۔
دُ ْ
( َأ َ ُ
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبدمحم،اقمسنبدیبعاہللنبدبعاہللنبرمع،اسمل،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 771

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زیس ب ٩حبابً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،حرضت ایاض ب ٩س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اض بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ أَ َّ ٪أَبَا ُظ
اب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّسثَىٔی إ ٔ َی ُ
ک َٗا َََّ ٢ل أَ ِس َت ٔلی ٍُ َٗا َََّ ٢ل ا ِس َت َل ٌِ َت
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَک َ ََ ٨ِ ٔ ً ١س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ ِ ١ب ٔ َیٔ٤یَ ٔ ٨

َ٣ا َُ ٌَ ٨َ ٣ط إ ٔ ََّّل ا ِل ٜٔبِرُ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َرٓ ٌََ َضا إلٔ َی ٓ ٔیطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ةحب ،رکعہم نب امعر ،رضحت ا اس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعایبؿ رکیت ںیہ ہک اؿ ےک ابپ ےن اؿ
ےسایبؿایکہکاکیآدیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپساےنپابںیئاہھتےساھکاناھک اوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
اےنپ داںیئاہھت ےس اھک وت فہ آدیم ےنہک اگل ہک ںیم ااسی ںیہن رک اتکس آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا وت اےس ااھٹ یہ ہن ےکس اس آدیم وک
 ااےئ ةکت افر رغفر ےک افر یسکزیچ ےن اسرطح رکےن ےس ںیہن رفاک رافی ےتہک ںیہ ہک فہآدیم اےنپ اہھت وک اےنپ ہنمکت ہن ااھٹ
اکس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،رکعہمنبامعر،رضحتا اسنبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 772

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪ابوبرک ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،وٟیس بٛ ٩ثْر ،وہب بٛ ٩یشا٪

اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

اَ ٪سُ ٌَ ٔ٤ط َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ٣ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت فٔی َح ِحز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وکَاِ َ ٧ت َیسٔی
َٛثْٔر ٕ ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ

َت ٔل ُ
ک
ک َوک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا یَٔ٠ی َ
یع فٔی اٟؼَّ ِح َٔةٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی یَا ُ ًَُل َُ ٦س ِّ ٥اہللَ َوک ُ ِ ١ب ٔ َیٔ٤یَ ٔ ٨

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،فدیل نب ریثک ،فبہ نب اسیکؿ ،رمع نب اوبہملس ،رضحت فبہ نب
اسیکؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمع نب ایب ہملس ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زری
رتتیب اھتافرریمااہھتایپےل ںیم بسرطػوھگؾراہ اھتوتآپےنھجمےسرفام ااے ڑلےکاہللاکانؾےل افر اےنپ داںیئاہھتےس
اھکافراےنپاسےنمےساھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمع،ایفسؿ،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،فدیلنبریثک،فبہنباسیکؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 773

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،ابوبرک ب ٩اسح ،ٙاب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩ح٠ح٠ہ ،وہب ب٩
ٛیشا٤ً ،٪ز ب ٩ابوس٤٠ہ ،حرضت ً٤ز ب ٩ابی اس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَکَُِ ٠ت َی ِو ّ٣ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
ک
َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَُِ ٠ت آ ُخ ُذ ِٔ َٟ ٩ِ ٣ح َٕ ٥ح ِو َ ٢اٟؼَّ ِح َٔ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا َیٔ٠ی َ

نسحنبیلعولحاین،اوبرکبنبااحسؼ،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،دمحمنبرمعفنبحلحلہ،فبہنباسیکؿ،رمعنباوبہملس،رضحترمع
بئ
نب ایب اہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ہب ہک اکی دؿ ںیم ےن ر اؽ اہلل ےک اسھت اھکان اھک ا وت ںیم ےن ایپےل ےک اردرگد ےس
وگتشانیلرشفعرکد اوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااےنپرقبیےساھکؤ۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین ،اوبرکب نب اقحس ،انب ایب رممی ،دمحم نب رفعج ،دمحم نب رمعف نب حلحلہ ،فبہ نب اسیکؿ ،رمع نب اوبہملس،
رضحترمعنبایباہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 774

راوی ٤ً :زو ب٧ ٩اٗس ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزیً ،بیساہلل ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِخت ٔ َٔ ٨
اث اِلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة

رمعفنباندق،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہلل،اوبدیعس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنزیکشمفںوکہنماگلرکاپینےنیپےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :رمعفنباندق،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہلل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 775

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ًبیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِخت ٔ َٔ ٨
ُرش َب ٔ ٩ِ ٣أَٓ َِواص َٔضا و
اث اِلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة أَ ِ ٪ي ِ َ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنزیکشمفںوکاٹلرکاؿےکہنمےسہنماگلاکاپینےنیپےسعنمرفام ا۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسنانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےنیپےکآدابافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 776

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی

َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وا ِخت ٔ َ٨اث ُ َضا أَ ِ٪
ُرش َب ُٔ ٨ِ ٣ط
ُي ََِ٘ ٠ب َرأِ ُس َضا ث ُ َّ ٥ي ِ َ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیےساسدنس ےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیوقنمؽےہافراسدحثی ںیم
ےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااؿاکاخاثہیےہہکزیکشمفںےکہنموک اٹ ااجےئرھپاسےسایپاجےئ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےوہرکاپینےنیپیکرکاتہےہایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ڑھکےوہرکاپینےنیپیکرکاتہےہایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 777

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟرش ٔب َٗائ ّٔ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َج َز ًَ ِِ ُّ ٩
دہابنباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنڑھکےوہرکاپینےنیپ

ےسیتخسےسڈااٹن۔
رافی  :دہابنباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ڑھکےوہرکاپینےنیپیکرکاتہےہایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 778

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساَّلًلی ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧صٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ہظاٗ ،٦تازہ،
حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ

رش أَ ِو أَ ِخ َب ُث
َ٘ َٓ ١ا َ ٢ذ َ
َٗ ١ائ ّٔ٤ا َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َٓاِلِ َک ِ ُ
رش َب اَّ ٟز ُج ُ
َاک أَ َ ُّ
َ َ ٧هی أَ َِ ٪ي ِ َ
دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،اسن،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام اہکآدیمڑھکےوہرکاپینےیپرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکمہےن
ڑھکےوہرکاھکاناھکےنےکابرےںیمرعضایکوتآپےنرفام اہیوتافریھبز ادہرباافردبرتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،اسن،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ڑھکےوہرکاپینےنیپیکرکاتہےہایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 779

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ہظاٗ ،٦تازہ،

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ

َک َٗ ِو ََ َٗ ٢تا َز َة
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنب ایبہبیش،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحلقنرکےتںیہ
افراسںیمرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽںیہنایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ڑھکےوہرکاپینےنیپیکرکاتہےہایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 780

ًیسی سواری ،حرضت ابوسٌیس ً٨ہ خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ہساب ب ٩خًلز ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ابی ٰ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ً َٔیسی اِلِ ُ ِس َوار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ

اٟرش ٔب َٗائ ّٔ٤ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َج َز ًَ ِِ ُّ ٩

دہابنبالخ د،امہؾ،اتقدہ،ایبٰیسیع ااری،رضحتاوبدیعسہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنڑھکےوہرکےنیپےسیتخسےسڈااٹنےہ۔
رافی  :دہابنبالخد،امہؾ،اتقدہ،ایبٰیسیع ااری،رضحتاوبدیعسہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ڑھکےوہرکاپینےنیپیکرکاتہےہایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 781

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،زہزی ،اب٣ ٩ثىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابوًیسی سواری،
حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َوابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ً َٔیسی اِلِ ُ ِس َوار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی

اٟرش ٔب َٗائ ّٔ٤ا
ًَ ِِ ُّ ٩
زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،زرہی ،انب ینثم،ییحی نبدیعس ،ہبعش ،اتقدہ ،اوبیسیع  ااری ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنڑھکےوہرکےنیپےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،زرہی ،انب ینثم ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اتقدہ ،اوبیسیع  ااری ،رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ڑھکےوہرکاپینےنیپیکرکاتہےہایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 782

راوی ً :بساٟحبار بًً ٩لء٣ ،زوآ ٪زاری٤ً ،زو ب ٩ح٤زہ ،ابوُلٔا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َا ٪ا ِ٤ُ ٟز ُِّّی أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌِىٔی ا َِٔ ٟزَار َّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ُ ََلٔ َ
رشبَ َّ٩أَ َح ْس َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ائ ّٔ٤ا َٓ َٔ َ ٧ ٩ِ ٤س َی ََِٓ ٠ی ِش َت٘ ٔ ِئ
أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َي ِ َ

دبعاابجلر نب العء ،رمفاؿ زفاری ،رمعف نب زمحہ ،اوبافطغؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوکیئآدیمڑھکےوہرکہنےیپافروجآدیموھبؽرکیپےلوتفہاےسےقرکڈاےل۔
رافی  :دبعاابجلرنبالعء،رمفاؿزفاری،رمعفنبزمحہ،اوبافطغؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ززمؾڑھکےوہرکےنیپےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ززمؾڑھکےوہرکےنیپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 783

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ،ابوًوا٧ہً ،اػ ،٥طٌيی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
ض َٗا ََ ٢س َ٘ ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َرش َب َوص َُو َٗائ ْٔ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ز ِ٣زَ َٔ َ ٓ ٦

اوباکلم خحدری ،اوبتواہن ،اعمص ،یبعش ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسوکززمؾاکاپینالپ اوتآپیلصاہللہیلعفملسےنفہززمؾڑھکےوہرکایپ۔
رافی  :اوباکلمخحدری،اوبتواہن،اعمص،یبعش،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ززمؾڑھکےوہرکےنیپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 784

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،سٔیاً ،٪اػ ،٥طٌيی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ

رش َب َٔ ٩ِ ٣ز ِ٣زَ ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ز ِٟو ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا َوص َُو َٗائ ْٔ٥
َو َس َّٔ َ ٥َ ٠

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایفسؿ ،اعمص ،یبعش ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ززمؾاکاپیناکیڈفؽےسڑھکےوہایپ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،اعمص،یبعش،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ززمؾڑھکےوہرکےنیپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 785

راوی  :رسیخ ب ٩یو٧ص ،ہظیً ٥اػ ٥احو ،٢يٌ٘وب زورقی ،اسٌ٤ی ١ب ٩سًل ،٦ہظیً ،٥اػ ٥احوِْ٣ ،٢رہ ،طٌيی ،حرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َّ
 ١بِ َُ ٩ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا َ٢
رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اػ ْ ٥اِلِ َ ِح َو ُ ٢ح و َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُ َ
اػ ْ ٥اِلِ َ ِح َو َُ ٢و َُ ِْٔ٣رةُ ًَ َِّ ٩
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
وب َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا ََ ٢ي ٌِ ُ٘ ُ
رش َب َٔ ٩ِ ٣ز ِ٣زَ ََ ٦وص َُو َٗائ ْٔ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠

رسجی نب ویسن ،میشہ اعمص اوحؽ ،وقعیب دفرح  ،اامسلیع نب مالؾ ،میشہ ،اعمص اوحؽ ،ریغمہ ،یبعش ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنززمؾاکاپینڑھکےوہرکایپ۔
رافی  :رسجی نب ویسن ،میشہ اعمص اوحؽ ،وقعیب دفرح  ،الیعمس نب مالؾ ،میشہ ،اعمص اوحؽ ،ریغمہ ،یبعش ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ززمؾڑھکےوہرکےنیپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 786

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہً ،اػ ،٥طٌيی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٥سَّ ٍَ ٔ٤
ض َٗا ََ ٢س َ٘ ِی ُت َر ُسو َ٢
و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟظ ٌِ ٔي َّی َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َرش َب َٗائ ّٔ٤ا َوا ِس َت ِش َقی َوص َُو ً ٔ َِ ٨س ا ِٟب َ ِیتٔ و
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ز ِ٣زَ َٔ َ ٓ ٦
دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اعمص ،یبعش ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک
ززمؾاکاپینالپ اوتآپیلصاہللہیلعفملسےنڑھکےوہرکایپافرآپےنتیباہللےکاپساپینبلطرفام ا۔

رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اعمص،یبعش،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ززمؾڑھکےوہرکےنیپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 787

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیز ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
ُط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َٓأ َ َت ِی ُت ُط ب ٔ َس ِٟو ٕ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنب ینثم،فبہنبرجری،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساؿدنسفںےکاسھترفاتیلقنیکیئگ
ےہافراؿدفونںرفاوتیںںیمےہہکںیمڈفؽےلرکآ ا۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنبینثم،فبہنبرجری،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینربنتںیماسسنےنیلیکرکاتہافرربنتےسابرہنیترمہبتاسسنےلرکاپینےنیپ...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپینربنتںیماسسنےنیلیکرکاتہافرربنتےسابرہنیترمہبتاسسنےلرکاپینےنیپےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 788

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ث٘فی ،ایوب ب ٩یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
وب ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ئ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُت َ ََ َّٔ ٨ص فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ

انبایبرمعیفقث،اویبنبییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتدبعاہللنبایباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتی
رکےتوہےئرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنربنتںیماسسنےنیلےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :انبایبرمعیفقث،اویبنبییحینبایبریثک،رضحتدبعاہللنبایباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپینربنتںیماسسنےنیلیکرکاتہافرربنتےسابرہنیترمہبتاسسنےلرکاپینےنیپےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 789

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،زرہ ب ٩ثابت انؼاری ،ث٤ا٣ہ بً ٩بساہلل ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ًَِ ٩ز ِ َر َة بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ئ ثَ ًَلثّا
اَ ٪یت َ َُ َّٔ ٨ص فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
اہللٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،زعرہ نب اثتب ااصنری ،ہماہم نب دبعاہلل نب اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللنیترمہبتاسسنایلرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،زعرہ نب اثتب ااصنری ،ہماہم نب دبعاہلل نب اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپینربنتںیماسسنےنیلیکرکاتہافرربنتےسابرہنیترمہبتاسسنےلرکاپینےنیپےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 790

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٟوارث ب ٩سٌیس ،طیبا ٪ب ٩رفورً ،بساٟوارث ،ابوًؼا ،٦حرضت ا٧ص

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩أَبٔی ً َٔؼإ ٦
ث بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َّ
اب ثَ ًَلثّا َو َي ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط أَ ِر َوی َوأَبِ َزأ ُ َوأَ َِ ٣زأ ُ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص
اٟرش ٔ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یت َ َُ َّٔ ٨ص فٔی َ
َ
َّ
اب ثَ ًَلثّا و
اٟرش ٔ
َٓأَ٧ا أَ َت َُ َّٔ ٨ص فٔی َ
ییحی نب ییحی ،دبعاولارث نب دیعس ،ابیشؿ نب رففخ ،دبعاولارث ،اوباصعؾ ،رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس یپ ںیم نیت رمہبت اسسن ایل رکےت ےھت افر آپ رفامےت ںیہ ہک اس رطح رکےن ےس ریس ز ادہ وہیت ےہ افر ایپس یھب ز ادہ
یتھجبےہافراپینز ادہمضہوہاتےہرضحتاسنرفامےتںیہہکںیمیھبےنیپںیمنیترمہبتاسسناتیلوہں۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاولارثنبدیعس،ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،اوباصعؾ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپینربنتںیماسسنےنیلیکرکاتہافرربنتےسابرہنیترمہبتاسسنےلرکاپینےنیپےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 791

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ہظا ٦زستوائی ،ابوًؼا ،٦حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ اَّ ٕ ٦
اٟس ِس َت َوائٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ً َٔؼا ٩ِ ًَ ٕ ٦إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ئ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َو َٗا َ ٢فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشہؾ دوتسایئ ،اوباصعؾ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
ذموکرہدحثییکرطحوقنمؽےہافراسںیمربنتاکذرکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾدوتسایئ،اوباصعؾ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپین ادفدھاؿیسیجیسکزیچوکرشفعرکےنفاےلےکداںیئرطػےسمیسقترکےنےکاتس...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپین ادفدھاؿیسیجیسکزیچوکرشفعرکےنفاےلےکداںیئرطػےسمیسقترکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 792

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
یب ب ٔ َ٤ا ٕئ َو ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ أَ ِْعابٔی َو ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔأَبُو بَ ِرکٕ ٓ َ ٔ ُ َ
َ
ْعاب ٔ َّی َو َٗا َ ٢اِلِ َیِ ََٓ ٩َ ٤اِلِ َیِ َ٩َ ٤
أتُ َٔی ب ٔ َ٠ب َ ٕن َٗ ِس ٔط َ
َرش َب ث َّ ٥أ ًِ َلی اِلِ ِ َ
َ ٌّ

ییحینبییحی ،امکل،انباہشب،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیکدختمںیم
ااسی دفدھ شیپ ایک ایگ ہک سج ںیم اپین الم ا وہا اھت آپ یلص اہللہیلع فملس ےکداںیئ رطػ اکی داہییت آدیم افر ابںیئ رطػ رضحت
اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےھٹیب ےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنوخدیپرکداہییتآدیموکاطعرفام اافرآپےنرفام اداںیئرطػےس
رشفعرکاناچےئہہکافررھپابںیئرطػےس۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپین ادفدھاؿیسیجیسکزیچوکرشفعرکےنفاےلےکداںیئرطػےسمیسقترکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 793

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زہْر ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہْر ،حرضت
ا٧ص

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ات َوأََ٧ا ابِ ُ٩
ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوأََ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩رشٕ َو ََ ٣
یب َٟطُ ٔ ٩ِ ٣بٔئِز ٕفٔی
ٔرش َ
ًِ ٔ
یَ ٩و ُ َّ٩ٛأ ُ ََّ ٣ضات ٔی َی ِح ُث ِث َ٨ىٔی ًَل َی خ ِٔس َ٣تٔطٔ ٓ ََس َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َز َارَ٧ا َٓ َح َ٠ب ِ َ٨ا َٟطُ َٔ ٩ِ ٣طاة ٕ َزا ٔج َٕ ٩و ٔط َ
َّ
َرش َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ ًُ َ٤زُ َوأَبُو بَ ِرکٕ ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًِ ٔم أَبَا بَ ِرکٕ َٓأ َ ًِ َلا ُظ
اٟسارٔ ٓ َ ٔ
َ
ْعاب ٔ ًّیا ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِلِ َیِ ََٓ ٩َ ٤اِلِ َیِ َ٩َ ٤
أ َِ
اوبرکب نبایبہبیش،رمعفاندق ،زریہ نبرحب ،دمحمنبدبعاہلل نبریمن،زریہ،ایفسؿ نب ہنییع،زریہ،رضحت اسنےس رفاتیےہہک
رفامےتںیہ ہکیبنیلصاہللہیلعفملسدمہنیونمرہرشتفیالےئوتریمیرمعدساسؽیھتافربجآپیلصاہللہیلعفملساکفاصؽوہا
وتریمیرمعسیباسؽیھتافرریمیامںےھجمآپیکدختمرکےنیکرتبیغدیتییھتاکیرمہبتآپامہرےرھگرشتفیالےئوت
مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اکی اپیل وہیئ رکبی اک دفدھ دفاہ افر رھگ ےک ونکںیئ اک اپین آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم
ںیمشیپ ایکوتر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےنفہ ایپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےن رعضایکاےاہلل ےکر اؽرضحتاوبرکب
ریضاہللاعتٰیلہنعوکاطعرفامںیئافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعآپیلصاہللہیلعفملسےکابںیئرطػےھٹیبوہےئےھتوتآپ
ےناکیداہییتآدیموکوجآےکپداںیئرطػاھٹیباھتاطعرفام اافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اداںیئرطػےسرشفعرکان
اچک ےافررھپابںیئرطػےسرشفعرکاناچےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہ،ایفسؿنبہنییع،زریہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپین ادفدھاؿیسیجیسکزیچوکرشفعرکےنفاےلےکداںیئرطػےسمیسقترکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 794

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌرفً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب٤ٌ٣ ٩ز ب ٩حز ٦ابی كواٟة انؼاری،
ا٧ص ب٣ ٩اٟکً ،بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ٤َ ٌِ ٣ز ٔبِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦أَبٔی ك ُ َوا ََ ٟة اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ئ بٔئِزٔی َص ٔذظ ٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َل ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َاس َت ِش َقی َٓ َح َ٠ب ِ َ٨ا َٟطُ َطا ّة ث ُ َُّ ٥طب ِ ُتطُ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َزارَٔ٧ا ٓ ِ
َّ
َ
َّ َ
ْعاب ٔ ٌّی ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ َٓ َ٤َّ ٠ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٓ ٥َ ٠
َرش َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأبُو بَ ِرکٕ ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔ َوًُ َ٤زُ و ٔ َجاصَ ُط َوأ ِ َ
رشبٔطٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َص َذا أَبُو بَ ِرکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ یُزٔیطٔ إٔیَّا ُظ َٓأ َ ًِ َلی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رفَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
ََ
َّ َ
وَٗ ٪ا َ٢
و ٪اِلِ َیِ ََ ُ٨٤
و ٪اِلِ َیِ ََ ُ٨٤
ْعاب ٔ َّی َو َت َز َک أَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِلِ َیِ ََ ُ٨٤
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اِلِ ِ َ
أَْ َ ٧ص َٓه ٔ َی ُس َّْ ٨ة َٓه ٔ َی ُس َّْ ٨ة َٓه ٔ َی ُس َّْ ٨ة
ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدبعارلنمحنبرمعمنبزحؾایبوطالةااصنری،اسننبامکل،دبعاہللنب
ہملسم نب بنعق ،امیلسؿ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
امہرےرھگرشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےناپینبلطرفام ارفامےتںیہہکمہےناینپرکبیاکدفدھدفاہافراسںیماےنپ
اسونکںیئاکاپینالم ارضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرھپںیمےنفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمشیپ
ایک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایپ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ رطػ رشتفی رفام
ےھت افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم افر اکی داہییت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک داںیئ رطػ
اھٹیب اھت وت بج ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس یپ رک افرغ وہےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی
رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ (رضحت رمع ریض اہلل ااشرہ ےک ادناز ںیم رعض رک رےہ ےھت ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع وک ےنیپ ےک ےئل د ا اجےئ) انچہچن ر اؽ اہلل ےن اس داہییت آدیم وک اطع رفام ا افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکوھچڑد اافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےلہپداںیئرطػفاےلداںیئرطػفاےلداںیئ
رطػفاےلرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیہیتنسےہیہیتنسےہیہیتنسےہ۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،الیعمس نب رفعج ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم نب زحؾ ایب وطالة ااصنری ،اسن نب امکل،
دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپین ادفدھاؿیسیجیسکزیچوکرشفعرکےنفاےلےکداںیئرطػےسمیسقترکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 795

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًسی ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ا َّ
ٟشأًس ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َرش َب ٔ٨ِ ٣طُ َو ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ ُ ًَُل َْ ٦و ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔ أَ ِط َیا ْر َٓ َ٘ا ًََ ُِ ٠ِ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٦أَ َتأ ِ َذ ُ ٪لٔی أَ ِ٪
رش ٕ
اب ٓ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی بٔ َ َ
ک أَ َح ّسا َٗا ََ َٓ ٢ت َُّ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َی ٔسظ ٔ
أ ُ ًِ ٔل َی َص ُؤ ََّل ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢ا ًَِ ُِ ٟل ََُّ ٦ل َواہللٔ ََّل أُوثٔزُ ب ٔ َٔ ٨ؼی ٔيی َٔ ٨ِ ٣
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس اسدعی ،رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ےنیپ یک وکیئ زیچ الیئ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ یپ افرآپ ےک داںیئرطػ اکی ڑلاک اھٹیب اھت افر
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ رطػ زبرگ رضحات ےھٹیب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ڑلےک ےس رفام ا ایک وت ےھجم ےلہپ اؿ
زبرگ رضحات وک الپےن یک ااجزت داتی ےہ وت اس ڑلےک ےن رعض ایک ںیہن اہلل یک مسق ریما فہ ہصح وج ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےسلمراہےہںیمیسکوکںیہندانیاچاتہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنایپہلاسےکاہھترپرھکد ا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اپین ادفدھاؿیسیجیسکزیچوکرشفعرکےنفاےلےکداںیئرطػےسمیسقترکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 796

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیزب ٩ابی حازٗ ،٦تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزحٗ ٩٤اری ،ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب٩
سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٕ ٦ح و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َوَّل َٓ َت َُّ ٠ط َو َل٩ِٔ ٜ

وب َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ
فٔی رٔ َوا َی ٔة َي ٌِ ُ٘ َ
ییحی نب ییحی ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،ہبیتق نب دیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس ،رضحت لہس نب دعس
ریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحلقنرکےتںیہافرفتلہاکظفلدفونںرفاوتیںںیمںیہنےہنکیل
وقعیبیکرفاتیںیمےہہکاؿوکدےد ا۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعازعلسینبایباحزؾ،ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقری،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 797

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابوً٤ز ،اسح ،ٙسٔیا٤ً ،٪زو بً ٩لاء ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َخ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَک َ َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛكَ ٌَا ّ٣ا ٓ ًََل َی َِ ٤شحِ
ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یَ َس ُظ َحًَّی یََ َ٘ ٌَِ ٠ضا أَ ِو یُ َِ َ٘ ٌٔ ٠ضا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب اوبرمع ،ااحسؼ  ،ایفسؿ ،رمعف نب اطعء ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ابج مںیمےسوکیئآدیماھکاناھکےئفہاانپ
اہھتاصػہنرکےبجکتہکاےساچٹہنےل ااٹچہندے۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش،رمعفاندق،ااحسؼ نباربامیہ ،انباوبرمع،اقحس،ایفسؿ،رمعف نباطعء،رضحتانبابعس ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 798

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤سً ،بس ب ٩ح٤یس ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،زہْر ب ٩رحب ،روح بً ٩بازہ ،اب٩
جزیخً ،لاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَىٔی َص ُ
رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
ائ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
ح و َح َّسث َ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ض َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَک َ َ ١أَ َح ُس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛ
اٟل ٌَاًََ ٓٔ ٦ل یَ َِ ٤شحِ َی َس ُظ َحًَّی َیَ َ٘ ٌَِ ٠ضا أَ ِو یُ َِ َ٘ ٌٔ ٠ضا
ًَبَّا ٕ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،دبع نب دیمح ،اوباعمص ،انب رججی ،زریہ نب رحب ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،اطعء ،رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ابج مںیمےسوکیئآدیماھکاناھکےئوتاانپاہھت
اصػہنرکےبجکتہکاےساچٹ ااٹچہندے۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،دبعنبدیمح،اوباعمص،انبرججی،زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،انبرججی،اطعء،رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 799

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ہسی ،سٔیا ،٪سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ابٌٛ ٩ب ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِسٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
إٔبِ َزاصٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠یَ ُٙ ٌِ٠أَ َػابٌٔ ُط َّ
اٟث ًَل َث َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٌَأ ٦
َ
َ َ
َ
َوَ ٥َِ ٟی ِذ َُک ابِ َُ ٩حات َّٕٔ ٥
اٟث ًَل َث َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
ِ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،دمحمنباح م،انبدہمی،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،رضحتانببعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع

اےنپابپ ےسرفاتیرکےت وہےئرفامےتںیہہک ںیم ےن یبن یلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآپ یلصاہللہیلعفملس اھکاناھکےنےک
دعباینپونیتںاایلگنںاچٹرےہںیہانباح مےننیتاکذرکںیہنایکافرانبایبہبیشےناینپرفاتیںیمک دبعارلنمحنببعک
ک رہیبےکاافلظذرکےئکںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،دمحمنباح م ،انبدہمی،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،رضحتانببعکنب امکلریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 800

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩سٌس ،ابٌٛ ٩ب٣ ،اٟک ،حرضت ابٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َو َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
 ١ب ٔ َث ًَل ٔث أَ َػاب ٔ ٍَ َو َیَ ُٙ ٌَِ ٠ی َس ُظ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی َِ ٤ش َح َضا
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِک ُ ُ
أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،دبعارلنمح نب دعس ،انب بعک ،امکل ،رضحت انب بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ
ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس نیت اویلگنں ےک اسھت اھکےت ےھت افر اےنپ اہھت ابمرک
اصػرکےنےسےلہپاچٹےتیلےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،دبعارلنمحنبدعس،انببعک،امکل،رضحتانببعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 801

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ہظاً ،٦بساٟزح ٩٤ب ٩سٌسً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟکً ،بساہلل بٌٛ ٩ب ،حرضت
ٌٛب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩

 ١ب ٔ َث ًَل ٔث
اَ ٪یأِک ُ ُ
َ٣إ ٔ ٟک أَ ِو ًَ ِب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ٌَِ ٛبٕ أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َ
رفَْ ََ َ٘ ٌٔ ٟضا
أ َػاب ٔ ٍَ َٓإٔذَا َ َ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اشہؾ،دبعارلنمحنبدعس،دبعارلنمحنببعکنبامکل،دبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسنیتاویلگنںےکاسھت اھکاناھکےتےھتافربجآپیلصاہللہیلعفملساھکاناھک
رکافرغوہاجےتوتاؿاویلگنںوکاچٹےتیل۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اشہؾ،دبعارلنمحنبدعس،دبعارلنمحنببعکنبامکل،دبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 802

راوی  :ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ہظاً ،٦بساٟزح ٩٤ب ٩سٌسً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟکً ،بساہلل بٌٛ ٩ب ،حرضت ٌٛب
ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

َو ًَ ِب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َح َّسثَا ُظ أَ ِو أَ َح ُسص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٔ ٌِ ٛب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

اوبرکبی انب ریمن ،اشہؾ ،دبعارلنمح نب دعس ،دبعارلنمح نب بعک نب امکل ،دبعاہلل نب بعک ،رضحت بعک نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبی انب ریمن ،اشہؾ ،دبعارلنمح نب دعس ،دبعارلنمح نب بعک نب امکل ،دبعاہلل نب بعک ،رضحت بعک نب امکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 803

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٪فٔی أَیِّطٔ ا ِٟب َ َر َُ ٛة
بٔ ٙٔ ٌَِ ٠اِلِ َ َػاب ٔ ٍٔ َواٟؼَّ ِح َٔ ٔة َو َٗا َ ٢إََّٔ ٥ِ َُّٜ٧ل َت ِس ُر َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اایلگنں
اچےنٹافرایپہلاصػرکےناکمکحرفام اافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیہناجےتنہکربتکسکےصحںیمےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 804

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣أَذّی َو َِ ٟیأِکَُِ ٠ضا َو ََّل َی َس ًِ َضا َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا َٔ ٪و ََّل َی َِ ٤شحِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َٗ ٌَ ِت ُ ٤َ ِ٘ ُٟة أَ َح ٔس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛیأ ِ ُخ ِذصَا َٓ ُِ ٠یِ ٔ٤م َ٣ا ک َ َ
َی َس ُظ بٔا ِ٨ِ ٔ٤ٟسٔی َٔ ١حًَّی َی َٙ ٌَِ ٠أَ َػابٔ ٌَطُ َٓإَّٔ٧طُ ََّل َی ِسرٔی فٔی أَ ِّی كَ ٌَا ٔ٣طٔ ا ِٟب َ َر َُ ٛة و
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
بج  م ںیم ےس یسک آدیم اک ہمقل ےچی رگ اجےئ وت اےس ااھٹ رک دنگیگ فریغہ اصػ رک ےک اھک ےل افر اس ےمقل وک اطیشؿ ےک ےئل ہن
وھچڑےافراانپاہھتوتہیلرفامؽےساصػہنرکےبجکتہکاینپاایلگنںاچٹہنےلویکہکنفہںیہناجاتنہکربتکسکاھکےن
ںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿنبہنییع،اوبزریب،رضحتاجربریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 805

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوزاؤز حرفی٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززاٚ

رف ُّی ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٔ ٚلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َو ََّل َی َِ ٤شحِ یَ َس ُظ بٔا ِ٨ِ ٔ٤ٟسٔی َٔ ١حًَّی َیَ َ٘ ٌَِ ٠ضا أَ ِو یُ َِ َ٘ ٌٔ ٠ضا َو َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
ُسٔ َِی َ
ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤدرفحی،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،ایفسؿےساسدنسےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہافراؿدف
رفاوتیںںیمےہہکفہاےنپاہھتوکوتہیلرفامؽےساصػہنرکےبجکتہکاینپاایلگنںاچٹ ااٹچہندے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤدرفحی،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 806

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّ ٪
رض ُظ ً ٔ َِ ٨س كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٓإٔذَا َس َ٘ َل ِت ٔ ٩ِ ٣أَ َحسٔ ُ ٥ِ ٛاُ ٤َ ِ٘ ٠ُّ ٟة
رض أَ َح َس َُ ٨ِ ٔ ً ٥ِ ٛس کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٔ ٩ِ ٣طأِٔ٧طٔ َحًَّی َی ِح َُ
اٟظ ِی َل َ
اَ ٪ی ِح ُ ُ
َ ُ ِ
َّ
رفَْ ََِٓ ٠ی ِٙ ٌَِ ٠أَ َػابٔ ٌَ ُط َٓإُٔ َّ ٧ط َّلَ َی ِسرٔی فٔی أَ ِّی كَ ٌَا ٔ٣طٔ
َٓ ُِ ٠یِ ٔ٤م َ٣ا ک َ َ
ا ٪ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣أذّی ث ََّ ٔ ٟ ٥یأکَُِ ٠ضا َو ََّل َی َس ًِ َضا ٠ٟٔظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا َ َ
َتُٜو ُ ٪ا ِٟب َ َر َُ ٛة
امثعؿنبایب ہبیش،رجری،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملس ےسانسآپ
یلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکاطیشؿ مںیمےسرہاکیآدیمےکاپساسےکرہاکؾےکفتقوموجدراتہےہاہیںکتہکاس
آدیم ےک اھکان اھکےن ےک فتق یھب اس ےک اپس وموجد وہات ےہ وت ذہلا بج  م ںیم ےس یسک ےس ہمقل رگ اجےئ وت اےس اچک ے ہک فہ
اسےسدنگیگفریغہوجاسہمقلےکاسھتگلیئگوہاصػرکےرھپاےساھکاجےئافراسہمقلوکاطیشؿےکےئلہنوھچڑ افربج
اھکاناھکرکافرغوہاجےئوتاینپاایلگنںاچٹےلویکہکنفہںیہناجاتنہکربتکاھکےنےکسکےصحںیمےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 807

راوی  :ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔإٔذَا َس َ٘ َل ِت ُ ٤َ ِ٘ ُٟة أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ َُک أَ َّو َ ٢ا َِ ٟحسٔیثٔ إ ٔ ََّّ ٪
رض أَ َح َس ُ ٥ِ ٛو
ٔٔ
اٟظ ِی َل َ
ِ
ا ٪یَ ِح ُ ُ
اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیےہہکبج مںیمےسیسک
آدیمےسہمقلرگاجےئآرخدحثیکتافراسدحثیںیمادتبایئابتہکاطیشؿاہمترےاپسوموجدراتہےہذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 808

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َوأَبٔی ُسٔ َِی َ

َّ
َّ
َک َّ
ََک اَ ٤َ ِ٘ ٠ُّ ٟة ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ذ ٔ ِ ٔ
اَ ٙٔ ٌِ ٠ٟو ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وذ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،اشمع ،اوباصحل ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح
دحثیلقنرکےتںیہافراسںیمہمقلرگےناکیھبذرکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،اشمع،اوباصحل،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 809

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبسی ،بہز ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسث َ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ٪
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وأَبُو بَ ِ ٔ

ا ٪إٔذَا أَک َ َ ١كٌَا ّ٣ا َ َٙ ٌٔ ٟأَ َػابٌٔ ُط َّ
اٟث ًَل َث َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢إٔذَا َس َ٘ َل ِت ُ ٤َ ِ٘ ُٟة أَ َحسٔ ُُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛیِ ٔ٤م
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
َ
ًَ َِ ٨ضا اِلِ َذَی َو َِ ٟیأِکَُِ ٠ضا َو ََّل یَ َس ًِ َضا َّ ٔ ٟ
و ٪فٔی أَ ِّی ك َ ٌَا ٔ ٥ِ ُٜ٣ا ِٟب َ َر َُ ٛة
٠ظ ِی َلا َٔ ٪وأَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ ٪ن ِشَ ُ٠ت ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ َة َٗا ََٓ ٢إََّٔ ٥ِ َُّٜ٧ل َت ِس ُر َ
دمحمنباح م،اوبرکبنبانعفدبعی،زہب،امحدنبہملس،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللبجاھکاناھکےت
وتاینپونیتںاایلگنںاچت ےےھترضحتاسنریضاہللےنرفام اآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہبج مںیمےسیسکآدیماکوکیئ
ہمقلرگاجےئ وتاےساچےئہہکاےساصػرکےکاھکاجےئافراسہمقلوکاطیشؿےکےئلہنوھچڑےافرآپیلصاہللہیلعفملسےن
ںیمہایپہلاصػرکےناکمکحرفام اافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہک مںیہناجےتنربتکاہمترےاھکےنےکوکؿےسہصح
ںیمےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،اوبرکبنبانعفدبعی،زہب،امحدنبہملس،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 810

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہیب ،سہی ،١حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَک َ َ ١أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِٙ ٌَِ ٠أَ َػابٔ ٌَطُ َٓإَّٔ٧طُ ََّل َی ِسرٔی فٔی أَیَّتٔضٔ َّ٩ا ِٟب َ َر َُ ٛة و

دمحمنباح م،زہب،فبیہ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع فملسےنرفام ابج م ںیم
ےسوکیئآدیماھکاناھکےئوتاےساچک ےہکفہاینپاایلگنںاچٹےلویکہکنفہںیہناجاتنہکربتکسکام یلںیمےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،زہب،فبیہ،لیہس،رضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکاناھکےنےکدعباایلگنںافرربنتاچےٹنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 811

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آًٍ ،بساٟزح ،٩٤اب٣ ٩ہسی ،ح٤از ،حرضت ح٤از رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
َو َِ ٟی ِشِ ُ٠ت أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛاٟؼَّ ِح َٔ َة َو َٗا َ ٢فٔی أَ ِّی ك َ ٌَا ٔ ٥ِ ُٜ٣ا ِٟب َ َر َُ ٛة أَ ِو یُ َب َار ُک َل٥ِ ُٜ
اوبرکب نب انعف ،دبعارلنمح ،انب دہمی ،امحد ،رضحت امحد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی وقنمؽ ےہ
 ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم رہ اکی آدیم ایپہل اصػ رک ےل افر آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ااہمترےسکاھکےنںیمربتکےہ ااہمترےےئلربتکوہیتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،دبعارلنمح،انبدہمی،امحد،رضحتامحدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگامہمؿےکاسھترپھچکافرآدیمیھبآاجںیئوتزیمابؿایکرکے۔...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ارگامہمؿےکاسھترپھچکافرآدیمیھبآاجںیئوتزیمابؿایکرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 812

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طبیہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ابو٣شٌوز انؼاری

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی
رفأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو ُط ٌَ ِیبٕ َوک َ َ
َِ ٣ش ٌُوز ٕاِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
اُ َٟ ٪ط ُ ًَُل َْٟ ٦ح ْ
َّاَ َ ٦

رف َٓإٔن ِّی أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِزًُ َو أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
ک ِاػ َ٨َ َٟ ٍِ ٨ا كَ ٌَا ّ٣ا َ ٔ ٟد َِ ٤ش ٔة َن َ ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ز َٖ فٔی َو ِجضٔطٔ ا ُِ ٟحو ََ َٓ َ٘ا ًََ ُِ ٔ ٟ ٢ل ٔ٣طٔ َویِ َح َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َٔ ٣ص َخ َِ ٤ش ٕة َٗا َََ ٓ ٢ؼ َ ٍَ ٨ث ُ َّ ٥أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَا ُظ َخا َٔ ٣ص َخ َِ ٤ش ٕة َو َّات َب ٌَ ُض َِ ٥ر ُج ْ١
اب َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪صَ َذا َّات َب ٌَ َ٨ا َٓإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَ َِ ٪تأِذ ََُ َٟ ٪ط َوإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َر َج ٍَ َٗا َََّ ٢ل بَ ِ ١آ َذ ُ٪
َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َ َّ ٠ا َِ ٟب َ
َُ ٟط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ

ہبیتق نب دیعس،امثعؿ نب ایب ہیبش ،رجری ،اشمع ،اوبفالئ ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ااصنر اک اکی
آدیم اھت ےسج اوببیعش اہک اجات ےہاس اک اکی الغؾ اھت وج وگتشک اچ رکات اھت اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس وک داھکی وت اس ےن
آپ یلص اہللہیلع فملس ےک رہچہ اونر ںیم وھبک ےک آاثر اچہپؿ ےئل اوببیعش ےن اےنپ الغؾ ےس اہکہک امہرے ےئل اپچن آدویمں اک
اھکانایتررکفویک ہکن ںیم یبن یلصاہللہیلعفملسیکدتوت رکاناچاتہوہں افرآپیلص اہللہیلعفملساپوچنںںیماپوچنںیںیہرافیےتہک

ںیہ ہک اس الغؾ ےن مکح ےک اطمقب اھکان ایتر رکد ا رھپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک البےن ےک ےئل آیکپ دختم ںیم آ ا آپ یلص اہلل
ہیلعفملساپوچنںںیم ےساپوچنںیےھتافرآپےکاسھتاکیافرآدیمےھچیپلچزپابجآپیلصاہللہیلعفملسدرفازہرپےچنہپوتیبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ وت اچےہ وت اےس ااجزت دے دے فرہن ہی فاسپ ولٹ اجےئ اوببیعش ےن رعض ایک ںیہن اے اہلل
ےکر اؽںیماسوکااجزتداتیوہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہیبش،رجری،اشمع،اوبفالئ،رضحتاوبوعسمدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ارگامہمؿےکاسھترپھچکافرآدیمیھبآاجںیئوتزیمابؿایکرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 813

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزہی ،٥ابوٌ٣اویہ ،نَص بً ٩لی جہـِم ،ابوسٌیس اطخ ،ابواسا٣ہً ،بیساہلل ب٩
ٌ٣اذ ،ابوطٌبہً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی

ِم َوأَبُو
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨اظ َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
ا ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ ب ٔ َض َذا
ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

َّ
َّ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َ ٔ ٟض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ن ِ ُ
ی ٙبِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕاِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َو َس َ
ا ٚا َِ ٟحسٔی َث
أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َط٘ ٔ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربمیہ ،اوباعمفہی ،رصن نب یلع

خہض

می ،اوبدیعس اجش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب اعمذ ،اوبہبعش ،دبعاہلل نب

دبعارلنمح داریم ،اؿ دنسفں ےک اسھت رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی رجری یک
دحثییکرطحلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربمیہ ،اوباعمفہی ،رصن نب یلع
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

خہض

می ،اوبدیعس اجش ،اوبااسہم ،دیبعاہلل نب اعمذ ،اوبہبعش،

ارگامہمؿےکاسھترپھچکافرآدیمیھبآاجںیئوتزیمابؿایکرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 814

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص

اب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّْ ٤ار َوص َُو ابِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙاِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟح َّو ٔ
ی٩ِ ًَ ٙ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕح و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ُسٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ

دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب رفاد ،اوبوجاب ،امعر انب رزقی ،اشمع ،اوبایفسؿ ،اجرب ،ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،زریہ ،اشمع،
قیقش،اوبوعسمد،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب،رضحتاجربےسہیدحثیایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اثتبنباسن،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ارگامہمؿےکاسھترپھچکافرآدیمیھبآاجںیئوتزیمابؿایکرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 815

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩جب٠ہ ب ٩ابی رواز ،ابوجواب٤ً ،ار اب ٩رزی ،ٙاً٤ع ،ابوسٔیا ،٪جابز ،س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش٩
ب ٩اًْن ،زہْر ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙابو٣شٌوز ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ج ّارا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ا ٪كَی َِّب ا َِ ٤َ ٟز ََٔ ٓ ٚؼ ََ ٔ ٟ ٍَ ٨ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جا َئ َی ِسًُو ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢وصَ ٔذظ ٌَٔ ٔ ٟائٔظَ َة
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ارٔس ًّٔیا ک َ َ

َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ٓ ٌََا َز َی ِسًُو ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص ٔذظ ٔ َٗا َََّ ٢ل َٗا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥٠ل ث ُ ًََّ ٥ا َز َی ِسًُو ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠و َص ٔذظ ٔ َٗا ََ ٢نٌ ِ ٥فٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ
َ
َ
َ

َٓ َ٘ا َ٣ا َی َت َسآ ٌََا َٔ ٪حًَّی أَ َت َیا َ٨ِ ٣ز ٔ َُ ٟط

زریہ نب رحب ،سیدی نب اہرفؿ ،امحد نب ہملس ،اثتب نب اسن ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس اک اکی
اسمہہی اھت وج ہک افریس اھت فہ وشرہب تہب دمعہ انبات اھت اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھکان انب ا رھپ فہ آپ یلص اہلل ہیلع
فملس وک البےن ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا (رضحت اعہشئ ریض اہلل یک

رطػ ااشرہ رکےت وہےئ) افر اؿ یک دتوت یھب؟ وت اس ےن اہک ںیہن وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن (ینعی ںیم یھب
دتوت ںیمںیہنآات) فہدفابرہآپیلصاہللہیلعفملسوکالبےنےک ےئلاحرضوہاوتر اؽاہللےنرفام اافر اؿیکدتوتیھب؟ اس
ےن اہکںیہنر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےنرفام ا ںیم یھب ںیہنآات رھپفہرسیتیرمہبتآپ یلصاہللہیلعفملس ےک البےن ےک ےئل
احرضوہاوتر اؽاہللےنرفام اافراؿیکدتوتیھب؟وترسیتیرمہبتاسےناہکاہںاؿیکدتوتیھبرھپفہدفونں(رضحتاعہشئ
ریضاہللافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس)ڑھکےوہےئافرےلچاہیںکتہکاسےکرھگںیمآےئگ۔
رافی  :دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب رفاد ،اوبوجاب ،امعر انب رزقی ،اشمع ،اوبایفسؿ ،اجرب ،ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،زریہ،
اشمع،قیقش،اوبوعسمد،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 816

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،خ ٕ٠ب ٩خ٠یٔہ ،یزیس بٛ ٩یشا ،٪ابوحاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ َد َر ُسو ُ٢
َٕ بِ َُ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یس بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٢
َ
َخ َج٤َ ُٜا ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیوتٔ٤َ ُٜا َص ٔذظ ٔ َّ
اٟشا ًَ َة َٗاَّلَ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َی ِو ٕ ٦أَ ِو َِ ٟی َٕ ٠ة َٓإٔذَا ص َُو بٔأبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِ َ
َّ
َّ
َخ َج٤َ ُٜا ُٗو ُ٣وا َٓ َ٘ا ُ٣وا َُ ٌَ ٣ط َٓأتََی َر ُج ًّل ٔ٩ِ ٣
َخ َجىٔی أ ٟذی أَ ِ َ
ا ُِ ٟحو َُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢وأََ٧ا َوأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِلَ ِ َ
اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓإٔذَا ص َُو َِ ٟی َص فٔی بَ ِیتٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت ُط ا ِِ ٤َ ٟزأَ ُة َٗاَِ ٟت َِ ٣ز َح ّبا َوأَص ًِّل َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیِ َ٩

ئ إٔذِ َجا َئ اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػاحٔب َ ِیطٔ ث ُ َّ٥
ُٓ ًَل َْٗ ٪اَِ ٟت ذَ َص َب َي ِش َت ٌِ ٔذ ُب َ٨َ ٟا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
رس َو َت ِْ ٤ز َو ُركَ ْب َٓ َ٘ا َ ٢کُُ٠وا ٔ٩ِ ٣
َک َ ٦أَ ِؿ َیآّا ٔ٣ىِّی َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لَ َٓ ََٙ ٠حائ َ ُض ِ ٥بٌٔ ِٔذ ٕٔ ٓ ٚیطٔ بُ ِ ْ
َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِ َ٣ا أَ َح ْس ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ِ َ
وب ٓ ََذبَحَ َُ ٟض َِٓ ٥أَک َ ُ٠وا َّٔ ٩ِ ٣
ک
َص ٔذظ ٔ َوأَ َخ َذ ا ِِ ٤ُ ٟس َی َة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّی َ
اٟظاة ٔ َو ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اک َوا َِ ٟحَ ُ٠
رشبُوا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪طب ٔ ٌُوا َو َر ُووا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠لَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٟت ُِشأََّ٩ُٟ
ا ِِٔ ٌٟذ َٔ ٚو َ ٔ
َخ َج ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜب ُ ُیوتٔ ٥ِ ُٜا ُِ ٟحو َُ ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ت ِز ٔج ٌُوا َحًَّی أَ َػابََ ٥ِ ُٜص َذا أٌ٨َّ ٟی ُ٥
ًَ َِ ٩ص َذا أٔ ٌ٨َّ ٟی ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة أَ ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش ،فلخنبہفیلخ،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکاکیدؿ
 ااکیراتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسابرہےلکنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافررضحترمعریضاہللےسیھبالماقتوہیئگوت
آپیلصاہللہیلعفملسےن اؿدفونںرضحاتےسرفام ااسفتقاہمترااےنپرھگفںےسےنلکناکببسایکےہاؿدفونںرضحاتےن
رعض ایک وھبک اے اہلل ےکر اؽ یلصاہللہیلعفملسآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام امسق ےہاس ذاتیک سج ےکہضبق دقرت
ںیمریمیاجؿےہںیمیھبایسفہجےست الوہںسجفہجےس  مدفونںےلکنوہےئوہاوھٹڑھکےوہاجؤدفونںرضحاتڑھکےوہ
ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی ااصنری ےک رھگ رشتفی الےئ ہک فہ ااصنری اےنپ رھگ ںیم ںیہن ےہ ااصنری یک ویبی ےن داھکی وت
رمةح افر وخش آدمدی اہک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ااصنری یک ویبی ےس رفام ا الفں اہکں ےہ اس ےن رعض ایک فہ
امہرےےئلاھٹیماپینےنیلایگ ےہایسدرفاؿااصنرییھبآےئگوتاسااصنریےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس افرآپ یلصاہللہیلع
فملسےکاسویھتںیکرطػداھکیافررھپےنہکاگلاہللاعتیلاکرکشےہہکآجریمےامہمونںےسز ادہیسکےکامہمؿزعمزںیہنافر
رھپ ےلچ افر وجھکرفں اک اکی وخہش ےل رک آےئ سج ںیم یچک افر یکپ افر کشخ افر اتزہ وجھکرںی ںیھت افر رعض ایک ہک اؿ ںیم ےس
اھکںیئ افر اوہنں ےن رھچی ڑکپی وت ر اؽ اہلل ےن اؿ ےس رفام ا دفدھ فایل رکبی ذحب ہن رکان رھپ اوہنں ےن اکی رکبی ذحب یک اؿ
بسےناسرکبیاکوگتشاھک اافروجھکرںیاھکںیئافراپینایپافربجاھکیپرکریسابوہےئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م ےس
 ماتم ےک دؿ اؿ وتمعنں ےک ابرے ںیم رضفر وپاھچ اجےئ اگ ںیہمت اےنپ رھگفں ےس وھبک اکنؽ رک الیئ افر رھپ  م فاسپ ںیہن
ولےٹاہیںکتہکہیتمعنںیہمتلمیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فلخنبہفیلخ،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 817

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابوہظاِْ٣ ٦رہ ب ٩س٤٠ہً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،ابوحاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ِْٔ٤ٟر َة بِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو صٔظَ اَ ٕ ٦ي ٌِىٔی ُ

أَبُو َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ بَ ِی َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َٗاً ْٔس َوًُ َ٤زُ َُ ٌَ ٣ط إٔذِ أَ َتاص َُ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َخ َٕٔ ٠بِ َٔ ٩خٔ٠ی َٔ َة
َخ َج َ٨ا ا ِٟحُو َُ ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیوت ٔ َ٨ا َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
أَٗ ٌَِ َس ُ٤َ ٛا َصاصُ َ٨ا َٗاَّلَ أَ ِ َ
ک بٔا َِ ٟح ِّ ٙث ُ َّ ٥ذ َ َ

ااحسؼنب وصنمر،اوباشہؾریغمہنبہملس،دبعاولادحنب ز اد،اوباحزؾ،اوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع،رفامےتںیہہکامہرےدرایمؿ
ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی رفام ےھت افر اؿ ےک اسھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی رفام ےھت ہک ایس
دفراؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا ماہیںویکںےھٹیبوہدفونںرضحاتےن
رعض ایک مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ ںیمہ اےنپ رھگفں ےس وھبک ےن اکنال
ےہرھپفلخنبہفیلخیکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوباشہؾریغمہنبہملس،دبعاولادحنبز اد،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 818

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،ؿحاک ،ح٨و٠ہ ب ٩ابی سٔیا ،٪سٌیس ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ُ
اْع َح َّسثَىٔی َّ
َقأَ ُظ ًَل َ َّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ُظ َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُ٩
اٟظ ٔ ٔ
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ُٔ ٩ِ ٣رٗ ٌَِ ٕة ًَ َار َق لٔی ب ٔ َضا ث ََّ َ ٥
رف ا َِ ٟد َِ ٨س َُ ٚرأَیِ ُت ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َ٤َّ ٟا حُ ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َّ ٤ؼا َٓأََٜ ِ ٧أ ِ ُت إلٔ َی ا َِ ٣زأَت ٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َص َِ ٨ِ ٔ ً ١س ٔک َط ِی ْئ َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َّ ٤ؼا
َطس ّ َ
رفاغٔی َٓ َ٘ َّل ٌِت َُضا
َرفُ َِت إلٔ َی ََ
ٔیسا َٓأ ِ َ
َخ َج ِت لٔی ٔج َزابّا ٓ ٔیطٔ َػا َْ َٔ ٩ِ ٣طٌْٔر ٕ َو َ٨َ ٟا ب ُ َض ِی َْ ٤ة َزا ٔج َْٗ ٩ا َََ ٓ ٢ذبَ ِحت َُضا َوكَ َح َِ ٨ت ٓ َ َ
فٔی ب ُ ِز َ٣ت َٔضا ث ُ ََّ ٥و َِّ ٟی ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ََّل َتٔ َِـ ِحىٔی ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٩ِ ٣
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا َٓ َت ٌَا َ٢
َُ ٌَ ٣ط َٗا ََٓ ٢حٔئِ ُت ُط ٓ ََش َار ِرتُ ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َٗ ِس َذبَ ِح َ٨ا ب ُ َض ِی َّ ٤ة َ٨َ ٟا َوكَ َح َِ ٨ت َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣طٌْٔر ٕک َ َ
اح َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢یا أَصِ َ ١ا َِ ٟد َِ ٨س ٔ ٚإ ٔ ََّ ٪جاب ٔ ّزا َٗ ِس َػ ََ ٍَ ٨لُ ٥ِ ُٜس ّورا َٓ َه َّی صَ ًّل
أََ ِ ٧ت فٔی َن َ ٕ
رف ََ ٌَ ٣
ک ٓ ََؼ َ

بَٔ ٥ِ ُٜو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُ ِ٨زٔ َّ٩ُٟبُزِ ََ ٣تَ ٥ِ ُٜو ََّل َت ِدبٔز ُ ًََّ ٪حٔی ََ ٨تَ ٥ِ ُٜحًَّی أَ ٔجی َئ َٓحٔئ ُِت َو َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َ
َّ
َخ ِج ُت َُ ٟط
ک َوب ٔ َ
اض َحًَّی ٔجئ ُِت ا َِ ٣زأَت ٔی َٓ َ٘اَِ ٟت ب ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ َس ُ ٦اَ ٨َّ ٟ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت َٗ ِس ٓ ٌََُِ ٠ت أ ٟذی ُِٗ٠تٔ لٔی َٓأ ِ َ
ًَحٔی َ٨ت َ َ٨ا ٓ ََب َؼ ََٔ ٓ ٙیضا َوبَ َار َک ث ُ ََّ ٤َ ًَ ٥س إلٔ َی ب ُ ِز َ٣ت ٔ َ٨ا ٓ ََب َؼ ََٔ ٓ ٙیضا َوبَ َار َک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِزعٔی َخابٔزَ ّة َٓ َِ ٠ت ِدبٔز ِ َٔ ٌَ ٣ک َواٗ َِسؤی ٔ٩ِ ٣
بُز َ٣تٔ ٥ُٜو ََّل تُ ِ٨زُٟٔوصَا وصُ ٥أَ ُِ ٟ
َّ
َح ُٓوا َوإ ٔ َّ ٪ب ُ ِز َ٣ت َ َ٨ا ََ ٟتِ ُّٔم َ٤َ ٛا ه ٔ َی َوإ ٔ ًََّ ٪حٔی َ٨ت َ َ٨ا أَ ِو َ٤َ ٛا
ِ َِ
َ ِ ْ
ٕ َٓأ ِٗ ٔش ُ ٥بٔاہللٔ َِلَکَُ٠وا َحًی َت َز ُٛو ُظ َواَ َ ِ ٧

َٗا ََّ ٢
اٟـحَّا ُک َُ ٟت ِد َبز ُ َ٤َ ٛا ص َُو
اجحج نب اشرع ،احضک ،ہلظنح نب ایب ایفسؿ ،دیعس نب انیمء ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج دنخؼ وھکدی یئگ وت
ںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآوکپ وھبکیگلوہیئےہوتںیماینپویبییکرطػآ اافراسےساہکایکریتےاپس
وکیئزیچےہویکہکن ںیمےن ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآپ یلصاہللہیلع فملسوکتہبتخسوھبکیگلوہیئےہوتریمی
ویبیےناکیتھتلہےھجماکنؽرکد اسجںیماکیاصعوجےھتا فرامہرااکیرکبیاکہچباھتوجہکالپوہااھتںیمےناےسذحبرکد اافر
ریمی ویبی ےن آاٹ اسیپ ریمی ویبی یھب ریمے افرغ وہےن ےک اسھت یہ افرغ وہیئ رھپ ںیم ےن رکبی اک وگتش اکٹ رک اہڈنی ںیم
ڈاؽ د ا رھپ ںیم ر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس یک رطػ ایگ ےنہک یگلہک ےھجم ر اؽ اہلل افرآپ یلص اہللہیلع فملس ےک احصہبرکاؾ ےک
اسےنم ذلیل ف ر اا ہن رکان رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک بج ںیم آپ یلص اہللہیلع فملسیک دختم ںیم آ ا وت ںیم
ےنرسوگیشےکادنازںیمرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسمہےناکیرکبیاکہچبذحبایکےہافرامہرےاپساکی
اصع وج ےھتآپ یلص اہلل ہیلعفملس دنچ آدویمں وک اےنپ اسھت ےل رک امہری رطػرشتفی الںیئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن
اکپراافررفام ااےدنخؼفاول!اجربےناہمترےدتوتیکےہذہلا مبسولچر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاجربریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ریمے آےن کت اینپ اہڈنی وچےہل ےس ہن ااتران افر ہن یہ دنگے وہےئ آےٹ یک رفیٹ اکپان ںیم فاہں ےس آ ا افر
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب رشتفی ےل آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت بس ولگ یھب آےئگ ےھت رضحت اجرب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ ویبی ےک اپسآےئ وت اؿ یک ویبی ےن اہک ریتی یہ ر اایئ وہیئگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم
ےنوتایسرطحاہکاھتسجرطحوتےنےھجماہکاھترھپںیمدنگاھوہاآاٹآپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنماکنؽرکےلآ اوتآپ یلص
اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم اانپ اعلب دنہ ڈاال افر اس ںیم ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری اہڈنویں یک رطػ
رشتفی الےئ افر اس اہڈنی ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اعلب دنہ ڈاال افر ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ ےن رفام ا اکی
رفایٹںاکپےنفایلافرالبول وجاہمترےاسھتلمرکرفایٹںاکپےئافراہڈنیںیمےساسنلہناکنانلافرہنیہاےسوچےہلےسااترانافر
اکیسہاریکدادادںیماحصہبوموجدےھتاہللیکمسقاؿبسےناھکاناھک ااہیںکتہکاچبرکوھچڑد اافرفاسپایسرطحاھتافراس
یکرفایٹںیھبایسرطحکپریہںیھت۔
رافی  :اجحجنباشرع،احضک،ہلظنحنبایبایفسؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 819

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٩
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ْع ُٖ ٓ ٔیطٔ ا ِٟحُو ََ
َ٣إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ َٗا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة ِٔل ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ِٕ َٗ ٥س َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿٌٔیّٔا أَ ِ ٔ
ٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١س ٔک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ َِٓ ٥أ َ ِ َ َ
َق ّاػا َٔ ٩ِ ٣طٌْٔر ٕث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ِت خ َّٔ ٤ارا ََ ٟضا َِٓ ََّٔ ٠ت ا ِٟد ُِبزَ ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ ث ُ ََّ ٥زسَّ ِتطُ
َخ َج ِت أ ِ َ
َت ِح َت ثَ ِوبٔی َو َر َّز ِتىٔی ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َِ ٠تىٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُت بٔطٔ ٓ ََو َج ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

ک أَبُو
اض َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َس ََ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َو ٌََ ٣طُ اُ ٨َّ ٟ
كَ َِ ٠ح َة َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أََ ٔ ٟل ٌَاُِ ٠ُ٘ َٓ ٕ ٦ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٌَ ٣َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠ط ُٗو ُ٣وا َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لََٙ ٠
َواَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بَْ ِ َن أَیِسٔیض ٔ َِ ٥حًَّی ٔجئ ُِت أَبَا كَ َِ ٠ح َة َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ِٕ َٗ ٥س َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض َوَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َ٣ا ُِ ٧لٌ ُُٔ ٤ض َِ٘ َٓ ٥اَِ ٟت اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبُو كَ َِ ٠ح َة َحًَّی َٟق ٔ َی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َو َس َّ ٥َ ٠بٔا٨َّ ٟا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ط َحًَّی َز َخ ًَل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠صِِّ ُ٠م
َ
َّ
َّ
َص ِت ًََِ ٠یطٔ أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ّٕ ًَُّٜ ٥ة
َ٣ا ً ٔ َِ ٨س ٔک َیا أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕٓ ٥أ َ َت ِت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ا ِٟد ُِبز َٔٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَّ ُٔ َٓ ٥َ ٠ت َو ًَ َ َ
َ
رشة َٕٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أَکَُ٠وا
ََ ٟضا َٓأ َز َِ ٣تطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٓ ٢یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌَ ٔ ٟ ٪
َ
َحًَّی َطبٌٔوا ث ُ َََّ ٥خ ُجوا ث ُ ََّٗ ٥ا ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌٟٔ ٪
َّ
رشة ٕ َحًَّی أَک َ َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
ُ
َ
َخ ُجوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌَ ٔ ٟ ٪
َ َ
رشة َٕٓأذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أکَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّ َ ٥
َ
ُو٪
وَ ٪ر ُج ًّل أَ ِو ث َ َ٤اَ ٧
ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َطب ٔ ٌُوا َوا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦س ِب ٌُ َ
ییحی نب ییحی ،امکل نب اسن ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ ےس رفام ا ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک
آفازںیم ھچک زمکفری وسحمس یک ےہ ںیم اتھجمس وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وھبک یگل وہیئ ےہ وت ایک ریتے اپس وکیئ زیچ ےہ
رضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاہںرھپاؾمیلسےنوجیکرفایٹںںیلافراچدرےلرکاسںیماؿرفویٹںوکاٹیپلافررھپاؿ
وکریمےڑپکفںےکےچی اپھچ د اافرڑپکےاکھچک ہصحےھجمافڑاھ د ارھپاوہنں ےنےھجم ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیک رطػجیھب
د ا رضحت اسن رفامےت ہ ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ایگ وت ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم ںیم
رشتفی رفام اپ ا افرآپ یلص اہللہیلعفملس ےکاپس ھچک افرولگ یھب ےھت ںیم ڑھکا راہ وت ر اؽ اہلل ےنرفام ا ایکےھجت اوبہحلط ےن اجیھب

ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ی اہںآپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا ایک اھکےن ےک ےئل؟ ںیمےن رعض ایک یاہں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےن اےنپ اسویھتں ےس رفام ا اوھٹ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےلچ افر ںیم اؿ بس ےس آےگ آےگ الچ اہیں کت ہک ںیم ےن
رضحتاوبہحلطوکآرکاسیکربخدیوترضحتاوبہحلطےنہکےگلاےاؾمیلس!ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوتاےنپاسویھتںوکےل رک
آےئگںیہافرامہرےاپسوتاؿبسوکالھکےنےکےئلھچکںیہنےہرضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےن ںیگہکاہللافراس
اک ر اؽ یہ ز ادہ رتہب اجےتن ںیہ رھپ رضحت اوبہحلط ےلچ اہیں کت ہکآےگ ڑبھ رک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت یک افر
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےکاسھت رشتفی الےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ میلس ریتے اپس وج ھچک یھب
ےہ فہ ےل آ اؾ میلس فیہ رفایٹں ےل رک آںیئگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مکح رفامےن رپ اؿ رفویٹں وک ڑکٹے ایک ایگ
رضحتاؾمیلسےنوھتڑااسیھگوجاؿےکاپسوموجداھتفہاؿرفویٹںرپوچنڑد ارھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنوجاہللاعتیلوک
وظنمر اھت ا س ںیم ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دس آدویمں وک البؤ دس وک الب ا ایگ وت اوہنں ےن اھکان اھک ا
اہیںکتہکفہوخبریسوہےئگرھپفہےلچےئگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادسآدویمںوکالبؤدسآدویمںوکالب اایگاہیں
کتہکاؿبسولوگںےناھکاناھک اافروخبریسوہےئگافربسآدیمرقتابیرتس اایسیکدادادںیمےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 820

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوسٌس ب ٩سٌیس ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی أَبُو كَ َِ ٠ح َة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ل َ ِز ًُ َو ُظ َو َٗ ِس َج ٌَ َ ١ك َ ٌَا ّ٣ا َٗا َ٢
ض ُٗو ُ٣وا
ض َٓ َ٨وَ َز إلٔ َ َّی َٓا ِس َت ِح َی ِی ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ٔج ِب أَبَا كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٘ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
َٓأَٗ َِبُِ ٠ت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠ا٨َّ ٟا ٔ

َک َط ِیئّا َٗا ََّ ٤ََ ٓ ٢ش َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َز ًَا ٓ ٔی َضا بٔا ِٟب َ َر َٔ ٛة ث ُ َّ٥
َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َػ َُ ٌِ ٨ت َ ٟ
َ
َّ
َرخ ُجوا َٓ َ٘ا َ٢
َخ َد َُ ٟض َِ ٥ط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣بَْ ِ ٔن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓأکَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا ٓ َ َ
َٗا َ ٢أَ ِزخٔ َِ ١ن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔی ًَ َ َ
رش ّة َو َٗا َ ٢کُُ٠وا َوأَ ِ َ
رش ّة َحًَّی َ ٥َِ ٟی ِب َُ ٨ِ ٣ٔ ٙض ِ ٥أَ َح ْس إ ٔ ََّّل َز َخ ََٓ ١أَک َ ََ ١حًَّی َطب ٔ ٍَ ث ُ َّ٥
رش ّة َویُ ِ ٔ
رش ّة َٓأَکَُ٠وا َحًَّی َطب ٔ ٌُوا ٓ ََ٤ا َزا َ ٢یُ ِسخٔ ُ
رخ ُد ًَ َ َ
َ َ ًَ ١
أَ ِزخٔ َِ َ ًَ ١

َصیَّأ َ َصا َٓإٔذَا ه ٔ َی ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا ح ْٔ َن أَکَُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبدعسنبدیعس،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحت
اوبہحلطےنےھجمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػاجیھباتہکںیمآپیلصاہللہیلعفملسوکالبرکالؤںافررضحتاوبہحلطےناھکان
ایتررکےکراھکاھترضحتاسنےتہکںیہہکںیمآ اوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسولوگںےکاپسرشتفیرفامےھتآپیلصاہللہیلع
فملس ےن ریمی رطػ داھکی وت ےھجم رشؾ آیئ ںیم ےن رعض ایک اوبہحلط یک دتوت وبقؽ رفامںیئ آپ ےن ولوگں ےس رفام ا اوھٹ ولچ
رضحتاوبہحلطےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسںیمےنوتآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلوھتڑااساھکانایترایکےہ
رضحت اوبہحلط رفامےت ںیہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےناس اھکےن وک وھچا افر اس ںیم ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے اسویھتں ںیم ےس دس آدویمں وک البؤ افر آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا اھکؤ افر آپ ےن اینپ اویلگنں
ےکدرایمؿںیمےسھچکاکنالانچہچناؿدسآدویمںےناھکاناھک ااہیںکتہکفہریسوہرکےلچےئگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ادسآدویم ںوکالبؤآپیلصاہللہیلعفملسایسرطحدسدسآدویمںوکالبےترےہافردسدسآدویمںوکالھکرکےتجیھبرےہ
اہیںکتہکاؿںیمےسوکیئیھباباھکاناھکےنفاالںیہناچبافرفہاھکرکریسہنوہاوہرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناچبوہااھکانعمج
رفام اوتفہاھکانااتنیہاھتک انہکاھکانرشفعرکےتفتقاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبدعسنبدیعس،اسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 821

راوی  :سٌیس ب ٩یحٌی ا٣وی ،ابوسٌس ب ٩سٌیس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی اِلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَىٔی أَب ٔی َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی أَبُو
ا ٚا َِ ٟحس َ
كَ َِ ٠ح َة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َ
آَخظ ٔث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َ٣ا بَق ٔ َی
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر َُْٕ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی ٔ ٔ
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢زُوَ ٥ِ َُٜ٧ص َذا
َٓ َح َُ ٌَ ٤ط ث ُ ََّ ٥ز ًَا ٓ ٔیطٔ بٔا ِٟب َ َر َٔ ٛة َٗا ٌَََ ٓ ٢ا َز َ٤َ ٛا ک َ َ
دیعس نب ییحی اومی ،اوبدعس نب دیعس ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبہحلط
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملسیک رطػ اجیھب افر رھپ انبریمن یک رفاتییکرطح دحثی لقن یک اس ےک

ےئلآرخںیمہکآپیلصاہللہیلعفملسےناچبوہااھکانعمجرفام ارھپآپیلصاہللہیلعفملسےناسںیمربتکیکداعرفامیئرافیےتہک
ںیہہکفہاھکانک اناھترھپاانتیہوہایگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیےلول۔
رافی  :دیعسنبییحیاومی،اوبدعسنبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 822

راوی ٤ً :زو ٧اٗسً ،بساہلل ب ٩جٌرف رقیً ،بیساہلل ب٤ً ٩زوً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩رً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف اٟزَّق ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز أَبُو كَ َِ ٠ح َة أ ُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ ٥أَ َِ ٪ت ِؼ َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٍَ ٨ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا

ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َخ َّ
اػ ّة ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ٠ىٔی إَِٔ ٟیطٔ َو َس َ
ٔیث َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ٓ ََو َؿ ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ َو َس َِّم ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ک ب ٔ َث َ٤اَ ْٔ٧ن َر ُج ًّل ث ُ َّ ٥أَک َ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
رشة ٕ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ََِ ٓ ٥س َخُ٠وا َٓ َ٘ا َ ٢کُُ٠وا َو َس ُّ٤وا اہللَ َٓأَکَُ٠وا َحًَّی ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
ائ ِ َذ َِ َ ٌَ ٔ ٟ ٪

 ١ا ِٟب َ ِیتٔ َو َت َز ُٛوا ُس ِؤ ّرا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک َوأَصِ ُ

رمعف اندق ،دبعاہلل نب رفعج رح  ،دیبع اہلل نب رمعف ،دبعاکلمل نب ریمع ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
امکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحتاوبطلحةےنرضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحرفام اہکفہیبنیلصاہللہیلعفملس
ےکےئلااسیاھکان ایتررکےہکوج اخص وطررپرصػ آپ یلصاہللہیلعفملسےک ےئل وہافراوہنںےن ےھجمآپ یلصاہللہیلعفملس
یک رطػ اجیھب (ابح  دحثی ذموکرہ دحثی یک رطح ےہ افر اس ںیم رصػ ہی زادئ ےہ) ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ دتس
ابمرکاساھکےنںیمراھکافراسرپاہللاعتیلاکانؾایلرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادسآدویمںوکااجزتدفرضحتاوبطلحة
ےن اؿ وک ااجزت دی فہ ادنر آےئ وت آپ ےن رفام ا 5اہلل اک انؾ ےل رک اھکؤ اوہنں ےن اھک ا اہیںکت ہک ایس رطح ایسّ آدویمں ےن
اھک ارھپیبنیلصاہللہیلعفملسےناسےکدعباھکاناھک اافررھگفاولںےناھکاناھک اافررھپیھبچبایگ۔
رافی  :رمعف اندق ،دبعاہلل نب رفعج رح  ،دیبعاہلل نب رمعف ،دبعاکلمل نب ریمع ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل ،رضحت اسن نب امکل ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 823

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س٤ً ،زو ب ٩یحٌی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
اب َحًَّی
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة ف ٔی كَ ٌَا ٔ ٦أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓ َ٘ َا ٦أَبُو كَ َِ ٠ح َة ًَل َی ا َِ ٟب ٔ
ٔ ٓ ١یطٔ ا ِٟب َ َر ََ ٛة
اَ ٪ط ِی ْئ َي ٔشْ ْر َٗا ََ ٢ص ُُ ٤َّ ٠ط َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َس َی ِح ٌَ ُ
أَتَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
دبع نب دیمح ،دبعاہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی نب دمحم ،رمعف نب ییحی ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی
ہصقوقنمؽےہافراسرفاتیںیمےہہکرضحتاوبطلحةدرفازےرپڑھکےوہےئےئگاہیںکتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرشتفیالےئوترضحتاوبہحلطےنآپیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسوھتڑااساھکانےہ
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افیہےلآؤویکہکناہللایساھکےنںیمربتکڈاؽدےاگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسینبدمحم،رمعفنبییحی،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 824

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ،خاٟس ب٣ ٩د٠س بحلی٣ ،ح٤س ب٣ ٩وسیً ،بساہلل بً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ا َِ ٟب َحل ٔ ُّی َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩
كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ث ُ َّ ٥أَک َ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

 ١ا ِٟب َ ِیتٔ َوأَٓ َِـُ٠وا َ٣ا أَبِ َُِ ٠وا ٔجْ َراُ َ ٧ض ِ٥
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَک َ َ ١أَصِ ُ

دبع نب دیمح ،اخدل نب دلخم یلجب ،دمحم نب ومیس ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع

فملسےس یہیدحثیوقنمؽےہاسںیمےہہکرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناھکاناھک اافررھگفاولںےنیھب اھکاناھک اوجچب
ایگفہمہےناےنپاسمہویںوکجیھبد ا۔
رافی  :دبعنبدیمح،اخدلنبدلخمیلجب،دمحمنبومیس،دبعاہللنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 825

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،وہب ب ٩جزیز ب ٩زیس٤ً ،زو بً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجز ٔ َیز بِ ََ ٩زیِ ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢رأَی أَبُو كَ َِ ٠ح َة َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ـ َلحٔ ٌّا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ

َی َت َ٘ َُّ ٠ب هَ ِض ّزا َ ٔ ٟب ِل َٕٓ ٩أتََی أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢إنٔ ِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ـ َلحٔ ٌّا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َی َت َ٘ َُّ ٠ب هَ ِض ّزا

ا ٚا َِ ٟحس َ
َ ٔ ٟب ِل َٕ ٩وأَ ُه ُُّ ٨ط َجائ ٔ ٌّا َو َس َ
ٔیث َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ث ُ َّ ٥أَک َ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو كَ َِ ٠ح َة َوأ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥وأَُ َ ٧ص
بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوٓ ََـَِ ٠ت ٓ َِـ َْ ٠ة َٓأَص َِسیِ َ٨ا ُظ ٟٔحْٔ َرا٨َ ٔ ٧ا
نسح نب یلع ولحاین ،فبہ نب رجری نب زدی ،رمعف نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
اوبہحلطےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکدجسمںیم ےٹیلوہےئداھکیآپیلصاہللہیلعفملساکٹیپتشپےساگلوہااھترضحتاوبہحلط
ےن اؾ میلس ےس آرک رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم ںیم ےٹیل وہےئ داھکی ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ٹیپ
تشپےسگلراہےہریماایخؽےہہکآپیلصاہللہیلعفملس وکوھبکیگلوہیئےہافررھپذموکرہدحثییکرطحدحثیایبؿیکافر
اسںیمےہہکرھپبسےسآرخںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسافررضحتاوبطلحة،اؾمیلس،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےن
اھکاناھک اافراھکانرھپیھبچبایگوتمہےناےنپاسمہویںوکدہہیےکوطررپجیھبد ا۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،فبہنبرجرینبزدی،رمعفنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 826

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی تحیيیً ،بساہلل ب ٩وہب ،اسا٣ہ ،يٌ٘وب بً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ انؼاری ،حرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة أَ ََّ ٪ي ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اِلِ َ ِن َؼار َّٔی َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ ٔجئ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا ٓ ََو َج ِستُ ُط َجاّ ٔ ٟشا ٍََ ٣

ک ًَل َی َح َحز ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟب ٌِ ٔف أَ ِػ َحابٔطٔ ًَ ٥َ ٔ ٟؼَّ َب َر ُسو ُ٢
أَ ِػ َحابٔطٔ یُ َح ِّسث ُ ُض َِ ٥و َٗ ِس ًَؼَّ َب بَ ِل َُ ٨ط بٌٔ َٔؼابَ ٕة َٗا َ ٢أ ُ َسا َُ ٣ة َوأََ٧ا أَ ُط ُّ
اُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت یَا أَبَ َتا ُظ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِل َ٨طُ َٓ َ٘اُٟوا ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ ٓ ََذصَ ِب ُت إلٔ َی أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َوص َُو َز ِو ُد أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٠ِ ٣ح َ

َٗ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَؼَّ َب بَ ِل َُ ٨ط بٌٔ َٔؼابَ ٕة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َب ٌِ َف أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘اُٟوا ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ ٓ ََس َخ َ ١أَبُو كَ َِ ٠ح َة ًَل َی أُم ِّی َٓ َ٘ا َ٢
ات َٓإ ٔ َِ ٪جائ َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِح َس ُظ أَ ِط َب ٌِ َ٨ا ُظ
رس ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٕ َو َت ََ ٤ز ْ
َص َِ ٩ِ ٣ٔ ١ط ِی ٕئ َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ ِ٨ِ ٔ ً ٥سٔی ْ َ ٔ ٛ

ََک َسائ َٔز ا َِ ٟحسٔیثٔ بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ
َوإ ٔ َِ ٪جا َئ َ ُ
آَخ ٌََ ٣طُ َٗ َُّ ٨ِ ًَ ١ض ِ ٥ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ت
رحہلم نب ییحی حبئی ،دبعاہلل نب فبہ ،ااسہم ،وقعیب نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ااصنری ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیماکیدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اوتںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکاحصہبرکاؾےکاسھت
رشتفی رفام اپ ا افر آپ یلص اہللہیلع فملس اؿ ےس ابںیت رفام رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ٹیپ رپ اکی یٹپ دنبیھ وہیئ
یھتںیمےنضعباحصہبےسوپاھچہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےنپٹیپرپویکںیٹپابدنیھوہیئےہوتفہےنہکےگلہکوھبک
یکفہجےسںیمرضحتاوبہحلطیکرطػایگوجہکرضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعتنباحلمؿےکوشرہےھتںیمےناؿےسرعض
ایکاےااباجؿںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفملسےناےنپٹیپرپیٹپابدنیھوہیئےہںیمےن

ضعب احص ہب ےس اس یٹپ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ وھبک یک فہج ےس ااسی ایک وہا ےہ
رضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعریمیفادلہےکاپسرشتفیالےئافراؿےسرفام اایکریتےاپسوکیئزیچےہاؾمیلسےناہک ی
اہںریمےاپسدنچڑکٹےرفیٹےکافردنچوجھکرںیںیہارگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساےلیکرشتفیےلآںیئوتہیاھکانآپیلص
اہللہیلعفملسےکٹیپرھبےنےکےئلاکیفوہاگافرارگافروکیئیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتآےئاگوتاؿےسمکوہاجےئ
اگذموکرہفاہعقیکرطحدحثیذرکیک۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی حبئی،دبعاہللنبفبہ،ااسہم،وقعیبنبدبعاہللنبایبہحلطااصنری،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنع

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

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ابامتعدزیمابؿےکاہںاےنپاسھتیسکافرآدیموکےلاجےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 827

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ،رحب ب٣ ٩ی٤و ،٪نرض ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
رح ُب بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪أ ِ ٨َّ ٟ
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی كَ ٌَأ ٦أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥

اجحج نب اشرع ،ویسن نب دمحم ،رحب نب ومیمؿ ،رضن نب اسن ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبہحلط ےک اھکےن
ےکابرےںیمذموکرہدحثیابمرہکیکرطحدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،ویسننبدمحم،رحبنبومیمؿ،رضننباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہباھکےنیکوجازافردکفاھکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
وشرہباھکےنیکوجازافردکفاھکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 828

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی كَ َِ ٠ح َة أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َ٣إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ إ ٔ ََّ ٪خیَّاكّا َز ًَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٌَاَ ٕ ٦ػ َُ ٌَ ٨ط َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ٓ ََذ َص ِب ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
ک َّ
َْق َب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِبزّا َٔ ٩ِ ٣طٌْٔر ٕ َو ََ ٣زّٗا ٓ ٔیطٔ ُزبَّائْ
اٟل ٌَاَّ َ ٓٔ ٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ذََ ٔ ٟ

َ
اٟسبَّا َئ َٔ ٩ِ ٣ح َوال َِی اٟؼَّ ِح َٔ ٔة َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢أَ َز ِ ٢أُح ُّٔب
َو َٗس ْ
رفأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یتَت َ َّب ٍُ ُّ
ٔیس َٗا َ ٢أْ َ ٧ص َ َ
اٟسبَّا َئ ُُ ٨ِ ٣ذ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
ُّ
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک درزی ےن

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دتوت یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھکان ایتر ایک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاساھکےنیکدتوتںیمںیمیھبایگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسےنموجیکرفیٹافر
وشرہب سج ںیم دکف زپا وہا اھت افر انھب وہا وگتش راھک ایگ رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک
آپیلصاہللہیلعفملسایپےلےکاچرفںرطػدکفالتشرکےکاھکرےہںیہرضحتاسنرفامےتںیہہکایسدؿےسےھجمدکفےس
تبحموہیئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
وشرہباھکےنیکوجازافردکفاھکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 829

راوی ٣ :ح٤س بًً ٩لء ،ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص

َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ز ًَا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَبُو ُ َ
١
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْٓ ١اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت ٌََ ٣طُ َٓحٔی َئ ب ٔ ََ ٤ز َٗ ٕة ٓ َٔیضا زُبَّائْ َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأِک ُ ُ

ک َج ٌَُِ ٠ت أ ُ ِٟٔ٘یطٔ إَِٔ ٟیطٔ َوَّلَ أَك ِ ٌَ ُُ ٤ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت َب ٌِ ُس ي ٌُِحٔبُىٔی
اٟسبَّا ٔ
ئ َوي ٌُِحٔبُ ُط َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َرأَیِ ُت ذََ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک ُّ
اٟسبَّا ُئ
ُّ
دمحمنبالعء،اوبرکبی،اوبااسہم،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتاسنےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکاکیآدیمےنر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس یک دتوت یک ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لچ زپا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم وشرہب راھک ایگ
سج ںیم دکف زپا وہا اھت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس اس دکف وک اھکےنےگل آپ یلص اہلل ہیلعفملس وک دکف تہب دنسپ اھت رضحت اسن
ےتہکںیہہکبجںیمےنہیداھکیوتںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمدکفرکےناگلافرںیموخدہناھکاترضحتاسنرفامےتںیہ
ہکاسےکدعبںیمدکفتہبدنسپرکےناگل۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبرکبی،اوبااسہم،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
وشرہباھکےنیکوجازافردکفاھکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 830

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ب٨انیً ،اػ ،٥احو ،٢حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٥اِلِ َ ِح َو ٔ٩ِ ًَ ٢
اْع َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی َو ًَ ٔ
َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ ُ ٩اَّ ٟظ ٔ ٔ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َخیَّاكّا َز ًَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َزا َز َٗا َ ٢ث َاب ٔ ْت ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘و ُ٤ََ ٓ ٢ا ُػٍَ ٔ ٨
لٔی ك َ ٌَ ْاَ ٦ب ٌِ ُس أَ ِٗس ُٔر ًَل َی أَ ِ ٪ي ُِؼ َٔ ٓ ٍَ ٨یطٔ ُزبَّائْ إ ٔ ََّّل ُػٍَ ٔ ٨

اجحج نب اشرع ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،اثتب انبین ،اعمص ،اوحؽ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکاکیدرزیآدیم ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدتوتیکرضحتاثتبےتہکںیہہکںیمےنرضحتاسنےسانسفہرفامےت
ںیہہکوجاھکانیھبریمےےئلایترایکایگافرک انھجمےسوہاکسوتںیمےناسںیمدکفوکرضفراشلمرکفا ا۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتبانبین،اعمص،اوحؽ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکراھکےتفتقایلھٹگںاکنؽرکر ےنھےکاابحتسبافرامہمؿاکزیمابؿےکےئلداع...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
وجھکراھکےتفتقایلھٹگںاکنؽرکر ےنھےکاابحتسبافرامہمؿاکزیمابؿےکےئلداعرکانافرزیمابؿاککینامہمؿےسداعرکفاےنےکاابحتسبںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 831

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،یزیس ب ٩خْ٤رً ،بساہلل ب ٩برس

یس بِ ُٔ ٩خ َِْ٤ر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بُ ِرسٕ َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ا ٪یَأِکُُ ُ٠ط َویُِ٠ق ٔی
َ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أَبٔی َٗا ََّ َ ٓ ٢
َْقبِ َ٨ا إَِٔ ٟیطٔ ك َ ٌَا ّ٣ا َو َوك ِ َب ّة َٓأَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا ث ُ َّ ٥أتُ َٔی ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َٓک َ َ

اَ ٨َّ ٟوی بَْ ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َو َی ِح ََّ ٍُ ٤
اٟشبَّابَ َة َوا ُِ ٟو ِس َلی َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ص َُو هَ ىِّی َوص َُو ٓ ٔیطٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ إ ٔ َِ٘ ٟا ُئ اَ ٨َّ ٟوی بَْ ِ َن ِاْل ٔ ِػ َب ٌَْ ِ ٔن ث ُ َّ٥
َرشبَ ُط ث ُ ََّ٧ ٥ا َو َُ ٟط َّأ ٟذی ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبٔی َوأَ َخ َذ بَٔ ٔ ٠حاَ ٔ ٦زابَّتٔطٔ ا ِز َُ اہللَ َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی
رش ٕ
اب ٓ َ ٔ
أتُ َٔی بٔ َ َ
ِرف َُ ٟض َِ ٥و ِار َح ُِ ٤ض ِ٥
َ٣ا َر َز ِٗ َت ُض َِ ٥واُ ٔ ِ

دمحم نب ینثم زنعی ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،سیدی نب ریمخ ،دبعاہلل نب رسب رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے فادل یک

رطػ رشتفی الےئ وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اھکان افر فہبط (وجھکرفں ےس انب وہا اکی اھکان) شیپ ایک وت آپ
یلصاہللہیلعفملسےناسںیمےساھک ارھپکشخوجھکرںیالیئںیئگوتآپےنفہیھباھکیئافروجھکرفںیکایلھٹگاینپدفونںاویلگنں
ینعی اہشدتفایل ام یل افردرایمین ام یل ےک  چی ںیم ڈاےنل ےگل ہبعش ےتہک ںیہ ہک ریما یھب یہی امگؿ ےہ ہک اس دحثی ںیم ےہ ہک ارگ
اہلل ےناچاہہکایلھٹگںدفونںاویلگنںےکدرایمؿڈاانلرھپےنیپایکزیچںیالیئںیئگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناےسایپرھپآپیلص
اہلل ہیلع فملس ےن اےس د ا وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک داںیئ رطػ اھٹیب اھت رضحت دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رھپ ریمے فادل ےن آپ
یلصاہللہیلع فملسےکاجونریکاگلؾڑکپیافررعضرکےنےگلامہرےےئلداعرفامںیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنہیداعرفامیئاے
اہلل!اؿےکرزؼںیمربتکاطعرفامافراؿیکترفغترفامافراؿرپرمحرفام۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعی،دمحمنبرفعج،ہبعش،سیدینبریمخ،دبعاہللنبرسب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
وجھکراھکےتفتقایلھٹگںاکنؽرکر ےنھےکاابحتسبافرامہمؿاکزیمابؿےکےئلداعرکانافرزیمابؿاککینامہمؿےسداعرکفاےنےکاابحتسبںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 832

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ب ٩ح٤از ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
ئ اَ ٨َّ ٟوی بَْ ِ َن ِاْل ٔ ِػ َب ٌَْ ِ ٔن
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟي ُظکَّا فٔی إ ٔ َِ٘ ٟا ٔ
دمحمنباشبر،انب ایبدعی،دمحم نبینثم،ییحینبامحد،رضحت ہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےس اسدنسےک اسھترفاتی وقنمؽےہنکیل
اسںیمایلھٹگںر ےنھےکابرےںیمکشاکذرکںیہنایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،دمحمنبینثم،ییحینبامحد،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکرےکاسھتڑککیاھکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
وجھکرےکاسھتڑککیاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 833

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِمً ،بساہلل بً ٩و ٪ہًللی ،یحٌی ابً ٩و ،٪ابزاہی ٥ب ٩سٌسً ،بساہلل ب ٩جٌرف ،حرضت ًبساہلل
بٌ٣ ٩حز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
یِم َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ا ِٟض ٔ ًَلل ٔ ُّی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
رف َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠یَأِک ُ ُ َّ
اٟزكَ ٔب
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ
 ١ا ِٟٔ٘ثا َئ ب ٔ ُّ
ییحینبییحییمیمت،دبعاہللنبتوؿالہیل،ییحیانبتوؿ،اربامیہنبدعس،دبعاہللنبرفعج،رضحتدبعاہللنبزجعمریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتی ےہرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآپیلص اہللہیلعفملسوجھکرفںےک اسھتڑککیاھک
رےہےھت۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دبعاہللنبتوؿالہیل،ییحیانبتوؿ،اربامیہنبدعس،دبعاہللنبرفعج،رضحتدبعاہللنبزجعمریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکےئلاعزجیاایتخررکےنےکاابحتسبافراھکاناھکےنےکےئلےنھٹیبےکرطہقی...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےکےئلاعزجیاایتخررکےنےکاابحتسبافراھکاناھکےنےکےئلےنھٹیبےکرطہقیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 834

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوسٌیس اطخ ،حٔؽ ،ابوبرک ،حٔؽ بُ ٩یاث٣ ،ؼٌب ب ٩س٠ی ،٥حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩حٔ ِٕؽ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ ١ت ِّ ٤زا
ُسَِ ٠ی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّّ ٌٔ ِ٘ ٣ُ ٥َ ٠یا َیأِک ُ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجش،صفح،اوبرکب،صفحنبایغث،بعصمنبمیلس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ااعقء ےک رطہقی رپ ینعی دفونں یلڈویلں ڑھکی رک ےک رسنی زنیم رپ اگلےئ وہےئ وجھکرںی
اھکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجش،صفح،اوبرکب،صفحنبایغث،بعصمنبمیلس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اھکےنےکےئلاعزجیاایتخررکےنےکاابحتسبافراھکاناھکےنےکےئلےنھٹیبےکرطہقیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 835

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٣ ،ؼٌب ب ٩س٠ی ،٥حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ ٔ٩
رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ُسَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔش ُُ ٤ط َوص َُو ُِ ٣ح َت ٔٔزْ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط أَ ِ ّلِک َذرٔي ٌّا َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ُزصَِْر ٕأَ ِ ّلِک َحثٔی ّثا
َیأِک ُ ُ

زریہ نب رحب ،انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،بعصم نب میلس ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیموجھکرںیالیئںیئگوتیبنیلصاہللہیلعفملساؿوجھکرفںوکمیسقترفامےنےگلافرآپیلص
اہللہیلعفملساسرطحےھٹیبوہےئےھتسجرطحہکوکیئدلجیںیماتھٹیبےہافرآپیلصاہللہیلعفملساسںیمےساھکیھبرےہ
ےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،بعصمنبمیلس،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتجیعاھکےنںیمدفدفوجھکرںی ادفدفاھکےنےکےمقلاھکےنیکاممتعنںیم۔...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اامتجیعاھکےنںیمدفدفوجھکرںی ادفدفاھکےنےکےمقلاھکےنیکاممتعنںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 836

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،جب٠ہ ب ٩سحی ،٥اب ٩زبْر ،حرضت جب٠ہ ب ٩سحی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ابِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َج َب ََ ٠ة بِ َُ ٩س َح ِی َٕٗ ٥ا َ ٢ک َ َ
ََ ٓ ١ی ُ٘و ََُّ ٢ل ُت َ٘ارُٔ ٧وا
ََ ٓ ١ی ُُّ ٤ز ًَ َِ ٠ی َ٨ا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوِ َ ٧ح َُ٧ ٩أِک ُ ُ
اض یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َج ِض ْس َو ُ٨َّ ٛا َ ٧أِک ُ ُ
َی ِز ُز ُٗ َ٨ا اَّ ٟت َِ ٤ز َٗا ََ ٢و َٗ ِس ک َ َ
اب اَ ٨َّ ٟ
ا ٪أَ َػ َ
َّ
َّ
 ١أَ َخا ُظ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ََّل أ ُ َری َص ٔذظ ٔا ِٟکََ ٤َ ٔ ٠ة إ ٔ ََّّل
َقا ٔ ٪إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ي ِش َتأِذ ٔ َ ٪اَّ ٟز ُج ُ
َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِ َ

ا٪
ٔ ٩ِ ٣کَ٤َ ٔ ٠ةٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َي ٌِىٔی ٔاَّل ِستٔئ َِذ َ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ہلبج نب میحس ،انب زریب ،رضحت ہلبج نب میحس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب زریب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیمہ وجھکرںی الھکےت ےھت ہکبجولگ اؿ دونں ںیم طحق اسیل ںیم التبم ےھت افر مہ اھک رےہ ےھت وت رضحت انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعامہرےاپسےسزگرے افر مہ اھکرےہےھتوتفہرفامےنےگلہک  ماسرطحدفدفوجھکرںی المرکہناھکؤویکہکن
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رطح الم رک اھکےن ےس عنم رفام ا  ااےئ اس ےک ہک اےنپ اسیھت ےس ااجزت ےل ول رضحت
ہبعشےتہکںیہہکریماایخؽےہہکہیہملکینعیاےنپاھبیئےسااجزتبلطرکانہیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہلبجنبمیحس،انبزریب،رضحتہلبجنبمیحسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اامتجیعاھکےنںیمدفدفوجھکرںی ادفدفاھکےنےکےمقلاھکےنیکاممتعنںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 837

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ٣ ،ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
اض یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َج ِض ْس
ُط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َٗ ِو ُُ ٢ط ٌِ َب َة َو ََّل َٗ ِوُ ُٟط َو َٗ ِس ک َ َ
اب اَ ٨َّ ٟ
ا ٪أَ َػ َ
دیبعاہللنباعمذ،دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیوقنمؽےہافر
اؿدفونںرفاوتیںںیمہبعشےکوقؽاکذرکںیہنایکایگافرہنیہاؿدفونںںیمولوگںیکطحقاسیلںیمالتبموہےناکذرکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اامتجیعاھکےنںیمدفدفوجھکرںی ادفدفاھکےنےکےمقلاھکےنیکاممتعنںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 838

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪جب٠ہ ب ٩سحی ،٥حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ج َب ََ ٠ة بِ ُٔ ٩س َح ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
 ١بَْ ِ َن اَّ ٟت َِ ٤ز َتْ ِ ٔن َحًَّی َي ِش َتأِذ ٔ َ ٪أَ ِػ َحابَطُ
ًُ ََ ٤ز َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِ ٔ
ْق َ ٪اَّ ٟز ُج ُ
زریہنبرحب،دمحمنبینثم ،دبعارلنمح،ایفسؿ،ہلبجنب میحس،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل

ہیلعفملسےناسےسعنمرفام اہکوکیئآدیمدفدفوجھکرںیالمرکاھکےئبجکتہکفہاےنپاسویھتںےسااجزتہنےلےل۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،ہلبجنبمیحس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکرافروکیئہلغفریغہاےنپابؽوچبںےکےئلعمجرکےکر ےنھےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
وجھکرافروکیئہلغفریغہاےنپابؽوچبںےکےئلعمجرکےکر ےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 839

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،يٌ٘وب ب٣ ٩ح٤س ب ٩كحًلء ،ابورجا٣ ٢ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
ْع َو َة ًَ ِ٩
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕ ٩ِ ًَ ٢صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َی ُحو َُ أَ ِص ُ
 ١بَ ِی ٕت ً ٔ َِ ٨سص ُِ ٥اَّ ٟت ِ٤زُ
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،امیلسؿنبالبؽ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہک

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااےاعہشئ!فہرھگفاےلوھبےکںیہنوہےتہکنجےکاپسوجھکرںیوہں۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،وقعیبنبدمحمنبطحلاء،اوبراجؽدمحمنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیونمرہںیموجھکرفںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
دمہنیونمرہںیموجھکرفںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 840

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪ب ٩بًلً ،٢بساہلل بً ٩بساٟزحً ،٩٤ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ،

وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩كَ ِح ًَل َئ ًَ ِ ٩أَبٔی اِّ ٟز َجا َٔ ٣ُ ٢ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة بَ ِی ْت ََّل َت َِ ٤ز ٓ ٔیطٔ ٔج َیا َْ أَصُِ ُ٠ط َیا ًَائٔظَ ُة بَ ِی ْت َّلَ

َت َِ ٤ز ٓ ٔیطٔ ٔج َیا َْ أَصُِ٠طُ أَ ِو َجا ََ أَصُِ ُ٠ط َٗاََ ٟضا ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن أَ ِو ثَ ًَلثّا

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،وقعیب نب دمحم نب طحلاء ،اوبراجؽ دمحم نب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااےاعہشئ!سجرھگںیموجھکرںیہنوہںاسرھگفاےلوھبےکںیہاےاعہشئ!سجرھگ
ںیموجھکرںیہناسرھگفاےلوھبےکںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنوگ ادف انیترمہبتیہیرفام ا۔

رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدبعارلنمح،اعرمنبدعسنبایبفاقص،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
دمہنیونمرہںیموجھکرفںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 841

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،ہاط ٥ب ٩ہاطً ،٥ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ ،حرضت سٌس

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٩
َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ ََ ١س ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
ت ٔ٤َّ ٣ا بَْ ِ َن ََّلبَت َِی َضا ح ْٔ َن

رض ُظ ُس ٌَّ ٥حًَّی یُ ِٔ ٤س َی
ي ُِؼبٔحُ َ ٥َِ ٟي ُ َّ

دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدبعارلنمح،اعرمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدعسنبایبفاقصریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجآدیمحبصےکفتقدمہنیونمرہےکدفونںرھتپےلیانکرفں
ےکدرایمؿاستوجھکرںیاھکےئاگوتاشؾکتاےسوکیئاصقنؿںیہن اچنہےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اہمشنباہمش،اعرمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
دمہنیونمرہںیموجھکرفںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی :

حسیث 842

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صَا ٔط ٔ ٥بِ َٔ ٩صا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَا َٔ ٣ز بِ ََ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَب ٔی َو َّٗاؾٕ َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ ّسا َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ت َؼبَّحَ بٔ َش ِب ٍٔ َت ََ ٤زا ٕ
رض ُظ ذََٟٝٔ
ت ًَ ِح َو ّة َ ٥َِ ٟي ُ َّ
َٔح
ا َِ ٟی ِو َُ ٦س ٌَّ ٥و ََّل س ِ ْ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اہمشنباہمش،اعرمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدعسرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےس انسآپ یلصاہللہیلعفملسرفامےتےھتہک وجآدیم حبص ےکفتقدمہنیونمرہ یکاستدعدوجھکرںیاھکےئ اگوت اسآدیم وک
اسدؿہنوکیئزرہاصقنؿ اچنہےئاگافرہنیہوکیئاجدف۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
دمہنیونمرہںیموجھکرفںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 843

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ٓزاری ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوبسر طحاَ ب ٩وٟیس ،ہاط ٥ب ٩ہاط ٥رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ب ٩ہاط ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ح و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخبَرََ٧ا أَبُو بَ ِسرٕ ُط َحا َُ بِ ُ٩
ا َِ ٟؤٟی ٔس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩صا ٔط ٔ ٥بِ َٔ ٩صا ٔط ٕ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َو ََّل َي ُ٘ َوَّل َٔ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

انب ایب رمع ،رمفاؿ نب اعمفہی زفاری ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبدبر اجشع نب فدیل ،اہمش نب اہمش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اہمش ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی وقنمؽ ےہ افر اوہنں ےن اؿ دفونں
َ
ّللَّعَل َ ْت ِة َفمَّلَسَاکذرکںیہنےہ۔
رفاوتیںںیم َسمِع ْ ُتالبّ ِئ َّییَّلَصا ُ
رافی  :انب ایب رمع ،رمفاؿ نب اعمفہی زفاری ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبدبر اجشع نب فدیل ،اہمش نب اہمش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اہمش
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

دمہنیونمرہںیموجھکرفںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 844

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوب ،اب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ،رشیک اب ٩ابی ْ٤٧رً ،بساہلل ب ٩ابی ًتی ،ٙحرضت
ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ ١وص َُو
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َویَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رش ٕ
ٔیًَ ٩ِ ًَ ٙائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
یک َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَت ٕ
رف ًَ ِٔ َ ٩

َائ أَ ِو إَٔ َّ ٧ضا تٔزِ َی ْ َ
رکة ٔ
فٔی ًَ ِح َوة ٔا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟیةٔ ٔطٔ ّ
ا ٚأ َّو َ ٢ا ِٟبُ ِ َ

ییحی نبییحی ،ییحینباویب ،انبرجح،اامسلیعانبرفعج ،رشکیانبایبریمن،دبعاہلل نبایبقیتع ،رضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیل اہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشد رفام اوجعہاعہیلےہافشءےہ ا حبصےکفتقوجعہوجھکراکاامعتسؽرکانرت اؼ
ےہاعہیلدمہنیونمرہےکابالیئہصحیکوجعہمسقیکوجھکروکاہکاجاتےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،انب رجح ،الیعمس انب رفعج ،رشکی انب ایب ریمن ،دبعاہلل نب ایب قیتع ،رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ک
ئ
ھب
ف
ییک ضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک
ھبئییکفضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 845

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٤ً ،ز بً ٩بیسً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر٤ً ،زو ب ٩رحیث ،سٌیس ب ٩زیس
ب٤ً ٩زو ب ٩نٔی ،١حرضت سٌیس ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٤ً ٩ز ب ٩نٔی ١رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز َو ًَ ِ٤زُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ
رحیِ ٕث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُ َٔ ِی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِل َ٤ِ ٜأَةُ ٔ٩ِ ٣
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
ا َِ ٩ِّ ٤َ ٟو َ٣ا ُؤ َصا ٔطَٔائْ ٔ ِ ٌَِْ ٠ٟٔن

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،رمع نب دیبع ،دبعاکلمل نب ریمع ،رمعف نب رحثی ،دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن،
رضحتدیعس نبزدیریضاہللاعتٰیلہنعنبرمعنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلص
ک
اہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہک ھبئیوجھکریکاکیمسقےہافراساکاپینآھکنےکےئلافشےہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،رجری ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،رمع نب دیبع ،دبعاکلمل نب ریمع ،رمعف نب رحثی ،دیعس نب زدی نب رمعف نب
لیفن،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعنبرمعنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک
ھبئییکفضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 846

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر٤ً ،زو ب ٩رحیث ،حرضت سٌیس ب ٩زیس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ َ٩
ٔیس بِ ََ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِل٤ِ َٜأَةُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٩ِّ ٤َ ٟو َ٣ا ُؤصَا
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َُ
ٔطَٔائْ ٔ ِ ٌَِْ ٠ٟٔن
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،رمعفنبرحثی،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےن
ک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپرفامےتںیہہک ھبئیوجھکریکاکیمسقےہافراساکاپینآھکنےکےئلافشءاکابثعےہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،رمعفنبرحثی،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک
ھبئییکفضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 847

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ح ٥ٜبً ٩یی٨ہ ،حشْ ٩عنی٤ً ،زو ب ٩رحیث ،حرضت سٌیس ب ٩زیس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ًُُ ٩ت َ ِی َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٌُ ٟزن ٔ ِّی
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َّ
َّ
ُ
رک ُظ ٔ٩ِ ٣
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
رحیِ ٕث ًَ َِ ٩س ٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َ٤َّ ٟا َح َّسثَىٔی بٔطٔ ا َِ ٟح َ ٥َِ ٟ ٥ُ ٜأِ ٔ ِ ٧
َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
دمحمنبینثم ،دمحمنبرفعج ،ہبعش ،مکحنب ہنییع،نسح رعین،رمعفنب رحثی،رضحتدیعس نبزدیریضاہلل اعتٰیل ہنع یبن یلصاہللہیلع
فملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیرکےتںیہہکہبعشےتہکںیہہکمکحےنبجھجمےسہیدحثیایبؿیکوتںیمےندبعاکلمل
یکدحثییکرطحاساکرکنمںیہناھجمس۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکحنبہنییع،نسحرعین،رمعفنبرحثی،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک
ھبئییکفضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 848

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثیً ،بثر٣ ،رطٖ ،ح ،٥ٜحش٤ً ،٩زو ب ٩رحیث ،سٌیس ب ٩زیس ب٤ً ٩ز ب ٩نٔی ،١حرضت سٌیس
ب ٩زیس ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ و ب ٩نٔی ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رط ٕ
رحیِ ٕث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜا َِ ٟح َش ٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
َزیِ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِل َ٤ِ ٜأَةُ ٔ ٩ِ ٣ا َِّ ٩ِّ ٤َ ٟأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َبا َر َک َو َت ٌَال َی

رسائ ٔی ََ ١و َ٣ا ُؤ َصا ٔطَٔائْ ٔ ِ ٌَِْ ٠ٟٔن
ًَل َی بَىٔی إ ٔ ِ َ

دیعسنبرمعف اشعئی،عتیر ،رطمػ،مکح ،نسح ،رمعفنب رحثی،دیعسنبزدینبرمع نبلیفن،رضحتدیعسنب زدینبرمعریضاہلل
ک
ئ
ھب
اعتٰیلہنعفنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا یاسمسقںیمےسےہوجاہلل
اعتیلےنینبارسالیئرپانزؽرفام ااھتافراساکاپینآھکنےکےئلافشءےہ۔
رافی  :دیعس نب رمعفاشعئی ،عتیر،رطمػ،مکح ،نسح،رمعف نبرحثی ،دیعس نبزدی نب رمع نب لیفن،رضحت دیعس نب زدینب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعفنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک
ھبئییکفضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 849

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٣ ،رطٖ ،ح ،٥ٜابً ٩یی٨ہ ،حشْ ٩عنی٤ً ،زو ب ٩رحیث ،حرضت سٌیس ب ٩زیس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رط ٕ
رحیِ ٕث ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٌُ ٟزن ٔ ِّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
وسی َو َ٣ا ُؤ َصا ٔطَٔائْ
َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِل َ٤ِ ٜأَةُ ٔ ٩ِ ٣ا َِّ ٩ِّ ٤َ ٟأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َی َُ ٣
ٔ ِ ٌَِْ ٠ٟٔن
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،رطمػ ،مکح ،انب ہنییع ،نسح رعین ،رمعف نب رحثی ،رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل
ک
ئ
ھب
ہیلعفملسےسرفاتی رکےتوہےئرفامےتںیہہک یاسمسق ےسےہہکوجاہلل اعتیلےنینبارسالیئرپانزؽرفام ااھتافراس اک
اپینآوھکنںےکےئلافشےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،رطمػ،مکح،انبہنییع،نسحرعین،رمعفنبرحثی،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک
ھبئییکفضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 850

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر٤ً ،زو ب ٩رحیث ،حرضت سٌیس ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس بِ َ٩
رحیِ ٕث َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ ََ ُ ٩
َ
َّ
َّ
َّ
رسائ ٔی ََ ١و َ٣ا ُؤصَا
َزیِ ٕس َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِل٤ِ َٜأةُ ٔ ٩ِ ٣ا ِ ٩ِّ ٤َ ٟأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َی بَىٔی إ ٔ ِ َ

ٔطَٔائْ ٔ ِ ٌَِْ ٠ٟٔن
انب ایبرمع ،ایفسؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،رمعف نب رحثی ،رضحتدیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽاہلل یلص اہلل
ک
ہیلعفملسےناراشدرفام ا ھبئیاسنمفولسیںیمےسےہہکوجاہللاعتیلےنینبارسالیئرپانزؽرفام ااھتافراساکاپینآھکنےک
افشےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،رمعفنبرحثی،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

ک
ھبئییکفضلیتافراسےکذرہعیےسآھکناکالعجرکفاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 851

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،ح٤از ب ٩زیس٣ ،ح٤س ب ٩طبیب ،طہز ب ٩حوطبً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩رً ،بسا٠٤ٟک٤ً ،زو ب٩
رحیث ،سٌیس ب ٩زیس ،حرضت سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩طبٔیبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ
رحیِ ٕث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
یت ًَ ِب َس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٓ َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
َزیِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِل َ٤ِ ٜأ َ ُة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٩ِّ ٤َ ٟو َ٣ا ُؤ َصا ٔطَٔائْ ٔ ِ ٌَِْ ٠ٟٔن
ییحی نب بیبح احریث ،امحد نب زدی ،دمحم نب بیبش ،رہش نب وحبش ،دبعاکلمل نب ریمع ،دبعاکلمل ،رمعف نب رحثی ،دیعس نب زدی،
ک
رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ھبئی نم یک
اکیمسقےہافراساکاپینآھکنےکےئلافشءےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،امحدنبزدی،دمحمنببیبش،رہشنبوحبش،دبعاکلملنبریمع،دبعاکلمل،رمعفنب رحثی،دیعس نب
زدی،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولیپےکایسہلھپیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
ولیپےکایسہلھپیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 852

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ، ٩٤حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤جابٔز ٔبِ ٔ٩
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِّ ٤ز َّ
اٟو ِض َزا َٔ ٪وِ َ ٧ح ُِ َ ٧ ٩حىٔی ا ِل ََ ٜب َ
اث َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َر ًَ ِی َت ا َِٗ ٥َ ٨َ َِ ٟا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َص ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ١ي ٕ ٓی إ ٔ ََّّل َو َٗ ِس َر ًَاصَا أَ ِو ِ َ ٧ح َو َص َذا ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜبٔاِلِ َ ِس َوز ٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٛأََ َّ ٧

ا ِِ َ٘ ٟو ٔ٢
اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،ویسنانباہشباوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےکاسھترہظاؿ ےکاقمؾ ےس زگرے وت مہ ولیپ ےننچ ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا
 م اس ولیپ ںیم ےس ایسہ التش رکف مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکب اں رچایئ ںیہ آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ااہںافروکیئیبنااسیںیہنزگراہکسجےنرکب اںہنرچایئوہں۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،ویسنانباہشباوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسہکیکفضلیتافراےسوطبراسنلاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رسہکیکفضلیتافراےسوطبراسنلاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 853

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوًوا٧ہ ،ابی برش ابوسٔیا ،٪حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
ْع َو َة ًَ ِ٩
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
ا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕ ٩ِ ًَ ٢صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ن ٌِٔ َ ٥اِلِ ُ ُز ُ ٦أَ ِو ِاْل ٔ َز ُا ٦ا َِ ٟد ُّ١
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،امیلسؿنبالبؽاشہؾنبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارتہبنیاسنلرسہکاکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبتواہن،ایبرشباوبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رسہکیکفضلیتافراےسوطبراسنلاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 854

راوی ٣ :وسی بَ ٩قیع ب٧ ٩آٍ ت٤یِم یحٌی ب ٩ػاٟح وحاهی س٠امی ٪ب ٩بًل ٢حرضت س٠امی ٪ب ٩بًل ٢رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
یِم َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ا ُِ ٟو َحاه ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕ ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣
وسی بِ َُ ُ ٩
َقیِ ٔع بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ اٟتُّ ٔ ٔ٤

َو َٗا َ ٢ن ٌِٔ َ ٥اِلِ ُ ُز َُ ٦وَ ٥َِ ٟي ُظ َّٝ
ومیسنبرقشینبانعفیمیمتییحینباصحلفاحیظامیلسؿنبالبؽرضحتامیلسؿنبالبؽریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت
رفاتیوقنمؽےہافررصػیظفلرفؼےہ۔
رافی  :ومیسنبرقشینبانعفیمیمتییحینباصحلفاحیظامیلسؿنبالبؽرضحتامیلسؿنبالبؽریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رسہکیکفضلیتافراےسوطبراسنلاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 855

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،یحٌی ب ٩حشا ،٪س٠امی ٪ب ٩بًل ٢ہظا ٦بْ ٩عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش ًَ ِ ٩أَبٔی ُس ِٔ َی َ
 ١بٔطٔ َو َي ُ٘و ُ ٢ن ٌِٔ َ ٥اِلِ ُزُ ُ ٦ا َِ ٟد ُّ ١ن ٌِٔ َ ٥اِلِ ُزُ ُ ٦ا َِ ٟد ُّ١
َو َس ََّ ٥َ ٠سأ َ َ ٢أَصِ َُ ٠ط اِلِ ُ ُز ََ٘ َٓ ٦اُٟوا َ٣ا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا إ ٔ ََّّل َخ ٌََّ ٓ ١س ًَا بٔطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١یأِک ُ ُ

ییحی نبییحی،اوبتواہن،ایبرشباوبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناےنپ
رھگفاولںےساسنلبلطرفام اوتاوہنںےنرعضایکامہرےاپس ااےئرسہکےکافرھچکںیہنےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےن
رسہک وگنما ا افر اس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفیٹ اھکین رشفع رک دی رھپ رفامےت ںیہ رتہبنی اسنل رسہک ےہ رتہبنی اسنل
رسہکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،امیلسؿنبالبؽاشہؾنبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رسہکیکفضلیتافراےسوطبراسنلاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 856

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥زورقی ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ٣ ،ثىی ب ٩سٌیس ،ك٠حہ ب٧ ٩آٍ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَّ ٥
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔی كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ

َ
َخ َد إَِٔ ٟیطٔ ٓ ٔ َّ٘ ٠ا ٔ٩ِ ٣
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َیسٔی ذ َ
َات َی ِوٕ ٦إلٔ َی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ َٓأ ِ َ
ُخ ِبز ٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُزَ٘ َٓ ٕ ٦ا ُٟوا ََّل إ ٔ ََّّل َط ِی ْئ َٔ ٩ِ ٣خ ٕ َٓٗ ١ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟد َّ ١ن ٌِٔ َ ٥اِلِ ُ ُز َُٗ ٦ا ََ ٢جاب ٔ ْز ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت أُح ُّٔب ا َِ ٟد َُّ ٨ِ ٣ُ ١ذ
َسٌِ ٔ٤ت َُضا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢كَ َِ ٠ح ُة َ٣ا زٔ ُِ ٟت أُح ُّٔب ا َِ ٟد َُّ ٨ِ ٣ُ ١ذ َسٌِ ٔ٤ت َُضا َٔ ٩ِ ٣جابٔز ٕ

وقعیب نب اربامیہ دفرح  ،اامسلیع نب ہیلع ،ینثم نب دیعس ،ہحلط نب انعف ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
اکی دؿر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسریمااہھتڑکپرکاےنپرھگیک رطػرشتفیےل ےئگ وتآپ یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیم
رفیٹےکدنچڑکٹےشیپےئکےئگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکوکیئ اسنلےہرھگفاولںےنرعضایکںیہنرصػھچکرسہک
ےہآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ارسہکرتہبنیاسنل ےہرضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہکسجفتقےس ںیم ےن
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےھجم رسہک ےس تبحم وہیئگ افر رضحت اوبطلحة رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یھب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسسجفتقےسہیدحثی ینےہےھجمیھبرسہکےستبحموہیئگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفرح ،الیعمسنبہیلع،ینثمنبدیعس،ہحلطنبانعف،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رسہکیکفضلیتافراےسوطبراسنلاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 857

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم٣ ،ثىی ب ٩سٌیس ،ك٠حہ ب٧ ٩آٍ ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ِم َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

َک َ٣ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ ب ٔ َی ٔسظ ٔإلٔ َی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٓ ٥َ ٌِ ٔ ٨اِلِ ُ ُز ُ ٦ا َِ ٟد َُّ ١و ََ ٥ِ ٟی ِذ ُ ِ
َب ٌِ َس ُظ

خہض
رصننبیلع می،ینثمنبدیعس،ہحلطنبانعف،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسریمااہھتڑکپرکاےنپرھگیکرطػرشتفی ےلےئگافررھپآےگانبہیلعیکرطحدحثیلقنیک یئگ ےہرگماس

ںیمدعباکہصحینعیرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتاوبہحلطےکوقؽاکذرکںیہنایکایگ۔
خہض
م
رافی  :رصننبیلع ی،ینثمنبدیعس،ہحلطنبانعف،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
رسہکیکفضلیتافراےسوطبراسنلاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 858

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ححاد ب ٩ابی زی٨ب ،ابوسٔیا ٪ك٠حہ ب٧ ٩آٍ ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ا ٪كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا یَز ٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی َزیِ ََ ٨ب َح َّسثَىٔی أَبُو ُسٔ َِی َ
ار َ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا فٔی َزارٔی ٓ َََّ ٤ز بٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َط َار إلٔ َ َّی َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إَِٔ ٟیطٔ
َ
َّ
اب ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََِ ُ ٩ِ ٣ٔ ١سا ٕئ
َٓأ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َحًی أَتَی َب ٌِ َف حُ َحز ٔن َٔشائٔطٔ ٓ ََس َخ َ ١ث ُ َّ ٥أَذ ٔ َ ٪لٔی ٓ ََس َخُِ ٠ت ا ِٔ ٟح َح َ
َق َػ ٕة ٓ َُوؿ ٌِٔ ًََ ٩ل َی ٔ َ ٧ي ٕ ٓی َٓأ َ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ُ ٥َ ٠ق ّػا ٓ ََو َؿ ٌَ ُط بَْ ِ َن یَ َسیِطٔ َوأَ َخ َذ
َٓ َ٘اُٟوا َن ٌَ َِٓ ٥أت ُ َٔی ب ٔ َث ًَلثَ ٔة أَ ِ ٔ
َّ
رس ُظ بٔاث ِ َٔ ِ ْ٨ن َٓ َح ٌَ َ ١ن ِٔؼ َٔ ُط بَْ ِ َن َی َسیِطٔ َون ٔ ِؼ َٔ ُط بَْ ِ َن َی َس َّی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص ِ١
ُ َِق ّػا َ َ
آَخ ٓ ََو َؿ ٌَ ُط بَْ ِ َن َی َس َّی ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ اٟثاَ ٔ ٟث َٓ ََ َ ٜ
ٔ ٩ِ ٣أُزَُٗ ٕ ٦اُٟوا ََّل إ ٔ ََّّل َط ِی ْئ َٔ ٩ِ ٣خ ٕ َٓٗ ١ا َ ٢صَاتُو ُظ َٓ ٥َ ٌِ ٔ ٨اِلِ ُزُ ُ ٦ص َُو

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اجحجنبایبزبنی،اوبایفسؿہحلطنبانعف،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم
اےنپرھگںیماھٹیبوہااھتہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےاپسےسزگرےوتآپیلصاہللہیلعفملسےنریمیرطػااشرہایک
وتںیمآپیلصاہللہیلعفملسیکرطػاھٹڑھکاوہاآپےنریمااہھتڑکپارھپمہلچزپےاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفملساینپ
خ
ازفاجرہطماتےکیسک خزہیکرطػرشتفیےلآےئآپیلصاہللہیلعفملسادنررشتفیےلےئگرھپآپیلصاہللہیلعفملس
ےنےھجمیھبااجزتاطعرفامیئںیمادنردالخوہاوتیبنیلصاہللہیلعفملسیکزفہجرہطمہےنرپدہایکوہااھتآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ایک اھکےن یک وکیئ زیچ ےہ رھگ فاولں ےن اہک اہں نیت رفایٹں اھچؽ ےک درتسوخاؿ رپ رھک رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم
ریھکافررھپدفرسیرفیٹےلرکریمےاسےنمرھکدیرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرسیتیرفیٹےلرکریمےاسےنمرھکدے
رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنریسیتیرفیٹڑکپرکوتڑیافرآدیھرفیٹاےنپاسےنم افرآدیھرفیٹریمےاسےنمریھکرھپآپیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اایکوکیئاسنلےہرھگفاولںےناہکرسہکےک ااھچکںیہنےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارسہکیہےل
آؤرسہکوترتہبنیاسنلےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اجحجنبایبزبنی،اوبایفسؿہحلطنبانعف،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسہلاھکےنےکوجازںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
نسہلاھکےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 859

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،جابز ب ٩س٤زہ ،حرضت ابوایوب انؼاری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أتُ َٔی ب ٔ َل ٌَا ٕ ٦أَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط
وب اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َِ

ِ
َ
َکصُ ُط ٔ٩ِ ٣
َو َب ٌَ َث بٔٔ َِـٔ٠طٔ إلٔ َ َّی َوإُٔ َّ ٧ط َب ٌَ َث إلٔ َ َّی یَ ِو ّ٣ا بٔٔ َِـ َٕ ٠ة َ ٥َِ ٟیأک ُ َِ ٨ِ ٣ٔ ١ضا ِٔلَ ََّٔ ٓ ٪یضا ثُو ّ٣ا ٓ ََشأ ُِ ٟت ُط أَ َ َ
رح ْا ٦ص َُو َٗا َََّ ٢ل َو َل ٜٔىِّی أَ ِ َ
َکص َِت
َک ُظ َ٣ا َ ٔ
أَ ِج ٔ ١رٔی ٔحطٔ َٗا ََٓ ٢إٔنِّی أَ ِ َ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امسک نب رحب ،اجرب نبرمسہ ،رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وج اھکان یھب ال ا اجات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ںیم ےس اھکےت افر اس ںیم
ےسوجاھکانچباجاتفہےھجمجیھبدےتیاکیدؿآپیلصاہللہیلع فملسےنےھجماھکاناجیھبآپیلصاہللہیلعفملسےناسںیمےسںیہن
اھک اویکہکناسںیمنسہلاھتںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےسوپاھچایکنسہلرحاؾےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارحاؾںیہن
نکیلاس یکوبیکفہجےسںیم اےساندنسپاتھجمسوہںرضحتاوباویب ریضاہللاعتٰیلہنع ےنرعضایکہکےھجمیھب فہ زیچاندنسپےہ
وجآپیلصاہللہیلعفملسوکاندنسپےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،اجربنبرمسہ،رضحتاوباویبااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
نسہلاھکےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 860

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےنایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
نسہلاھکےنےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 861

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،اح٤س ب ٩سٌیس ب ٩ػرخ ،ابونٌ٤ا ،٪ثابت ،ححاد ب ٩یزیسابوزیس احوً ،٢اػً ،٥بساہلل ب٩
حارث ،آ٠ح ٣ولی ابوایوب ،حرضت ابوایوب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
رخ َو َّ
یب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت فٔی
اْع َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ػ ِ ٕ
اٟظ ٔ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َ ٔ
َق ْ
اػ ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
وب أَ َّ٪
یس أَبُو َزیِ ٕس اِلِ َ ِح َو َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
رٔ َوایَ ٔة َححَّا ٔد بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ث ًَ ِ ٩أَ َِٓ٠حَ َِ ٣ول َی أَبٔی أَ ُّی َ

وب فٔی ا ِِ٠ٌٔ ٟو ٔ َٗا ََٓ ٢اِ٧ت ََب َط أَبُو
اٟش ِٔ َٔ ١وأَبُو أَ ُّی َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠زَ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ َٓ َ٨زَ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُّ
ض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ت َ َ٨ح َِّوا ٓ ََباتُوا فٔی َجأ٧بٕ ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی َػلَّی اہللُ
وب َِ ٟی َّ ٠ة َٓ َ٘ا َ٤ِ َ ٧ ٢شٔی ٓ َِو ََ ٚرأ ِ ٔ
أَ ُّی َ

 ١أَ ِرٓ ََُ٘ َٓ ٙا َََّ ٢ل أَ ًُِ٠و َس٘ٔی َٔ ّة أََ ِ ٧ت َت ِح َت َضا َٓ َت َح َّو َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اٟش ِٔ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اَ ٪ي ِؼ َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٍُ ٨ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا َٓإٔذَا ٔجی َئ بٔطٔ إَِٔ ٟیطٔ َسأ َ َ٩ِ ًَ ٢
اٟش ِٔ َٔٓ ١ک َ َ
وب فٔی ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ُِ٠ٌُ ٟوِّ َوأَب ُو أَ ُّی َ
َِ ٣و ٔؿ ٍٔ أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓ َیتَت َ َّب ٍُ َِ ٣و ٔؿ ٍَ أَ َػابٔ ٌٔطٔ ٓ ََؼ َُ َٟ ٍَ ٨ط ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ ٔیطٔ ث ُ ْو٤َّ ٠َ َٓ ٦ا ُر َّز إَِٔ ٟیطٔ َسأ َ َِ ٣َ ٩ِ ًَ ٢و ٔؿ ٍٔ أَ َػاب ٔ ٍٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ِ
َّ
َّ
َکصُطُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ٘ٓ ٥َ ٠ی َُ َٟ ١ط  ٥َِ ٟیَأک ُ ََِٔٓ ١ز ٔ ََ َو َػٌ َٔس إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ َ
رح ْا ٦ص َُو َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل َو َل ٜٔىِّی أَ ِ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَی
رک ُظ أَ ِو َ٣ا َ ٔ
َکص َِت َٗا ََ ٢وک َ َ
َٗا ََٓ ٢إٔنِّی أَ ِ َ
َک ُظ َ٣ا َت ِ َ
اجحج نب اشرع ،ادمح نب دیعس نب رخص ،اوبامعنؿ ،اثتب ،اجحج نب سیدیاوبزدی اوحؽ ،اعمص ،دبعاہلل نب احرث ،احلف ومیل اوباویب،

رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس
رضحتاوباویبےکرھگیک یلچنزنمؽںیمرہھٹے افر رضحتاوباویبریضاہلل افرپفایلزنمؽںیمرضحتاوباویبےتہکںیہ ہک
ںیماکیراتدیباروہاافرےنہکاگلہکمہوتر اؽاہللیلصاہللہیلع فملسےکرسےکافرپےتلچںیہوتمہراتوکٹہرکاکیوکےنیک
رطػوہ ےئگافررھپ یبنیلص اہللہیلعفملسےسرعض ایکیبن یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ےچیفاےلرھگ ںیمز ادہ آاسینےہ رضحت

اوباویب ےن رعض ایک ہک ںیم وت اس تھچ رپ ںیہن رہ اتکس ہک سج تھچ ےک ےچی آپ یلص اہلل ہیلع فملس وہں وت یبن یلص اہلل ہیلع
فملس افرپ فاےل ےصح ںیم رشتفی ےل ےئگ افر رضحت اوباویب یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےک ےئل اھکان ایتر رکےت ےھت وت بج فہفاسپ
آات افر رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم راھک اجات وت رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ہگج ےک ابرے ںیم
وپےتھچ سج ہگج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اایلگنں ڈاؽ رک اھکان اھک ا افر رھپ اس ہگج ےس رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وخد
اھکےترضحتاوباویبریضاہللاعتٰیلہنعےنآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلاھکانایترایکسجںیمنسہلاھتوتبجہیاھکانولٹرک
فاسپ رضحت اوباویب یک رطػ ال ا ایگ وت اوہنں ےن لومعؽ ےک اطمقب آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اویلگنں ےک ابرے ںیم وپاھچ وت
آپ ےس اہک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکان ںیہن اھک ا رضحت اوباویب ربھگا ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ افرپ
ھڑھ رک رعض ایک ایک ہی رحاؾ ےہ؟ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رحاؾ ںیہن نکیل ےھجم ہی اندنسپ ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک
اندنسپےہرضحتاوباویبےنرعضایکےھجمیھبفہزیچاندنسپےہرضحتاوباویبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلع
فملسےکاپسرضحتربجالیئفیحےلرکآےتےھت۔
رافی  :اجحج نب اشرع ،ادمح نب دیعس نب رخص ،اوبامعنؿ ،اثتب ،اجحج نب سیدیاوبزدی اوحؽ ،اعمص ،دبعاہلل نب احرث ،احلف ومیل
اوباویب،رضحتاوباویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 862

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز بً ٩بساٟح٤یسٓ ،ـی ١بُ ٩زوا ،٪ابی حاز ٦اطحعی ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٕ ٦اِلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ک
َجا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َِ ٣ح ُضو ْز َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی َب ٌِ ٔف ن َٔشائٔطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َّ
ک بٔا َِ ٟح ِّٙ
ک ََّل َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
ک َحًَّی ُٗ ٩َِ ٠ک ُ ُُّ ٠ضِ ٣ٔ َّ٩ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َخی َٓ َ٘اَِ ٟت ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا ً ٔ ِ٨سٔی إَّٔل َ٣ائْ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إلٔ َی أ ُ ِ َ

ٔیٕ َص َذا َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َرح َُٔ ٤ط اہللُ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓاَ ِ ٧لََٙ ٠
َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی إ ٔ ََّّل َ٣ائْ َٓ َ٘ا َُ ٩ِ ٣َ ٢يـ ُ

ُوت ٔػب ِ َیانٔی َٗا َٔ٠٠ِّ ٌََ ٓ ٢یض ٔ ِ ٥بٔظَ ِی ٕئ َٓإٔذَا َز َخ ََ ١ؿ ِی ُٔ َ٨ا َٓأَك ِ ٔٔ ِئ
بٔطٔ إلٔ َی َر ِحٔ٠طٔ َٓ َ٘ا ََّٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ َص َِ ٨ِ ٔ ً ١س ٔک َط ِی ْئ َٗاَِ ٟت ََّل إ ٔ ََّّل ٗ ُ
ِ
اٟرسا ٔد َحًَّی تُ ِل ٔٔئٔیطٔ َٗا َُ ٌَ َ٘ َٓ ٢سوا َوأَک َ ََّ ١
ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ ُ ََسا ًَل َی
اٟرس َاد َوأَرٔیطٔ أََّ٧ا َ٧أِک ُ ُ
اٟـ ِی ُ
َٓ ١إٔذَا أَص َِوی َ ٔ ٟیأک ُ َُ٘ َٓ ١ومٔی إلٔ َی ِّ َ
ِّ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢س ًَح ٔ َب اہللُ َٔ ٩ِ ٣ػٔ٨ی ٌٔ٤َ ُٜا بٔ َـ ِی ٔٔ٤َ ُٜا َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة

زریہنبرحب،رجرینبدبعادیمحل،لیضفنبزغفاؿ،ایباحزؾایعجش،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی آدیم آ ا افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم افہق ےس وہں آپ ےن اینپ ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک یک
رطػاکیآدیماجیھبوتزفہجرہطمہےنرعضایکاسذاتیکمسقسجےنآپیلصاہللہیلعفملسوکقحےکاسھتاجیھبےہریمے
اپس ااےئاپینےکافرھچکںیہنےہ رھپآپیلصاہللہیلعفملسےناےسدفرسےزفہج رہطمہیکرطػاجیھبوتاوہنںےنیھبایس
رطح اہک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک بس ازفاج رہطمات ےن یہی اہک ہک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسوکقحےکاسھتاجیھبےہریمےاپس ااےئاپینےکافرھچکںیہن ےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجآدیمآجراتاس
امہمؿیکامہمؿونازیرکےاگاہللاعتیلاسرپرمحرفامےئاگااصنرںیمےساکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیماحرض
وہں رھپ فہ ااصنری آدیم اس امہمؿ وک ےل رک اےنپ رھگ یک رطػ ےلچ افر اینپ ویبی ےس اہک ایک ریتے اپس ھچک ےہ فہ ےنہک یگل ہک
 ااےئ ریمے وچبں ےک اھکےن ےک ریمے اپس اھکےن وک ھچک ںیہن ےہ ااصنری ےن اہک اؿ وچبں وک یسک زیچ ےس الہب دف افر بج
امہمؿادنرآاجےئوترچاغاھجبدانیافراسرپہیاظرہرکانوگ اہکمہیھباھکاناھکرےہںیہرافیےتہکںیہہکامہمؿےکاسھتبسرھگ
فاےل ھٹیب ےئگ افر اھکان رصػ امہمؿ ےن یہ اھک ا رھپ بج حبص وہیئ افر فہ دفونں یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ وت آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مےنآجراتاےنپامہمؿےکاسھتوجولسکایکےہاسرپاہللاعتیلےنبجعتایکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجرینبدبعادیمحل،لیضفنبزغفاؿ،ایباحزؾایعجش،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 863

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،وٛیٍٓ ،ـی ١بُ ٩زوا ،٪ابوحاز ،٦ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ٩ِ ٣
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ُوت ٔػب ِ َیأ٧طٔ َٓ َ٘ا ََّٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ َ٧وِّمٔی ِّ
اٟرسا َد َو ََقِّبٔی
ٕ َٓ ٥َِ ٠یََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ُٜس ُظ إ ٔ ََّّل ُٗوتُ ُط َوٗ ُ
اِلِ َ ِن َؼارٔ بَ َ
ات بٔطٔ َؿ ِی ْ
اٟؼب ِ َی َة َوأَك ِ ٔٔ ِئ ِّ َ
َّ ٔ ٟ
اػ ْة
وًَ ٪ل َی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥وَِ ٟو ک َ َ
٠ـ ِی ٕٔ َ٣ا ً ٔ َِ ٨س ٔک َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َویُ ِؤثٔزُ َ
ا ٪بٔض ٔ َِ ٥خ َؼ َ
اوبرکبی ،دمحم نب العء ،فعیک ،لیضف نب زغفاؿ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری آدیم ےک اپس اکی امہمؿ آ ا وت اس ااصنری ےک اپس اےنپ افر اےنپ وچبں ےک العفہ وکیئ زیچ ںیہن یھت
ااصنریےناینپویبیےساہکوچبںوکمالدےافررچاغوک اھجبدےافروجھچکریتےاپسےہفہامہمؿےک اسےنمرھکدےرافی
َ تْفُس
ِ
ه
ِ
فؿ َلَع َأ ْم) ینعی فہ(احصہب)اینپاجونںرپ دفرسفںوکرت حیدےتیںیہارگہچاؿرپافہق
ےتہکںیہہیآتیرکہمیانزؽوہیئ( َف ُ ْنرِثُ َ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبی ،دمحم نب العء ،فعیک ،لیضف نب زغفاؿ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 864

راوی  :ابوَکیب ،ابٓ ٩ـی ،١ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

ٔیٕ َص َذا َرح َٔ٤طُ اہللُ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ يُ َ٘ا ُ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠یـٔی َٔ ُط َٓ ٥َِ ٠یََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ُٜس ُظ َ٣ا ُيـٔی ُٔ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل َر ُج ُْ ١يـ ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َُ ٟط أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔطٔ إلٔ َی َر ِحٔ٠طٔ َو َس َ
ََک ُظ َؤٛی ٍْ
ََک ٓ ٔیطٔ ُ٧زُو َِ ٢اْلیَ ٔة َ٤َ ٛا ذ َ َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َوذ َ َ

اوبرکبی،انبلیضف،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیم
اکی آدیم آ ا وت آپ ےک اپس اس یک امہمؿ ونازی ےک ےئل ھچک ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وکیئ آدیم ےہ وج اس
آدیمیکامہمؿونازیرکاتاہللاسرپرمحرفامےئاکیااصنریآدیمڑھکاوہاےسجرضحتاوبہحلطاہکاجاتاھترھپفہاسامہمؿوکاےنپ
رھگ یک رطػ ےل ےلچ آےگ رفاتی وجریہی یک دحثی یک رطح ےہ افر اس ںیم آتی رکہمی ےک زنفؽ اک یھب ذرک ےہ اسیج ہک فعیک
ےناینپرفاتیںیماےسذرکایک۔
رافی  :اوبرکبی،انبلیضف،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 865

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ ب ٩سوار ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،ثابتً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ٘٣ساز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔ َٗا َ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت أََ٧ا َو َػاح َٔبا ٔ ٪لٔی َو َٗ ِس َذ َص َب ِت أَ ِس َ٤ا ًُ َ٨ا َوأَ ِب َؼا ُرَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِض ٔس َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا َن ٌِز ٔ ُق أَ ِن ُٔ َش َ٨ا
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠َٓ ٥َ ٠ی َص أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ي ِ٘ َب٨َ ُ٠ا َٓأ َ َت ِی َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧لََٙ ٠
ًَل َی أَ ِػ َح ٔ
ب ٔ َ٨ا إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َٓإٔذَا ثَ ًَلثَ ُة أَ ًُِ٨ز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َتٔ٠بُوا َص َذا َّ
رش ُب ک ُ ُّ١
ا٠ٟب َ َن بَ ِی َ٨َ ٨ا َٗا َ٨َّ َُٜٓ ٢ا ِ َ ٧ح َتُ ٔ ٠ب ٓ ََی ِ َ
ُّ

یب ُط َٗا َََ ٓ ٢یحٔی ُئ َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ُٔ َٓ ١ی َش َِّ ٥ُ ٠ت ِشّ ٔ ٠امی ََّل یُوٗ ٔ ُى َ٧ائ ّٔ٤ا
یب ُط َوِ َ ٧ز َٓ ٍُ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٔؼ َ
إ ٔ ِن َشا ٕ٨َّ ٣ٔ ٪ا َن ٔؼ َ
ِ
ِ
رش ُب َٓأ َ َتانٔی َّ
رشبِ ُت َن ٔؼی ٔيی
اٟظ ِی َلا ُ ٪ذ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َو َٗ ِس َ ٔ
َوي ُِش ٍُ ٔ٤ا َِ ٟی ِ٘وَ َ
اَٗ ٪ا َ ٢ث ُ ََّ ٥یأت ٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ ُی َؼل ِّی ث ُ ََّ ٥یأت ٔی َ َ
رشابَ ُط ٓ ََی ِ َ
َرشبِت َُضا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪وََُِ ٠ت فٔی
یب ً ٔ َِ ٨سص ُِ٣َ ٥ا بٔطٔ َحا َج ْة إلٔ َی َص ٔذظ ٔا ُِ ٟح ِز ًَ ٔة َٓأ َ َت ِیت َُضا ٓ َ ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َیأتِ ٔی اِلِ َ ِن َؼ َار َٓیُ ِت ٔح ُٔوُ َ ٧ط َوي ُٔؼ ُ
بَ ِلىٔی َو ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَُ َّ ٧ط َِ ٟی َص إَِٔ ٟی َضا َسبٔی َْٗ ١ا ََّ َ ٧ ٢س َ٣ىٔی َّ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س ٓ ََیحٔی ُئ ٓ ًََل
ک َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت أَ َ ٔ
اٟظ ِی َلا َُ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ویِ َح َ
رش َ
رشبِ َت َ َ
َخ َد َرأِسٔی َوإٔذَا َو َؿ ٌِت َُضا
ک َٓ َت ِضُ ٔ ٠
آَختُ َ
َیحٔ ُس ُظ ٓ ََی ِس ًُو ًََِ ٠ی َ
ک َو ًَل َ َّی َط ِْ ٠َ ٤ة إٔذَا َو َؿ ٌِت َُضا ًَل َی َٗ َسم َ َّی َ َ
ک َٓ َت ِذ َص ُب زَُ ِ ٧یا َک َو ٔ َ
ای َٓ َ٨ا َ٣ا َوَ ٥َِ ٟي ِؼ ٌََ ٨ا َ٣ا َػ َُ ٌِ ٨ت َٗا ََ َٓ ٢حا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ای َو َج ٌَ َََّ ١ل َیحٔیئُىٔی اِ ٨َّ ٟو َُ ٦وأَ َّ٣ا َػاح َٔب َ
َخ َد َٗ َس ََ ٣
ًَل َی َرأِسٔی َ َ

رف َٓ ٍَ َرأِ َس ُط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا ک َ َ
رشابَ ُط َٓ َٜظَ َ
ا ٪ي َُش ِّ ٥ُ ٠ث ُ َّ ٥أَتَی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََؼلَّی ث ُ َّ ٥أَتَی َ َ
ٕ ًَ ُِ ٨ط ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ِس ٓ ٔیطٔ َط ِیئّا َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَكٌِ ِٔ ٩ِ ٣َ ٥أَك ِ ٌَ٤ىٔی َوأَ ِس ٔ ٩ِ ٣َ ٙأَ ِس َ٘انٔی َٗا َِ ٤ٌََ ٓ ٢س ُت إلٔ َی َّ
ک َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟظ ِ٠َ ٤ةٔ
إلٔ َی َّ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِاْل ََ ٪ی ِس ًُو ًَل َ َّی َٓأَصُِ ٔ ٠
َ
َ

َّ
رف َة َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی اِلِ َ ًُِ٨ز ٔأَ ُّی َضا أَ ِس ََٓ ٩ُ ٤أَذِبَ ُح َضا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ه ٔ َی
َٓظَ َس ِزتُ َضا ًَل َ َّی َوأَ َخ ِذ ُت اٟظ ِ َ
و ٪أَ َِ ٪ی ِح َتٔ٠بُوا ٓ ٔیطٔ َٗا َ٢
َحآ ٔ َْ ٠ة َوإٔذَا صُُ َّ٩ح َّٔ ْ ١ک ُ ُُّ ٠ضِ ٤َ ٌََ ٓ َّ٩س ُت إلٔ َی إَٔ٧ا ٕئ ْلٔ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا کَاُ ٧وا َی ِل ََ ٌُ ٤
رشابََّ ٥ِ ُٜ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا
َٓ َحَِ ٠ب ُت ٓ ٔیطٔ َحًَّی ًَ َِ ٠ت ُط َرُ َِو ْة َٓحٔئ ُِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ ٔ
رشبِت َُِ َ ٥
ارش ِب ٓ َ ٔ ُ
ْعٓ ُِت أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ارش ِب ٓ َ ٔ
َرش َب ث ُ ََّ٧ ٥ا َو َٟىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َ
َرش َب ث ََّ٧ ٥ا َو َٟىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ک
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َرو ٔ َی َوأَ َػ ِب ُت َز ًِ َو َت ُط َؿ ٔحُ ِٜت َحًَّی أ ُ ُِ ٔ ٟ٘
یت إلٔ َی اِلِ َ ِر ٔ
ق َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِح َسی َس ِوآت ٔ َ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣زٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوٓ ٌََُِ ٠ت ََ ٛذا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َص ٔذظ ٔ إ ٔ ََّّل
َیا َٔ ِ٘ ٣سا ُز َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ک َ َ
ک بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا أُبَالٔی إٔذَا
یبا َٔ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َر ِح َْ ٤ة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ أَٓ ًََل َُ ٨ِ ٛت آ َذَ ِ ٧تىٔی َُٓ٨وٗ ٔ َى َػاحٔب َ ِی َ٨ا َٓ ُی ٔؼ َ

ض
أَ َػب ِ َت َضا َوأَ َػبِت َُضا ََ ٌَ ٣
ک َ ٩ِ ٣أَ َػابَ َضا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنب اار،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،دبعارلنمحنبایب ،یل،رضحتدقمادےسرفاتیےہہکںیمافرریمے
دفاسیھت آےئ افر فیلکت یک فہج ےس امہری وقت امستع افروقت اصبرت یلچ یئگ یھت مہ ےن اےنپ آپ وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےکاحصہبرپشیپایکوتاسںیمےسیسکےنیھبںیمہوبقؽںیہنایکرھپمہیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئآپیلص
اہللہیلعفملسںیمہاےنپرھگیکرطػےلےئگنیترکب اںںیھتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااؿرکبویںاکدفدھاکنولرھپمہاؿاک
دفدھ اکن ےتل ےھت افر مہ ںیم ےس رہ اکیآدیم اےنپےصح اک دفدھاتیپ افر مہ یبن یلص اہللہیلعفملس اک ہصح ااھٹرک رھک دےتی رافیےتہک
ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رات ےک فتق رشتفی الےت مالؾ رکےت ہک  اےن فاال دیبار ہن وہات افر اجےنگ فاال نس اتیل رھپ آپ
یلصاہللہیلعفملس دجسمںیمرشتفیالےتافرامنززپےتھرھپآپاےنپدفدھےکاپسآےئافراےسےتیپاکیراتاطیشؿآ اہکبج
ںیم اےنپ ےصح اک دفدھ یپ  اک اھت اطیشؿ ےنہک اگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ااصنر ےک اپس آےت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ےفحت
دےیتںیہافرآپیلصاہللہیلع فملسوکسجزیچیکرضفرتوہیتےہفہلماجیتےہآپیلصاہللہیلعفملسوکاساکیوھگٹندفدھ
یکایکرضفرتوہیگرھپںیمآ اافرںیمےنفہدفدھیپایلبجفہدفدھریمےٹیپںیمالچایگافرےھجماسابتاکنیقیوہایگہکاب
آپیلصاہللہیلعفملسوکدفدھےنلماکوکیئراہتسںیہنےہوتاطیشؿےنےھجمدناتمدالیئ افرےنہکاگلریتیرخایبوہوتےنہیایکایکوت
ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےصح اک دفدھ یھب یپ ایل آپ آںیئ ےگ افر فہ دفدھ ںیہن اپںیئ ےگ وت ےھجت دبداع دںی ےگ وت وت الہک وہ
اجےئ اگافرریتیداینفآرختربابدوہ اجےئیگریمےاپس اکیاچدریھت بج ںیماےس اےنپاپؤں رپڈااتل وتریمارس لھکاجات افر
بج ںیم اےس اےنپ رس رپ ڈااتل وت ریمے اپؤں لھک اجےت افر ےھجم دنین یھب ںیہن آریہ یھت ہکبج ریمے دفونں اسیھت  ا رےہ ےھت
اوہنں ےنفہ اکؾ ںیہن ایک وج ںیم ےن ایک اھت ابآلرخ یبن یلص اہللہیلعفملس رشتفیالےئ افر امنز زپیھ رھپآپ یلص اہلل ہیلعفملس اےنپ
دفدھ یکرطػآےئربنت وھکالوتاسںیمآپیلصاہللہیلعفملسےنھچکہناپ ا وتآپےن اانپرسابمرکآامسؿیک رطػ ااھٹ اںیم
ےندؽںیماہکابآپیلصاہللہیلعفملسریمےےئلدبداعرفامںیئےگ رھپںیمالہکوہاجؤںاگوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
اےاہللوتاےسالھکوجےھجمالھکےئافروتاےسالپوجےھجمالپےئہینسرکاینپاچدروبضمطرکےکابدنھیلرھپںیمرھچیڑکپرکرکبویں
یکرطػلچزپاہکاؿرکبویںںیمےسوجومیٹرکبیوہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکےئلذحبرکڈاولںںیم ےنداھکیہک اس
ںیم اکی نھت دفدھ ےس رھبا زپا ےہ ہکلب بس رکبویں ےک نھت دفدھ ےس رھبے زپے ےھت رھپ ںیم ےن اس رھگ ےک ربونتں ںیم

ےسفہربنتایل ہکسج ںیمدفدھںیہندفاہاجات اھترھپ ںیم ےناسربنت ںیمدفدھاکنال اہیںکتہکدفدھ یکاھجگ افرپکتآیئگ
رھپںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایک مےنراتوکاےنپہصحاکدفدھیپ
ایل اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس دفدھ ںیئپ آپ ےن فہ دفدھ ایپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ےھجمد ارھپبجےھجمولعمؾوہایگہکآپیلصاہللہیلعفملسریسوہےئگںیہافرآپیلصاہللہیلعفملسیکداعںیمےنےلیلےہوتںیم
پ سزپااہیںکتہکامرےوخیشےکںیمزنیمرپولٹوپٹوہےناگلیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےدقمادہیریتیاکیربی
اعدتےہںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽریمےاسھتوتاسرطحاکاعمہلموہاےہافرںیمےناسرطحرکایلےہوتیبنیلص
اہللہیلعفملسےنرفام ااسفتقاکدفدھ ااےئاہللیکرتمحےکافرھچکہناھتوتےنےھجمےلہپیہویکںہناتبد ااتہکمہاےنپاسویھتں
وکیھب د ادےتیفہیھباسںیمےسدفدھیپےتیلںیمےنرعضایکاسذاتیکمسقسجےنآپیلصاہللہیلعفملسوکقحےکاسھت
اجیھبےہبجآپیلصاہللہیلعفملسےنہیدفدھیھبایلےہافرںیمےنیھبہیدفدھیپایلےہوتابےھجمافروکیئرپفاہںیہنینعیںیم
ےناہللیکرتمحاحلصرکیلےہوتابےھجمایکرپفاہوبہجوخیشہکولوگںںیمےسوکیئافریھبہیرتمحاحلصرکے اہنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنب اار،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،دبعارلنمحنبایب ،یل،رضحتدقماد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 866

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ،١س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،حرضت س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیم،امیلسؿنبریغمہ،رضحتامیلسؿنبریغمہریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیلقن
یکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیم،امیلسؿنبریغمہ،رضحتامیلسؿنبریغمہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 867

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،حا٣س ب٤ً ٩ز برکاوی٣ ،ح٤س بً ٩بساَّلًلیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امیٌ٣ ،٪ت٤ز ،ابوًث٤ا،٪
حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رکاو ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔبِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َو َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ
ُسََ ِ ٠امی ََ ٪و َّ
اَ ٪و َح َّس َث أَي ِّـا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ًَلث ْٔ َن َو ٔ٣ائ َ ّة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ ٍَ ٣َ ١أَ َح ٕس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣كَ ٌَ ْآَ ٦إٔذَا ٍََ ٣

ا ٪كَؤی ْ ١بٔ َِ ََ ٥ٕ ٨ي ُشوٗ َُضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُج َٕ ١ػا َْ ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَا ٕ ٦أَ ِو ِ َ ٧ح ُو ُظ َٓ ٌُحٔ َ ٩ث ُ ََّ ٥جا َئ َر ُج ْٔ ِ ٣ُ ١
رش ْک ُِ ٣ظ ٌَ ٌّ

َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ ِی ٍْ أَ ِٔ ًَ ٦ل َّی ْة أَ ِو َٗا َ ٢أَ ِ ٦ص َٔب ْة َٓ َ٘ا َََّ ٢ل بَ ِ ١بَ ِی ٍْ ٓ ِ
َاطتَرَی ُٔ ٨ِ ٣ط َطا ّة ٓ َُؼِ ٌَ ٔ ٨ت َوأَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بٔ َشواز ٔا ِٟب ِل ٔ ٩أَ ِ ٪ي ُِظوی َٗا ََ ٢وایِ ُ ٥اہللٔ َ٣ا َّٔ ٩ِ ٣
اٟث ًَلث ْٔ َن َو ٔ٣ائ َ ٕة إ ٔ ََّّل َحزَّ َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُزَّ ّة ُحزَّ ّة ٔ٩ِ ٣
َ َ
َ
وَ ٪و َطب ٔ ٌِ َ٨ا َوٓ ََـ َ١
اَُ ٪ائ ٔ ّبا َخ َبأ َ َُ ٟط َٗا ََ ٢و َج ٌَ َِ َٗ ١ؼ ٌَ َتْ ِ ٔن َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا أَ ِج ََ ٌُ ٤
اَ ٪طاص ّٔسا أَ ًِ َلا ُظ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َس َواز ٔبَ ِلَ ٔ ٨ضا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
فٔی ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ َتْ ِ ٔن َٓ َح َُ ٠ِ ٤تطُ ًَل َی ا َِ ٟبٌْٔر ٔأَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ،احدم نب رمع رکبافی ،دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم نب امیلسؿ ،رمتعم ،اوبامثعؿ ،رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہہک مہ یبن یلص اہللہیلعفملس ےکاسھت اکی  اسیت آدیم ےھت یبن یلص اہلل ہیلعفملس
ےنرفام اایک م ںیمےسیسک ےکاپساھکےنیکوکیئ زیچ ےہامہرےاسھتاکیآدیم اھتاس ےکاپساکیاصع  ااسےکردقر اھکان
اھتاسآےٹوکوگدناھایگرھپاسےکدعبرپادنگہابولںفاالےبملدقاکاکیرشمکآدیم اینپرکبویںوکرچااتوہاآ ایبن یلصاہللہیلع
فملسےناسرچفاےہےسرفام اایک موچیبےگ اا ےسیہد ےدفےگ اآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا اہبہرکدفےگاسےناہکںیہن
ہکلبںیموچیبںاگرھپآپیلصاہللہیلعفملساینسےساکیرکبیرخدییافراساکوگتشایترایکایگافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےناسیکیجیلکوھبےنناکمکحرفام ارفایےتہکںیہاہلل یکمسقاکی اسیتآدویمںںیمےسوکیئآدیمیھبااسیںیہناچبہکےسجر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےن یجیلک اکڑکٹااکٹرکہند اوہوجآدیماسفتقوموجداھتاےس ایسفتقدےد اافر وجوموجدںیہن اھتاس
ےکےیلہصحرھکد ارافیےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملس ےندفایپولںںیماکنالرھپمہبسےناسںیمےساھک اافروخبریس
وہےئگافرایپولںںیمچبایگوتںیماینےسافٹنرپرھکد ا ااسیجہکرافیےناہک۔
رافی  :دیبعاہلل نباعمذ ةنعی ،احدم نب رمع رکبافی ،دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم نب امیلسؿ ،رمتعم ،اوبامثعؿ ،رضحت دبعارلنمح نب
ایبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 868

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،حا٣سب٤ً ٩ز برکاوی٣ ،ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٗیسیٌ٣ ،ت٤زٌ٣ ،ت٤زب ٩س٠امی،٪
ابوًث٤ا ،٪حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رکاو ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َو َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ
َو َّ
ا ٪أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ أَ َّ٪
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ كَ ٌَ ُا ٦اث ِ َٔ ِ ْ٨ن ََِٓ ٠ی ِذ َص ِب
ْقا َئ َوإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٣َ ٢ز ّة َ ٩ِ ٣ک َ َ
اٟؼ َّٔ ٔة کَاُ ٧وا ّ َ ٧
أَ ِػ َح َ
اب ُّ
اسا ُٓ َ َ
ض أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢وإ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َجا َئ ب ٔ َث ًَلثَ ٕة َواَ ِ ٧لٔ َ ٧ ََٙ ٠ي ُّی
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ كَ ٌَ ُا ٦أَ ِر َب ٌَ ٕة ََِٓ ٠ی ِذ َص ِب ب ٔ َدا ٕٔ ٣ص بٔ َشاز ٔ ٕ
ب ٔ َث ًَلثَ ٕة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
رشة ٕ َوأَبُو بَ ِرکٕ ب ٔ َث ًَلثَ ٕة َٗا َُ َٓ ٢ض َو َوأََ٧ا َوأَبٔی َوأُم ِّی َو ََّل أَ ِزرٔی َص َِٗ ١ا ََ ٢وا َِ ٣زأَت ٔی َو َخاز ٔ ْ ٦بَْ ِ َن بَ ِیت ٔ َ٨ا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َ َ
َوبَ ِیتٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢وإ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َت ٌَ َّشی ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٟ ٥ب ٔ َث َحًَّی ُػ َِّ ٠ی ِت ا ٌِٔ ٟظَ ا ُئ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ََٓ٠ب ٔ َث

َحًَّی َن ٌَ َص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َب ٌِ َس َ٣ا ََ ٣ضی َّٔ ٩ِ ٣
ک
اِ ٠ٟی ٔ٣َ ١ا َطا َئ اہللُ َٗاَِ ٟت َُ ٟط ا َِ ٣زأَتُ ُط َ٣ا َح َب َش َ
َ َّ
َّ
ًَ ِ ٩أَ ِؿ َیآ َٔک أَ ِو َٗاَِ ٟت َؿ ِیٔ َ َ
ْع ُؿوا ًََِ ٠یض ٔ ِ٠َ َِ َٓ ٥بُوص َُِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُت أََ٧ا
ٔک َٗا َ ٢أ َو َ٣ا ًَظ ِیت ٔض ٔ َِٗ ٥اَِ ٟت أبَ ِوا َحًی َتحٔی َئ َٗ ِس َ َ
َٓا ِخت ََبأ ِ ُت َو َٗا َ ٢یَا ُُ ِ٨ثَرُ َٓ َح َّس ََ َو َس َّب َو َٗا َ ٢کُُ٠وا َّلَ َصٔ٨یئّا َو َٗا ََ ٢واہللٔ ََّل أَك ِ ٌَ ُُ ٤ط أَبَ ّسا َٗا ََٓ ٢ایِ ُ ٥اہللٔ َ٣ا ُ٨َّ ٛا َ٧أ ِ ُخ ُذ ٕٔ ٤َ ِ٘ ُٟ ٩ِ ٣ة
ک َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا أَبُو بَ ِرکٕ َٓإٔذَا ه ٔ َی َ٤َ ٛا ه ٔ َی أَ ِو
إ ٔ ََّّل َربَا ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا أَ ِٛث َ َر َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا ََ ٢حًَّی َطب ٔ ٌِ َ٨ا َو َػ َار ِت أَ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا کَاِ َ ٧ت َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َ ُ
َ َ
ک ب ٔ َث ًَل ٔث َٔ ٣زا ٕر َٗا َ٢
رفا ٕ
ض َ٣ا َص َذا َٗاَِ ٟت ََّل َو ُ ََّقة ٔ ًَ ِیىٔی َٟه ٔ َی ِاْل َ ٪أَ ِٛثَرُ َٔ ٨ِ ٣ضا َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
أ ِٛثرُ َٗا ََّٔ ٢ل َِ ٣زأتٔطٔ َیا أ ِخ َت بَىٔی ٔ َ
ک َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َٔ ٪ي ٌِىٔی َیٔ٤ی َُ ٨ط ث ُ َّ ٥أَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا ّ ٤َ ِ٘ ُٟة ث ُ ََّ ٥ح َََ ٠٤ضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َٓأَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا أَبُو بَ ِرکٕ َو َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
رش َر ُج ًّل َ ٍَ ٣کَُ ِّ١ر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ٥
ا ٪بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَْ ِ َن َٗ ِوْ ِ٘ ًَ ٕ ٦س ٓ َََ ٤ضی اِلِ َ َج ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِػ َب َح ِت ً ٔ َِ ٨س ُظ َٗا ََ ٢وک َ َ
َّ ٌََ ٓ ١ز ِٓ َ٨ا اث ِ َ٨ا ًَ َ َ
و ٪أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
اض اہللُ أَ ًِ َ ٍَ ٣َ ٥ِ َٛ ٥ُ ٠کَُ ِّ١ر ُج ٕ ١إ ٔ ََّّل أََّ٧طُ َب ٌَ َث َُ ٌَ ٣ض َِٓ ٥أَکَُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِج ََ ٌُ ٤
أُْ َ ٧
دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ،احدمنب رمع رکبافی ،دمحم نب دبعاالیلع یسیق ،رمتعم ،رمتعمنب امیلسؿ ،اوبامثعؿ ،رضحت دبعارلنمح نب ایب
رکب ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رکےت ںیہہک وا فاےلولگ اتحمج ےھت افر ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن اکی رمہبت رفام ا ہک سج
آدیم ےک اپس دف آدویمں اک اھکان وہ وتفہ نیت ےل اجےئ ا فر سجآدیم ےکاپس اچرآدویمں اک اھکان وہ وتفہ اپوچناں  ا ےٹھچ وک یھبےل

اجےئ ااسیجہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعنیتوکےئلآےئافراہللےکیبنیلصاہللہیلعفملس
دساسویھتںوکےلےئگافر رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیل ہنعنیتاسویھتںوکاسھتالےئےھترافیےتہکںیہہکفہ ںیمافرریمے
امں ابپ ےھت ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک اشدی ہک اوہنں ےن اےنپ ویبی وک یھب اہک وہ افر اکی اخدؾ وج ریمے افر رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع دفونں ےک رھگ ںیم اھت رافی رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اشؾ اک اھکان یبن یلص اہلل
ہیلع فملس ےک اسھت اھک ا رھپ فںیہ رہھٹے رےہ اہیں کت ہک اشعء یک امنز ادا یک یئگ افر رھپ امنز ےس افرغ وہ رک فاسپ آےئگ رھپ
رہھٹےاہیںکتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس اےئگارغلضراتاکھچکہصحزگرےنےک دعبک اناہللاعتیلوکوظنمراھترضحت
اوبرکبوکاؿیکویبیےناہکہکآپیلصاہللہیلعفملس اےنپ امہمونںوکوھچڑرکاہکںےلچ ےئگےھترضحتاوبرکبریض اہللاعتٰیلہنع
ےن رفام ا ایک  م ےن امہمونں وک اھکان ںیہن الھک ا فہ ےنہک  ںیگ ہک آپ ےک آےن کت امہمونں ےن اھکان اھکےن ےس ااکنر رکد ا اؿ ےک
اسےنماھکانشیپ ایکایگرگماوہنں ےنرھپ یھب ںیہناھک ارضحتدبعارلنمح ےتہک ںیہہک ںیماھبگرک پھچایگ رضحتاوبرکبریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اف اجلہ افر اوہنں ےن ےھجم ربا الھب اہک افر رفام ا امہمونں ےک اسھت اھکان اھکؤ افر رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل یک مسق! ںیم وت ہی اھکان ںیہن اھکؤں اگ رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ اہلل یک مسق مہ اھکےن اک وج ہمقل یھب ااھٹےت
ےھت اس ےک ےچی ےس اانت یہ اھکان افر ز ادہ وہ اجات اھت اہیں کت ہک مہ وخب ریس وہ ےئگ افرک ان اھکان ےلہپ اھت اس ےس یھب ز ادہ وہایگ
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنفہاھکانداھکیوتفہاھکاناانتیہاھت ااسےسیھبز ادہوہایگرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےن
اینپ ویبی ےس رفام ا اے ینب رخاس یک نہب ہی ایک امرجا ےہ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ویبی ےن اہک ریمی آوھکنں یک
ڈنھٹکیکمسقاھکانوتےلہپےسیھبنیتانگز ادہوہایگےہرھپرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناساھکےنںیمےساھک اافررفام ا
ہکںیمےنوجمسقاھکیئیھتفہرصػاطیشینلعفاھتآپ رھپاکیہمقلاساھکےنںیمےساھک ارھپاساھکےنوک ااھٹرکر اؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفملسیکدختم ںیمےل ےئگفہاھکانحبص کتآپ یلصاہللہیلعفملس ےک اپسراہرضحتاوبرکبریضاہلل اعتٰیلہنعےن
رفام اہکامہرےافراکیوقؾےکدرایمؿحلصاکاعمدہہاھتافراعمدہہیکدمتمتخوہیکچیھتوتآپیلصاہللہیلعفملسابرہارفادرقمر
رفامد ےافررہارسفےکاسھتاکیاخصامجتعیھتاہللاجاتنےہہکاسامجتعیکینتکدادادیھتافرآپےنفہاھکاناؿےکاپس
جیھبد اافررھپاؿبسےنوخبریسوہرکاھکاناھک ا۔
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ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

امہمؿاکارکاؾافرااثیریکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 869

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،سا ٥ٟب٧ ٩وح ًلار جزیزی ،ابوًث٤اً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ابوبرک ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ابرک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ار ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪أَبٔی َی َت َح َّس ُث إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََٓ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠و َٗا َ ٢یَا
َ٧زَ َِ ٠َ ًَ ٢ی َ٨ا أَ ِؿ َی ْ
اٖ َ٨َ ٟا َٗا ََ ٢وک َ َ

ْقاص َُِٗ ٥ا ََٓ ٢أَبَ ِوا َٓ َ٘اُٟوا َحًَّی َیحٔی َئ أَبُو َ٨ِ ٣زٔ٨َ ٔ ٟا ٓ ََی ِل ٌَ َ٨َ ٌَ ٣َ ٥ا
ارفِْ ٔ ٩ِ ٣أَ ِؿ َیآ َٔک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ َِ ٣ش ِی ُت ٔجئِ َ٨ا بٔ ٔ َ
ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َُ ِ ٩ٔ ٤
یبىٔی ٔ٨ِ ٣طُ أَذّی َٗا ََٓ ٢أَبَ ِوا َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ  ٥َِ ٟیَ ِب َسأِ بٔظَ ِی ٕئ
َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟض ِ ٥إَّٔ٧طُ َر ُج َْ ١حس ْ
ٔیس َوإٔ ٥ِ َُّٜ٧إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تٔ ٌَُِ٠وا خٔٔ ُِت أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
ُ
َ
َ
َ
رفُِ َ٨ا َٗا َ ٢أَ ٥َِ ٟآ ُِ ٣ز ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢و َت َ٨ح َِّی ُت ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ٢
رفُِت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥أ ِؿ َیآَٔٗ ٥ِ ٜا ََٗ ٢ا ُٟوا ََّل َواہللٔ َ٣ا َ َ
أ َّو َُ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ َ َ

ک إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ِش ََ ٍُ ٤ػ ِوت ٔی إ ٔ ََّّل ٔجئ َِت َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ
َیا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٓ ٢ت َ َ٨ح َِّی ُت َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢یَا ُُ ِ٨ثَرُ أَٗ َِش ُِ ٤ت ًََِ ٠ی َ
ْقاص َُِٓ ٥أَبَ ِوا أَ ِ ٪یَ ِل ٌَ ُ٤وا َحًَّی َتحٔی َئ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٣َ ٢ا َل ٥ِ ُٜأَ َِّ ٪لَ َت ِ٘ َبُ٠وا ًَ َّ٨ا
َ٣ا لٔی ذَْ ِ ٧ب َص ُؤ ََّل ٔ
ئ أَ ِؿ َیا ُٓ َ
ک ٓ ََش ُِ ٠ض ِِ َٗ ٥س أَ َت ِی ُت ُض ِ ٥بٔ ٔ َ
َٔقا َُٗ ٥ِ ٛا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ٓ ََواہللٔ َّلَ أَك ِ ٌَ ُُ ٤ط َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ُٟوا ٓ ََواہللٔ ََّل ِ َ ٧ل ٌَ ُُ ٤ط َحًَّی َت ِل ٌَ َُ ٤ط َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأَیِ ُت ک َ َّ ِّ
اٟرش کَاِ ٠َّ ٟی َٔ ٠ة
َ

َّ
ُ
َ ُ
َٗ ُّم َویِ َ٣َ ٥ِ ُٜ٠ا َل ٥ِ ُٜأَ ََِّ ٪ل َت ِ٘ َبُ٠وا ًَ َّ٨ا ٔ ُ
َقا َُٗ ٥ِ ٛا ََٓ ٢حٔی َئ ب ٔ َّ
اٟل ٌَأ ٦
َقاَٗ ٥ِ ٛا َ ٢ث ََّٗ ٥ا َ ٢أ َّ٣ا اِلِ ول َی َٓ ٩ِ ٔ٤اٟظ ِی َلا َٔ ٪ص٤ُّ ُ٠وا ٔ َ
َ
ٓ ََش َِّم َٓأَک َ ََ ١وأَکَُ٠وا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ ِػ َبحَ ُ ََسا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَ ُّزوا َو َحِ ٔ ٨ث ُت َٗا ََٓ ٢أ َ ِخبَرَ ُظ
َٓ َ٘ا َ ٢بَ ِ ١أََ ِ ٧ت أَبَ ُّزص َُِ ٥وأَ ِخَْرُص َُِٗ ٥ا ََ ٢وَ ٥َِ ٟت ِبِِ ُ٠ىٔی ََ َّٔ ٛار ْة

دمحم نب ینثم ،اسمل نب ونح اطعر رجریی ،اوبامثعؿ ،دبعارلنمح نب اوبرکب ،رضحت دبعارلنمح نب ایب ارکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہ ہک امہرے اپس ھچک امہمؿ آےئ افر ریمے فادل رات ےک فتق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ابںیت ایک رکےت ےھت
رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک فہ ہی ےتہک وہےئ ےلچ ےئگ ہک اے دبعارلنمح امہمونں یک ربخریگی رکان رافی ےتہک ںیہ ہک بج اشؾ
وہیئوتمہامہمونںےکاسےنماھکانےلرکآےئوتاوہنںےناھکےنےسااکنررکد اافرےنہکےگلہکبجکترھگفاےلامہرےاسھت
اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ اس فتق کت مہ اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ ںیم ےن اہک ریمے فادل تخس زماج آدیم ںیہ ارگ  م اھکان ںیہن اھکؤں
ےگ وتےھجمرطخہےہہکںیہکےھجماؿےسوکیئفیلکتہنااھٹینزپاجےئامہمونںےناھکاناھکےنےسااکنررکد اوتبجرضحتاوبرکب
ریضاہللاعتٰیلہنعآےئوت اوہنںےنبسےسےلہپامہمونںیہےکابرےںیموپاھچافررفام اایک ماےنپامہمونںےس افرغوہےئگ

وہ رافی ےتہک ںیہ اوہنں ےن رعض ایک ںیہن اہلل یک مسق ایھب مہ افرغ ںیہن وہےئ رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی رطػ
وہایگاوہنںےن اہکاےدبعارلنمحںیماسرطػ ےس ٹہایگرھپاوہنںےنرفام ااف انالقئںیمےھجت مسقداتیوہں ہکارگوتریمی
آفاز نس راہ ےہ وت آاج رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم آایگ افر ںیم ےن رعض ایک اہلل یک مسق ریما وکیئ انگہ ںیہن ہی آپ ےک
امہمؿوموجدںیہآپاؿےسوخدوپھچںیلںیمےناؿےکاسےنماھکانالرکرھکد ااھتاوہنںےنآپےکریغباھکاناھکےنےسااکنر
رکد ا اھت رضحت اوبرکب ےن اؿ امہمونں ےس رفام ا ںیہمت ایک وہا ہک  م ےن امہرا اھکان وبقؽ ںیہن ایک رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگلاہللیکمسقمہیھباسفتقکتاھکانںیہناھکںیئےگبجکتہکآپاھکانںیہناھکںیئےگرضحت
اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےنآج یک رات یک رطح دبرتنی رات یھبک ںیہن دیھکی  م رپ اوسفس ےہ ہک  م ولگ امہری
امہمؿ ونازی ویکں ںیہن وبقؽ رکےت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ریما مسق اھکان اطیشین لعف اھت ولچ الؤ اھکان الؤ انچہچن
اھکانال اایگآپےناہللاکانؾےلرکاھکاناھک اافرامہمونںےنیھب اھکاناھک ارھپبجحبصوہیئوترضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیبن
یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےئافررعضایکاےاہللےکر اؽامہمونںیکمسقوپریوہیئگافرریمیوھجیٹافرہیہک
اسرےفاہعقیکآپیلصاہللہیلعفملسوکربخدیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکلباہمتریمسقوتبسےسز ادہوپریوہیئےہ
افر مبسےسز ادہےچسوہرضحتدبعارلنمحےتہکںیہہکےھجمہیابتںیہنیچنہپہکاوہنںےنمسقاکافکرہاداایکاھت اںیہن۔
رافی  :دمحمنبینثم،اسملنبونحاطعررجریی،اوبامثعؿ،دبعارلنمحنباوبرکب،رضحتدبعارلنمحنبایبارکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مکاھکانوہےنےکابفوجدامہمؿونازییکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
مکاھکانوہےنےکابفوجدامہمؿونازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 870

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابوز٧از ،اْعد

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َ
اٟث ًَلثَةٔ َوكٌَ ُاَّ ٦
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠كٌَ ُأ ٦اَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن کَافٔی َّ
اٟث ًَلثَةٔ کَافٔی اِلِ َ ِر َب ٌَةٔ
َ
َ َ
ییحینب ییحی ،امکل،اوبزاند،ارعجےسرفاتی ےہہکر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادفآدویمںاک اھکان نیتآدویمںےکےئل
اکیفوہاجاتےہافرنیتآدویمںاکاھکاناچرآدویمںےکےئلاکیفوہاجاتےہ۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبزاند،ارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
مکاھکانوہےنےکابفوجدامہمؿونازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 871

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥روح بً ٩بازہ ،یحٌی ب ٩حبیب ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة ح و َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو
اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ك َ ٌَ ُا ٦ا َِ ٟواحٔسٔ َیِٜف ٔی ٔاَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن

َوكٌَ ُأ ٦اَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن یَِٜف ٔی اِلِ َ ِربٌَ َة َوكٌَ ُا ٦اِلِ َ ِر َبٌةٔ َیِٜف ٔی َّ
اٟث َ٤اَ ٔ ٧ی َة َوفٔی رٔ َوایَ ٔة إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َ َ
َ
َک َسُ ٌِ ٔ٤ت
 ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدہ،ییحینببیبح،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکاکیآدیماکاھکاندفوکاکیفوہاجاتےہافردفآدویمںاکاھکاناچردویمںوکاکیف
وہاجاتےہ افراچرآدویمں اک اھکانآھٹآدویمںےک ےئل اکیفوہ اجاتےہ افرااحسؼ یکرفاتی ںیماقؽر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس
ےکاافلظںیہظفل َسمِع ْ ُتاوہنںےنںیہنذرکایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدہ،ییحینببیبح،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
مکاھکانوہےنےکابفوجدامہمؿونازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 872

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی سٔیا٣ ،٪ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوزبْر ،جابز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ

ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ

انب ریمن ،ایب ایفسؿ ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوبزریب ،اجرب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
انبرججییکدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :انبریمن،ایبایفسؿ،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
مکاھکانوہےنےکابفوجدامہمؿونازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 873

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوبرک ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت
جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوأَبُو ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَ ُا٦
َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَب ٔی ُسٔ َِی َ
ِاْل َ َ
ا َِ ٟواح ٔ ٔس یَِٜف ٔی ٔاَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن َوكَ ٌَ ُأ ٦اَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن َیِٜف ٔی اِلِ َ ِر َب ٌَ َة

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،اوبرکباوباعمفہیاشمع،اوبایفسؿ،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیآدیماکاھکاندفآدویمںےکےئلاکیفوہاجاتےہافردفآدویمںاکاھکان
اچرآدویمںےکےئلاکیفوہاجاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،اوبرکباوباعمفہیاشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
مکاھکانوہےنےکابفوجدامہمؿونازییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 874

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢كَ ٌَ ُا ٦اَّ ٟز ُج ٔ ١یَِٜف ٔی َر ُج َٔ ِ ْ٠ن َوكَ ٌَ ُاَ ٦ر ُج َٔ ِ ْ٠ن یَِٜف ٔی أَ ِر َب ٌَ ّة َوك َ ٌَ ُا ٦أَ ِر َب ٌَ ٕة َیِٜف ٔی ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ّة
ہبیتق نب دیعس ،امثعؿ نب اوبہبیش رج ری ،اشمع ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت
وہےئرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیآدیماکاھکاندفآدویمںےکےئلاکیفوہاجاتےہافردفآدویمںاکاھکاناچر
آدویمںےکےئلاکیفوہاجاتےہافراچرآدویمںاکاھکانآھٹآدویمںےکےئلاکیفوہاجاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنباوبہبیشرجری،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 875

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیٗ ،لاً ،٪بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاُٟوا أَ ِخبَرََ٧ا یَ ِحٌَی َوصُ َو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
 ١فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس
 ١فٔی َس ِب ٌَةٔ أَ ٌَِ ٣ا ٕئ َوا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣یأِک ُ ُ
ارف َیأِک ُ ُ
َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟک َ ٔ ُ
زریہنبرحب،دمحمنب ینثم،دیبعاہلل نبدیعس،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااکرفاستآوتنںںیماھکاتےہافرومنماکیآتنںیماھکاتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 876

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوبرک ب ٩ابوطیبہ ،ابواسا٣ہ ،ابْ٤٧ ٩رً ،بیساہلل ٣ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس،
ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبنباوبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہللدمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،انب
رمع،اؿاسریدنسفںےکاسھترضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیک
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبنباوبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہللدمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،
انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 877

راوی  :ابوبرک ب ٩خًلز باہلی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،واٗس ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط َسَ٧ ٍَ ٔ٤آ ٔ ٌّا
رک بِ َُ ٩خ ًَّلز ٕا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
 ١أَ ِ ّلِک َٛثْٔ ّرا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َََّ ٢ل یُ ِس َخَّ٩َ٠
َٗا ََ ٢رأَی ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا َٓ َح ٌَ ََ ١ي َـ ٍُ بَْ ِ َن َی َسیِطٔ َو َي َـ ٍُ بَْ ِ َن َی َسیِطٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١یَأِک ُ ُ
َّ
َّ
ئ
 ١فٔی َس ِب ٌَةٔ أَ ٌَِ ٣ا ٕ
ارف یَأِک ُ ُ
َص َذا ًَل َ َّی َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ ٔ َ
اوبرکب نب الخد ابیلہ ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،فادق نب دمحم نب زدی ،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی نیکسم آدیم وک داھکی ہک اس نیکسم ےک اسےنم اھکان راھک اجات راہ افر فہ اھکات اجات راہ رافی ےتہک ںیہ ہک فہ تہب
ز ادہاھکایگوترھپرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہینیکسمآدیمریمےاپسہنآےئویکہکنںیمےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبالخدابیلہ،دمحمنبرفعج،ہبعش،فادقنبدمحمنبزدی،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 878

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوزبْر ،جابز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ئو
 ١فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ٌَِ ٣ا ٕ
ارف َیأِک ُ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣یأِک ُ ُ
 ١فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس َوا ِٟک َ ٔ ُ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح  ،ایفسؿ ،اوبزریب ،اجرب ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےناراشدرفام اومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبزریب،اجرب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 879

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابوسٔیا ،٪ابوزبْر ،جابز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

ًُ ََ ٤ز
انبریمن،اوبایفسؿ،اوبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقن
یکےہافرانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاکذرکںیہنایک۔
رافی  :انبریمن،اوبایفسؿ،اوبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 880

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ْس ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ئ
 ١فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ٌَِ ٣ا ٕ
ارف َیأِک ُ ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣یأِک ُ ُ
 ١فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس َوا ِٟک َ ٔ ُ
اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایکےہہکآپ یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 881

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س بًً ٩لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ ِ٥

ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسینبدمحمنبالعء،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحوثیںیکرطح
رفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسینبدمحمنبالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 882

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اسحا ٚبً ٩یسی٣ ،اٟک ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُٔ ً ٩یسی أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َرش َب
ارف َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ اة ٕ َٓ ُحَ ٔ ٠ب ِت ٓ َ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿا َٓ ُط َؿ ِی ْ
ٕ َوص َُو ک َ ٔ ْ
رش َب ح ًَٔل َب َس ِب ٍٔ ٔط َیاظ ٕث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط أَ ِػ َبحَ َٓأ َ ِسَٓ ٥ََ ٠أ َ ََ ٣ز َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َخی ٓ َ ٔ
َخی ٓ َ ٔ
َرشبَ ُط َحًَّی َ ٔ
َرشبَ ُط ث ُ َّ ٥أ ُ ِ َ
ح ًَٔلبَ َضا ث ُ َّ ٥أ ُ ِ َ
ُ
َخی ََٓ ٥َِ ٠ي ِشتَت ٔ ََّ ٤ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ُ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ اة ٕ ٓ َ ٔ
َرش َب ح ًَٔلبَ َضا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔأ ِ َ

ئ
رش ُب فٔی َس ِب ٌَةٔ أَ ٌَِ ٣ا ٕ
ارف َي ِ َ
َي ِ َ
رش ُب فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس َوا ِٟک َ ٔ ُ
دمحمنبراعف ،ااحسؼنبیسیع،امکل،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلعئہہےنرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےناکیآدیمیکامہمؿونازییکاساحؽںیمہکفہامہمؿاکرفاھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناساکرفامہمؿےک
ےئلاکیرکبیےکدفےنہاک مکحرفام ادفدھدفاہایگوتفہاکرفامہمؿاسرکبیاکدفدھیپایگرھپدفرسیرکبیاکدفدھدفاہایگوتفہ یھب
یپایگ رھپ رسیتی رکبی اکدفدھدفاہایگ وت فہ یھب یپایگ اہیں کتہک فہ است رکبویں اکدفدھ یپایگ رھپ اےلگ دؿ حبص وہیئ وت فہ املسمؿ
وہایگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن اس ون ملسم ےک ےئل اکی رکبی اک دفدھ دفےنہ اک مکح رفام ا وت فہ دفدھ یپ ایگ آپ یلص اہلل
ہیلعفملس ےندفرسیرکباکدفدھدفےنہاکمکحرفام اوتفہوپرادفدھہن یپاکسر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسےنرفام اومنم اکیآتن
ںیماتیپےہافراکرفاستآوتنںںیماتیپےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ااحسؼنبیسیع،امکل،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاھکےنںیمبیعہناکنےنلےکایبؿںیم...
ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
یسکاھکےنںیمبیعہناکنےنلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 883

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥زہْر ،جزیز ،اً٤ع ،ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ا ٪إٔذَا ِ
اط َت َهی َط ِیئّا أَک َ َُ ٠ط َوإ ٔ ِ٪
اب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ ٌَا ّ٣ا َٗ ُّم ک َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا ًَ َ

َک َص ُط َت َز َُ ٛط
َٔ

ییحینبییحی،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،زریہ،رجری،اشمع،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
رفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنیھبکیھبیسکاھکےنںیمبیعںیہناکنالبجآپیلصاہللہیلعفملسیکطیعیتاچیتہ
وتاےساھکےتیلافرارگاےساندنسپرکےتوتوھچڑدےتی۔

رافی  :ییحینبییحی،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،زریہ،رجری،اشمع،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
یسکاھکےنںیمبیعہناکنےنلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 884

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْر ،س٠امی ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ادمحنبویسن،زریہ،امیلسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،امیلسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
یسکاھکےنںیمبیعہناکنےنلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 885

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززاً ،ٚبسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو٤ً ،زو ب ٩سٌس ،ابوزاؤز حرف ،سٔیا ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚو ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دبع نبدیمح ،دبعارلزاؼ ،دبعاکلمل نب رمعف ،رمعف نب دعس ،اوبداؤد رفح ،ایفسؿ ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک
اسھتذموکرہدحثیرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،دبعاکلملنبرمعف،رمعفنبدعس،اوبداؤدرفح،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
یسکاھکےنںیمبیعہناکنےنلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 886

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٤ً ،زو ٧اٗس ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابو یحٌی ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َّ
َکیِبٕ َٗاُٟوا أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اب كَ ٌَا ّ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی یَ ِحٌَی َِ ٣ول َی آ َٔ ٢ج ٌِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠

ا ٪إٔذَا ا ِط َت َضا ُظ أَک َ َُ ٠ط َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ي ِظ َتضٔطٔ َس ََ ٜت
َٗ ُّم ک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،دمحم نب ینثم ،رمعف اندق ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوبییحی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس وک یھبک ںیہنداھکی ہک آپ ےن یھبک یسک اھکےن ںیم وکیئ بیع اکنال وہ آپ یلص
اہلل ہیلع فملس یک طیعیت اچیتہ وت اھک ےتیل افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک طیعیت ںیہن اچیتہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اخومش
رےتہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی  ،دمحم نب ینثم ،رمعف اندق ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوب ییحی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپیکزیچفںاکایبؿ
یسکاھکےنںیمبیعہناکنےنلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 887

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اوبرکبی،دمحمنب ینثم،اوباعمفہی،اشمع،اوباحزؾ،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےس ذموکرہدحثی
یکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبینثم،اوباعمفہی،اشمع،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںافرتوروتںےکےئل اےنافراچدنیےکربونتںںیماھکےنےنیپفریغہیکرحتمےک...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںافرتوروتںےکےئل اےنافراچدنیےکربونتںںیماھکےنےنیپفریغہیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 888

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،زیس بً ٩بساہللً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابوبرک ػسیٙ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ِّ
رش ُب ف ٔی آَ ٔ ٧ی ٔة
اٟؼ ِّس ٔ
ی ٩ِ ًَ ٙأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢أ ٟذی َي ِ َ

ا َِّٔ ٟٔـ ٔة إٔ٤َ َّ ٧ا یُ َحزِ ٔجزُ فٔی بَ ِلٔ٨طٔ َ َ ٧ار َج َض َّ٥َ ٨

ییحینبییحی ،امکل،انعف،زدی نبدبعاہلل،دبعاہللنبدبعارلنمحنباوبرکبدصقی،یبن یلصاہللہیلعفملسیکزفہج رہطمہرضحتہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اوجآدیماچدنیےکربنتںیماتیپےہوتفہاےنپٹیپںیماٹغٹغدفزخیک
آگرھبراہےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،زدینبدبعاہلل،دبعاہللنبدبعارلنمحنباوبرکبدصقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلس افرزتنیاکایبؿ
رمدفںافرتوروتںےکےئل اےنافراچدنیےکربونتںںیماھکےنےنیپفریغہیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 889

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ب ٩سٌسً ،لی ب ٩ححز سٌسی ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ،ایوب ،ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س ب ٩برش،
٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٟیسب ٩طحاًَ ،لی ب٣ ٩شہزً ،بیساہلل ٣ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی،
٣وسی بً٘ ٩بہ ،طیبا ٪ب ٩رفور ،جزیز ،اب٩
ٓـی ١ب ٩س٠امیٰ ،٪

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
َ ١ي ٌِىٔی ابِ َ٩
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

رش ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ًُ ََّ ٠ی َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُُ ٩ط َحا َٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حازٕٔ ٦
ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ٩
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ َّ ٩ٔ ٤
اٟرسا ٔد ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
اٟذصَ ٔب َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ذ ٔ َِک اِلِ َک ِ َٔ ١و َّ
 ١أَ ِو َي ِرش ُب فٔی آَ ٔ ٧ی ٔة ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو َّ
اٟذ َص ٔب
ُِ ٣شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ََّّ ٪أ ٟذی َیأِک ُ ُ
َ
ُ

إ ٔ ََّّل فٔی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ

ہبیتق ،دمحم نب رحم ،ثیل نب دعس ،یلع نب رجح دعسی ،اامسلیع نب ہیلع ،اویب ،انب ریمن ،دمحم نب رشب ،دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،اوبرکب
نب ایب ہبیش،فدیلنب اجشع ،یلع نب رہسم،دیبع اہلل دمحم نب ایبرکب دقمیم ،لیضف نب امیلسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،ابیشؿ نب رففخ ،رجری،
انب احزؾ ،دبعارلنمح ،رساج ،انعف ،امکل نب اسن ،انعف ،یلع نب رہسم ،دیبع اہلل اؿ اسری دنسفں ےک اسھت رضحت انعف ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر رضحت یلع نب رہسم یک رفاتی ںیم رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی اافلظ زادئ
لقن ےئک ےئگ ںیہ ہک وجآدیم اچدنی افر  اےن ےک ربونتں ںیم اھکات وہ  ا اتیپ وہ افر انب رہسم یک رفاتی ےک العفہ اھکےن افر  اےن
ےکربونتںاکیسکیھبرفاتیںیمذرکںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،دمحمنبرحم،ثیلنبدعس ،یلعنبرجحدعسی،الیعمسنبہیلع،اویب،انبریمن،دمحمنبرشب،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،
اوبرکب نب ایب ہبیش،فدیلنب اجشع ،یلع نب رہسم ،دیبعاہلل دمحم نب ایبرکب دقمیم ،لیضف نب امیلسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،ابیشؿ نب رففخ،
رجری،انب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںافرتوروتںےکےئل اےنافراچدنیےکربونتںںیماھکےنےنیپفریغہیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 890

راوی  :زیس ب ٩یزیس ،ابو ٩ٌ٣رٗاشی ،ابوًاػً ،٥ث٤ا ٪ب٣ ٩زہ ،حرضت س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٣ُ ٩ز َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
یس أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َّٗاش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
و َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ َُ ٩یز ٔ َ
اػ ِٕ ًُ ٩ِ ًَ ٥ث ََ ٤
رش َب فٔی إَٔ٧ا ٕئ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ أَ ِو ٓ َّٔـ ٕة َٓإٔ٤َ َّ ٧ا یُ َحزِ ٔجزُ فٔی
ًَ َِ ٩خا َٟتٔطٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

بَ ِلٔ٨طٔ ّ َ ٧ارا َٔ ٩ِ ٣ج َض َّ٥َ ٨

زدینبسیدی،اوبنعمراقیش،اوباعمص،امثعؿنبرمہ،رضحتہملسریضاہلل اعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اوجآدیم اےن ااچدنیےکربنتںیماتیپےہوتفہاےنپٹیپںیماٹغٹغدفزخیکآگرھباتےہ۔
رافی  :زدینبسیدی،اوبنعمراقیش،اوباعمص،امثعؿنبرمہ،رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںافرتوروتںےکےئل اےنافراچدنیےکربونتںےکاامعتسؽیکرحتمافررمدےکؽ...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 891

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ابوخثی٤ہ ،اطٌث ب ٩ابی طٌظاء ،اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہْر ،اطٌثٌ٣ ،اویہ ب ٩سویس
بْ٣ ٩ق ،٪حرضت ٌ٣اویہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩سویس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بْ٣ ٩ق ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َثَ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص
اٟظ ٌِ َثا ٔ
َ
ُّ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث َح َّسثَىٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُُ ٩س َویِسٔ بِ ِّْٔ َ ٣ُ ٩ق َٕٗ ٪ا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی ا ِٟب َ َرا ٔ

یف َوا ِّت َبا َٔ ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َو َت ِظٔ٤یتٔ
أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ أَ ََ ٣زَ٧ا بٌٔ َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
َص ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦وإ ٔ َجابَ ٔة َّ
ئ َّ
اٟش ًَلَ ٔ ٦وَ َ ٧ضاَ ٧ا ًَ َِ ٩خ َوات َٔی ٥أَ ِو ًَ َِ ٩ت َد ُّت ٕ٥
اٟساعٔی َوإِٔٓظَ ا ٔ
ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوإٔبِ َزارٔ ا َِ َ٘ ٟش ٔ ٥أَ ِو ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش َٔ ٥و َن ِ ٔ
ب ٔ َّ
َحیز ٔ َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َر َٔ ٚواِّ ٟس َیبا ٔد
رش ٕب بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ًَ ِ ٩ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُ ٩

ییحینبییحییمیمت،اوبہمیثخ،ا ثعنبایبشعسااء،ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،ا ثع،اعمفہینب ادینبرقمؿ،رضحتاعمفہی
ریضاہللاعتٰیلہنعنب ادیریضاہللاعتٰیلہنعنبرقمؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرضحترباءنباعزبےکاپس
ایگ وت ںیم ےناؿےس انس فہرفامےتںیہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےنںیمہاستزیچفں اکمکحرفام ا افراستزیچفں ےسعنم
رفام ا نج است زیچفں ےک رکےن اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح رفام ا امیبر یک ایعدت رکان ،انجزہ یک اسھت اجان ،ےنکنیھچ فاےل یک
کنیھچاکوجابدانی،مسقوپریرکان،ولظمؾیکدمدرکان،دتوترکےنفاےلیکدتوتوبقؽرکان،مالؾوک الیھپان افر نج زیچفں ےس
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا  ،اےن یک اوگن یھ ،اننہ ،اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ ،ریمشی دگفں رپ ،انھٹی ،قسی ےک ڑپکے ،اننہ،

ریمشیڑپکا،اننہ،اربتسؼ،اننہ،دابیج،اننہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی یمیمت ،اوبہمیثخ ،ا ثع نب ایب شعسااء ،ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ،زریہ ،ا ثع ،اعمفہی نب  ادی نب رقمؿ،
رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعنب ادیریضاہللاعتٰیلہنعنبرقمؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 892

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ،ابوًوا٧ہ ،اطٌث ب ٩س٠ی ،٥حرضت اطٌث ب ٩س٠ی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط إ ٔ ََّّل َٗ ِو َُ ٟط َوإٔبِ َزارٔ ا َِ َ٘ ٟش ٔ ٥أَ ِو ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش ٔ٥
َح َٖ فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َج ٌَ َ٣َ ١کَاُ َ ٧ط َوإ ٔ ِنظَ از ٔ َّ
اٟـاِّ٢
َک َص َذا ا ِِ َ ٟ
َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوبرعیب عتکی ،اوبتواہن ،ا ثع نب میلس ،رضحت ا ثع نب میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح

رفاتیےہنکیلاسدحثیںیممسقوپریرکےناکذرکںیہنےہہکلباسیکہگجدشمگہزیچوکالتشرکفاےناکذرکےہ۔
رافی  :اوبرعیبعتکی،اوبتواہن،ا ثعنبمیلس،رضحتا ثعنبمیلسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل اےن افر اچدنی ےکربونتں ےک اامعتسؽیک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےنیک اوگن یھ افررمشییک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 893

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،طیبانی ،اطٌث ب ٩ابی طٌثاء ،زہْر ،حرضت اطٌث
ب ٩طٌثاء

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ٔ َلِکصُ٤ا ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
ُّ
ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ک َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ًَ ِ٩
اٟظ ٌِ َثا ٔ
ئ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ ُزصَِْر ٕ َو َٗا َ ٢إٔبِ َزارٔ ا َِ َ٘ ٟش ِٔ َُْ ٩ِ ٣ٔ ٥ر ٔ َط ٕ ٓ
َخة ٔ
اٟرش ٔب فٔی ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َٓإُٔ َّ ٧ط َٔ َ ٩ِ ٣
رش َب ٓ َٔیضا فٔی ُّ
ُّ ِ
اٟسَ ِ ٧یا َ ٥َِ ٟي ِ َ
رش ِب ٓ َٔیضا فٔی ِاْل ٔ َ

ا وبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،ابیشین ،ا ثع نب ایب اثعشء ،زریہ ،رضحت ا ثع نب اثعشء ےس اس دنس
ےکاسھتزریہیکدحثییکرطحدحثیوقنمؽےہافراسںیماوہنںےنمسقوپریرکےناکریغبکشےکاہکےہافراسدحثی
ںیمہیاافلظزادئںیہہکاچدن یےکربونتںںیمےنیپےسعنمرفام اےہویکہکنوجآدیمداینںیماچدنیےکربونتںںیماتیپےہفہآدیم
آرختںیماچدنیےکربونتںںیموکیئزیچںیہنیپےکساگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،امثعؿنبایبہبیش،رجری،ابیشین،ا ثعنبایباثعشء،زریہ،رضحتا ثعنباثعشء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 894

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩ازریص ،ابواسحا ٚطیبانیٟ ،یث ب ٩ابی س٠ی ،٥اطٌث ب ٩ابی طٌثاء،

اٟظ ِی َبانٔی َوَِ ٟی ُث بِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ٔیص أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
ئ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
ُّ
َک زٔ َیا َز َة َجزٔیز ٕ َوابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕو
بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔص َِٔ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکبی،انبادرسی،اوبااحسؼابیشین،ثیلنبایبمیلس،ا ثعنبایباثعشء،رجری ،انبرہسم،رضحتا ثعریضاہللاعتٰیلہنع
نباثعشءےساؿیہدنسفںےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہنکیلاسںیمرجریافرانبرہسمےکرفاتیرکدہزادئاافلظاکذرکںیہن
ےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبادرسی،اوبااحسؼابیشین،ثیلنبایبمیلس،ا ثعنبایباثعشء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 895

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابواسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣ز ً٘سی،
ًبساٟزح ٩٤ب ٩برش ،بہز ،طٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠ی،٥

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و
رش َح َّسثَىٔی بَ ِضزْ َٗاُٟوا َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ

اٟش ًَلَٓ ٔ ٦إُٔ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ َسََ ٟضا َو َر ِّز َّ
ئ َّ
اٟش ًَلَ ٔ ٦و َٗا َ٢
ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔص َِٔ ٥و ٌَِ ٣ى َی َحسٔیثٔض ٔ ِ ٥إ ٔ ََّّل َٗ ِو َُ ٟط َوإِٔٓظَ ا ٔ
اٟذ َص ٔب أَ ِو َح ِٔ َ٘ ٠ة َّ
َ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،دیبع اہلل نباعمذ ،اوبااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم دقعی ،دبعارلنمح نب رشب ،زہب ،ہبعش ،ا ثع
نبمیلس،رضحتا ثعریضاہللاعتٰیلہنعنبںیلسےسایہندنسفںےکاسھتافراںیہنااحثیےکینعمےکاطمقبرفاتیلقن
یکیئگےہ ااےئاسےکہکاسںیممالؾالیھپےنےکاافلظےکدبہلںیممالؾاکوجابدےنیاکذرکںیہنافرہییھبںیہنہکآپ
یلصاہللہیلعفملسےنںیمہ اےن ااچدنیےکےلھچےکےننہپےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،دیبعاہللنباعمذ،اوبااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،دبعارلنمحنبرشب،زہب،ہبعش،
ا ثعنبمیلس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 896

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩آز٤ً ،٦زو ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا ،٪اطٌث ب ٩ابی طٌثاء،

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦و ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
اٟش ًَلَ ٔ ٦و َخا َت َّٔ ٥
ئ َّ
ک
بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔص َِٔ ٥و َٗا ََ ٢وإِٔٓظَ ا ٔ
اٟذ َص ٔب ِٔ َُْ ٩ِ ٣ر ٔ َط ٕ ٓ
ااحس ؼ نب اربامیہ ،ییحی نب آدؾ ،رمعف نب دمحم ،ایفسؿ ،ا ثع نب ایب اثعشء ،رضحت ا ثع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اثعشء ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسایہندنسفںےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ افراسںیممالؾےکالیھپےن افراچدنییکاوگن یھےکاافلظریغبکش
ےکذرکےئکےئگںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ،رمعفنبدمحم،ایفسؿ،ا ثعنبایباثعشء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 897

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو ب ٩سہ ١ب ٩اسحا ٚب٣ ٩ح٤س ب ٩اطٌث بٗ ٩یص ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی رفوہ ،حرضت ًبساہلل ب٩
ًٜی٥

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اِلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط

ا٪
َاس َت ِش َقی حُ َذ ِي َٔ ُة َٓ َحائ َ ُط زٔصِ َ٘ ْ
َک ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی َ ِرف َو َة أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َِ َٜ ًُ ٩ی َٕٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣حُ َذ ِي َٔ َة بٔا َِ ٤َ ٟسائ ِٔٔ ٓ ٩
َی ِذ ُ ُ
رف َ٣ا ُظ بٔطٔ َو َٗا َ ٢إنِّٔی أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِس أَ َِ ٣زتُ ُط أَ ََِّ ٪ل َي ِش٘ ٔ َیىٔی ٓ ٔیطٔ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رش ٕ
بٔ َ َ
اب فٔی إَٔ٧ا ٕئ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َ َ
ئ َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ََّل َتَِ ٠ب ُشوا ِّ
َخة ٔ َی ِو َ٦
اد َوا ِٔ َ ٟ
رشبُوا فٔی إَٔ٧ا ٔ
اٟس َیب َ
َح َیز َٓإُٔ َّ ٧ط َُ ٟض ِ ٥فٔی ُّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِ َ
اٟسَ ِ ٧یا َوص َُو َل ٥ِ ُٜفٔی ِاْل ٔ َ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

دیعس نب رمعف نب لہس نب ااحسؼ نب دمحم نب ا ثع نب سیق ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب رففہ ،رضحت دبعاہلل نب رف م رفامےت ںیہ ہک مہ
رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع ےکاسھتالعہقدمانئ ںیم ےھتوترضحت ذحہفی ریضاہللاعتٰیلہنع ےناپین بلطایک اس العہقاک
اکی آدیم اچدنی ےک ربنت ںیم اپین ےل آ ا رضحت ذحہفی ےن فہ اپین کنیھپ د ا افر رفام ا ہک ںیم ںیہمت ربخ داتی وہں ہک ںیم ںیہمت
مکحدے اکاھتہکےھجماچدنیےکربنتںیمہنالپانویکہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہک اےنافراچدنیےکربونتںںیم
ہنویپافرہنیہدایبجافررمشیاکڑپکاونہپویکہکنہیاکرففںےکےئلداینںیمںیہافراہمترےےئلآرختںیمںیہ ماتمےکدؿ۔
رافی  :دیعسنبرمعفنبلہسنبااحسؼنبدمحمنبا ثعنبسیق،ایفسؿنبہنییع،ایبرففہ،رضحتدبعاہللنبرف م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 898

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪ابی رفوہ جہىیً ،بساہلل بًٜ ٩ی٥

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َ ِرف َو َة ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٜ ًُ ٩ی َٕ ٥ي ُ٘وَّلُ ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨س ُح َذ ِي َٔ َة

َک فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
َک ِ َ ٧ح َو ُظ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
بٔا َِ ٤َ ٟسائ ََٔٔ ٓ ٩ذ َ َ
انبایبرمع،ایفسؿ،ایبرففہینہج،دبعاہللنبرف مرفامےتںیہہکمہالعہقدمانئںیمرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےھت
افررھپابح دحثیذموکرہدحثییکرطحلقنیکافراسںیم ماتمےکدؿاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ایبرففہینہج،دبعاہللنبرف م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 899

راوی ً :بساٟحبار بًً ٩لء ،سٔیا ،٪اب ٩ابی ٧حیح٣ ،حاہس اب ٩ابی ٟیلی ،حذئہ ،یزیس ،ابورفوہً ،بساہلل بًٜ ٩ی ،٥ابی
ٟیلی ،حرضت ابًٜ ٩ی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح أَ َّو َّّل ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

ث ُ ََّ ٥ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة ث ُ ََّ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ ِرف َو َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َِ َٜ ًُ ٩ی َٕٓ ٥وَ َُ ٨ِ ٨ت أَ َّ ٪ابِ َ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی
َک ِ َ ٧ح َو ُظ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
إٔ٤َ َّ ٧ا َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣ابِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی َٕٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣حُ َذ ِي َٔ َة بٔا َِ ٤َ ٟسائ ََٔٔ ٓ ٩ذ َ َ

دبعاابجلر نبالعء ،ایفسؿ ،انب ایب حیجن ،اجمدہ انب ایب  ،یل ،ذحہفی ،سیدی ،اوبرففہ ،دبعاہلل نب رف م ،ایب  ،یل ،رضحت انب رف م ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہدمانئےکالعہقںیمرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتےھتافررھپایسرطحدحثیذرکیکافر
اسںیم ماتمےکدؿاکذرکںیہنایک۔
رافی  :دبعاابجلر نب العء ،ایفسؿ ،انب ایب حیجن ،اجمدہ انب ایب  ،یل ،ذحہفی ،سیدی ،اوبرففہ ،دبعاہلل نب رف م ،ایب  ،یل ،رضحت انب رف م
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 900

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابی طٌبہ ،حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤اب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ًبساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابی
ٟیلی

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی
َک ُظ ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ٥حُ َذ ِي َٔ َة
َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت حُ َذ ِي َٔ َة ا ِس َت ِش َقی بٔا َِ ٤َ ٟسائ َٔٔٓ ٩أ َ َتا ُظ إ ٔ ِن َش ْ
ا ٪بٔإَٔ٧ا ٕئ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة ٓ ََذ َ َ
دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ،ایب ہبعش ،مکح ،دبعارلنمح انب ایب  ،یل ،رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب  ،یل رفامےت ںیہ ہک
ںیمرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتالعہقدمانئںیموموجداھتہکاوہنںےناپینبلطایکوتاکیآدیماچدنیےکربنت
ںیماپینےلرکآ ارھپآےگانبرف منبذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعیکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،ایبہبعش،مکح،دبعارلنمحانبایب ،یل،رضحتدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنعنبایب ،یل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 901

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،اب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسیً ،بساٟزح ٩٤ب٩
برش ،بہز ،طٌبہٌ٣ ،اذ ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ح و
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة بِٔ ٔ٤ث ٔ١
ٔی ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َک أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َطض ٔ ِس ُت حُ َذ ِي َٔ َة َُِْرُ ٌَُ ٣اذ ٕ َو ِح َس ُظ إٔ٤َ َّ ٧ا َٗاُٟوا إ ٔ َّ ٪حُ َذ ِي َٔ َة
َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ َوإ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اس َت ِش َقی
ِ

اوبرکب نبایبہبیش،فعیک،انب ینثم،انباشبر،دمحم نبرفعج ،دمحمنب ینثم،انبایبدعی ،دبعارلنمح نبرشب،زہب،ہبعش،اعمذ،رضحت
ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک ےہ افر رضحت اعمذ ےک
العفہ یسک ےن یھب اینپ رفاتی ںیم ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک ںیم رضحت ذحہفی ےک اسھت وموجد اھت ہکلب اوہنں ےن ہی اہک ےہ ہک رضحت
ذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےناپینبلطایک۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنبینثم،انبایبدعی،دبعارلنمحنبرشب،زہب،ہبعش،اعمذ،
رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 902

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ،٪حاہسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی،
حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ٪
ََکَ٧ا
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ ٩ِ ٣ذ َ ِ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبتوؿ،اجمدہ،دبعارلنمحنبایب ،یل،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحوثیںیکرطحذرکایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،دمحمنبینثم ،انبایبدعی،انبتوؿ،اجمدہ،دبعارلنمحنبایب ،یل،رضحتذحہفیریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےنیک
اوگن یھافررمشیےننہپےکوجازںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 903

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،سیٕ٣ ،حاہسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی،

ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َس ِی ْ
َِ ٟیل َی َٗا َ ٢ا ِس َت ِش َقی حُ َذ ِي َٔ ُة ٓ ََش َ٘ا ُظ َ٣حُوس ٌّٔی فٔی إَٔ٧ا ٕئ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢لَ
اٟس َیبا َد َو ََّل َت ِرشبُوا فٔی آَ ٔ ٧ی ٔة َّ
َح َیز َو ََّل ِّ
اٟسَ ِ ٧یا
َتَِ ٠ب ُشوا ا ِٔ َ ٟ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ََّل َتأِکُُ٠وا فٔی ٔػ َحآ َٔضا َٓإَٔ َّ ٧ضا َُ ٟض ِ ٥فٔی ُّ
َ

دمحمنبدبعاہللنبریمن ،فیس،اجمدہ،دبعارلنمحنبایب ،یل ،رضحتدبعارلنمحنبایب ،یل رفامےتںیہہکرضحتذحہفی ریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےن اپین بلط ایک وت اکی وجمیس آدیم اچدنی ےک ربنت ںیم اپین ےلآ ا وت وت رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام اںیم
ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک  م رمشی ہن ونہپ افر ہن یہ دابیج ونہپ افر  م  اےن افر
اچدنیےکربونتںںیمہنویپافرہنیہ اےنافراچدنیےکربونتںںیماھکؤویکہکنہیزیچںیداینںیماکرفےکےئلںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فیس،اجمدہ،دبعارلنمحنبایب ،یل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 904

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز٤ً ،ز ب ٩خلاب ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب
اب َرأَی حُ َّّ ٠ة ٔسْ َ َرا َئ ً ٔ َِ ٨س بَ ٔ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ض یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوَِ ٠ٟٔو ِٓ ٔس إٔذَا َٗ ٔس ُ٣وا ًََِ ٠ی َ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو ا ِطت َ َریِ َت َص ٔذظ ٔ ََٓ٠ب ٔ ِش َت َضا ٨َّ ٠ٟٔا ٔ

َخة ٔث ُ ََّ ٥جائ َ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ضا ُح َ١ْ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا یََِ ٠ب ُص َص ٔذظ ٔ ََّ ٩ِ ٣لَ َخ ًَل َُ َٟ ٚط فٔی ِاْل ٔ َ
َ
یضا َو َٗ ِس َُِٗ ٠ت فٔی حُ َّٔ ٠ة ًُ َلارٔز ٕ َ٣ا َُِٗ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٓأ ًِ َلی ًُ ََ ٤ز َٔ ٨ِ ٣ضا حُ َّّ ٠ة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٛش ِو َتَ ٔ ٨
رشکّا ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ُِ ٛش ََ ٜضا َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َٓ ََ ٜشا َصا ًُ َ٤زُ أَ ّخا َُ ٟط ُٔ ِ ٣
ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،انبرمع،رمع نب اطخب ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک رضحترمع نب اطخب ریض
اہللاعتٰیلہنعےندجسمےکدرافزےےکاپساکیریمشیڑپکےاکوجڑاداھکیوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہلل
ےکر اؽ!اکشہکآپ یلص اہللہیلعفملسہیوجڑارخدیےتیلاتہکآپ یلصاہللہیلعفملس اےس ہعمےکدؿںینہپ افر بجوکیئفدف
ابرہےسآپ یلصاہللہیلعفملسےکاپسآےئوتاسفتقہینہپایلرکںیوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیریمشیوجڑاوتفہ
آدیمےنہپاگسجاکآرختںیموکیئہصحںیہنرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپساسرطحےکتہبےسریمشیوجڑےآےئ
وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اس ںیم ےس اکی وجڑا رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع وک اطع رفام ا وت رضحترمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

رعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسیہہیوجڑاانہپرےہںیہافرآپیلصاہللہیلعفملسیہےناسرطحاکوجڑاےنچیب
فاےلےکابرے ںیماسرطحرفام ااھت وتر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےنرفام اںیم ےھجتہیوجڑااسےک ےئلںیہند ا اھتہکوتاےس
ےنہپوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنفہوجڑاےنپرشمکاھبیئوکوجہکہکمںیماھتد ا۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع،رمعنباطخب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 905

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ٣ ،ح٤س ب ٩ابوبرک ٘٣سمی ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بیساہلل ،سویس ب ٩سٌیس،
٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
حٔؽ ب٣ ٩یرسہٰ ،

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة
رس َة ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِیسٔ اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دمحمنباوبرکبدقمیم،ییحینبدیعس،دیبعاہلل ،ادینبدیعس،صفحنبرسیمہ،ومٰیسنبہبقع،
انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسامکلیکدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دمحمنباوبرکبدقمیم،ییحینبدیعس،دیبعاہلل ،ادینبدیعس،صفحنبرسیمہ،ومٰیس
نبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 906

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،جزیز ب ٩حاز٧ ،٦آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یِم ُي٘ٔی ُ٥
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رأَی ًُ َ٤زُ ًُ َلارٔ ّزا اَّ ٟتَّ ٔ ٔ٤
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

یب ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َرأَیِ ُت ًُ َلارٔ ّزا يُ٘ٔی ُ ٥فٔی
اٟشو ُٔ ٚح َّّ ٠ة ٔسْ َ َرا َئ َوک َ َ
اَ ٪ر ُج ًّل َي ِِ َشی ا ُِ٠٤ُ ٟو َک َوي ُٔؼ ُ
ب ٔ ُّ
ک َوأَ ُه ُُّ ٨ط َٗا ََ ٢وَٟب ٔ ِش َت َضا َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
اٟشو ُٔ ٚح َّّ ٠ة ٔسْ َ َرا َئ ََِٓ ٠و ا ِطت َ َریِ َت َضا ََٓ٠ب ٔ ِش َت َضا ُ ٔ ٟوُٓوز ٔا َِ ٌَ ٟز ٔب إٔذَا َٗ ٔس ُ٣وا ًََِ ٠ی َ
ُّ
ک أتُ َٔی َر ُسو ُ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا یََِ ٠ب ُص ا ِٔ َ ٟ
اَ ٪ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َخة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
َح َیز فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َََّ ٩ِ ٣ل َخ ًَل ََٟ ٚطُ فٔی ِاْل ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُحٔ ١َٕ ٠سْ َ َرا َئ ٓ ََب ٌَ َث إلٔ َی ًُ ََ ٤ز ب ٔ ُح َّٕ ٠ة َو َب ٌَ َث إلٔ َی أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس ب ٔ ُح َّٕ ٠ة َوأَ ًِ َلی ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ

ک َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ًُ َ٤زُ ب ٔ ُح َّ٠تٔطٔ َی ِحَ ُ٠ٔ٤ضا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َب ٌَ ِث َت إلٔ َ َّی ب ٔ َض ٔذظ ٔ َو َٗ ِس َُِٗ ٠ت
ُح َّّ ٠ة َو َٗا ََ ٢ط ِّ٘ ِ٘ َضا ُخ ُّ ٤زا بَْ ِ َن ن َٔشائ ٔ َ
یب ب ٔ َضا َوأَ َّ٣ا
ک َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َو َل ٜٔىِّی َب ٌَ ِث ُت ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
بٔاِلِ َ ِٔ ٣ص فٔی حُ َّ٠ةٔ ًُ َلارٔز ٕ َ٣ا َُِٗ ٠ت َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأَبِ ٌَ ِث ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
ک ٟٔت ُٔؼ َ

َّ
َّ
َّ
ُ
ْع َٖ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س
رف َاح فٔی حُ٠تٔطٔ َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٧ ٥َ ٠وَ ّزا َ َ
أ َسا َُ ٣ة َ َ
َ
ک َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َو َل ٜٔىِّی بَ ٌَ ِث ُت ب ٔ َضا
رک َ٣ا َػ ََ٘ َٓ ٍَ ٨ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َت ُِ ٨وزُ إلٔ َ َّی َٓأََ ِ ٧ت َب ٌَ ِث َت إلٔ َ َّی ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأَبِ ٌَ ِث إ َِٔ ٟی َ
أَ َ ِ ٧
ک
ک ُ ٔ ٟتظَ ِّ٘ َ٘ َضا ُخ ُّ ٤زا بَْ ِ َن ن َٔشائ ٔ َ
إَِٔ ٟی َ
ابیشؿ نب رففخ ،رجری نب احزؾ ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
اطعردیمیمتوکابزارںیماکیریمشیوجڑارےھک وہےئداھکیفہاکیااسیآدیماھتہکوجابداشوہںےکاپساجاتافراؿےسفوصؽرکات
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسںیمےناطعردوکداھکیہکاسےن ابزارںیماکی
ریمشیوجڑاےنچیبےکےئلراھکوہاےہارگآپیلصاہللہیلع فملساسوجڑےوکرخدیںیلافربجرعباکوکیئفدفآپیلصاہللہیلع
فملسیکدختمںیمآ ارکےوتآپیلصاہللہیلعفملسفہوجڑانہپایلرکںیرافیےتہکںیہہکریماایخؽےہہکرضحترمعریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےن ہی یھب رفام ا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ہعم ےک دؿ یھب نہپ ایل رکںی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام اداینںیمرمشیاکڑپکافیہےنہپاگسجاکآرختںیموکیئہصحںیہنےہرھپاسےکدعبر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس یک دختم ںیم ریمشی ڑپکے ےک دنچ وجڑے الےئ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وجڑا رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعیکرطػجیھبد اافراکیوجڑارضحتااسہمنبزدییکرطػجیھبد اافراکیوجڑارضحتیلعنبایباطبلوکاطعرفام اافرآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسوجڑےوکاھپڑرکاینپتوروتںیکافڑاینھںانبانیلرافیےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاس
وجڑے وک ااھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس
وجڑےوکریمیرطػاجیھبےہاحالہکنآپےنزگہتشرفزاطعردےکوجڑےےکابرےںیماسرطحرفام ااھتوتآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااےرمعںیمےنہیوجڑاریتیرطػاسےئلںیہناجیھباتہکوتاےسےنہپہکلبںیمےنہیوجڑاریتیرطػاسےئلاجیھب
اھتاتہکوتاسےسافدئہاحلصرکےافررضحتااسہمفیہریمشیوجڑانہپرکآپیکدختمںیمآےئوتر اؽاہللیلصاہللہیلع

فملسےنرضح تااسہمیکرطػڑبےوغرےسداھکیسجیکفہجےسرضحتااسہمےناچہپؿایلہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک
ہی وجڑا،اننہ اندنسپ اگل ےہ رضحت ااسہم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽآپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمی رطػ اس رطح ویکں دھکی
رےہ ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یہ وت ہی وجڑا ریمی رطػ اجیھب ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ہی وجڑا
ریتیرطػاس ےئلںیہن اجیھباتہکوتاےس ےنہپہکلب ںیم ےنہیوجڑاریتیرطػ اس ےئلاجیھب ےہاتہک وتاےساھپڑرکاینپتوروتں
ےکےئلافڑهبتااںانبےئ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 907

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب َح َّسثَىٔی
َح ََ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُ ُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اٟشو َٔٓ ٚأ َ َخ َذصَا َٓأتََی ب ٔ َضا
َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢و َج َس ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب حُ َّّ ٠ة ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِس َتب ِ َر ٕ ٚتُ َبا َُ ب ٔ ُّ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ َت ٍِ َص ٔذظ ٔ َٓ َت َح َّ ١ِ ٤ب ٔ َضا ٌٔ٠ِ ٔ ٟی ٔس َوَِ ٠ٟٔو ِٓ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

اض َََّ ٩ِ ٣ل َخ ًَل َُ َٟ ٚط َٗا ََ٠َٓ ٢ب ٔ َث ًُ َ٤زُ َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َص ٔذظ ٔ َ ٔ ٟب ُ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُح َّب ٔة ز ٔ َیبا ٕد َٓأَٗ َِب َ ١ب ٔ َضا ًُ َ٤زُ َحًَّی أَتَی ب ٔ َضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُِٗ ٠ت إٔ٤َ َّ ٧ا َص ٔذظ ٔ
اض َََّ ٩ِ ٣ل َخ ًَل َُ َٟ ٚط أَ ِو إٔ٤َ َّ ٧ا َیَِ ٠ب ُص َص ٔذظ ٔ َََّ ٩ِ ٣ل َخ ًَل َُ َٟ ٚط ث ُ َّ ٥أَ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َ َّی ب ٔ َض ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ ٔ ٟب ُ

ک
یب ب ٔ َضا َحا َج َت َ
َو َس ََّ ٥َ ٠تبٔی ٌُ َضا َو ُت ٔؼ ُ

اوباطرہ،رحہلم نبییحی،انب فبہ،ویسن،انباہشب،اسمل نبدبعاہلل،انبرمعریضاہلل اعتٰیل ہنعرفامےت ںیہہک رضحترمعریض
اہللاعتٰیلہنعےنابزارںیماکیوجڑااپ ارضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعاسوجڑےوکےلرکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختم
ںیمآےئافررعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملساسوجڑےوکرخدیںیلاتہکآپیلصاہللہیلعفملسدیعےکدؿ
افرفوفد ےسالماقت ےک فتق نہپایل رکںی وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا ہی وت ا ےسآدیم اک ابلس ےہ سج اک آرخت ںیم
وکیئہصحںیہنرافیےتہکںیہرھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکاہللےنک اناچاہرہھٹےرےہرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن

رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػدایبجاکاکیہبجاجیھبرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاسےبجوکےلر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس یک دختم ںیم آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وت اس ابلس ےک ابرے ںیم رفام ا اھت ہک ہی
ابلس اس آدیم اک ےہ سج اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن  ا وج آدیم ہی ابلس اتنہپ ےہ اس اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن رھپ آپ یلص
اہللہیلعفملسےنہیابلسریمیرطػویکںاجیھبےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام اوتاس
ابلسوک چیدےافراسیک تمیےساینپرضفرتوپریرکےل۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 908

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
وٖ َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
اہرؿ نب رعمفػ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،انب اہشب ،رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ
دحثییکرطحرفاتیلقنےہ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 909

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،ابوبرک ب ٩حٔؽ ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز،

رک بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َرأَی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

رحیز ٕ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ِ
ًَل َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١آ َٔ ًُ ٢لارٔز ٕ َٗ َب ّ
اطت َ َریِ َت ُط َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا
ائ ٔ ٩ِ ٣ز ٔ َیبا ٕد أَ ِو َ ٔ
َیَِ ٠ب ُص َص َذا ََّ ٩ِ ٣لَ َخ ًَل َُ َٟ ٚط َٓأُصِس َٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َّْ ٠ة ٔسْ َ َرا ُئ َٓأ َ ِر َس َ ١ب ٔ َضا إلٔ َ َّی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت

ک َ ٔ ٟت ِش َت ِ٤تٔ ٍَ ب ٔ َضا
ُک َُِٗ ٠ت ٓ َٔیضا َ٣ا َُِٗ ٠ت َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ ِث ُت ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
أَ ِر َسَِ ٠ت ب ٔ َضا إلٔ َ َّی َو َٗ ِس َسٌِ ٔ٤ت َ
زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبرکبنب صفح،اسمل،انبرمع،رمعنباطخب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک رضحت ےن اطعدر اخدناؿ ےک اکی آدیم وک دابیج  ا رمشی اک اکی ابق ےنہپ وہےئ داھکی وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےسرعضایکاکشہکآپ یلصاہللہیلع فملساسابقءوکرخدیےتیلوتآپیلصاہلل ہیلعفملسےنرفام اوج
آدیم اس رطح اک ابلس اتنہپ ےہاس اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن رھپ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملسیک دختم ںیم اکی ریمشی وجڑا
وطبردہہیےکآ اآپیلصاہللہیلعفملسےنہیوجڑاریمیرطػجیھبد ارضحت رمعریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکںیمےنرعضایک
ہکآپیلصاہللہیلعفملسےنہیوجڑاریمیرطػجیھبد اےہاحالہکنںیمآپیلصاہللہیلعفملسےسنس اکوہںآپیلصاہللہیلع
فملسےناسابرےںیمعنم رفام اےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمےنہیوجڑاریتیرطػاسےئلاجیھباھتاتہکوتاس ےس
افدئہاحلصرکےاےس چیرکاسیکرمقےساینپوکیئرضفرتوپریرکےل۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبرکبنبصفح،اسمل،انبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 910

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،روح ،طٌبہ ،ابوبرک ب ٩حٔؽ ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز٤ً ،ز ب ٩خلاب،

رک بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز
و َح َّسثَىٔی ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک ٟٔت َ َِ ٨ت ٔٔ ٍَ
اب َرأَی ًَل َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١آ َٔ ًُ ٢لارٔز ٕبِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ ِث ُت ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا
ب ٔ َضا َو ٥َِ ٟأَبِ ٌَ ِث ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ

انبریمن،رفح،ہبعش،اوبرکب نبصفح ،اسملنبدبعاہلل نبرمع،رمعنباطخب ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ
ہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےن اطعرداخدناؿ ےک اکیآدیموکداھکیییحی نبدیعسیکدحثییکرطحدحثیایبؿایک ااےئ
اسےکہکاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمےنےھجتاسےئلاجیھبےہاتہکوتاسےسعفناحلصرکےافرریتی
رطػاسےئلںیہناجیھباتہکاےسےنہپ۔
رافی  :انبریمن،رفح،ہبعش،اوبرکبنبصفح،اسملنبدبعاہللنبرمع،رمعنباطخب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 911

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س ،یحٌی ب ٩ابواسحا ،ٚسا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت یحٌی ب ٩ابی اسحاٚ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ فٔی ِاْل ٔ ِس َتب ِ َر َٔٗ ٚا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا ََُ ُ٠ى ِّٔ ٩ِ ٣
اٟس َیبا ٔد َو َخ ُظ َ٨ِ ٣ٔ ٩طُ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َرأَی

َ
َّ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ َِ ِ َُْ ٥ر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ ِث ُت
ًُ َ٤زُ ًَل َی َر ُج ٕ ١حُّ ٠ة ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِس َتب ِ َر َٕٓ ٚأتَی ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
یب ب ٔ َضا َّ ٣اَّل
ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
ک ٟٔت ُٔؼ َ
دمحمنبینثم،دبعادمصل،ییحینب اوبااحسؼ ،اسملنب دبعاہلل ،رضحتییحی نبایب ااحسؼرفامےتںیہہک ھجم ےسرضحت اسملنبدبعاہلل
س ِؼےکابرےںیموپاھچوتںیمےناؿےساہک ہکفہنیگنسافرتخسزماجےہرضحتاسملےتہکںیہ ہک
ریضاہللاعتٰیلہنعےن ِإ ْ َ ْ َ

س ِؼاکوجڑا
ںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناکیآدیموک ِإ ْ َ ْ َ
ےنہپ وہےئ داھکی وت فہ اےس یبن یلص اہللہیلعفملسیک دختم ںیم ےل ےئگ رھپآےگ ایسرطح دحثیذرکیک  ااےئ اس ےک ہک اس
ںیمےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےتہک ںیہہکآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ںیمےنریتیرطػاس ےئل اجیھباھتاتہک وت

اسےکذرےعیےسامؽاحلصرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،ییحینباوبااحسؼ،اسملنبدبعاہلل،رضحتییحینبایبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 912

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہللً ،بسا٠٤ٟکً ،بساہلل ،اس٤اء ب٨ت ابی برک ،حرضت ًبساہلل جو ٛہ ٣ولی حرضت اس٤ا
ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪خا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َِ ٣ول َی أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َوک َ َ
َح ُ ٦أَ ِطیا َئ ثَ ًَلثَ ّة ا ِ ٥َ٠ٌٟفٔی َّ
اٟث ِو ٔب َو ٔ٣یث َ َر َة
َو َٔ ٟس ًَ َلا ٕ
ئ َٗا َ ٢أَ ِر َس َِ ٠تىٔی أَ ِس َ٤ا ُئ إلٔ َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘اَِ ٟت بَ ََِ ٠ىٔی أََ َّ ٧
َ َ
ک تُ َ ِّ َ

ََک َت ٔ٩ِ ٣
ََک َت َٔ ٩ِ ٣ر َجبٕ َٓ َِ ٜی َ
ٕ ب ٔ ََ ٩ِ ٤ي ُؼ ُو ٦اِلِ َبَ َس َوأَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
اِلِ ُ ِر ُج َوا َٔ ٪و َػ ِو ََ ٦ر َجبٕ ک ُ ِّ٠طٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ًَ ِب ُس اہللٔ أَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
ا ِ ٥َٔ ٠ٌٟفٔی َّ
َح َیز
اب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یََِ ٠ب ُص ا ِٔ َ ٟ
اٟث ِو ٔب َٓإٔن ِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َ
رف َج ٌِ ُت إلٔ َی
َََّ ٩ِ ٣ل َخ ًَل َُ َٟ ٚط َٓدٔٔ ُِت أَ ِ ٪یََ ُٜ
و ٪ا ِ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠َ ٌَ ٟطُ َوأَ َّ٣ا ٔ٣یث َ َرةُ اِلِ ُ ِر ُج َوا ََٔ ٓ ٪ض ٔذظ ٔ ٔ٣یث َ َرةُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٓإٔذَا ه ٔ َی أ ُ ِر ُج َو ْ
اَ َ ٪
َ
رس َواَّ ٔ ٧ی ٕة ََ ٟضا ٟٔب ِ َُ ٨ة
أَ ِس َ٤ا َئ َٓ َدب َّ ِرتُ َضا َٓ َ٘اَِ ٟت صَ ٔذظ ٔ ُج َّب ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِ َ
َخ َج ِت إلٔ َ َّی ُج َّب َة كَ َیاَ ٔ ٟش ٕة َ ِ ٔ ٛ
ز ٔ َیبا ٕد َو َ ِرف َج ِی َضا َُٔ ِٜ٣و َْٓ ِ ٔن ب ٔ ِّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
اٟس َیبا ٔد َٓ َ٘اَِ ٟت َص ٔذظ ٔکَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س ًَائٔظَ َة َحًَّی ُٗب ٔ َـ ِت َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗب ٔ َـ ِت َٗ َب ِـت َُضا َوک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یََِ ٠ب ُش َضا َٓ َِ ٨ح َُ ٩ن ِِ ٔشَ ُ٠ضا ِ ٤َِ ٠ٟٔزضَی ي ُِش َت ِظفَی ب ٔ َضا

ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،دبعاکلمل،دبعاہلل،اامسءتنبایبرکب،رضحتدبعاہللوجہکومیلرضحتاامستنبایبرکبریضاہللاعتٰیل
ہنعافررضحتاطعءےکڑلےکےکامومںںیہفہرفامےتںیہہکےھجمرضحتاامسےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػاجیھب
افراؿےسولہکا اہکھجمکتہیابت ینہےہہکآپنیتزیچفںوکرحاؾرقاردےتیںیہڑپکفںےکریمشیشقنفاگنرفریغہوکرسخ
دگےلیوکامہربجوکوپرے مہیےںیمرفزےر ےنھوک،رضحتدبعاہللےنوجابںیمرفام اوتےنوجربجےکرفزفںاکذرکایکےہ
وتوجآدیمہشیمہرفزےراتھکوہفہامہربجےکرفزفںوک ےسیکرحاؾرقاردےاتکسےہافرابح وجوتےنڑپکفںرپشقنفاگنراکذرکایک
ںیمےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسانسہکآپرفامےتںیہوجآدیمرمشیاکابلساتنہپےہآرختںیماسےکےئلوکیئ ہصح
ںیہن وت ےھجم اس ابت ےس ڈر اگل ہک ںیہک ریمشی شقن فاگنر یھب اس مکح ںیم دالخ ہن وہں افر ابح  راہ رسخ دگےلی اک ت ہلئ وت رضحت
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعاکدگالیرسخےہرافیےتہکںیہہکںیمےنہیبسھچکرضحتاامسءےساجرکذرکرکد اوترضحتاامسءےن
رفام اہکر اؽاہللاکہیہبجوموجدےہرھپرضحتاامسءےناکیسلا ،یرسکفاینہبجاکنالسجاکرگایبؿدابیجاکاھتافراسےکدانم
رپدایبجیکک لیھترضحتاامسءیتہکںیہہکہیہبجبجرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاکااقتنؽوہایگوتہبجںیمےلآیئ۔ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسفہہبجانہپرکےتےھتافرابمہاسہبجوکدوھرکافشءےکےئلامیبرفںوکالپےتںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،دبعاکلمل،دبعاہلل،اامسءتنبایبرکب،رضحتدبعاہللوجہکومیلرضحتاامستنبایبرکبریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 913

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بیس ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،خ٠یٔہ بٌٛ ٩ب ابی ذبیا ،٪حرضت خ٠یٔہ بٌٛ ٩ب ابی

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩خٔ٠ی َٔ َة بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَبٔی ذٔبِ َی َ

اب َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َی ِد ُل ُب َي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل ََّل تُِ٠ب ٔ ُشوا ن َٔشائَ ٥ِ ُٜا ِٔ َ ٟ
َح َیز َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َخة ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َتَِ ٠ب ُشوا ا ِٔ َ ٟ
َح َیز َٓإُٔ َّ ٧ط ََٟ ٩ِ ٣ب ٔ َش ُط فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َ ٥َِ ٟیَِ ٠ب ِش ُط فٔی ِاْل ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع نب دیعس ،ہبعش ،ہفیلخ نب بعک ایب ذایبؿ ،رضحت ہفیلخ نب بعک ایب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت
دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہبطخ دےتی وہےئ انس فہ رفامےت ںیہ آاگہ روہ  م اینپ توروتں وک ریمشی ڑپکے ہن انہپؤ ویکہکن
ںیمےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبےسانسافررفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارمشیہنونہپویکہکن
وجآدیمداینںیمرمشیاکابلسےنہپاگفہآرختںیمرمشیاکابلسںیہننہپےکساگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعنبدیعس،ہبعش،ہفیلخنببعکایبذایبؿ،رضحتہفیلخنببعک ایب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 914

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہْرً ،اػ ٥احو ،٢ابی ًث٤ا ،٪حرضت ابوًث٤ا٪

اَٗ ٪ا ََ َٛ ٢ت َب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ًُ َ٤زُ َوِ َ ٧ح ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ْ ٥اِلِ َ ِح َو ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ک َٓأ َ ِطب ٔ ٍِ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن فٔی رٔ َحأٟض ٔ ِ٥
یک َو ََّل ِّٔ َٛ ٩ِ ٣س أ ُ َِّ ٣
رف َٗ ٕس إَّٔ٧طُ َِ ٟی َص ِّٔ َٛ ٩ِ ٣س َک َوَّلَ ِّٔ َٛ ٩ِ ٣س أَب ٔ َ
بٔأَذ َِربٔی َح َ
اَ ٪یا ًُت ِ َب ُة بِ َِ َ ٩
َح َیز َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
وض ا ِٔ َ ٟ
ٔ٤َّ ٣ا َت ِظ َب ٍُ ُٔ ٨ِ ٣ط فٔی َر ِحَ ٔ ٠
اٟرش ٔک َو َٟبُ َ
ک َوإٔیَّا َُ ٥ِ ٛواٟت َّ ََ ٥َ ٌُّ ٨وز َّٔی أَ ِص ِٔ ِّ ١

َحیز ٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّّل صَ ََ ٜذا َو َر َٓ ٍَ َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ا ُِ ٟو ِس َلی َو َّ
اٟشبَّابَ َة َو َؿ َُّ ٤ض َ٤ا َٗا َ٢
ض ا ِٔ َ ٟ
ًَ َِٟ ٩بُو ٔ
اب َٗا ََ ٢و َر َٓ ٍَ ُزصَْ ِ ْر إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ
ُز َصْ ِ ْر َٗا َٔ ًَ ٢
اػ َْ ٥ص َذا فٔی ا ِل َٔ ٜت ٔ
ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ،زریہ ،اعمص اوحؽ ،ایب امثعؿ ،رضحت اوبامثعؿ رفامےت ںیہ ہک بج مہ آذر ابناجیؿ ںیم ےھت وت رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےنںیمہاھکلہکاےہبقعنبرفدقہنریتیتنحمےسےہافرہنیہریتےابپیکتنحمےسافرہنیہریتیامں
یکتنحمےسےھجتاحلصوہاےہاس ےئلاملسمونںوکاؿیکوہگجںرپوپریرطحےسفہزیچ اچنہدےوجوتاینپہگجرپ اچنہاتےہافر
ںیہمتشیعفرشعتافررشموکںفاےلابلسافررمشیےننہپےسرپزیہرکاناچک ےویکہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمشیابلسےننہپ

ےسعنمرفامےتےھت ااےئاسدقرافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنامہرےاسےنماینپدرایمینام یلافراہشدتیکام یلوکااھٹ ا
افردفونںوکالم ارافیزریہےتہکںیہہکاعمصےناہکاتکبںیمایسرطحےسےہافرزریہےناینپدفونںاایلگنںااھٹرکاتب ا۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،اعمصاوحؽ،ایبامثعؿ،رضحتاوبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 915

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز بً ٩بساٟح٤یس ،ابْ٤٧ ٩ر ،حٔؽ بُ ٩یاثً ،اػ،٥

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اػ ٕ٥
اث ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َحیز ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِٔ َ ٟ
زریہنبرحب،رجرینبدبعادیمحل،انبریمن،صفحنبایغث،اعمص،رضحتاعمصےساسدنسےکاسھتیبنیلصاہللہیلعفملسےس
رمشیےکابرےںیمذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجرینبدبعادیمحل،انبریمن،صفحنبایغث،اعمص،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 916

راوی  :اب ٩ابی طیبہً ،ث٤ا ،٪اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،جزیز ،اسح ،ٙجزیز ،س٠امی ٪تیِم ،حرضت ابوًث٤ا ٪رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوص َُو ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
ُّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث َُ َ ٤
اب ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ُسََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
رف َٗ ٕس َٓ َحائ َ َ٨ا َ ٔ ٛت ُ
اَٗ ٪ا َ٨َّ ٛ ٢ا ًَُ ٍَ ٣ت ِ َب َة بِ ِٔ َ ٩
ََّل َیَِ ٠ب ُص ا َِّ ٔ َ ٟ
ا ٪بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َّ
اَ ٠ٟتْ ِ ٔن َتَ ٔ ٠یا ِٔ ٪اْلٔبِ َض َا٦
َخة ٔ إ ٔ ََّّل صَ ََ ٜذا َو َٗا َ ٢أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َح َیز إَّٔل ََِ ٟ ٩ِ ٣ی َص َُ ٟط ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ فٔی ِاْل ٔ َ
اٟل َیاَ ٔ ٟشةٔ ح ْٔ َن َرأَیِ ُت َّ
رفئ ٔی ُت ُض َ٤ا أَ ِز َر َار َّ
اٟل َیاَ ٔ ٟش َة
َُ

انب ایب ہبیش ،امثعؿ ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح  ،رجری ،ااحسؼ  ،رجری ،امیلسؿ یمیت ،ایب امثعؿ ،رضحت اوبامثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکمہرضحتہبقعنبرفدقےکاپسےھتہکامہرےاپسرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاکاکیطخآ اہکر اؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمشی آدیم ںیہن اتنہپ  ااےئ اس آدیم ےک سج وک آرخت ںیم ھچک ہن ےنلم فاال وہ رگم اس دقر حیحص ےہ افر
اوبامثعؿ ےن اینپ اایلگنں اوگنےٹ ےک اسھت فایل ےس ااشرہ رک ےک اتب ا رھپ ےھجم سلا ،ی اچدرفں ےک ےلپ اس دفونں اویلگنں یک دقمار
ںیماتبےئےئگاہیںکتہکںیمےنسلاہسلوکدھکیایل۔
رافی  :انبایبہبیش،امثعؿ،ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،اقحس،رجری،امیلسؿیمیت،رضحتاوبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 917

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلیٌ٣ ،ت٤ز ،ابوًث٤اً ،٪تبہ ب ٩رفٗس ،جزیز ،حرضت ابوًث٤ا٪

اَٗ ٪ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ًَُ ٍَ ٣ت ِ َب َة بِ ِٔ َ ٩رف َٗ ٕس بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َجزٔیز ٕ
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اوبامثعؿ،ہبتعنبرفدق،رجری،رضحتاوبامثعؿرفامےتںیہہکمہہبتعنبرفدقےکاپسےھترھپآےگرجری
یکدحثییکرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اوبامثعؿ،ہبتعنبرفدق،رجری،رضحتاوبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 918

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حرضت ٗتازہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اًُ ٍَ ٣َ ٪ت ِ َب َة بِ َٔ ٩رف َٗ ٕس أَ ِو ب ٔ َّ
اٟظا ٔ ٦أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإ ٔ َّ٪
اب ًُ ََ ٤ز َوِ َ ٧ح ُ ٩بٔأَذ َِربٔی َح َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ ِث ََ ٤
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس َّٔی َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا َ ٔ ٛت ُ
ِ

ا٤ََ ٓ ٪ا ًَ َّت ِ٨َ ٤ا أَُ َّ ٧ط َي ٌِىٔی اِلِ َ ًِ ًَل َ٦
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔإ ٔ ََّّل َصَ َٜذا إ ٔ ِػ َب ٌَْ ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ًُ ِث ََ ٤
دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاتقدہےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاوبامثعؿدہنیےسانسفہرفامےت
ںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنامہریرطػاکیطخاھکلہکہکبجمہہبتعنبرفدقےکاپسآذرابناجیؿ ااشؾےکالعہقںیم
ےھت اام دعب ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےن ریمشی ڑپکا ےننہپ ےس عنم رفام ا ےہ رگماس دقردف اویلگنں ےک ربارب رضحت اوبامثعؿ ےتہک
ںیہہکمہرضحترمعریض اہللاعتٰیلہنعےکآرخی ہلمجےسوفراھجمسےئگہکاسےسآپیلصاہللہیلعفملسیکایک رمادشقنفاگنر
ںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 919

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ،اب ٩ہظا ،٦ابوٗتازہ ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ا٪
َک َٗ ِو َ ٢أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

مس
اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،اعمذ،انباشہؾ،اوباتقدہ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطح
رفاتیلقنیکیئگےہنکیلاسںیمرضحتاوبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکوقؽاکذرکںیہنےہ۔
مس
رافی  :اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،اعمذ،انباشہؾ،اوباتقدہ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 920

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،ابوُشا٣ ٪ش٤عی ،زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار،
اسحاٌ٣ ،ٚاذ ب ٩ہظا ،٦ابوٗتازہً ،ا٣ز ،طٌيی ،سویس ب٠ُٔ ٩ہ٤ً ،ز ب ٩خلاب حرضت سویس ب٠ُٔ ٩ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َوأَبُو ُ ََّش َ
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ٩
َخ َ
َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َحیز ٔإ ٔ ََّّل
اب َخ َل َب بٔا َِ ٟحاب ٔ َی ٔة َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢هی ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
ُس َویِ ٔس بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

َِ ٣و ٔؿ ٍَ إ ٔ ِػ َب ٌَْ ِ ٔن أَ ِو ثَ ًَل ٕث أَ ِو أَ ِربَ ٍٕ

مس
دیبعاہللنب رمعوقارریی،اوباسغؿ معی،زریہنبرحب ،ااحسؼنباربامیہ،دمحم نب ینثم ،انباشبر،ااحسؼ،اعمذنب اشہؾ،اوباتقدہ،
اعرم ،یبعش  ،ادی نب ہلفغ ،رمع نب اطخب رضحت  ادی نب ہلفغ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب اجہیب
ےکاقمؾرپہبطخدےرےہےھتاسںیماوہنںےنرفام اہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنریمشی ڑپکاےننہپےسعنمرفام ا ااےئ
دفاویلگنں انیتاویلگنں ااچراویلگنںےکردقر۔
مس
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،اوباسغؿ معی،زریہ نبرحب،ااحسؼنباربامیہ ،دمحمنبینثم،انباشبر،ااحسؼ ،اعمذنباشہؾ،
اوباتقدہ،اعرم،یبعش ،ادینبہلفغ،رمعنباطخبرضحت ادینبہلفغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 921

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل رزیً ،بساٟوہاب بً ٩لاء ،سٌیس ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
اٟز ِّز ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
دمحم نب دبعاہلل رزی ،دبعاولاہب نب اطعء ،دیعس ،رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی ابمرہک یک
رطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللرزی،دبعاولاہبنباطعء،دیعس،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 922

راوی  :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،یحٌی ب ٩حبیب ،ححاد ب ٩طاْع ،اب ٩حبیب ،اسح ،ٙروح ب٩
ًبازہ ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤ُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ٩
اٟظ ٔ ٔ
َ
ُّ
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َ٩
َخ َ
َحبٔیبٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َٟب ٔ َص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٗ َب ّ
ائ ٔ ٩ِ ٣ز ٔ َیبا ٕد أُصِس َٔی َُ ٟط ث ُ َّ ٥أَ ِو َط َ
ک أَ َِ٧ ٪زَ ًَ ُط َٓأ ِر َس َ ١بٔطٔ إلٔ َی ًُ َ٤زَ
َ َٓ ١حائ َ ُط ًُ َ٤زُ َی ِبکٔی َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اب َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط َٗ ِس أَ ِو َط َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک َ٣ا َ٧زَ ًِ َت ُط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢ضانٔی ًَ ُِ ٨ط ٔجبِرٔی ُ
َکص َِت أَ ِّ ٣زا َوأَ ًِ َل ِیتَٔ٨یطٔ ٓ ََ٤ا لٔی َٗا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأ ُ ًِ ٔلُ َٜط َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش ُط إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ًِ َل ِی ُت َٜطُ َتبٔی ٌُطُ ٓ ََبا ًَ ُط بٔأ َ ِٟفَ ِی ز ٔ ِر َص ٕ٥
َٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ییحی نب بیبح ،اجحج نب اشرع ،انب بیبح ،ااحسؼ  ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی،
اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناکیدؿدابیجاکاکیابقانہپوجہکآپیلصاہلل
ہیلع فملس ےک ےئل دہہی ایک ایگ اھت رھپ آپ ےن اس ابق وک ایس فتق ااتر د ا افر رھپ اےس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب یک
رطػ جیھب د ا وت آپ ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےناس ابق وک تہب دلجی ااتر د ا ےہ وت آپ یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اےھجمرضحتربجالیئےناسےکےننہپےسعنمرکد اےہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعرفےتوہےئآےئافر
رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ سج زیچ وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اندنسپ رفام ا آپ ےن فہ زیچ ےھجم اطع رفام دی اب ریما ایک ےنب اگ
آپےنرفام اںیمےنےھجتہیابقاسےئلںیہند ااتہکوتاےسےنہپہکلبںیمےنہیابقےھجتاسےئلد اےہاتہکاےس چیدےوترضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےنفہابقدفسہاردرمہںیم چید ا۔
رافی  :دمح نب دبعاہلل نب ریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ییحی نب بیبح ،اجحج نب اشرع ،انب بیبح ،اقحس ،رفح نب ابعدہ ،انب
رججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 923

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی ،طٌبہ ،ابوًو ٪ابوػاٟح ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِو َٕٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح

یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أ ُ ِص ٔسیَ ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ح َُّ ٠ة ٔسْ َ َرا َئ ٓ ََب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َ َّی ََٓ٠ب ٔ ِشت َُضا ٓ ٌََ َزٓ ُِت ا َِ َِ ٟـ َب فٔی
ئ
ک ُ ٔ ٟتظَ ِّ٘ َ٘ َضا ُخ ُّ ٤زا بَْ ِ َن اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ک َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا إٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ ِث ُت ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِب ٌَ ِث ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح انب دہمی ،ہبعش ،اوبتوؿ اوباصحل ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےکےئلاکیریمشیوجڑادہہیایکایگوتآپےنفہوجڑاریمیرطػجیھبد اںیمےنفہوجڑاانہپوتآپےنرہچہادقسرپہصغےک
آاثرںیم ےناچہپؿےئلافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمےنہیوجڑاریتیرطػاسےئلںیہناجیھباتہکوتاےسےنہپہکلبںیم
ےنہیوجڑاریتیرطػاسےئلاجیھبےہاتہکوتاےساھپڑرکاینپتوروتںیکافڑهبتااںانبےل۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحانبدہمی،ہبعش،اوبتوؿاوباصحل،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 924

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوًو٪

رف َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ
َ
َ
َطتُ َضا بَْ ِ َن
َطتُ َضا بَْ ِ َن ن َٔشائٔی َوفٔی َحسٔیثٔ َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َٓأ َ ِ
ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِو ٕ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ فٔی َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ َٓأ ََ ٣زنٔی َٓأ َ ِ
َک َٓأ َ ََ ٣زنٔی
ن َٔشائٔی َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
دیبعاہللنباعمذ،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبتوؿ ،اعمذ،رضحتاوبتوؿےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافر
اعمذیکرفاتیںیمےہہکآپےنےھجممکحرفام اوتںیمےناےساینپتوروتںںیممیسقترکد اافردمحمنبرفعجیکرفاتیںیمےہہک
ںیمےناےساینپتوروتںںیممیسقترکد اافراسںیم َ افَْرَم َِنینعیآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجممکحرفام ااکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبتوؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 925

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب زہْر ب ٩رحب ،زہْر ،ابوَکیب ،وٛیٍ٣ ،شٌز ابوًو ٪ث٘فی ابوػاٟح ح٨فی حرضت ًلی
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َکیِبٕ أَ ِخبَرََ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رح ٕب َواُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

َؤٛی ٍْ ًَ ِِ ٣ٔ ٩شٌز ٕ ًَ ِ ٩أَبی ًَو َّٕ ٪
اٟث َ٘ف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ا َِ ٟح َ٨ف ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َّ ٪أ ُ َِ ٛیس َٔر زُو ََ ٣ة أَص َِسی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ
ٔ ِ
وس َّ ٥٠ثَوب ٔ َ
َکیِبٕ بَْ ِ َن اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔ
َ َ َ ِ َ َ
رحیز َٕٓأ ًِ َلا ُظ ًًَّ ٔ ٠یا َٓ َ٘ا ََ ٢ط ِّ٘ ِ٘طُ ُخ ُّ ٤زا بَْ ِ َن ا ََِ ٟٔواك ٔٔ ٥و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوأَبُو ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیزریہنبرحب،زریہ،اوبرکبی،فعیک،رعسماوبتوؿیفقثاوباصحلیفنحرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ریمشی ڑپکا وطبر دہہی اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ ڑپکا
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اطع رفام ا افر رفام ا اےس اھپڑ رک ونیتں افہمط یک افڑاینھں انب ےل افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر
با ّلبِس َْو ِةاکذرکےہ۔
اوبرکبییکرفاتیںیم َ ْ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیزریہنبرحب،زریہ،اوبرکبی،فعیک،رعسماوبتوؿیفقثاوباصحلیفنحرضحتیلعریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 926

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک اب٣ ٩یرشہ زیس ب ٩وہب ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابی
كاٟب

رس َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
رفأَیِ ُت ا َِ َِ ٟـ َب فٔی َو ِجض ٔطٔ َٗا ََٓ ٢ظَ َ٘ ِ٘ت َُضا
كَأٟبٕ َٗا ََ َٛ ٢شانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ ََّ ٠ة ٔسْ َ َرا َئ ٓ َ َ
َرخ ِج ُت ٓ َٔیضا َ َ
بَْ ِ َن ن َٔشائٔی
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دبعاکلمل انب رشیمہ زدی نب فبہ ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل رفامےت ںیہ ہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اکی ریمشی وجڑا اطع رفام ا ںیم اس وجڑے وک نہپ رک ابرہ ت ال وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےکرہچہادقسرپہصغےکآاثردےھکیرضحتیلعےتہکںیہہکرھپںیمےناسڑپکےوکاھپڑرکاینپتوروتںںیممیسقترکد ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دبعاکلملانبرشیمہزدینبفبہ،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ

رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 927

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور  ،ابوکاً٣ل ،ابوًوا٧ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اػ ، ٥ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ َُ ٩رفو َر َوأَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی کَا َٔٗ ١ٕ ٣اَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اِلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
ُّ
ض َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َب ٌَ ِث َت ب ٔ َضا إلٔ َ َّی َو َٗ ِس َُِٗ ٠ت ٓ َٔیضا َ٣ا
َ٣إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ًُ ََ ٤ز ب ٔ ُح َّب ٔة ُس ُِ ٨س ٕ
ک ٟٔت َ َِ ٨ت ٔٔ ٍَ ب ٔ َث ََ ٔ ٨٤ضا
ک َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َوإٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ ِث ُت ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
َُِٗ ٠ت َٗا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأَبِ ٌَ ِث ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ

ابیشؿنبرففخ،اوباکالم،اوبتواہن،دبعارلنمحنبامص،اسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع نبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػدنسساکاکیہبجاجیھبوترضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےنرعضایکاے اہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملس ےنےھجمہیہبجاجیھبےہاحالہکنآپیلصاہلل ہیلع فملسوتاس ےک
ابرے ںیم ا ےس ا ےس رفام ےکچ ںیہآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا ںیم ےن ےھجت ہی ہبج اس ےئل ںیہن اجیھب اتہک وت اےس ےنہپ ہکلب ںیم
بئ
ےنہیہبجریتیرطػاسےئل هحااےہہکاتہکوتاسیک تمیےسعفناحلصرکے
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوباکالم،اوبتواہن،دبعارلنمحنبامص،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 928

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َخة ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َ ٥َِ ٟیَِ ٠ب ِشطُ فٔی ِاْل ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اامسلیع انبہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنوجآدیمداینںیمریمشیڑپکےےنہپاگفہآرختںیمریمشیڑپکاںیہننہپےکساگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،الیعمسانبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 929

٣وسی رازی ،طٌیب ب ٩اسح ،ٙز٣ظقی اوزاعی ،طساز ابوً٤ار ،حرضت ابوا٣ا٣ہ
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

وسی اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َِّ ٙ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّی ًَ ِ ٩اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َح َّسثَىٔی َط َّسا ْز أَبُو ًَ َّ٤ارٕ َح َّسثَىٔی
و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َخة ٔ
أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٩ِ ٣َ ٢ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َ ٥َِ ٟیَِ ٠ب ِش ُط ف ٔی ِاْل ٔ َ
اربامیہنبومٰیسرازی،بیعشنبااحسؼ،دیقشمافزایع،دشاداوبامعر،رضحتاوباامہمرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اوجآدیمداینںیمریمشیڑپکاےنہپاگفہآرختںیمریمشیڑپکاںیہننہپےکساگ۔
رافی  :اربامیہنبومٰیسرازی،بیعشنباقحس،دیقشمافزایع،دشاداوبامعر،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 930

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابوخْر ً٘بہ بً ٩ا٣ز ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أ ُ ِصس َٔی َ ٔ ٟز ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ُ َّ
َّ
َّ
ُ
ٔیسا کَا ِٟکَارٔظ ٔ َُ ٟط ث ُ ََّٗ ٥ا َََّ ٢ل یَ َِ ٨بغٔی
َص َٖ َٓ َ٨زَ ًَ ُط َ٧زِ ًّا َطس ّ
رفو ُد َ ٔ
رحیز ٕ ََٓ٠ب ٔ َش ُط ث ََّ ٥ػلی ٓ ٔیطٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُّ َ ٥َ ٠
َص َذا َّ ٤ُِ ٠ٟٔتْ٘ٔ َن
ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبریخہبقعنباعرم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےک ےئلاکیریمشیابقوطبردہہیآ ارھپآپیلصاہللہیلعفملسےنفہابقانہپرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناسںیم
امنززپیھافررھپامنزےسافرغوہرکتہباندنسپدییگےساےسااترد اسک ےہکاےسآپیلصاہللہیلعفملستہبیہاندنسپےتھجمسںیہ
رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیابلسیقتمولوگںےکےئلانمبسںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبریخہبقعنباعرم،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلرمشیفریغہےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 931

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ؿحاک ،ابوًاػً ،٥بساٟح٤یس ب ٩جٌرف یزیس ب ٩ابی حبیب ،حرضت یزیس ب ٩حبیب

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
رف َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی أَبَا ًَ ٔ
اػ َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحم نب ینثم ،احضک ،اوباعمص ،دبعادیمحل نب رفعج سیدی نب ایب بیبح ،رضحت سیدی نب بیبح اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت
ںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،احضک،اوباعمص،دبعادیمحلنبرفعجسیدینبایببیبح،رضحتسیدینببیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدےکےئلبجاسوکاخرشفریغہوہوتریمشیابلسےننہپےکوجازںیم۔...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدےکےئلبجاسوکاخرشفریغہوہوتریمشیابلسےننہپےکوجازںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 932

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ ،سٌیس ب ٩ابی ْعوبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُ
ْعوبَ َة َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
أََ ِ ٧بأَص ُِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َحیز ٔفٔی
ٖ َواٟزُّبَْ ِر ٔ بِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟوا ٔ ٦فٔی ا ِٔ ٤ُ ُ٘ ٟؽ ا ِٔ َ ٟ
َّ
ا ٪بٔض ٔ َ٤ا
اٟش َ ٔ
رف ٔ ٩ِ ٣ح َّٕٔ ٜة کَاِ َ ٧ت بٔض ٔ َ٤ا أَ ِو َو َج ٍٕ ک َ َ
اوبرکبی،دمحم نبالعء،اوبااسہم،دیعس نبایب رعفہب،اتقدہ ،رضحتاسن نب امکلریض اہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہہک ر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسرضحتدبعارلنمحنبتوػریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتزریبنبتواؾوکاخرش ایسکافرامیبرییکفہجےسرفسںیم
ریمشیابلسےننہپیکااجزتاطعرفامدییھت۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدےکےئلبجاسوکاخرشفریغہوہوتریمشیابلسےننہپےکوجازںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 933

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش سٌیس حرضت سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک فٔی ا َّ
رف
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ٟش َ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدیعسرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہنکیلاسںیمرفساک

ذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدیعسرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدےکےئلبجاسوکاخرشفریغہوہوتریمشیابلسےننہپےکوجازںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 934

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ُر ِّخ َؽ ٠ٟٔزُّبَْ ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦و ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َحیز ٔٔ ٔ ٟحٕ َّٜة کَاِ َ ٧ت بٔض ٔ َ٤ا
ٖ فٔی ِ ُٟب ٔص ا ِٔ َ ٟ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحتزریب
نبتواؾ افررضحتدبعارلنمح نبتوػ وکاخرش وہ اجےنیکفہجےسریمشی ابلس ےننہپیکااجزت اطع رفامدی یھت اااجزتددیی
یھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدےکےئلبجاسوکاخرشفریغہوہوتریمشیابلسےننہپےکوجازںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 935

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدےکےئلبجاسوکاخرشفریغہوہوتریمشیابلسےننہپےکوجازںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 936

راوی  :زہْر ب ٩رحبًٔ ،ا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أَ َن ّشا أَ ِخبَرَ ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َواٟزُّبَْ ِ َر بِ َ٩
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
َحیز ٔفٔی َُزَاة ٕ َُ ٟض َ٤ا
رف َّخ َؽ َُ ٟض َ٤ا فٔی ٗ ُُٔ ٤ؽ ا ِٔ َ ٟ
ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦ط ََ ٜوا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ َ ١َ ٤ِ َ٘ ٟ
زریہنبرحب،افعؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعربخدےتیںیہہکرضحتدبعارلنمحنبتوػریضاہللاعتٰیلہنع
افرز ریبنبتواؾےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوجؤںیکاکشتییکوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿدفونںرضحاتےکےئل
اہجدںیمریمشیابلسےننہپیکااجزتاطعرفامدی۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفوکعصفرےسرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفوکعصفرےسرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 937

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ٦ابو یحٌی ٣ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥حارث ابٌ٣ ٩سا ٪جبْر ب ٩نْٔر اب٤ً ٩ز بً ٩اؾ
حرضت ًبسہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسث َىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ابِ َ٩
اؾ أَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢رأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪أَ ِخب َ َر ُظ أَ َُّ ٪ج َبْ ِ َر بِ َ ٩نُ َِْٔر ٕأَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ََ ٌِ ٣س َ

َّ
اب ا ِلَّٔ ُٜارٔ ٓ ًََل َتَِ ٠ب ِش َضا
رفیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ ٔ ٩ِ ٣ث َٔی ٔ
َو َسًَ ٥َ ٠ل َ َّی ثَ ِوبَْ ِ ٔن ُِ ٌَ ٣ؼ َ َ

دمحم نب ینثم،اعمذ نب اشہؾ اوبییحی دمحم نب اربامیہ ،احرث انب دعماؿ ریبج نبریفن انب رمع نب اعص رضحت دبعہلل نبرمعف نب اعص
ریضاہللاعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہکر اؽاہلل یلصاہلل ہیلع فملسےن ےھجمعصفر ےسرےگن وہےئڑپکفں وکےنہپوہےئ داھکی وتاراشد
رفام اہیاکرففںےکڑپکےںیہاؿوکہنونہپ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ اوب ییحی دمحم نب اربامیہ ،احرث انب دعماؿ ریبج نب ریفن انبرمع نب اعص رضحت دبعہلل نب رمعف
نباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفوکعصفرےسرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 938

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،لی ب٣ ٩بارک یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،خاٟس ب٩
ٌ٣سا ٪حرضت یحٌی ب ٩ابی ٛثْر

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا٪
بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َاَّل ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
زریہ نب رحب ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،یلع نب ابمرکییحی نب ایب ریثک ،اخدل نب دعماؿ رضحت ییحی نب ایب
ریثکےسایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،اشہؾاوبرکبنبایبہبیش،فعیک،یلعنبابمرکییحینبایبریثک،اخدلنبدعماؿرضحتییحی
نبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفوکعصفرےسرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 939

راوی  :زاؤز ب ٩رطیس ً٤ز ب ٩ایوب ٣وػلی ،ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،س٠امی ،٪احو ،٢كاؤضً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
وب ا ِٔ ٤ُ ٟ
وػل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ُِ ٩س ََ ِ ٠امی َ ٪اِلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ
َّ
ک ب ٔ َض َذا ُُِٗ ٠ت أَُِ ٔشُ ُ٠ض َ٤ا
ک أَ ََ ٣ز ِت َ
رفیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢أَأ ُ َُّ ٣
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢رأَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َ َّی ثَ ِوبَْ ِ ٔن ُِ ٌَ ٣ؼ َ َ
رح ِٗ ُض َ٤ا
َٗا َ ٢بَ ِ ١أَ ِ ٔ
داؤدنبرہدیرمعنباویبومیلص،اربامیہنبانعف،امیلسؿ،اوحؽ،اطؤس،دبعاہللنبرمعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم عصفر ےس رےگن وہےئ دف ڑپکفں وک ےنہپ وہےئ داھکی وت رفام ا ایک ےھجت ریتی امں ےن ہی
ڑپکےےننہپاکمکحد اےہںیمےنرعضایکںیموکدوھڈاولںاگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکلباےسالجڈاول۔
رافی  :داؤدنبرہدیرمعنباویبومیلص،اربامیہنبانعف،امیلسؿ،اوحؽ،اطؤس،دبعاہللنبرمعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفوکعصفرےسرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 940

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٧آٍ ابزاہی ،٥بً ٩بساہلل ب ٩حْ٨ن ًلی ب ٩ابی كاٟب حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابی
كاٟب

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َٕ ِ ْ٨ن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َّ
ْقآ ٔ ٪فٔی
كَأٟبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
َقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٟ
رف َو ًَ َِ ٩ت َد ُّت ٔ ٥اٟذ َص ٔب َو ًَ َِ ٔ ٩
اٟز ُٛو َٔ
ُّ

ییحینبییحی،امکلانعفاربامیہ،نبدبعاہللنبنینحیلعنبایباطبلرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبلےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنقسیڑپکاےننہپےسعنمرفام اےہافرعصفرےسرےگنوہےئڑپکےےننہپےسافر اےنیکاوگن یھےننہپ
ےسافرروکعیکاحتلںیمرقآؿدیجمزپےنھےسیھبعنمرفام اےہ۔

رافی  :ییحینبییحی،امکلانعفاربامیہ،نبدبعاہللنبنینحیلعنبایباطبلرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفوکعصفرےسرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 941

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل ب ٩حْ٨ن ابوًلی ب ٩ابی كاٟب ،حرضت ًلی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابی كاٟب

اب َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َٕ ِ ْ٨ن أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َّ
َّ
ْقائ َ ٔة َوأََ٧ا َراَ ٍْ ٔ ٛو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص
أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧ضانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٟ
َّ
رف
اٟذ َص ٔب َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رحہلمنبییحیانب فبہ ،ویسنانباہشب،اربامیہ نب دبعاہللنبنینحاوبیلعنبایب اطبل،رضحت یلعریضاہلل اعتٰیلہنعنب ایب
اطبل رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم روکع یک احتل ںیم رقآؿ دیجم زپےنھ ےس افر  اان افر عصفر ےس رےگن وہےئ
ڑپکےےننہپےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشب،اربامیہنبدبعاہللنبنینحاوبیلعنبایباطبل،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
نبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفوکعصفرےسرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 942

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل ب ٩حْ٨ن ًلی ب ٩ابی كاٟب ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ب ٩ابی كاٟب

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َٕ ِ ْ٨ن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی
بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟت َد ُّت ٔ ٥ب ٔ َّ
ْقائ َ ٔة فٔی
اٟذ َص ٔب َو ًَ َِ ٔ ٟ ٩با ٔ
ض ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ

رف
ض ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
اٟش ُحوز ٔ َو ًَ َِ ٔ ٟ ٩با ٔ
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
ُّ
دبع نبدیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح یلع نب ایب اطبل ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل
رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم  اےن یک اوگن یھ ےننہپ ےس افر قسی اک ابلس ےننہپ ےس افر روکع افر دجسفں یک
احتلںیمرقآؿدیجمزپےنھےسافرعصفرےسرےگنوہےئڑپکےےننہپےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اربامیہنبدبعاہللنبنینحیلعنبایباطبل،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایب
اطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داھریدارینمیڑپکےےننہپیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
داھریدارینمیڑپکےےننہپیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 943

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ہ٤اٗ ٦تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَ َح َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ضکَ َ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا ِٔلَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ُّی اَ ٠ِّ ٟبا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو أَ ًِ َح َب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٔ ٟحب َ َرةُ

دہابنباخدلامہؾاتقدہ ،اسننب امکل،رضحتاتقدہریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہ ےنرضحتاسنریضاہلل اعتٰیلہنع نب
امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس وپاھچہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس وک وکؿ اس ابلس ز ادہوبحمب اھت  ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس وک
وکؿاسابلسز ادہدنسپدیہاھت؟رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اداھریدارینمیاچدر۔
رافی  :دہابنباخدلامہؾاتقدہ،اسننبامکل،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
داھریدارینمیڑپکےےننہپیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 944

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب إلٔ َی َر ُسو ٔ٢
ا ٪أَ َح َّب اِّ ٟث َی ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٔ ٟحب َ َرةُ
دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ ،اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک بس
ڑپکفںںیمےسز ادہوبحمبڑپکاداھریدارینمیڑپکااھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾاوباتقدہ،اسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹ ڑپکاےننہپےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹڑپکاےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 945

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ح٤یس ب ٩بززہ حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َخ َج ِت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓأ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
إ ٔ َز ّارا َُٔ٠یوّ ا ٔ٤َّ ٣ا ي ُِؼ َ ٍُ ٨بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤وَ ٔ ٛش ّ
ائ َّٔ ٩ِ ٣أًٟی ي َُش ُّ٤وَ َ ٧ضا ا ِ٠َ ٤ُ ٟب ََّس َة َٗا ََٓ ٢أَٗ َِش َِ ٤ت بٔاہللٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َُّٗ ٥٠ب ٔ َف فٔی َص َذیِ َّٔ ٩
اٟث ِوبَْ ِ ٔن
َ
ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب ربدہ رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ وت اوہنں ےن امہرے اسےنم اکی وماٹ دنبہت اکنال وج ہک نمی ںیم انب ا اجات ےہ افر اکی اچدر سج اک انؾ ملتدہ ےہ
رافیےتہکںیہہکرھپرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےناہللیکمسقااھٹیئہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکفافتایہندفڑپکفں
ںیموہیئےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخامیلسؿنبریغمہدیمحنبربدہرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹڑپکاےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 946

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یہ ،اب ٩ححز اسٌ٤ی ١ایوب حْ٤ر ب ٩ہًل ،٢حرضت
ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا
اٟش ٌِس ُّٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َي ٌِ ُ٘ ُ
َخ َج ِت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ًَائٔظَ ُة إ ٔ َز ّارا َوَ ٔ ٛش ّ
ائ ُ٠َ ٣ب َّّسا َٓ َ٘اَِ ٟت فٔی َص َذا
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
وب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ًَٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ب ُ ِز َز َة َٗا َ ٢أَ ِ َ

ُٗب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ َُ ٩حات ٕٔ ٥فٔی َحسٔیثٔطٔ إ ٔ َز ّارا َُٔ٠یوّ ا

یلع نب رجح دعسی ،دمحم نب اح م ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ہیلع ،انب رجح اامسلیع اویب ریمح نب الہؽ ،رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل
لگ
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسےنم اکی دنبہت افر اکی ویپدن اگل وہا ڑپکا اکنال افر رفامےن تب ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکفافتایہندفڑپکفںںیموہیئےہانباح مےناینپرفاتیںیموماٹدنبہتاہکےہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،دمحمنباح م،وقعیبنباربامیہ،انبہیلع،انبرجحالیعمساویبریمحنبالہؽ،رضحتاوبربدہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹڑپکاےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 947

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا َ ٢إ ٔ َز ّارا َُٔ٠یوّ ا
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب رضحت اویب ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس
ںیماوہنںےنومےٹدنبہتاکاہکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹڑپکاےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 948

٣وسی اب ٩ابی زائسہ اح٤س ب ٩ح٨ب ١یحٌی ب ٩زَکیا،
راوی  :رسیخ ب ٩یو٧ص ،یحٌی ب ٩زَکیا ،اب ٩ابی زائسہ ابزاہی ،٥بٰ ٩
ابو٣ؼٌب ب ٩طیبہ ػٔیہ ب٨ت طیبہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وسی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ بِ ٔ ٩أَب ٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ح و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَىٔی ُ َ
َکیَّا َئ أَ ِخبَرَنٔی أَبٔی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩ط ِی َب َة ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة
أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ

َات ُ ََساة ٕ َو ًََِ ٠یطٔ ِٔ ٣ز ْن َُ ٣ز َّح َْ ٩ِ ٣ٔ ١ط ٌَز ٕأَ ِس َو َز
َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ

رسجی نب ویسن ،ییحی نب زرک ا ،انب ایب زادئہ اربامیہ ،نب ومٰیس انب ایب زادئہ ادمح نب لبنح ییحی نب زرک ا ،اوببعصم نب ہبیش ہیفص
تنبہبیشرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملساکیدؿ حبصوکاکےلابولںاکلبمکافڑوہوہےئابرہ
رشتفیالےئسجرپاپالؿےکشقنےھت۔
رافی  :رسجینبویسن،ییحینبزرک ا،انبایبزادئہاربامیہ،نبومٰیسانبایبزادئہادمحنبلبنحییحینبزرک ا،اوببعصمنبہبیش
ہیفصتنبہبیشرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹڑپکاےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 949

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ٦بْ ٩عوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪و ٔ َسا َزةُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یٕ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أًٟی یَ َّت ُٔ ٜئ ًََِ ٠ی َضا ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٕ ٦ح ِظ ُوصَا ْ ٔ ٟ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک
رتسبسجرپآپیلصاہللہیلعفملسآراؾرفامےتےھتڑمچےاکاھتاسںیموجھکریکاھچؽرھبیوہیئیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹڑپکاےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 950

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسیً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦بْ ٩عوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رف ُ
و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
اغ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
اٟش ٌِس ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اَ ٔ ٪
یٕ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی یَ َُ ٨اَِ ٠ًَ ٦یطٔ أَ َز ّ٣ا َح ِظ ُو ُظ ْ ٔ ٟ

یلع نب رجح دعسی ،یلع نب رہسم ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رتسب
ابمرکسجرپآپیلصاہللہیلعفملس اےتےھتڑمچےاکاھتافراسںیموجھکریکاھچؽرھبیوہیئیھت۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابلسںیموتاعضاایتخررکےنافراسدہافروماٹڑپکاےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 951

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ ہظا ٦بْ ٩عوہ حرضت ٗشا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩
ْعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َاَّل ٔؿ َحا َُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َی َُ ٨اَِ ٠ًَ ٦یطٔ
ُِ
اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہیاشہؾنبرعفہرضحتاسقؾریضاہللاعتٰیلہنعنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
ےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہسجںیمضاعر اؽاہللےکاافلظںیہنکیلرتہمجایسرطحےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہیاشہؾنبرعفہرضحتاسقؾریضاہللاعتٰیلہنعنبرعفہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقونیلںےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اقونیلںےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 952

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٤ً ،٥زوٗ ،تیبہ اسح ،ٙسٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َو ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َو َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َتزَ َّو ِج ُت أَ َّت َد ِذ َت أَ٤َ ِ ٧اكّا
ُُِٗ ٠ت َوأَنَّی َ٨َ ٟا أَْ ٤َ ِ ٧ان َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو ُ٪
ہبیتقنبدیعس،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،رمعف،ہبیتقااحسؼ،ایفسؿ،انبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکبج
ںیم ےن اشدییک وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا ایک وت ےن اقنیل انبےئ ںیہ ںیم ےن رعض ایک امہرےاہں اقنیل اہکں
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اابرقنعبیوہںےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،رمعف،ہبیتقاقحس،ایفسؿ،انبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اقونیلںےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 953

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیٍ ،سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َتزَ َّو ِج ُت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّت َد ِذ َت أَ٤َ ِ ٧اكّا ُُِٗ ٠ت َوأَنَّی َ٨َ ٟا أَْ ٤َ ِ ٧ان َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو َُٗ ٪ا ََ ٢جاب ٔ ْز
َوً ٔ َِ ٨س ا َِ ٣زأَت ٔی ْ ٤َ َ ٧م َٓأََ٧ا أَُٗو ُِّ َ ٧ ٢حیطٔ ًَىِّی َو َت ُ٘و ُِ َٗ ٢س َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو ُ٪
دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےت ںیہ ہک بج ںیم ےن اشدی یک وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن ھجم ےس رفام ا ایک وت ےن اقنیل انبےئ ںیہ ںیم ےن رعض ایک
امہریاہںاقنیلاہکںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اابرقنعبیوہاجںیئےگرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکریمی
ویبیےکاپساکیاقنیلےہںیماےساتہکوہں ہکہیھجمےسدفررکدےفہیتہکےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااب

رقنعبیاقنیلوہںےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اقونیلںےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 954

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤حرضت سٔیا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َٓأ َ َز ًُ َضا
دمحمنبینثم،دبعارلنمح،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھتھچکدبتیلیےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضفرتےسز ادہرتسبافرابلسانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رضفرتےسز ادہرتسبافرابلسانبےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 955

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو ،رسح اب ٩وہب ،ابوہانی ،ابوًبساٟزح ٩٤حبلی  ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و َُ ٩ِ ًَ ٢جابٔز ٔ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥٠ا َُ َٟ ٢ط ٔرف ْاغ َّ ٔ ٟرل ُج َٔ ١و ٔرف ْاغ َّٔل َِ ٣زأَتٔطٔ َو َّ
اٟثاُ ٔ ٟث َّ ٔ ٟ
٠ـ ِی ٕٔ َواٟزَّاب ٔ ٍُ
َ
َ
َ
َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا ٔ٪
اوباطرہ،ادمحنبرمعف،رسحانبفبہ،اوباہین،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناؿےسرفام اآدیمےکےئلاکیرتسبوہاناچےئہافراکییہرتسباسیکویبی ےکےئلوہاناچک ےرسیتارتسب
امہمؿےکےئلوہاناچےئہافروچاھتوتاطیشؿےکےئلےہ۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعف،رسحانبفبہ،اوباہین،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع

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

ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 956

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٧ ،آًٍ ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،زیس ب ٩اس ،٥٠حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َو ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َو َزیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس َ ٥َ ٠ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یُ ِدبٔرُ ُظ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َی ُِ ٨وزُ اہللُ إلٔ َی ََ ٩ِ ٣ج َّز ث َ ِوبَ ُط ُخ َی ًَل َئ

ییحی نب ییحی ،امکل  ،انعف ،دبعاہلل نب دانیر ،زدی نب املس ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
اہللاسآدیمیکرطػرظنںیہنرفامےئاگہکوجآدیماانپڑپکازنیمرپربکتماہنادنازںیمٹیسھگرکےلچ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،دبعاہللنبدانیر،زدینباملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرک ےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 957

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابو اسا٣ہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیٗ ،لا،٪
ًبیساہلل ،ابوربیٍ  ،ابوکا ١٣ح٤از زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ،١ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ر٣ح ٟ ،یث ،ب ٩سٌس ہارو ٪ایلی اب ٩وہب،
اسا٣ہ ٧آٍ اب٤ً ٩زا٪

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔٗ ١ٕ ٣اَّلَ

وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ارو ُ ٪اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
َس ٌِ ٕس ح و َح َّسث َ َ٨ا َص ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َو َزا ُزوا ٓ ٔیطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،انبریمن،ایبدمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اطقؿ ،دیبعاہلل،اوبرعیب،اوباکلمامحد
زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،ہبیتق،انبرحم،ثیل،نبدعساہرفؿایلیانبفبہ،ااسہمانعفانبرمعاؿاسریدنسفںےکاسھت
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسامکلیکدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہاسںیمرصػہیزادئ
ےہہک ماتمےکدؿ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوب ااسہم ،انب ریمن ،ایب دمحم نب ینثم ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی ،اطقؿ ،دیبعاہلل ،اوبرعیب ،
اوباکلمامحدزریہنبرحب،الیعمس،اویب،ہبیتق،انبرحم،ثیل،نبدعساہرفؿایلیانبفبہ،ااسہمانعفانبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 958

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س سا ٥ٟبً ٩بساہلل ٧آٍ اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َو َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوَ٧آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
ئ ََّل َی ُِ ٨وزُ اہللُ إَِٔ ٟیطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی َی ُح ُّز ث َٔیابَ ُة ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد َُی ًَل ٔ
اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،رمع نبدمحماسملنبدبعاہللانعف انبرمعریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام ا
وجآدیماانپڑپکاةکتےسزنیمرپےتٹیسھگوہےئاتلچےہ ماتمےکدؿاہللزعفلجاسیکرطػرظنںیہنرفامےئاگ۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحماسملنبدبعاہللانعفانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 959

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،طیبانی اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،حارب ب ٩زثار جب٠ہ ب ٩سحی٥
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
رف
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ

َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَارٕ َو َج َب ََ ٠ة بِ ُٔ ٩س َح ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث ٔ١
َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
اوبرکبنب ایب ہبیش ،یلعنب رہسم،ابیشینانب ینثم دمحم نبرفعج ،ہبعش،احمرب نبداثرہلبج نبمیحسرضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیل ہنع
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ابیشین انب ینثم دمحم نبرفعج ،ہبعش ،احمرب نب داثرہلبج نب میحس رضحت انبرمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 960

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ح٨و٠ہ سا ، ٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسا٤ّ ٔ ٟا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ َ ٥َِ ٟی ُِ ٨و ِز اہللُ إَِٔ ٟیطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ََ ٩ِ ٣ج َّز ثَ ِوبَطُ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد َُی ًَل ٔ
انبریمن،ایبہلظنح اسمل ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجآدیماےنپ
ڑپکےوکربکتماہنادنازںیمےتٹیسھگوہےئاتلچےہ ماتمےکدؿاہللاسیکرطػرظنںیہنرفامےئاگ۔
رافی  :انبریمن،ایبہلظنحاسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 961

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩س٠امی ٪ح٨و٠ہ ب ٩ابوسٔیا ،٪حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ ٣ٔ ٢ث َ٠طُ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ث َٔیابَ ُط

انب ریمن ،ااحسؼ نب امیلسؿ ہلظنح نب اوبایفسؿ ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےسانسہکآپیلصاہللہیلعفملسذموکرہدحثییکرطحرفامےتںیہافراسںیموتہبیکہگج ِ َ اث َب ُةےہ۔
رافی  :انبریمن،ااحسؼنبامیلسؿہلظنحنباوبایفسؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 962

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،ش ٥٠ب ٩ی٨ا ٚحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِ ٣ش ٥َ ٔ ٠بِ ََ ٩ی ََّ ٨
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٚیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ
َرأَی َر ُج ًّل َی ُح ُّز إ ٔ َز َار ُظ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٢أََ ِ ٧ت َٓاَ ِ ٧ت َش َب َُ ٟط َٓإٔذَا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َِ ٟی ٕث ٓ ٌََ َز َٓ ُط ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک إ ٔ ََّّل ا ِ٤َ ٟدٔی ََ ٠ة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأُذُن َ َّی َصا َتْ ِ ٔن َي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ج َّز إ ٔ َز َار ُظ ََّل یُزٔی ُس ب ٔ َذَ ٔ ٟ

دمحمنبینثم،دمحم نبرفعج ،ہبعش،ملسم نبانیؼرضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیےہہکاوہنں ےن اکیآدیم وکداھکی
ہکفہاےنپازاروکےتٹیسھگوہےئاجراہاھت۔وترضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناس آدیمےسرفام اوتسکےلیبقےسےہاسےناانپ
بسنایبؿ ایکوتولعمؾوہاہک فہ ہلیبقثیلےسےہرضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےن اےساچہپان وت اےسرفام ا ںیم ےنر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفملس ےس اےنپ اؿ دفونں اکونں ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک وجآدیم اےنپ ازار وک اکٹلےئ افر اس
ےساساکدصقمةکتافررغفرےکافرھچکہنوہوتاہلل ماتمےکدؿاسیکرطػرظنںیہنرفامےئاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ملسمنبانیؼرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 963

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابوًبسا٠٤ٟک اب ٩ابی س٠امیً ٪بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابویو٧ص اب ٩ابی خ ٕ٠یحٌی ب ٩ابی بْٜر ،ابزاہی ،٥اب٧ ٩آٍ
٣ش ٥٠ب ٩ی٨ا ٚحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٪ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا

أَبُو یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی بَُِْٜر ٕ َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ک ُ ُُّ ٠ض ِِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ی ََّ ٨
اٚ

ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی یُوَُ ٧ص ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی ا َِ ٟح َش َٔ ٩وفٔی رٔ َوا َیت ٔض ٔ ِ٥
َجٔ٤ی ٌّا ََ ٩ِ ٣جزَّ إ ٔ َز َار ُظ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘وُٟوا ثَ ِوبَطُ
انبریمن،اوبدبعاکلملانبایبامیلسؿدیبعاہللنباعمذاوبویسنانبایبفلخییحینبایبریکب،اربامیہ،انبانعفملسمنبانیؼرضحت
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہرصػیظفلدبتیلیاکرفؼےہ۔
رافی  :انب ریمن ،اوبدبعاکلمل انب ایب امیلسؿ دیبعاہلل نب اعمذ اوبویسن انب ایب فلخ ییحی نب ایب ریکب ،اربامیہ ،انب انعف ملسم نب
انیؼرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 964

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ہاروً ،٪بساہلل ب ٩ابی خ ٕ٠روح بً ٩بازہ اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س بً ٩بازہ اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س بً ٩باز
اب ٩جٌرف ٣ش ٥٠ب ٩يشار ٣ولی ٧آٍ بً ٩بساٟحارث ب٤ً ٩ز حرضت ٣ح٤س بً ٩باز ب ٩جٌرف

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠وأَ َِٟٔا ُه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َص ُ
رف َي ُ٘وَّلُ أَ َِ ٣ز ُت ُِ ٣ش ٥َ ٔ ٠بِ ََ ٩ي َشا ٕر َِ ٣ول َی َ٧آ ٔ ٍٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ِ٪
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ ًََ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ئ
َي ِشأ َ َ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢وأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّأ ٟذی َی ُح ُّز إ ٔ َز َار ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد َُی ًَل ٔ

َط ِیئّا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و ََُّ ٢ل یَ ُِ ٨وزُ اہللُ إَِٔ ٟیطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

دمحم نب اح م ،اہرفؿ ،دبعاہلل نب ایب فلخ رفح نب ابعدہ انب رججی ،دمحم نب ابعدہ انب رججی ،دمحم نب ابعد انبرفعج ملسم نب اسیر ومیل
انعف نب دبعااحلرث نب رمع رضحت دمحم نب ابعد نب رفعج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ملسم نب اسیر وک وج ہک ومیل ںیہ انعف نب دبعااحلرث
ےکوکمکحد اہکفہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوپںیھچفہےتہکںیہہکںیمےناؿدفونںےکدرایمؿںیماھٹیباھتہکایکوت
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساسآدیمےکابرےںیمانس ےہہکوجآدیماینپازاروکربکتماہنادنازںیم اکٹلاتےہاوہنںےناہکںیم
ےنآپیلصاہللہیلعفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکاہللاعتیل ماتمےکدؿاسآدیمیکرطػرظنںیہن
رفامےئاگ۔

رافی  :دمحم نب اح م ،اہرفؿ ،دبعاہلل نب ایب فلخ رفح نب ابعدہ انب رججی ،دمحم نب ابعدہ انب رججی ،دمحم نب ابعد انب رفعج ملسم نب
اسیرومیلانعفنبدبعااحلرثنبرمعرضحتدمحمنبابعدنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 965

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب٤ً ،زو ب٣ ٩ح٤س ًبساہلل ب ٩واٗس حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت ًَل َی َر ُسو ٔ٢
ٔ
َّ
َّ
ُ
رفٓ ٌَِ ُت ُط ث ََّٗ ٥ا َ ٢زٔ ِز َٓز ٔ ِز ُت ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وفٔی إ ٔ َزارٔی ا ِست ِر َخائْ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ِب َس اہللٔ ِار َٓ ٍِ إ ٔ َز َار َک َ َ
اٖ َّ
َحا َصا َب ٌِ ُس َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦إلٔ َی أَیِ ََ٘ َٓ ٩ا َ ٢أَ ِن َؼ ٔ
أَ َت َ َّ
اٟشا َْٗ ِ ٔن

بئ
اوباطرہانبفبہ ،رمعف نب دمحمدبعاہللنبفادقرضحت انب رمعریضاہللاعتٰیل ہنع ےس رفاتیےہ ہکرفام ہب ہک ںیمر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس زگرا اس احؽ ںیم ہک ریمی ازار کٹل ریہ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے دبعاہلل اینپ
ازاراف یچرکںیمےناےسافرپااھٹایلرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اافرااھٹ ںیمےن افرااھٹیئ ںیماینپازارااھٹاتراہ اہیںکت
ہکھچکولوگںےناہکاہکںکتااھٹےئآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآدیھیلڈویلںکت۔

رافی  :اوباطرہانبفبہ،رمعفنبدمحمدبعاہللنبفادقرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 966

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابوطٌبہ ،حرضت ٣ح٤س ب ٩زیاز

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َو َرأَی َر ُج ًّل َی ُح ُّز
َحیِ َٔ ٩وص َُو َي ُ٘و َُ ٢جا َئ اِلِ َ ْٔ٣رُ َجا َئ اِلِ َ ْٔ٣رُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
إ ٔ َز َار ُظ َٓ َح ٌَ ََ ١ي ِ ٔ
رض ُب اِلِ َ ِر َق بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ َوص َُو أَ ْٔ ْ٣ر ًَل َی ا َِ ٟب ِ َ
رطا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی ََ ٩ِ ٣ی ُح ُّز إ ٔ َز َار ُظ بَ َ ّ

دیبعاہللنباعمذاوبہبعش،رضحتدمحمنبز ادرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسانسافراوہنںےناکی
آدیموکداھکیہکفہاےنپازاروکاکٹلےئوہےئےہافرفہزنیموکاےنپاپؤںےسامرراہےہ فہآدیمیرحنیاکاریماھتافرفہاتہکاھتاریمآ ا
اریمآ اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاسآدیمیکرطػرظنرتمحےسںیہندےھکیاگہکوجاینپازاروکربکتماہنادناز
ںیمےچیاکٹلاتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذاوبہبعش،رضحتدمحمنبز اد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمڑپکاکٹلرکےنلچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 967

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،اب٣ ٩ثىی اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،اب ٩جٌرف حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ح و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة
ُط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٕ أَبَا ص َُزیِ َز َة َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ک َ َ
رف ک َ َ
ا٣َ ٪زِ َوا َُ ٪ي ِش َت ِدُ ٔ ٠
َٕ ًَل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
ي ُِش َت ِدُ ٠
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،انب ینثم انب ایب دعی ،ہبعش ،انب رفعج رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی
لقنیکیئگےہافرانبرفعجیکرفاتیںیمےہہکرمفاؿےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعوکہفیلخانب اوہااھتافرانبینثم یک
رفاتیںیمےہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعدمہنیونمرہرپاحمکےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،انبینثمانبایبدعی،ہبعش،انبرفعجرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربکتماہنادنازںیمےنلچافراےنپڑپکفںرپارتاےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمےنلچافراےنپڑپکفںرپارتاےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 968

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩سًل ٦ج٤هی ربیٍ اب٣ ٩ش٣ ٥٠ح٤س ب ٩زیاز ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ًَّل ٕ ٦ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩شَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ق
 ١فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ٕ بٔطٔ اِلِ َ ِر ُق َٓ ُض َو َی َت َح َِ ٠ح ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١ی ِ٤شٔی َٗ ِس أَ ًِ َحب َ ِتطُ ُج َُّ ٤تطُ َوب ُ ِز َزا ُظ إٔذِ ُخ ٔش َ
َحًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة

دبعارلنمح نب مالؾ یحمج رعیب انب ملسم دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
اکی آدیم ےتلچ وہےئ اجراہ اھت اےس اےنپ رس ےک ابولں افردفونں اچدرفں ےس ارتاٹہ دیپا وہیئ وتاسآدیم وک وفرا زنیمںیمداسنھ
د اایگافر ماتماقمئوہےنکتزنیمںیمداتسنھالچاجےئاگ۔
رافی  :دبعارلنمحنبمالؾیحمجرعیبانبملسمدمحمنبز اداوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمےنلچافراےنپڑپکفںرپارتاےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 969

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابو٣ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیازہ
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َٗاُٟوا َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ

َص َذا
دیبعاہللنباعمذاوبدمحمنب اشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنب ینثم ،انبایبدعی ،ہبعش،دمحمنبز ادہاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےنیبن یلص
اہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذاوبدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنبینثم،انبایبدعی،ہبعش،دمحمنبز ادہاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمےنلچافراےنپڑپکفںرپارتاےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 970

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ حزامی ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

َٔ ٓ ١یضا إلٔ َی
ٕ اہللُ بٔطٔ اِلِ َ ِر َق َٓ ُض َو یَ َت َح َِ ٠ح ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١یت ََب ِدتَرُ َی ِ٤شٔی فٔی ب ُ ِز َزیِطٔ َٗ ِس أَ ًِ َحب َ ِت ُط َنٔ ُِش ُط َٓ َد َش َ
َی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ا اکی آدیم اینپ دف اچدرںی نہپ رک اڑکات وہ اج راہ اھت افر فہ وخد یہ ارتا راہ اھت وت اہلل اعتیل ےن اےس زنیم ںیم داسنھ د ا افر فہ ایس
رطح ماتمکتداتسنھالچاجےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہزحایماوبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمےنلچافراےنپڑپکفںرپارتاےنیکرحتمےک ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 971

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١یت ََب ِدتَرُ فٔی ب ُ ِز َزیِ ٔ ٩ث ُ َّ٥
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

ََک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ذ ََ

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ رفا ات ںیم ےس نج ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےس رفاتی لقن یک ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم اینپ دفونں
اچدرفںںیمارتااتوہالچاجراہاھترھپآےگذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ربکتماہنادنازںیمےنلچافراےنپڑپکفںرپارتاےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 972

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
ََک ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔض ٔ ِ٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ک َ َ
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠یَت ََب ِدتَرُ ف ٔی حُٕ ٠ة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکزگہتشوقومںںیمےساکیآدیماےنپوجڑےںیماڑکاتوہاالچاجراہاھت
رھپآےگذموکرہااحدثییکرطحوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکےئل اےنیکاوگن یھےننہپیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئل اےنیکاوگن یھےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 973

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابوطٌبہٗ ،تازہ ،نرض ب ٩ا٧ص ،بظْر ب٧ ٩ہیک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظْر ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب
دیبعاہللنباعمذاوبہبعش،اتقدہ،رضننباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فملسےن اےنیکاوگن یھےننہپےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذاوبہبعش،اتقدہ،رضننباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئل اےنیکاوگن یھےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 974

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،اب٣ ٩ثىی نرض ب ٩ا٧ص ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّ
رض بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص
ا َِ ٤ُ ٟثىی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ِ ٨َّ ٟ

دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج ،ہبعش،انب ینثمرضننب اسن،رضحتہبعشریضاہلل اعتٰیلہنعےسایسدنسےک اسھترفاتیلقن
س ن َی
ب َأسَنٍےکاافلظںیہ
یکیئگےہنکیلاسںیم َ مِع ْ ُتا ّض ْ َر ْ َ
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،انبینثمرضننباسن،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئل اےنیکاوگن یھےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 975

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١اب ٩ابی ٣زی٣ ٥ح٤س ب ٩جٌرف ،ابزاہی ٥بً٘ ٩بہ َکیب ٣ولی ابً ٩باض حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ بً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
َکیِبٕ
یِم َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ َ ٥أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف أَ ِخب َ َرن ٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ فٔی یَ ٔس َر ُج ٕ٨َ َٓ ١زَ ًَ ُط
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َرط َح ُط َو َٗا ََ ٢ي ٌُِ ٔ٤س أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی َج َِ ٤زة ٕ َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر ٓ ََی ِح ٌََ ُ٠ضا فٔی َیسٔظ ٔ َٓ٘ٔی ََّ ٔ ٟ ١رل ُج َٔ ١ب ٌِ َس َ٣ا َذ َص َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٓ ََ

َط َحطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِذ َخات ََٔ ٤
ک اَ ِ ٧ت ٔٔ ٍِ بٔطٔ َٗا َََّ ٢ل َواہللٔ ََّل آ ُخ ُذ ُظ أَبَ ّسا َو َٗ ِس َ َ

دمحم نب لہس انب ایب رممی دمحم نب رفعج ،اربامیہ نب ہبقع رکبی ومیل انب ابعس رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ابعس ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلع فملس ےناکیآدیم ےکاہھت ںیم اےن یکاوگن یھےنہپ وہےئ دیھکیآپ
یلصاہللہیلعفملسےنفہاوگن یھااتررککنیھپدیافررفام اایک مںیمےسوکیئآدیماچاتہےہہکفہ اےنپاہھتںیم دفزخاکااگنرہرھک
ےلر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرشتفیےلاجےنےکدعباسآدیمےساہکایگہکاینپاوگن یھڑکپولافراسےسافدئہااھٹؤفہ
آدیمےنہکاگلںیہناہللیکمسقںیماےسیھبکیھباہھتںیہناگلؤںاگسجوکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنکنیھپد اوہ۔
رافی  :دمحم نب لہس انب ایب رممی دمحم نب رفعج ،اربامیہ نب ہبقع رکبی ومیل انب ابعس رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئل اےنیکاوگن یھےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 976

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یثٗ ،تیبہ ٟیث٧ ،آٍ ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤یِم َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
ُّ
َٓ ١ؼَّ ُط فٔی بَاك ِّٔٔٔ َٛ ٩طٔ إٔذَا َٟب ٔ َش ُط ٓ ََؼ ٍََ ٨
اَ ٪ی ِح ٌَ ُ
اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اػ َل ََ ٍَ ٨خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓک َ َ
رفمَی بٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واہللٔ
اض ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط َجََ ٠ص ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٨زَ ًَ ُط َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أَ َِ ٟب ُص َص َذا ا َِ ٟدا َت ََ ٥وأَ ِج ٌَ ُ
اُ ٨َّ ٟ
َٓ ١ؼَّ ُط َٔ ٩ِ ٣زاخ َٕٔ َ ١

اض َخ َوات ٔی َُ ٤ض َِ ٥و َُِ ٟٔى ا َِ ٟحسٔیثٔ َ ٔ ٟی ِحٌَی
ََّل أَ َِ ٟب ُشطُ أَبَ ّسا َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ

ییحینبییحییمیمت،دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقثیل،انعفدبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےن اےنیکاکیاوگن یھونبایئافراےسےتنہپفتقاساکہنیگناینپیلیھتہیکرطػرکایلرکےتےھتبجآپیلصاہللہیلع
فملس وکولوگں ےن داھکی وت ولوگں ےن یھب اوگن یھ ونبایل رھپآپ یلص اہللہیلع فملس ربنم رپ رشتفی رفام وہےئ وت اراشد رفام ا ںیم اس
اوگن یھوکاتنہپوہںوتہنیگناکرخادنریکرطػرکاتیلوہںآپےنہیرفامرکاینپاوگن یھکنیھپدیرھپرفام ااہللیکمسقںیمرھپیھبک
یھباس اےنیکاوگن یھوکںیہنونہپںاگاحصہبےنیھباینپاینپاوگنایھٹںکنیھپدںی۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقثیل،انعفدبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئل اےنیکاوگن یھےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 977

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس اب٣ ٩ثىی خاٟس ب ٩حارث ،سہ ١بً ٩ث٤ا٪
ً٘بہ ب ٩خاٟس ًبیساہلل ب٧ ٩آٍ اب٤ً ٩ز

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ فٔی َخا َت َّٔ ٥
اٟذصَ ٔب َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ًُ ِ٘ َب َة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َو َج ٌَ َُ ٠ط فٔی
َ

َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبزریہنبرحب،ییحینبدیعسانبینثماخدلنباحرث،لہسنبامثعؿہبقعنباخدلدیبعاہللنبانعفانب
رمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہیرفاتیلقنیکےہنکیلہبقعنباخدلیکرفاتیںیمہیاافلظ
نْئ
زادئںیہ( َف َدعَ َل ُة ِف َي ِ ِـا ُ مْ َئی)ینعیآپیلصاہللہیلعفملسےنفہاوگن یھداںیئاہھتںیم ینہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبزریہنبرحب،ییحینبدیعسانبینثماخدلنباحرث،لہسنبامثعؿہبقعنباخدلدیبعاہللنب
انعفانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئل اےنیکاوگن یھےننہپیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 978

راوی  :اح٤س بً ٩بسہ ًبساٟوارث ایوب ٣ح٤س ب ٩اسحا٣ ٚشیيی ا٧ص ،ابً ٩یاق ٣ویص بً٘ ٩بہ ٣ح٤س بً ٩باز حات٥
ہارو ٪ایلی اب ٩وہب ،اسا٣ہ ٧آٍ اب٤ً ٩ز

وب ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔي ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َي ٌِىٔی
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ارو ُ ٪اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات ْٔ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ابِ ََٔ ً ٩یاقٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أ ُ َسا ََ ٣ة َج٤ا ًَ ُت ُض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َخا َت َّٔ ٥
اٟذصَ ٔب ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ
َ
َ

م
ادمحنبدبعہدبعاولارثاویبدمحمنبااحسؼ سبئیاسن ،انبایعضومسینب ہبقع دمحم نبابعداح ماہرفؿایلیانب فبہ،ااسہم
انعف انبرمع اؿ دنسفں ےک اسھت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ثیلیک رفاتییک رطح دحثی
لقنیکےہ۔

م
رافی  :ادمح نب دبعہ دبعاولارث اویب دمحم نب ااحسؼ سبئی اسن ،انب ایعض ومسی نب ہبقع دمحم نب ابعد اح م اہرفؿ ایلی انب

فبہ،ااسہمانعفانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکاچدنییکاوگن یھافراسرپدمحمر اؽاہللےکشقنافرآ...

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکاچدنییکاوگن یھافراسرپدمحمر اؽاہللےکشقنافرآپیلصاہللہیلعفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےکافلخءاکاساوگن یھےکےننہپےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 979

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ًبساہلل بْ٤٧ ٩ر ًبیساہلل ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبیساہلل حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
ا ٪فٔی َی ٔس
ا ٪فٔی َیسٔ أَبٔی بَ ِرکٕ ث ُ َّ ٥ک َ َ
ا ٪فٔی َی ٔسظ ٔث ُ َّ ٥ک َ َ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٢ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕٓ ٚک َ َ
اَ ٪حًَّی َو َٗ ٍَ ُٔ ٨ِ ٣ط فٔی بٔئِز ٔأَر ٕ
ٔیص َن ِ٘ ُظ ُط َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َحًَّی َو َٗ ٍَ فٔی بٔئِز ٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ١
ا ٪فٔی یَ ٔس ًُ ِث ََ ٤
ًُ ََ ٤ز ث ُ َّ ٥ک َ َ
ُٔ ٨ِ ٣ط
ییحینبییحیدبعاہللنبریمندیبعاہللانبریمن،ایبدیبعاہللرضحتانبرمعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناچدنی
یکاکیاوگن یھونبایئیھتافر فیہآپیلصاہللہیلعفملسےکاہھتابمرکںیمیھترھپفیہاوگن یھرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
ےکاہھتںیمآیئگرھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاہھتںیمرھپرضحتامثعؿےکاہھتںیمیھتاہیںکتہکرضحتامثعؿےس
فہاوگن یھبارسیںیمرگیئگاساوگن یھاکشقندمحمر اؽاہللاھت۔
رافی  :ییحینبییحیدبعاہللنبریمندیبعاہللانبریمن،ایبدیبعاہللرضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکاچدنییکاوگن یھافراسرپدمحمر اؽاہللےکشقنافرآپیلصاہللہیلعفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےکافلخءاکاساوگن یھےکےننہپےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 980

٣وسی ٧آٍ اب٤ً ٩ز
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ٣ح٤س بً ٩باز اب ٩ابی ً٤ز ابی برک سٔیا ،٪ابً ٩یی٨ہ ایوب بٰ ٩
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔل َبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٢ات َد َذ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ث ُ َّ ٥أَ َِ٘ ٟا ُظ ث ُ َّ٥
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ا ٪إٔذَا َٟب ٔ َش ُط َج ٌَ َ١
َّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو َٗا َََّ ٢ل یَ ِِ ُ٘ ٨ع أَ َح ْس ًَل َی َن ِ٘ ٔع َخا َت ِٔم َص َذا َوک َ َ
َٓؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی بَ ِل َِّٔ َٛ ٩طٔ َوص َُو َّأ ٟذی َس َ٘ َم ِٔ ٌَ ٣ُ ٩ِ ٣ی٘ ٔیبٕ فٔی بٔئِز ٔأَر ٕ
ٔیص
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق دمحم نب ابعد انب ایب رمع ایب رکب ایفسؿ ،انب ہنییع اویب نب ومٰیس انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اےنیک اوگن یھ ونبایئ یھت رھپ فہ کنیھپ دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اچدنییکاکیاوگن یھونبایئسجںیمدمحمر اؽاہللاکشقناھتافرآپیلصاہلل ہیلعفملسےنرفام اوکیئآدیمریمیاساوگن یھےک
شقنیکرطحاینپاوگن یھرپشقنہنونباےئافربجآپیلصاہللہیلعفملساساچدنییکاوگن یھوکےتنہپےھتوتاسےکےنیگنوکاینپ
یلیھتہیکرطػرکایلرکےتےھتافریہیاوگن یھیھتوجہکبیقیعمےکاہھتےسبارسیںیمرگیئگیھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق دمحم نب ابعد انب ایب رمع ایب رکب ایفسؿ ،انب ہنییع اویب نب ومٰیس انعف انب رمع رضحت انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکاچدنییکاوگن یھافراسرپدمحمر اؽاہللےکشقنافرآپیلصاہللہیلعفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےکافلخءاکاساوگن یھےکےننہپےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 981

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خ ٕ٠ب ٩ہظا ٦ابوربیٍ ًتکی ح٤از یحٌی ح٤از ب ٩زیس ًبساٌٟزیز ب ٩ػہیب ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت
ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخبَرََ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َخُ ٠
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔ ٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ٢

ض إنِّٔی َّات َد ِذ ُت َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َو َن َ٘ ِظ ُت ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ ٓ ًََل یَ ِِ ُ٘ ٨ع أَ َح ْس ًَل َی َن ِ٘ ٔظطٔ
اہللٔ َو َٗا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ

ییحینبییحی،فلخنباشہؾاوبرعیبعتکیامحدییحیامحدنبزدیدبعازعلسینببیہصاسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنب
امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن اچدنی یک اکی اوگن یھ ونبایئ سج ںیم دمحم ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملساکشقناھت افرآپ یلصاہللہیلعفملسےنولوگں ےسرفام اہکںیمےناچدنییکاوگن یھونبایئےہافرںیمےناساوگن یھ

ںیمدمحمر اؽاہللاکشقنونبا اےہوتوکیئآدیماسیکرطحاینپاوگن یھرپشقنہنونباےئ۔

رافی  :ییحی نب ییحی ،فلخ نب اشہؾ اوبرعیب عتکی امحد ییحی امحد نب زدی دبعازعلسی نب بیہص اسن نب امکل ،رضحت اسن ریض اہلل
اعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکاچدنییکاوگن یھافراسرپدمحمر اؽاہللےکشقنافرآپیلصاہللہیلعفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےکافلخءاکاساوگن یھےکےننہپےک
ایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 982

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١وأَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َک فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ادمح نب لبنح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اامسلیع انب ہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ نکیلاسدحثیںیمدمحمر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےکاافلظںیہنںیہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،الیعمسانبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ع
یبنیلصاہللہیلعفملساکاوگن یھونباےنےکایبؿںیمبجآپیلصاہللہیلعفملس ج...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاوگن یھونباےنےکایبؿںیمبجآپیلصاہللہیلعفملسمجعفاولںیکرطػطخےنھکلاکارادہرفامےت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 983

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ،ب٣ ٩اٟک حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ْقؤ َُ٪
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َرا َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یِٜت َُب إلٔ َی ُّ
اٟزوَٗ ٔ ٦ا ََٗ ٢اُٟوا إُٔ َّ ٧ض ََِّ ٥ل َي ِ َ
َ ٔ ٛتا ّبا إ ٔ ََّّل َِ ٣دتُو ّ٣ا َٗا َََّ ٓ ٢ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی بَ َیا ٔؿطٔ فٔی َیسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِ٘ ُظ ُط َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ

دمحمنبینثم،انباشبرینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسن،نبامکلرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبج
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن ابداشہ رفؾ وک طخ ےنھکل اک ارادہ رفام ا وت احصہب ےن رعض ایک ہک فہ اس طخ وک رہم دےھکی ریغب ںیہن زپںیھ
ےگرافیےتہکںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناچدنییکاکیاوگن یھونبایئوگ اہکںیمر اؽاہللےکاہھتابمرکںیماب
یھباساوگن یھیکدیفسیدھکیراہوہںاساوگن یھاکشقندمحمر اؽاہللاھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسن،نبامکلرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاوگن یھونباےنےکایبؿںیمبجآپیلصاہللہیلعفملسمجعفاولںیکرطػطخےنھکلاکارادہرفامےت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 984

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪أَ َرا َز أَ َِ ٪یِٜت َُب إلٔ َی ا َِ ٌَ ٟح َٔٔ٘ٓ ٥ی َُ َٟ ١ط إ ٔ َّ ٪ا َِ ٌَ ٟح َََّ ٥ل َي ِ٘ َبَ ُ٠
کَ َ
و ٪إ ٔ ََّّل َ ٔ ٛتا ّبا ًََِ ٠یطٔ َخا َت َْٓ ٥ا ِػ َل ََ ٍَ ٨خا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٗا ََٛ ٢أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ

إلٔ َی بَ َیا ٔؿطٔ فٔی یَ ٔسظ ٔ
دمحم نب ینثم،اعم ذ نب اشہؾ اوباتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک بج اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےن مجع فاولں یک رطػ طخ ےنھکل اک ارادہ رفام ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ ہک مجع فاےل ریغب رہم ےک طخ وک وبقؽ ںیہن
رکےتوتآپیلصاہللہیلع فملسےناچدنییکاکیاوگن یھونبایئرافیےتہکںیہوگ اہکںیمابیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاہھت
ابمرکںیماساوگن یھیکدیفسیدھکیراہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾاوباتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکاوگن یھونباےنےکایبؿںیمبجآپیلصاہللہیلعفملسمجعفاولںیکرطػطخےنھکلاکارادہرفامےت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 985

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ٧وح بٗ ٩یص اخیہ خاٟس بٗ ٩یص ٗتازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَ َ٨ا ُ ٧و ُح بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ َخأ ٔ ٟس بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َّ
وَ ٔ ٛ ٪تا ّبا إ ٔ ََّّل ب ٔ َدا َت ََٕ ٓ ٥ؼاَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َص َواَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َٓ٘ٔی َ ١إُٔ َّ ٧ض ََِّ ٥ل َي ِ٘ َبَ ُ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َرا َز أَ ِ ٪یَِٜت َُب إلٔ َی َ ِ ٔ ٛ
رسی َو َٗ ِی َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َح ُِ َ٘ ٠ت ُط ٓ َّٔـ ّة َو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ
خہض
رصننبیلع میونحنبسیقاہیخاخدلنبسیقاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن

رسکیافررصیقافراجنیشیکرطػطخےنھکلاکارادہرفام اوتآپیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکایگہکفہولگ ریغبرہمےگلطخوکوبقؽ
ںیہنرکےتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیاوگن یھونبایئسجاکہلھچاچدنیاکاھتافراسںیمدمحمر اؽاہللاکشقناھت۔
خہض
رافی  :رصننبیلع میونحنبسیقاہیخاخدلنبسیقاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنایھٹںکنیھپدےنیےکایبؿںیم۔...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اوگنایھٹںکنیھپدےنیےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 986

راوی  :ابوً٤زا٣ ٪ح٤س ب ٩جٌرف ،ب ٩زیازابزاہی ،٥اب ٩سٌس اب ٩طہاب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط
رف بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
اض ا َِ ٟد َوات ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ورٔ َٕ٠َٓ ٚب ٔ ُشو ُظ
َص فٔی َی ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚی ِو ّ٣ا َواح ّٔسا َٗا َََ ٓ ٢ؼ َ ٍَ ٨اُ ٨َّ ٟ
أَ ِب َ َ
اض َخ َوات َُٔ ٤ض ِ٥
َرط َح اُ ٨َّ ٟ
َرط َح أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت َُ ٤ط ٓ َ َ
ٓ ََ

اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج ،نب ز اداربامیہ ،انب دعس انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم اکی دؿ اچدنی یک اوگن یھ دیھکی رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ بس ولوگں ےن اچدنی یک
اوگنایھٹں ونبایئ افر رھپ اؿ وک نہپ ایل وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اوگن یھ کنیھپ دی وت رھپ ولوگں ےن یھب اینپ اوگنایھٹں کنیھپ

دںی۔
رافی  :اوبرمعاؿدمحمنبرفعج،نبز اداربامیہ،انبدعسانباہشبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اوگنایھٹںکنیھپدےنیےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 987

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ررضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اب ٩جزیخ ،زیاز اب ٩طہاب حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔ َیا ْز أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
رطبُوا
اض ِ
َ٣إ ٔ ٟک أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َرأَی فٔی یَ ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚی ِو ّ٣ا َواح ّٔسا ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اؿ َ َ
اض َخ َوات َُٔ ٤ض ِ٥
َرط َح اُ ٨َّ ٟ
َرط َح أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت َُ ٤ط ٓ َ َ
ا َِ ٟد َوات ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ورٔ َٕ٠َٓ ٚب ٔ ُشوصَا ٓ َ َ

دمحمنبدبعاہللنبریمنریضاہللاعتٰیلہنع انبرججی،ز ادانباہشبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسربخدےتیںیہہک
اوہنں ےن اکی دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم اچدنی یک اوگن یھ دیھکی رھپ ولوگں ےن یھب اچدنی یک
اوگنایھٹںونبارکنہپںیلیبنیلصاہللہیلعفملسےناینپاوگن یھکنیھپدیوتولوگںےنیھباینپاوگنویھٹںوککنیھپد ا۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمنریضاہللاعتٰیلہنعانبرججی،ز ادانباہشبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اوگنایھٹںکنیھپدےنیےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 988

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رکًِ ٦م ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،حرضت اب ٩جزیخ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رکٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ہبقعنبہمرؾیمعاوباعمص،انبرججی،رضحتانبرججیےسایسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ہبقعنبہمرؾیمعاوباعمص،انبرججی،رضحتانبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنییکاوگن یھافریشبحہنیگناکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اچدنییکاوگن یھافریشبحہنیگناکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 989

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ً ،بساہلل ب ٩وہبَ٣ ،صی یو٧ص ب ٩یزیس اب ٩طہاب ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٩
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َص ُّی أَ ِخبَرَنٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
وب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَُّ ٓ ٪ؼ ُط َح َب ٔظ ًّیا
اَ ٪خا َت َُ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ورٔ َٕ ٚوک َ َ
َ٣إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ییحی نب اویب ،دبعاہلل نب فبہ ،رصمی ویسن نب سیدی انباہشب اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاوگن یھاچدنییکیھتافراساکہنیگناک اکاھت۔
رافی  :ییحینباویب،دبعاہللنبفبہ،رصمیویسننبسیدیانباہشباسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اچدنییکاوگن یھافریشبحہنیگناکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 990

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،باز ب٣ ٩وسی ،ك٠حہ ب ٩یحٌی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ك َ َِ ٠ح ُة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوص َُو اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی ث ُ َّ ٥اٟزُّ َرق ٔ ُّی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَبَّازُ بِ َُ ٣ُ ٩
ا٪
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ب ٔ َص َخا َت ََّٔ ٓ ٥ـ ٕة فٔی َیٔ٤یٔ٨طٔ ٓ ٔیطٔ ٓ ٌَّؽ َح َبش ٌّٔی ک َ َ
َٓ ١ؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی ََّٔ ٛطُ
َی ِح ٌَ ُ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ابعد نب ومیس،ہحلط نب ییحی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن اچدنی یک اوگن یھ اےنپ داںیئ اہھت ںیم  ینہ یھت سج ںیم ہشبح اک ہنیگن اھت اوگن یھ ےتنہپ فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس اک
ہنیگناینپیلیھتہیکرخیکرطػرکےتیلےھت۔

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ابعدنبومیس،ہحلطنبییحی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اچدنییکاوگن یھافریشبحہنیگناکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 991

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی اویص ،س٠امی ٪ب ٩بًل ،٢یو٧ص ب ٩یزیس حرضت یو٧ص ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕ ٩ِ ًَ ٢یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
رح ٕب َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ كَ َِ ٠ح َة بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب ایب افسی ،امیلسؿ نب البؽ ،ویسن نب سیدی رضحت ویسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب سیدی ےس ایس دنس ےک
اسھتہحلطنبییحییکدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگ ےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنبایبافسی،امیلسؿنبالبؽ،ویسننبسیدیرضحتویسننبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابںیئاہھتیکیلگنھچںیماوگن یھےننہپےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
ابںیئاہھتیکیلگنھچںیماوگن یھےننہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 992

راوی  :ابوبرک ب ٩خًلز باہلیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ ٩خ ًَّلز ٕا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رسی
اَ ٪خا َت ُ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص ٔذظ ٔ َوأَ َط َار إلٔ َی ا ِٟد ٔ ِٔ ٔ ٨
کَ َ
َص َٔ ٩ِ ٣یسٔظ ٔا ُِ ٟی ِ َ
اوبرکب نب الخد ابیلہ ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب ہملس اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ابںیئ اہھت یک یلگنھچ یک
رطػااشرہایکافررفام اہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکاوگن یھاسںیموہیتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبالخدابیلہ،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیطسافراسےکرباربفایلام یلںیماوگن یھےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
فیطسافراسےکرباربفایلام یلںیماوگن یھےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 993

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوَکیب اب ٩ازریص ابَ ٩کیب اب ٩ازریص ًاػ ٥ب ٩ک٠یب ،ابوبززہ ،حرضت ًلی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو َُکیِبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ َّ
ٔیص َٗا َ٢
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
َ
اػ َ ٥بِ َ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔی َي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ ِج ٌَ ََ ١خا َت ِٔم فٔی َص ٔذظ ٔأَ ِو
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ٔ

َ
اب
یضا َ ٥َِ ٟی ِسرٔ ًَ ٔ
اػ ْ ٥فٔی أَ ِّی اِّ ٟث َِ ٨تْ ِ ٔن َوَ َ ٧ضانٔی ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ًَ ُِ ٩جُ٠و ٕ
َّأًٟی َتَ ٔ ٠
ض ًَل َی ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ َٗا ََٓ ٢أ َّ٣ا ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َٓث ٔ َی ْ
َُ ٣ـ َّْ ٌَ ٠ة یُ ِؤتَی ب ٔ َضا َِٔ ٣ٔ ٩ِ ٣ص َو َّ
اٟظأَ ٓ ٔ ٦یضا ٔط ِب ُط ََ ٛذا َوأَ َّ٣ا ا َِ ٤َ ٟیاثٔزُ َٓظَ ِی ْئ کَاِ َ ٧ت َت ِح ٌَُ ُ٠ط اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ٔ ٟبُ ٌُو َٟت ٔضًَٔ َّ٩ل َی اٟزَّ ِح ٔ١
َ

کَا َِ َ٘ ٟلائ ٕٔٔ اِلِ ُ ِر ُج َوا ٔ٪

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبیانبادرسیانبرکبی انبادرسیاعمصنببیلک،اوبربدہ ،رضحتیلعریضاہلل اعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم عنم رفام ا ہک ںیم اس ام یل  ا اس ےک اسھت فایل ام یل ںیم اوگن یھ ونہپں
رافیاعمصوکولعمؾ ںیہن ہک وکیسندفاایلگنںںیہ ہکےھجم آپ ےن عنمرفام اقسیڑپکا ےننہپ ےس افرریمشیزنیوپوشں رپ ےنھٹیبےس افر

اوہنںےناہکہکقسیوترھگےکفہڑپکےںیہوجرصمافراشؾےسآےتںیہافرزنیوپشفہںیہہکوجتورںیتاجکفںرپاےنپاخفدنفں
ےکےئلاھچبیتںیہاروجایئاچدرفںیکرطح۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبیانبادرسیانبرکبیانبادرسیاعمصنببیلک،اوبربدہ،رضحتیلعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
فیطسافراسےکرباربفایلام یلںیماوگن یھےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 994

٣وسی سے روایت ےہ رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن
راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یب اب ٩ابو٣وسی حرضت اب ٩ابی
ٰ
حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩ابِ َِٕ ٩لَبٔی َُ ٣
وسی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًًَّ ٔ ٠یا ٓ ََذ َ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
انبایبرمعایفسؿ،اعمصنب بیلکانباوبومیسرضحتانبایبومٰیسےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیمےنرضحتیلعریضاہلل
اعتٰیلہنعےسانسرھپیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبا یبرمعایفسؿ،اعمصنب بیلکانباوبومیس رضحتانبایبومٰیس ےسرفاتی ےہرفامےتںیہہک ںیم ےنرضحت یلع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
فیطسافراسےکرباربفایلام یلںیماوگن یھےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 995

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ابوبززہ ًلی ب ٩ابی كًلب حرضت ابوبززہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ب ُ ِز َز َة
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی أَ ِو َ َ ٧ضانٔی َي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

انبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اعمصنببیلکاوبربدہیلعنبایبالطبرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم
ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا  ا ےھجم عنم رفام ا رھپ
ذموکرہدحثییکرطحلقنرفامیئ۔
رافی  :انبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اعمصنببیلکاوبربدہیلعنبایبالطبرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
فیطسافراسےکرباربفایلام یلںیماوگن یھےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 996

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابواَّلحوؾً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ،ابوبززہً ،لی حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َ َ ٧ضانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ؾ ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
َ َ
یضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ َت َد َّت َ ٥فٔی إ ٔ ِػ َبعٔی َص ٔذظ ٔأَ ِو َص ٔذظ ٔ َٗا ََٓ ٢أ ِو َ٣أ إلٔ َی ا ُِ ٟو ِس َلی َو َّأًٟی َتَ ٔ ٠
ییحینبییحی،اوباالوحص،اعمصنببیلک،اوبربدہ،یلعرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہرضحتیلع
ریضاہللاعتٰیلہنعےندرایمینافراسےکرباربفایلام یلیکرطػااشرہایکافررفام اہکر اؽاہللےنےھجماسام یلںیماوگن یھےننہپ

ےسعنمرفام اےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباالوحص،اعمصنببیلک،اوبربدہ،یلعرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجایتںےننہپےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
وجایتںےننہپےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 997

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن  ١ٌ٘٣ابی زبْر جابز

َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی َُزِ َوة َُٕزَ ِوَ٧اصَا ا ِس َتِٜثٔرُوا ٔ ٩ِ ٣اٌَ ٨ِّ ٟا َٔٓ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََّ ١ل َیزَا َُ ٢راّ ٔ ٛبا َ٣ا اَ ِ ٧ت ٌَ َ١

ہملسنب بیبشنسحنبانیعلقعمایبزریباجربےسرفاتیےہرفامےتںیہہکمہاکیزغفہںیمےئگاسزغفہںیمںیمےنیبنیلص
اہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکارثک افاقتوجایتں ےنہپراہرکفویکہکن بجکتآدیموجایتںےنہپراتہےہ وتفہ  اارےکمکح
ںیمراتہےہ۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمایبزریباجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیتےتنہپفتقےلہپداںیئاپؤںافرااترےتفتقےلہپابںیئاپؤںےکاابحتسبافرای...

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
وجیتےتنہپفتقےلہپداںیئاپؤںافرااترےتفتقےلہپابںیئاپؤںےکاابحتسبافراکییہوجیتںیمےنلچیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 998

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩سًل ٦ج٤هی ربیٍ ب٣ ٩ش٣ ٥٠ح٤س ب ٩زیاز ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ًَّلٕ ٦ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّٕ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا اَ ِ ٧ت ٌَ َ ١أَ َح ُس َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی ِب َسأِ بٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َوإٔذَا َخ ََ ٠ِ َٓ ٍَ ٠ی ِب َسأِ ب ٔ ِّ
اٟظ َ٤ا َٔ ٢و ِٟیُ ُِ ٠ِ ٌٔ ٨ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا أَ ِو

َ ٔ ٟی ِدُ ٌَِ ٠ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا
دبعارلنمحنبمالؾیحمجرعیب نبملسمدمحمنبز اداوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملسےن
رفام ابج مںیم ےس وکیئآدیموجیتےنہپوتاےساچک ےہکفہےلہپداںیئاپؤںںیمےنہپ افربجوکیئوجیتااترےوتابںیئاپؤں ےس
ےلہپااترےافردفونںوجایتںےنہپرےھک ادفونںوجایتںااتردے۔
رافی  :دبعارلنمحنبمالؾیحمجرعیبنبملسمدمحمنبز اداوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
وجیتےتنہپفتقےلہپداںیئاپؤںافرااترےتفتقےلہپابںیئاپؤںےکاابحتسبافراکییہوجیتںیمےنلچیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 999

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َی ِٔ ٤ع أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َن ٌِ َٕ ١واح َٔسة ٕٟٔیُ ُِ ٠ِ ٌٔ ٨ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا أَ ِو َ ٔ ٟی ِدُ ٌَِ ٠ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا

ییحینبییحی،امکل،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیم
ےسوکیئآدیماکییہوجیتنہپرکہنےلچدفونںوجایتںےنہپرےھک ادفونںوجایتںااتردے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
وجیتےتنہپفتقےلہپداںیئاپؤںافرااترےتفتقےلہپابںیئاپؤںےکاابحتسبافراکییہوجیتںیمےنلچیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1000

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب ٩ازریص ،اً٤ع ،ابورزی ٩ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ حرضت ابورزی٩
ٰ

َّ
ٔیص ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
یَٗ ٩ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َکیِبٕ َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
و ٪أَنِّی أَ ِٔ ٛذ ُب ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َرض َب ب ٔ َی ٔسظ ٔ ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت َح َّسث ُ َ
ََ
َخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ َ َ
َ ٔ ٟت ِض َت ُسوا َوأَ ٔؿ َّ ١أَ ََّل َوإنِّٔی أَ ِط َض ُس ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا ا ِن َ٘ َل ٍَ ٔط ِش ٍُ أَ َح ٔس ًََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ ِٔ ٤ع فٔی
َخی َحًَّی ي ُِؼَ ٔ ٠ح َضا
اِلِ ُ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبادرسی،اشمع،اوبرزنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرزنیےسرفاتیےہہکرضحت
اوبرہریہامہریرطػرشتفیالےئوتاوہنںےناینپ اشیپینرپاانپاہھتابمرک امررکرفام اونس مولگایبؿرکےتوہہکںیمر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ اتہک وہں اتہک  م دہاتی  اہتف وہاجؤ افر ںیم رمگاہ وہ اجؤںآاگہ روہ ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکبج مںیمےسیسکآدیمیکوجیتاک ہمسوٹٹاجےئوتفہدفرسیوجیتںیمہنےلچ
بجکتہکاسوجیتوککیھٹہنرکفاےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبادرسی،اشمع،اوبرزنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرزنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
وجیتےتنہپفتقےلہپداںیئاپؤںافرااترےتفتقےلہپابںیئاپؤںےکاابحتسبافراکییہوجیتںیمےنلچیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1001

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ًلی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابورزی ٩ابوػاٟح ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
یَ ٩وأَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟى َی
یلعنبرجحدعسییلعنبرہسم،اشمع،اوبرزنیاوباصحلاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسذموکرہدحثییک

رطحرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسییلعنبرہسم،اشمع،اوبرزنیاوباصحلاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہڑپکےںیمامصافراابتحءیکاممتعنےکایبؿںیم۔...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اکییہڑپکےںیمامصافراابتحءیکاممتعنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1002

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
 ١بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ أَ ِو یَ ِ٤ش َٔی فٔی َن ٌِ َٕ ١واح َٔسة ٕ َوأَ َِ ٪ي ِظ َت ١َ ٔ٤اٟؼَّ َّ٤ا َئ َوأَ َِ ٪ی ِح َت ٔي َی فٔی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس کَا ٔطّٔا ًَ ِ٩
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ َِ ٪یأِک ُ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
َ ِرف ٔجطٔ
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ابت
ےسعنمرفام اہکآدیماےنپابںیئاہھتےس اھکےئ افہاکی یہوجیتںیمےلچافرامصےنہپافراکییہڑپکےںیماابتحء ےسعنمرفام ا
اساحؽںیمہکاسیکرشاگمہلھکاجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،زریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اکییہڑپکےںیمامصافراابتحءیکاممتعنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1003

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص زہْر ابوزبْر ،جابز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا ا ِن َ٘ َل ٍَ
ٕ َواح ٔ ٕس َو ََّل یَأِک ُ ِ١
ٔط ِش ٍُ أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ ِو َ ٩ِ ٣ا ِن َ٘ َل ٍَ ٔط ِش ٍُ َن ٌِٔ٠طٔ ٓ ًََل یَ ِٔ ٤ع فٔی َن ٌِ َٕ ١واح َٔسة ٕ َحًَّی ي ُِؼٔ٠حَ ٔط ِش ٌَ ُط َو ََّل یَ ِٔ ٤ع فٔی ُخ ٕ ٓ
بٔ ٔظ٤أٟطٔ َو ََّل َی ِح َت ٔيی ب ٔ َّ
ٕ اٟؼَّ َّ٤ا َئ
اٟث ِو ٔب ا َِ ٟواح ٔ ٔس َو ََّل یَ َِ ٠تحٔ ِ
َ
ادمح نب وی سن زریہ اوبزریب ،اجرب ،ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملسےنرفام ارضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہکںیمےنر اؽاہللوکرفامےتوہےئانسہکبج مںیمےسیسکآدیماک
 ہمسوٹٹاجےئ وتفہاکی یہ وجیتنہپرکہنےلچ بجکتہکاینپاسوجیت ےک ہمس وک کیھٹہنرکاےلافر اکی یہ ومزہنہپ رک ہن
ےلچافراےنپابںیئاہھتےسہناھکےئافرہنیہاکیڑپکےںیماابتحءرکےافرہنیہاکیڑپکےامصءےکوطررپہنےنہپ۔
رافی  :ادمحنبویسنزریہاوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اکییہڑپکےںیمامصافراابتحءیکاممتعنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1004

راوی ٗ :تیبہ ٟیث ،اب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َخی َوص َُو ُِ ٣ش َتِٕٙ ٠
ئ َو ٔاَّل ِحت َٔبا ٔ
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِطت َٔ٤ا ٔ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ئ فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َوأَ َِ ٪ی ِز َٓ ٍَ اَّ ٟز ُج ُ
 ١إ ٔ ِح َسی رٔ ِجَِ ٠یطٔ ًَل َی اِلِ ُ ِ َ

ًَل َی هَ ِضزٔظ ٔ
ہبیتق ثیل ،انب رحم ،ثیل ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی یہ
ڑپکے وک اسرے مسج رپ ٹیپل ےنیل افر اکی ڑپکے ںیم اابتحء رکےن افر تچ ٹپل رک اکی اٹگن وک دفرسی اٹگن رپ ر ےنھ ےس عنم
رفام اےہ۔
رافی  :ہبیتقثیل،انبرحم،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اکییہڑپکےںیمامصافراابتحءیکاممتعنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1005

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩حات ،٥اسحا ٚاب ٩حات٣ ، ٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ٩

ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِٔ ٤ع فٔی َن ٌِ َٕ ١واح ٔ ٕس
اس َت ِِ َ٘ ٠ی َت
ک َو ََّل َت ِظ َت ١ِ ٔ٤اٟؼَّ َّ٤ا َئ َو ََّل َت َـ ٍِ إ ٔ ِح َسی رٔ ِجَِ ٠ی َ
َو ََّل َت ِح َت ٔب فٔی إ ٔ َزا ٕر َواح ٔ ٕس َو ََّل َتأِک ُ ِ ١بٔ ٔظ َ٤اَ ٔ ٟ
َخی إٔذَا ِ
ک ًَل َی اِلِ ُ ِ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب اح م ،ااحسؼ انب اح م  ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی وجیت نہپ رک تم ولچ افر اکی ازار ںیم اایتحط ہن رک افر اےنپ
ابںیئاہھتےسہناھکافراکییہڑپکااسرےمسجرپہنٹیپلافرتچٹیلرکاکیاٹگنوکدفرسیاٹگنرپہنرےھک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنباح م،ااحسؼانباح م،دمحمنبرکب،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اکییہڑپکےںیمامصافراابتحءیکاممتعنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1006

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور روح بً ٩بازہ ًبیساہلل اب ٩اخ٨ص ابی زبْر جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی اِلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔ
َخی
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ِش َت َِّ َ ْٔ٘٠ن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛث ُ ََّ ٥ي َـ ٍُ إ ٔ ِح َسی رٔ ِجَِ ٠یطٔ ًَل َی اِلِ ُ ِ َ
ااحسؼنبوصنمر رفحنبابعدہدیبعاہللانباسنخایبزریباجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوکیئآدیمتچٹیلرکاکیاٹگنوکدفرسیاٹگنرپہنرےھک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمررفحنبابعدہدیبعاہللانباسنخایبزریباجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تچٹیلرکدفونںاپؤںںیمےساکیوکدفرسےرپر ےنھیکاابتحےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
تچٹیلرکدفونںاپؤںںیمےساکیوکدفرسےرپر ےنھیکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1007

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب  ،حرضت ًباز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥طٔ أَُ َّ ٧ط َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َخی
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ش َت ِّ ٔ ٘٠یا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوا ٔؿ ٌّا إ ٔ ِح َسی رٔ ِجَِ ٠یطٔ ًَل َی اِلِ ُ ِ َ

ییحی نبییحی ،امکلانباہشب ،رضحتابعدریضاہللاعت ٰیلہنع اےنپ اچچےسرفاتی رکےتںیہہکاوہنںےنر اؽ اہللیلصاہللہیلع
فملسوکدجسمںیمتھچرپےٹیلوہےئاساحؽںیمداھکیہکآپےناکیاٹگندفرسیاٹگنرپریھکوہیئیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانباہشب،رضحتابعدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
تچٹیلرکدفونںاپؤںںیمےساکیوکدفرسےرپر ےنھیکاابتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1008

راوی ً :بساٟززا ،ٚیحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابً ٩یی٨ہ ابوكاہز
رح٠٣ہ اب ٩وہب ،یو٧ص اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗاَّلَ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ

دبعارلزاؼ،ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ہنییع اوباطرہ رحہلم انب فبہ ،ویسن
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح اؿ اسری دنسفں ےک اسھت رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی
لقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعارلزاؼ ،ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ہنییع اوباطرہ رحہلم انب
فبہ،ویسنااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکےئلزرفعاؿںیمرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ

رمدفںےکےئلزرفعاؿںیمرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1009

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربیٍ ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،یحٌی ح٤از ب ٩زیس ح٤س ًبساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢یَ ِحٌ َی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رف َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز
ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اَّ ٟتزَ ًِ ُ ٔ

َي ٌِىٔی ٔ ٟرلِّ َجا ٔ٢
ییحی نب ییحی ،اوبرعیب ہبیتق نب دیعس ،ییحی امحد نب زدی دمح دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس ےنزرفعاؿںیمراگنوہاابلسےننہپےسعنمرفام ارضحت ہبیتقامحد ےسلقن رکےتوہےئےتہکںیہ ینعی
رمدفںےکےئل۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبہبیتقنبدیعس،ییحیامحدنبزدیدمحدبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
رمدفںےکےئلزرفعاؿںیمرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1010

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوَکیب اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب  ،حرضت
ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١وص َُو ابِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو ُ َ
َّ
َّ
١
رف اَّ ٟز ُج ُ
ًُ ََّ ٠ی َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ َتزَ ًِ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،انب ریمن ،اوبرکبی اامسلیع انب ہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص  ،رضحت اسن ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناسابتےسعنمرفام اہکرمدزرفعاؿاگلےئڑباھےپ
ںیمزردرگن ارسخرگنےکاسھت.
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحب،انبریمن،اوبرکبیالیعمسانبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریض

اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضخبرکےنےکاابحتسبےکافرایسہرگنےکاضخبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اضخبرکےنےکاابحتسبےکافرایسہرگنےکاضخبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1011

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ابوزبْر ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أتُ َٔی بٔأبَٔی ُٗ َحا َٓ َة أَ ِو َجا َئ ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ أَ ِو یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ
اٟث َِأ ٦أَ ِو َّ
َّ ١
اٟث َِا َ٣ةٔ َٓأ َ ََ ٣ز أَ ِو َٓأ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ إلٔ َی ن َٔشائٔطٔ َٗا ََُِّْ ٢رُوا صَ َذا بٔظَ ِی ٕئ
َو َرأِ ُس ُط َوِ ٔ ٟح َی ُت ُط ِٔ ٣ث ُ
ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہرفامےتںیہہکرضحتاوباحقہفحتفہکمفاےلاسؽ احتفہکمےکدؿالےئےئگ
 ا وخد آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ اؿ ےک رس افر داڑیھ ماغؾ  ا غاہم اھگس یک رطح دیفس یھت آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےناؿیکتوروتںوکمکحرفام اہکابولںیکدیفسیوکیسکزیچےسدبؽدف۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اضخبرکےنےکاابحتسبےکافرایسہرگنےکاضخبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1012

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب ،اب ٩جزیخ ،زبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أتُ َٔی بٔأبَٔی ُٗ َحا َٓ َة َی ِو َ٦
َٓ ِتحٔ ََ َّٜ٣ة َو َرأ ِ ُس ُط َوِ ٔ ٟح َی ُت ُط ک َ َّ
اؿا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُِّّْ ٥َ ٠رُوا َص َذا بٔظَ ِی ٕئ َوا ِجتَٔ٨بُوا َّ
اٟش َوا َز
اٟث َِا َٔ ٣ة بَ َی ّ
اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،انب رججی ،زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ حتف ہکم ےک دؿ رضحت
اوباحقہف اس احؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم الےئ ےئگ ہک اؿ ےک رس افر داڑیھ ےک ابؽ غاہم اھگس یک رطح دیفس
ےھتوتر اؽاہللےنرفام ااسدیفسیوکیسکافرزیچےکاسھتدبؽدفنکیلایسہرگنےسوچب۔

رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،انبرججی،زریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرےنگنںیموہیدیکاخمتفلرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اببرےنگنںیموہیدیکاخمتفلرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1013

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،یحٌی سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،ابوس٤٠ہ س٠امی ٪ب٩
يشار حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َخ َ
ِاْل َ ُ

وَ َٓ ٪دأُ ٔ ٟوص ُِ٥
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ََّل َي ِؼبُ ُِ َ

ییحی نبییحی،اوبرکب نبایب ہبیش،رمعفاندقزریہ نبرحب ،ییحی ایفسؿ نبہنییع،زرہی،اوبہملس امیلسؿ نباسیررضحت اوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اوہیدفاصنریںیہنرےتگنوت ماؿیکاخمتفلرکف۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،ییحی ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اوبہملس امیلسؿ نب اسیر رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیمک...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1014

راوی  :سویس ب ٩سٌیس ًبساٌٟززیز ب ٩ابی حاز ٦ابوس٤٠ہ ًبساٟزح ٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت
ِک َّ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟشا ًَ ُة َوَ ٥َِ ٟیأِتٔطٔ َوفٔی
اٟش ًَل ٦فٔی َسا ًَ ٕة َیأِت ٔیطٔ ٓ َٔیضا َٓ َحائ َ ِت تَٔ ٠
َوا ًَ َس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠جبِرٔی ُ

رسیزٔظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة
ٕ اہللُ َو ًِ َس ُظ َو ََّل ُر ُسُ ُ٠ط ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت َٓإٔذَا ٔج ِز ُو ک َ ِ٠بٕ َت ِح َت َ ٔ
یَ ٔسظ ٔ ًَ ّؼا َٓأ َ َِ٘ ٟا َصا ٔ ٩ِ ٣یَ ٔسظ ٔ َو َٗا َ٣َ ٢ا یُ ِدُ ٔ ٠
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََ٣ی َز َخ ََ ١ص َذا ا ِٟکَُِ ٠ب َصاصُ َ٨ا َٓ َ٘اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا َز َریِ ُت َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
َخ َد َٓ َحا َئ ٔجبِرٔی ُ
َک ََٓ ٥َِ ٠تأ ِ ٔ
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ کَِْ ٠ب َو ََّل ُػ َور ْة
َو َس ََّ ٥َ ٠وا ًَ ِس َتىٔی َٓ َحَِ ٠ش ُت َ ٟ
ا ٪فٔی بَ ِیت َٔک إَّٔ٧ا ََّل ِ َ ٧س ُخ ُ
ت َٓ َ٘ا ٌََ ٨َ ٣َ ٢ىٔی ا ِٟکَُِ ٠ب َّأ ٟذی ک َ َ
 ادینبدیعسدبعارعلزسینبایباحزؾاوبہملسدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرضحتربجالیئےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساکیفتقںیمآےناکفدعہایکبجفہفتقآ اوترضحتربجالیئےنآپیلصاہللہیلعفملسےک
اہھتابمرک ںیماکیزکلی دیھکیآپیلصاہللہیلعفملس ےناےنپاہھتابمرکےسفہ زکلییکنیھپافررفام ااہللاعتیلاےنپفدعہ ےک
الخػںیہنرکات رھپآپیلص اہللہیلعفملس ےناد راد ر داھکیوتتخت ےک ےچیاکی ےتک ےکےلپ رپرظنرہھٹیآپ یلصاہلل ہیلع
فملسےنرفام ااےاعہشئ ہیاتکاہیںبکدالخوہاوترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکاہللیکمسقںیمںیہناج یتآپ
یلصاہللہیلعفملسےکمکحےکاطمقبفہاتکابرہاکنؽد اایگوتایسفتقرضحتربجالیئ آےئگ ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
آپےنھجمےسفدعہایکاھتافرںیمآپےکااظتنرںیماھٹیبراہنکیلآپںیہنآےئوترضحتربجیےنرفام اےھجماسےتکےنرفاک
وجآپہیلعاالسلؾےکرھگںیماھتویکہکنمہاسرھگںیمدالخںیہنوہےتہکسجرھگںیمےتکافروصتریںیوہں۔
رافی   :ادینبدیعسدبعارعلزسینبایباحزؾاوبہملسدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1015

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی٣ ،دزومی وہیب ابی حاز٦

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٕٔ ٦ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّٔ ٪جبِرٔی ََ ١و ًَ َس َر ُسو َ٢
ِ
َّ
َّ
َک ا َِ ٟحس َ
ٔیث َو ٥َِ ٟیُ َلوِّ ُِ ٟط ََ ٛت ِلؤی ٔ ١ابِ ٔ ٩أَبٔی َحازٕٔ ٦
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َِ ٪یأت َٔی ُط ٓ ََذ َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،یموفیم فبیہ ایب احزؾ اس دنس ےک اسھت رضحت اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربجالیئ ےن ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی فتق رپ آےن اک فدعہ ایک رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک نکیل اس ںیم اینت لیصفت ںیہن ینتج ہک

یلہپدحثیںیمیھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،یموفیمفبیہایباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1016

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،اب ٩سبا ،ٚابً ٩باض ،حرضت ٣ی٤و٧ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٩
ض َٗا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟشبَّا ٔ ٚأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
رک ُت
أَ ِخب َ َر ِتىٔی َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِػ َبحَ َی ِو ّ٣ا َوا ٔج ّ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ َ٘ ٟس ِ
است َ ِِ َ ٨

اَ ٪و ًَ َسنٔی أَ َِ ٪ی َِ٘ ٠انٔی َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ََٓ ٥َِ ٠ی َِ٘ ٠ىٔی أَ ََ ٦واہللٔ َ٣ا
َص ِی َئ َت َ
ک ُُ ٨ِ ٣ذ ا َِ ٟی ِوَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی َ ١ک َ َ

ک ث ُ ََّ ٥و َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔشطٔ ٔج ِز ُو ک َ ِ٠بٕ َت ِح َت ُٓ ِش َلا ٕن َ٨َ ٟا
ک ًَل َی ذََ ٔ ٟ
أَ ِخ ََٔ ٠ىٔی َٗا ََٓ ٢وَ ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َُ ٣ط ذََ ٔ ٟ
َخ َد ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َّ ٣
َ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط َٗ ِس َُ ٨ِ ٛت َو ًَ ِس َتىٔی أَ َِ ٪ت َِ٘ ٠انٔی
َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
ائ َٓ ََ ٨ـحَ َ٣کَاُ َ ٧ط َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٣سی ََ ٔ ٟ٘ی ُط ٔجبِرٔی ُ
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ کَِْ ٠ب َو ََّل ُػ َور ْة َٓأ َ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٓأ َ ََ ٣ز
ا َِ ٟبارٔ َح َة َٗا َ ٢أَ َج َِ ١و َل ٔ٨َّ ٜا ََّل ِ َ ٧س ُخ ُ
بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ًَل ٔب َحًَّی إُٔ َّ ٧ط َیأ ِ ُ٣زُ بٔ َ٘ ِت ٔ ١کَِٔ ٠ب ا َِ ٟحائ ٔٔم اٟؼَّ ِْٔر ٔ َو َیتِرُ ُک کََِ ٠ب ا َِ ٟحائ ٔٔم ا ِل َٜبْٔر ٔ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب ،انب ابسؼ ،انب ابعس ،رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی دؿ حبص وک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساخومشاخومشےھتںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیمآجحبصیہےسآپیلصاہللہیلعفملس
ےکرہچہادقسںیمدبتیلیدھکیریہوہںر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارضحتربجالیئےنآجراتھجمےسےنلماکفدعہایک
اھتنکیلفہےھجمےلمںیہناہللیکمسقاوہنںےنیھبکفدعہالخیفںیہنیکرھپاسرادؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسایسرطحرےہرھپ
آپیلصاہللہیلعفملسےکدؽںیماکیےتکےکےچباکایخؽآ اوجہکامہرےرتسبےکےچیاھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنوفراًاسوک
اکنےنل اک مکح رفام ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ابمرک ںیم اپین ےل رک اس ہگج رپ ڑھچک د ا بج اشؾ وہیئ وت رضحت
ربجالیئ الماقت ےک ےئل رشتفی ےل آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ربجالیئ ےس رفام ا آپ ےن زگہتش رات ھجم ےس
ےنلم اک فدعہ ایک اھت رضحت ربجالیئ ےن اہک اہں نکیل مہ اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم اتک افر وصتریںی وہں رھپ ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس دؿ حبص وک وتکں وک لتق رکےن اک مکح رفام ا اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وھچےٹ ابغ اک اتک لتق

رکےناکمکحدےد اافرڑبےابغےکےتکوکوھچڑد ا۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشب،انبابسؼ،انبابعس،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1017

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یحٌی اسح ،ٙحرضت ابوك٠حہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
ض ًَ ِ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِاْل َ َ

 ١ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ کَِْ ٠ب َو ََّل ُػ َور ْة
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِس ُخ ُ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقااحسؼنب اربامیہ،ییحیااحسؼ،رضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اسجرھگںیماتکافروصتریںیوہںاسںیمرفےتشدالخںیہنوہےت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقااحسؼنباربامیہ،ییحیاقحس،رضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1018

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہابً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابً ٩باض ،حرضت
ابوك٠حہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

١
بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا كَ َِ ٠ح َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َت ِس ُخ ُ
ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ کَِْ ٠ب َو ََّل ُػ َور ْة

اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسنانباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،انبابعس،رضحتاوبہحلطرفامےتںیہہکںیمےن
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہک سج رھگ ںیم اتک  ا وصتریںی وہں اسرھگ ںیم رفےتش
دالخںیہنوہےت۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسنانباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،انبابعس،رضحتاوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1019

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،یو٧ص ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ١
َکظ ٔاِلِ َ ِخ َب َار فٔی ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َوذ ٔ ِ ٔ
ااحسؼ نباربامیہ،دبع نبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ویسن،رضحتزرہیریض اہللاعتٰیلہنع ےساسدنس ےکاسھتویسنیک
رفاتییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ویسن،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1020

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،بْٜر ،برس ب ٩سٌیس ،زیس ب ٩خاٟس ،ابی ك٠حہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَب ٔی كَ َِ ٠ح َة َػاح ٔٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِ ٩ب ُ َِْٜر ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ

رس
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََّل َت ِس ُخ ُ
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َٗا َ ٢بُ ِ ْ
یب َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی
ث ُ َّ ٥ا ِط َتکَی َزیِ ْس َب ٌِ ُس َٓ ٌُ ِسَ٧ا ُظ َٓإٔذَا ًَل َی بَابٔطٔ ٔست ِ ْر ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ٌُ ٔ ٟب َ ِی ٔس اہللٔ ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ِّی َرب ٔ ٔ
اٟؼ َورٔ یَ ِو َ ٦اِلِ َ َّو َٔ٘ َٓ ٢ا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ أََ ٥َِ ٟت ِش ٌَِ ٤طُ ح ْٔ َن َٗا َ ٢إ ٔ ََّّل َرٗ ِّ٤ا فٔی ثَ ِو ٕب
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٥َِ ٟیُ ِدب ٔ ِرَ٧ا َزیِ ْس ًَ ُِّ ٩

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ریکب ،رسب نبدیعس ،زدی نب اخدل ،ایب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب رفامےت ںیہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلع فملس ےنرفام ارفےتشاسرھگ ںیمدالخ ںیہنوہےتسجرھگ ںیموصتریںیوہں رضحترسب ےتہکںیہ ہک
رھپھچکدونںدعبرضحتزدیامیبروہےئوتمہاؿیکایعدتےکےئلےئگوتمہےناؿےکدرفازےرپاکیرپدہزپاوہاداھکیہکسج
ںیم وصتری یھت رسب ےتہک ںیہہک ںیم ےن رضحت دبعاہللوخالین ےس وجہک رضحت ومیمہنریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہللہیلعفملس یک
زفہج رہطمہ ےک زری رپفرش ےھت اہک ہک ایک ںیمہ وخد رضحت زدی یہ ےن وصتری ےک ابرے ںیم ربخ ںیہن دی یھت وت رضحت دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکایکوتےناسفتقہیںیہنانساھتہکڑپکےےکشقنفاگنراسےسینثتسمںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،رسبنبدیعس،زدینباخدل،ایبہحلطریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1021

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر ب ٩اطخ ،برس ب ٩سٌیس ،زیس ب ٩خاٟس جہىی ،برسً ،بیساہلل خوَّلنی،
حرضت ابوك٠حہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
رس بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ ُط أَ َّ٪
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ب ُ ََ ِ ْٜر بِ َ ٩اِلِ َ َط ِّخ َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪بُ ِ َ

َزیِ َس بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ َّی َح َّسثَ ُط َو َ ٍَ ٣بُ ِرسٕ ًُب َ ِی ُس اہللٔ ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا ك َ َِ ٠ح َة َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََّ ٢لَ َت ِس ُخ ُ
رس ٓ ََ٤ز ٔ َق َزیِ ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٓ ٌُ ِسَ٧ا ُظ َٓإٔذَا ِ َ ٧ح ُ ٩فٔی بَ ِیتٔطٔ بٔ ٔشت ِر ٕٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ
 ١ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َٗا َ ٢بُ ِ ْ
َّ
ََک
َٓ ُُِ٘ ٠ت ٌُ ٔ ٟب َ ِیسٔ اہللٔ ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ِّی أَ ٥َِ ٟیُ َح ِّسث ِ َ٨ا فٔی اَّ ٟت َؼاؤیز ٔ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗا َ ٢إَّٔل َرٗ ِّ٤ا فٔی ث َ ِو ٕب أََ ٥َِ ٟت ِش َُ ٌِ ٤ط ُُِٗ ٠ت ََّل َٗا َ ٢بَل َی َٗ ِس ذ َ َ
ک
ذََ ٔ ٟ

اوباطرہانبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رسبنبدیعس،زدینباخدلینہج،رسب،دیبعاہللوخالین،رضحتاوبہحلطایبؿرکےتںیہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتہکسجرھگںیموصتریوہرضحترسبےتہکںیہہک ھچک
رعہصےکدعبرضحتزدینباخدلامیبروہےئگوتمہاؿیکایعدتےکےئلےئگہکاؿےکرھگںیماکیرپدہےہسجںیموصتریںی
ینبوہیئںیہںیمےندیبعاہللوخالینےساہکایکرضحتزدیمہوکوصتریفںفایلدحثیںیہنایبؿرکےتےھتاوہنںےناہکاہںاوہنں
ےن ایبؿ یک یھت رگم بج ڑپکفں ںیم شقن فاگنر وہں ایک وت ےن ہی ںیہن انس؟ ںیم ےن اہک ںیہن اوہنں ےن اہک ہک رضحت زدی ےن ایس

رطحاہکاھت۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رسبنبدیعس،زدینباخدلینہج،رسب،دیبعاہللوخالین،رضحتاوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1022

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،سٌیس ب ٩يشار ،ابی حباب٣ ،ولی ب٧ ٩حار ،زیس ب ٩خًلز ،جہىی،
حرضت ابوك٠حہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َِ ٣ول َی بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ي َشا ٕر أَبٔی ا ُِ ٟح َب ٔ
َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل َت ِس ُخ ُ١
١
ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ کَِْ ٠ب َو ََّل َت َ٤اث ٔی ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،لیہس نب اوباصحل ،دیعس نب اسیر ،ایب ةحب ،ومیل نب اجنر ،زدی نب الخد ،ینہج ،رضحت اوبہحلط ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپہیلعاالسلؾاراشدرفامےتںیہہکرفےتشاسرھگںیمدالخ
ںیہنوہےتہکسجرھگںیمےتکافروصتریںیوہں۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،لیہس نب اوباصحل ،دیعس نب اسیر ،ایب ةحب ،ومیل نب اجنر ،زدی نب الخد ،ینہج ،رضحت اوبہحلط
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1023

راوی  :حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہا ،حرضت زیس ب ٩خاٟس جہىی رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

 ١ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ ک َِْ ٠ب َو ََّل
َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ًَائٔظَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ ََّ ٪ص َذا یُ ِدبٔرُنٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِس ُخ ُ

َّ
َّ
ک َٓ َ٘اَِ ٟت ََّل َو َلَ ٩ِٔ ٜسأ ُ َح ِّسثُ٣َ ٥ِ ُٜا َرأَیِ ُت ُط ٓ ٌََ ََ ١رأَیِ ُت ُط
ََک ذََ ٔ ٟ
َت َ٤اث ٔی ُ
ََ ٓ ١ض َِ ١سٌِ ٔ٤تٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
ْعٓ ُِت ال ََ
ِرکاص َٔی َة فٔی َو ِجضٔطٔ َٓ َح َذبَ ُط َحًَّی صَ َتُ َٜط
اب َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس َََٔ ٦
َخ َد فٔی َُزَاتٔطٔ َٓأ َ َخ ِذ ُت ّ ٤َ َ ٧لا ٓ ََشت َ ِرتُ ُط ًَل َی ا َِ ٟب ٔ
رفأَی اَ ٤َ ٨َّ ٟم ََ
ََ
أَ ِو َٗ َل ٌَطُ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ  ٥َِ ٟیَأ ِ ُِ ٣زَ٧ا أَ ُِ َِٜ٧ ٪ش َو ا ِٔ ٟح َح َار َة َواِّ ٟلْ َن َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ َل ٌِ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ط و ٔ َسا َز َتْ ِ ٔن َو َحظَ ِوتُ ُض َ٤ا ٟٔیّٔا ََٓ ٥َِ ٠يٌ ِٔب
ک ًَل َ َّی
ذََ ٔ ٟ
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع،رضحتزدینباخدلینہجرفامےتںیہہکںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکدختمںیمآ ا
افرںیمےنرعضایکہکرضحتاوبہحلطےھجمہیربخدےتیںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےت
ہکسجںیم ےتکافروصتریںی وہںوتایکآپ یلصاہللہیلع فملسےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس اسرطحہیدحثی ینےہ وت
رضحت اعہشئ ےن رفام ا ںیہن نکیل ںیم  م ےس فہ فاہعق ایبؿ رکفں یگ وج ںیم ےن داھکی ےہ ںیم ےن داھکی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس اکی رمہبت اہجد ںیم رشتفی ےل ےئگ ںیم ےن اکی شقن فاگنر فاال ڑپکا زکلی ےک درفازے رپ اکٹل د ا بج آپ یلص اہلل ہیلع
فملس فاسپ رشتفی الےئ افر رپدہ وک داھکی وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس ںیم اندنسپدییگ ےک ارثات اچہپؿ ےئل
آپیلصاہللہیلعفملسےن رفام ااہللںیمہہیمکحںیہنداتیہکرھتپفںافر یٹوکڑپکاانہپںیئرضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنع رفامیت
ںیہہکرھپمہےناسرپدےوکاکٹرکدف ےیکتانبےئلافراؿںیموجھکرفںیکاھچؽرھبیلوتآپیلصاہللہیلعفملسےنریمےاس
رطحرکےنرپوکیئبیعںیہناگل ا۔
رافی  :رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع،رضحتزدینباخدلینہجرفامےتںیہہکںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1024

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥زاؤوزْ ،عوہ ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤سٌس ب ٩ہظا ،٦حرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥زا ُو َز ًَ ًَِ ٩زِ َر َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩صٔظَ إ ٦
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

اَّ ٪
اس َت ِ٘ َب َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟساخٔ ُ
ا٨َ َٟ ٪ا ٔست ِ ْر ٓ ٔیطٔ ت َِٔ ٤ثا ُ ٢كَائ ٔز ٕ َوک َ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
 ١إٔذَا َز َخ َِ ١

َّ
َّ
رح ْیز َٓ٨َّ ُٜا َِ ٠َ٧ب ُش َضا
اٟسَ ِ ٧یا َٗاَِ ٟت َوکَاِ َ ٧ت َ٨َ ٟا َٗ ٔلی َٔ ْة ُ٨َّ ٛا َن ُ٘و َُ ٤َُ ٠ًَ ٢ضا َ ٔ
ََک ُت ُّ
رفأَیِ ُت ُط ذ َ ِ
َو َسَ ٥َ ٠حوِّلٔی َص َذا َٓإٔنِّی کُ٤َ ٠ا َز َخُِ ٠ت َ َ

زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،داؤفد،رعفہ،دیمحنبدبعارلنمح،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہ ہک امہرے اپس اکی رپ دہ اھت سج رپ رپدنفں یک وصتری ینب وہیئ یھت افر بج وکیئ ادنردالخ وہات وت ہی وصتریںی اس ےکاسےنم
وہںیتاسیکرظنوصتریفںرپزپیتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسرفام ااسرپدےوکاکنؽدفویکہکنبجرھگںیمدالخ
وہات وہں افر اؿ وصتریفں وک داتھکی وہں وت ےھجم داین  اد آاجیت ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک امہرے اپس اکی
اچدریھتسجرپشقنفاگنروکمہریمشیاہکرکےتےھتافرمہاےسانہپرکےتےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،داؤفد،رعفہ،دیمحنبدبعارلنمح،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1025

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسیً ،بساَّلًلی اب ٩ابی ًسی

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َو ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َزا َز ٓ ٔیطٔ یُزٔی ُس ًَ ِب َس
اِلِ َ ًِل َی َٓ ٥َِ ٠یَأ ِ ُ٣زَِ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِل ٌٔطٔ
دمحمنبینثم،انبایبدعی،دبعاالیلعانبایبدعیافردبعاالیلعےسایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہانبینثمےتہکںیہہکاس
رفاتیںیمدبعاالیلعےنہیاافلظز ادہےہکںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہاسےکاکےنٹاکمکحںیہنرفام ا۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دبعاالیلعانبایبدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1026

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َ ١ذ َو ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠س َ ٕ
ات اِلِ َ ِجَ ٔ ٨ح ٔة َٓأ َ ََ ٣زنٔی َٓ َ٨زَ ًِ ُتطُ
رف َو َٗ ِس َست َّ ِر ُت ًَل َی بَابٔی زُ ِرُ ٧وکّا ٓ ٔیطٔ ا َِ ٟد ِی ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس

ےس فاسپ رشتفی الےئ افر ںیم ےن اےنپ درفازے رپ اکی ریمشی ڑپکے اک رپدہ ڈاال وہا اھت سج رپ وھگڑفں یک وصتری ینب وہیئ یھت
آپیلصاہللہیلعفملسےنےھجماسےکااترےناکمکحد اوتںیمےنفہرپدہااترد ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوبااسہماشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1027

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ًبسہ ابوَکیب ،حرضت وٛیٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ ًَ ِب َس َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ح و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َرفٕ

اوبرکب نب ایب ہبیش دبعہ اوبرکبی ،رضحت فعیک ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس رفاتی
ںیمہیںیہنہکآپیلصاہللہیلعفملسرفسےسفاسپرشتفیالےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشدبعہاوبرکبی،رضحتفعیکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1028

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ،٥ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،زہزیٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی
َّ
ِّ
َّ
ْقأ ٕٓ ٦یطٔ ُػ َور ْة َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُضطُ ث ُ ََّ ٥ت َ٨ا َو َِّ ٢
اٟشت ِ َر ٓ ََض َت َٜطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ٩ِ ٣ٔ ٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأََ٧ا َُ ٣ت َشت َر ْة بٔ ٔ َ
و ٪ب ٔ َد ِٙٔ ٠اہللٔ
ض ًَ َذابّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َّأ ٟذ َ
ی ٩يُظَ ِّب ُض َ
أَ َط ِّس ا٨َّ ٟا ٔ
وصنمرنبایبزمامح،اربامیہنبدعس،زرہی،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرفامیتںیہہکر اؽ
یلصاہللہیلعفملسریمےاہںرشتفی الےئافر ںیم ےناکیرپدہاکٹل اوہااھتہک سج ںیموصتری یھتہیوصتریدھکیرکآپ یلصاہلل

ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس اک رگندبتلی وہایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا ماتم ےکدؿ بس ےس ز ادہ تخس ذعاب اؿ
ولوگںوکوہایگوجاہللیکولخمؼیکوصتریںیانبےتںیہ۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامح،اربامیہنبدعس،زرہی،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1029

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َح َّسثَ ِت ُط
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َّ
َّ
ُ
ْقأ ٦
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ث َّ ٥أَص َِوی إلٔ َی ا َِ ٔ ٟ

ٓ ََض َتُ َٜط ب ٔ َی ٔسظ ٔ

رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب اقمس نب دمحم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس اؿ ےک اہں رشتفی الےئ افر رھپ اربامیہ نب دعسیک رفاتییکرطح دحثیلقن یکاس دحثی ںیم ےہ ہک رھپ آپ یلص اہلل
ہیلعفملساسرپدےیکرطػا ےکاےساےنپاہھتےساھپڑد ا۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباقمسنبدمحمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1030

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساب ٩ح٤یس ًبساٟززا،ٚ
٤ٌ٣ز ،زہزی،

رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ض ًَ َذا ّبا ٥َِ ٟ
َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ َّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا إ ٔ َّ ٪أَ َط َّس ا٨َّ ٟا ٔ

َکا ٔ٩ِ ٣
َی ِذ ُ َ
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعانب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت زرہی
ےسایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہرصػیظفلرفؼےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہنییعااحسؼنباربامیہ،دبعانبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1031

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،زہْر ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔزُصَِْر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة َت ُ٘و َُ ٢ز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َست َ ِر ُت َس ِض َو ّة لٔی

ی٩
ض ًَ َذا ّبا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َّأ ٟذ َ
ْقأ ٓ ٕ ٦یطٔ َت َ٤اث ٔی ُ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َرآ ُظ صَ َتُ َٜط َو َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُض ُط َو َٗا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة أَ َط ُّس ا٨َّ ٟا ٔ
بٔ ٔ َ
ُو ٪ب ٔ َد ِٙٔ ٠اہللٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َ٘ َل ٌِ َ٨ا ُظ َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط و ٔ َسا َز ّة أَ ِو و ٔ َسا َز َتْ ِ ٔن
ي َُـاص َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت
ںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےاہںرشتفیالےئافرںیمےناےنپدرفازےرپاکیرپدہڈاالوہااھتسجںیموصتریںی
ینبوہیئںیھت وتبجآپ یلصاہللہیلعفملس ےناسرپدہوکداھکیوتآپ یلصاہللہیلع فملس اینےساھپڑد ا افرآپ یلصاہللہیلعفملس
ےک رہچہ ادقس اک رگن دبؽ ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ  ماتم ےک دؿ بس ےس تخس رتنی ذعاب اہلل یک
رطػ ےس اؿ ولوگں وک وہاگ وج اہلل یک ولخمؼ یک وصتریںی انبےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ مہ ےن اس
رپدےوکاکٹرکاکیہیکت ادفےیکتانبےئل۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1032

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ٥حرضت ًائظہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس َٔ٥
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ٢
اََ ٟ ٪ضا ث َ ِو ْب ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ َُ ٤ِ ٣سو ْز إلٔ َی َس ِض َوة ٕ َٓک َ َ
یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َ
َختُطُ َٓ َح ٌَ ُِ ٠تطُ َو َسائ َٔس
أَ ِّ ٔ
َخیطٔ ًَىِّی َٗاَِ ٟت َٓأ َّ ِ
دمحمنبینثم،دمحم نبرفعج ،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس رضحتاعہشئ ےسرفاتیےہہکاؿ ےکاپس اکیڑپکااھت سجںیموصتریںی
ینبوہیئںیھتفہڑپکااکیاطؼرپاکٹلوہااھتافریبنیلصاہللہیلعفملساسیکرطػامنززپھرےہےھتوتآپےنرفام ااسڑپکےوک
ریمےاسےنمےساٹہدفرضحتاعہشئرفامیتںیہہکںیمےناسڑپکےوکاکٹرکاسےکےیکتانبےئل۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعارلنمحنباقمسرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلس افرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1033

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً٘ ،٥بہ ب٣ ٩رک ٦سٌیس بً ٩ا٣ز اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣ز ً٘سی طٌبہ ،حرضت طٌبہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رکَ ٩ِ ًَ ٕ ٦سٌٔی ٔس بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕح و َح َّسث َ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
ا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ

ااحسؼنباربامیہ،ہبقعنبہمرؾدیعسنباعرمااحسؼنباربامیہ،اوباعرم دقعیہبعش،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنس
ےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ہبقعنبہمرؾدیعسنباعرمااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعیہبعش،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1034

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ َ١
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َ َّی َو َٗ ِس َست َ ِر ُت ّ ٤َ َ ٧لا ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ َٓ َ٨حَّا ُظ ٓ ََّات َد ِذ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط و ٔ َسا َز َتْ ِ ٔن
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمسرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرفامیتںیہہکیبنیلصاہلل

ہیلعفملسریمےاہ ںرشتفی الےئ افرںیمےناکیرپدہ اکٹل اوہااھتسجںیموصتریںیینبوہںیئںیھتآپیلصاہلل ہیلعفملس ےن
اسرپدہوکاٹہد ارھپںیمےناسرپدےےکدفےیکتانبےئل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمسرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1035

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر ًبس اٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ب ُ َّ ِ ْٜرا َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَطُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َن َؼ َب ِت ٔست ِ ّرا ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ ٓ ََس َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ
یٌ ُة بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ َِ ٣ول َی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زَ ًَ ُط َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ َل ٌِ ُت ُط و ٔ َسا َز َتْ ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َرب ٔ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َتٔ َُِٔ ٠ًَ ٙیض ٔ َ٤ا َٗا َ٢
َک أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓک َ َ
بَىٔی ُزص َِز َة أَٓ ََ٤ا َسَ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س َی ِذ ُ ُ
ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ََّٔٔ ٥ل َٗا ََ ٢ل ٜٔىِّی َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط یُزٔی ُس ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبدبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفملسیک
زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی رپدہ اکٹل ا وہا اھت سج ںیم وصتریںی ینب وہیئ ںیھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
رشتفیالےئوتآپےناسرپدہوکااترد ارضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمےناسرپدےوکاکٹرکدفےیکتانب

ےئلایسفتقسلجمںیمےساکیآدیم ےسجرہعیبنباطعراہکاجاتےہوجہکومیثینبزرہہںیہےنہکاگلایکوتےناوبدمحمےسںیہنانسفہ
ایبؿرکےتےھتہکرضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساؿویکتںرپآراؾرفامےتےھتانب
اقمسےناہکنکیلںیمےناقمسنبدمحمےسانسےہ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبدبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1036

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٧آٍٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا ِ
اطت َ َر ِت ٤ُِ ٧زُ َٗ ّة ٓ َٔیضا
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َ
ِرکاص َٔی ُة
َت َؼاؤیزُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اًَ ٦ل َی ا َِ ٟب ٔ
اب ََٓ ٥َِ ٠ی ِس ُخ َِ ٌََ ٓ ١ز ِٓ ُت أ ِو َٓ ٌُزٔٓ َِت فٔی َو ِجضٔطٔ ال َ َ

وب إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی َر ُسؤٟطٔ ٓ ََ٤اذَا أَذِِ َ ٧ب ُت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَا َُ ٢ص ٔذظ ٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَتُ ُ
ا٤ِ ٨ُّ ٟزُ َٗ ٔة َٓ َ٘اَِ ٟت ِ
اٟؼ َورٔ
اطت َ َریِت َُضا َ ٟ
َک َت ِ٘ ٌُ ُس ًََِ ٠ی َضا َو َت َوسَّ ُسصَا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َح َ
اب صَ ٔذظ ٔ ُّ
َّ
اٟؼ َو ُر ََّل َت ِس ُخُ ُ٠ط ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة
ي ٌَُ َّذب ُ َ
وَ ٪ويُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت ُِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِٟب َ ِی َت أ ٟذی ٓ ٔیطٔ ُّ
ییحی نب ییحی ،امکل انعف ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی دگا رخدیا سج ںیم
وصتریںیینبوہیئںیھتوتبجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسدگےوکداھکیوتآپیلصاہللہیلعفملسدرفازےرپیہڑھکے
وہےئگافرادنر رشتفیہنالےئوتںیمےناچہپؿایل اںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےکرہچہادقسرپاندنسپدییگےکارثاتولعمؾ
رکےئلرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسںیماہللافراسےکر اؽےکاسےنم
وتہبرکیتوہںھجمےسایکانگہ وہایگےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیہیکتاسیکےہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےن
رعضایکںیمےنہیآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلرخدیاےہاتہکآپیلصاہللہیلعفملساسرپرشتفیرفاموہںوتر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفام ااؿوصتری ںیانبےنفاولںوکذعابد ااجےئاگافراؿےساہکاجےئاگہکوج مےنزیچانبیئ ماؿوکزدنہرکف
رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجرھگںیموصتریںیوہںاسرھگںیمرفےتشدالخںیہنوہےت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانعف،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1037

راوی ٗ :تیبہ اب ٩ر٣ح ٟیث ،ب ٩سٌس اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ث٘فی ایوب ًبساٟوراث بً ٩بساٟؼ٤س ابی جسی ایوب ہارو ٪ب٩
سٌیس ایلی اب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیس ،ابوبرک ب ٩اسحا ٚابوس٠٤ہ خزاعی ًبساٌٟزیز ب ٩اخی

اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ

ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ُِ ٟدزَاعٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَخٔی ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ٔ٪
أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ک ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ َت َُّ ٥حسٔی ّثا َٟطُ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف َو َزا َز ف ٔی
اَ ٪ی ِز َتٔ ُٔ ٙبٔض ٔ َ٤ا فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ
َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَخٔی ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َٔٗ ٪اَِ ٟت َٓأ َ َخ ِذتُ ُط َٓ َح ٌَ ُِ ٠ت ُط ٔ٣زِ َٓ َ٘ َتْ ِ ٔن َٓک َ َ

ہبیتق انبرحمثیل ،نبدعس ااحسؼ نباربامیہ،یفقثاویب دبعاولراثنبدبعادمصلایب دجیاویباہرفؿ نبدیعسایلیانبفبہ،
ااسہم نبزدی،اوبرکب نبااحسؼاوبسملہزخایعدبعازعلسی نبایخاؿاسری دنسفںےک اسھترضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنع ےس
ہیرفاتیلقنیکیئگےہنکیل اسضعبرافویںیکدحثیںیمزادئاافلظےہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہک
ںیمےناسرپدےےکدفےیکتانبد ےےھترھگںیمآپیلصاہللہیلعفملساؿرپآراؾرفامےتےھت۔
رافی  :ہبیتقانبرحمثیل،نبدعسااحسؼنباربامیہ،یفقثاویبدبعاولراثنبدبعادمصلایبدجیاویباہرفؿنبدیعسایلیانب
فبہ،ااسہمنبزدی،اوبرکبنبااحسؼاوبسملہزخایعدبعازعلسینبایخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1038

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،اب٣ ٩ثىی یحٌی ٗلاً ٪بیساہلل ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َُ ِ٘ ٠ت ِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢أ ٟذ َ
اٟؼ َو َر ي ٌَُ َّذب ُ َ
یَ ٩ي ِؼ ََ ٌُ ٨
وُّ ٪
اوب رکب نبایبہبیش ،یلعنب رہسم،انب ینثمییحیاطقؿدیبع اہللانبریمن،ایب دبعاہلل،انعف ،رضحتانب رمعریضاہللاعتٰیلہنع ربخ دےتی
ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وج ولگ وصتریںی انبےت ںیہ  ماتم ےک دؿ ا ےس ولوگں وک ذعاب د ا اجےئ اگ
افراؿےساہکاجےئاگہکاؿںیماجؿڈاول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبینثمییحیاطقؿدیبعاہللانبریمن،ایبدبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1039

راوی  :ابوربیٍ ابوکا ١٣ح٤از زہْر ب ٩رحب ،اس٤اًی ١اب٠ً ٩یہ ،اب٤ً ٩ز ث٘فی ایوب ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًُب َ ِی ٔس
ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا اٟث َ٘ف ُّٔی ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوبرعیباوباکلم امحدزریہنبرحب،اامسلیعانبہیلع،انبرمعیفقثاویبانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلع
فملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرعیباوباکلمامحدزریہنبرحب،اامسلیعانبہیلع،انبرمعیفقثاویبانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1040

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابوسٌیس ،اطخ ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ابی ؿهی ٣رسو ،ٚحرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٩
ض ًَ َذابّا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
رسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َط َّس ا٨َّ ٟا ٔ
أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َک اِلِ َ َط ُّخ إ ٔ َّ٪
ا َِ ٤ُ ٟؼو ُِّر َ
وَ ٪وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ض
امثعؿنبایبہبیش رجری،اشمع،اوبدیعس،اجش ،فعیک،اشمع ،ایب جیورسفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا ماتمےکدؿبسےستخسرتنیذعابوصتریںیانبےنفاےلولوگںوکوہاگ۔
ض
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اوبدیعس،اجش،فعیک،اشمع،ایب جیورسفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1041

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابی ٌ٣اویہ ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪اً٤ع ،یحٌی ،ابوَکیب ،حرضت
ابوٌ٣اویہ

َکیِبٕ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨اظ یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َط ِّس أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َی ِو َ٦
ُسٔ َِیا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة َی ِحٌَی َوأَبٔی ُ َ
اَ َٛ ٪حسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
وَ ٪و َحس ُ
یٍ
ٔیث ُسٔ َِی َ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَ َذا ّبا ا َِ ٤ُ ٟؼو ُِّر َ
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیایباعمفہی،انبایبرمعایفسؿ،اشمع،ییحی،اوبرکبی،رضحتاوباعمفہیےسرفاتیےہہک
 ماتمےکدؿدفزخںیمےسبسےستخسرتنیذعابںیموصتریںیانبےنفاےلالتبموہںےگ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیایباعمفہی،انبایبرمعایفسؿ،اشمع،ییحی،اوبرکبی،رضحتاوباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1042

راوی  :نَص بً ٩لیً ،بساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤س٨٣ ،ؼور ٣ش ،٥٠ػبیح ٣رسو ،ٚحرضت ٣ش ٥٠رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اب٩
ػبیح

ِم َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩ػب َ ِی ٕح َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ٍََ ٣
و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

و ٚأَ َ٣ا إنِّٔی
رس ْ
رس ْ
رسی َٓ ُُِ٘ ٠ت ََّل صَ َذا َت َ٤اث ٔی ُ
وَ ٚص َذا َت َ٤اث ٔی ُ
رسو ٕ ٚفٔی بَ ِی ٕت ٓ ٔیطٔ َت َ٤اث ٔی ُ
ِ ٣َ ١زیَ ََ٘ َٓ ٥ا َُ ِ ٣َ ٢
ِ ٣َ ١زیَ ََ٘ َٓ ٥ا َُ ِ ٣َ ٢
َُ ِ ٣
َ ِ ٔ ٛ١
و٪
ض ًَ َذابّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ا َِ ٤ُ ٟؼو ُِّر َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َط ُّس ا٨َّ ٟا ٔ
رصن نب یلع ،دبعازعلسی نب دبعادمصل ،وصنمر ملسم ،حیبص ورسفؼ ،رضحت ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب حیبص ےس رفاتی ےہ ہک
رفامےت ںیہ ںیم رضحت ورسفؼ ےک اسھت اکی رھگ ںیم اھت سج ںیم وصتریںی یگل وہیئ ںیھت رضحت ورسفؼ ہی وصتریںی رسکی یک
ںیہںیمےناہکںیہنہکلبہیوصتریںیرضحترممییکںیہرضحتورسفؼےنہکےگلںیمےنرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ بس ےس تخس رتنی ذعاب وصتریںی انبےن
فاولںوکوہاگ۔
رافی  :رصننبیلع،دبعازعلسینبدبعادمصل،وصنمرملسم،حیبصورسفؼ،رضحتملسمریضاہللاعتٰیلہنعانبحیبص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1043

راوی ٣ :شً ،٥٠لی ،نَص بً ٩لیً ،بساَّلًلی ،سٌیس ب ٩ابی حش ،٩حرضت سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َص بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ِّ
ِم ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔیسٔ
َقأِ ُت ًَل َی َن ِ ٔ
َٗا َِ ٣ُ ٢شَ َ ٥ٔ٠
اٟؼ َو َر َٓأ َ ِٓتٔىٔی ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ِز ُ٣ٔ ٪ىِّی ٓ ََسَ٧ا
بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َر ُج ْ ١أ ُ َػوِّ ُر َص ٔذظ ٔ ُّ
ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِز ُ٣ٔ ٪ىِّی ٓ ََسَ٧ا َحًَّی َو َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی َرأِ ٔسطٔ َٗا َ ٢أُِّ َ ٧بئ َُک ب ٔ َ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٟ ١طُ بٔکُُ ِّ١ػ َورة ٕ َػ َّو َرصَا َنٔ ِّشا َٓت ٌَُ ِّذبُطُ فٔی
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ک ُ َُّ ٣ُ ١ؼوِّ ٕر فٔی ا٨َّ ٟارٔ یَ ِح ٌَ ُ
َاػ ََّ ٍِ ٨
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی
اٟظ َح َز َو َ٣ا ََّل َنٔ َِص َُ ٟط َٓأ َ َ َّ
َج َض َّ ٥َ ٨و َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََّل ب ُ َّس َٓاً ًّٔل ٓ ِ
َق بٔطٔ َن ِ ُ

ملسم،یلع ،رصننبیلع،دبعاالیلع،دیعسنبایبنسح ،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیآدیم رضحتانبابعس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ا افر اس ےن رعض ایک ںیم وصمر وہں افر وصتریںی انبات وہں آپ اس ابرے ںیم ےھجم وتفی دںی

رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناسآدیمےسرفام اریمےرقبیوہاجفہآپےکرقبیوہایگاہیںکتہکرضحتانب
ابعسےناانپاہھتاس ےکرس رپرھکرکرفام اںیمھجتےسفہ دحثیایبؿرکاتوہں وجںیم ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےس ین
ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہللہیلع فملس رفامےت ںیہہک رہ اکی وصتری انبےنفاال دفزخ ںیم اجےئ اگ
افررہاکیوصتریےکدبہلںیماکیاجدنارآدیمانب ا اجےئاگوجاےسمنہجںیمذعابدےاگرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرفام اارگوتاسرطحرکےنرپوبجمرےہدرتخفریغہیکوصتریںیانب۔
رافی  :ملسم،یلع،رصننبیلع،دبعاالیلع،دیعسنبایبنسح،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1044

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،سٌیس ب ٩ابی ْعوبہ ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت نرف ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ ٕٝ ٔ ٟا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
ْعوبَ َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ض َٓ َح ٌَ َُ ١ي ًِٔٔی َو ََّل َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َسأ َ َُ ٟط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إنِّٔی َر ُج ْ١
َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ٘ َٓ ١ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اٟؼ َو َر َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض ا ِزِ ُ ٧ط ٓ ََسَ٧ا اٟزَّ ُج ُ
أ ُ َػوِّ ُر َص ٔذظ ٔ ُّ
وح یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َوَِ ٟی َص ب ٔ َ٨آ ٕٔذ
اٟز َ
َي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػ َّو َر ُػ َور ّة فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا ک ُ َِّ ٠
ٕ أَ ِ ٪یَ َِ ُٔ ٨ذ ٓ َٔیضا ُّ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیعسنبایبرعفہبنباسننبامکل،رضحترفننباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاپس اھٹیب اھت رضحت انب ابعس وتفی وت دےتی ےھت افر ہی ںیہن ےتہک ےھت ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےناسرطحرفام اےہاہیںکتہکاکیآدیمےناؿےسوپاھچہکںیموصمروہںوصتریںیانباتوہںوترضحت
انبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےناسآدیمےسرفام ارقبیوہاجفہآدیمرقبیوہایگوترضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ا
ہک ںیم ےنر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےس انسےہآپ یلصاہلل ہیلعفملسرفامےت ںیہہک وجآدیمداین ںیموصتریانبات ےہوت ماتم
ےکدؿاےساسابترپوبجمررکد ااجےئاگہکاسوصتریںیمرفحوھپکنافرفہرفحںیہنوھپکنےکساگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیعسنبایبرعفہبنباسننبامکل،رضحترفننباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1045

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،حرضت نرض ب ٩ا٧ص

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
َک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
أَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَى ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض ٓ ََذ َ َ

مس
مع
اوباسغؿ ی دمحم نب ینثم،اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ ،رضحت رضن نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم رضحت انب ابعس ریض اہلل

اعتٰیلہنعےکاپسایگوتاوہنںےناسآدیمےسیبنیلصاہللہیلعفملسیکذموکرہدحثییکرطحذرکایک۔
مس
رافی  :اوباسغؿ معیدمحمنبینثم،اعمذنباشہؾاوباتقدہ،رضحترضننباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1046

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوَکیب ،ابٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ ابوزرًة ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ،حرضت ابوزرًہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َوأَ ُِ ٟٔ
َاه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ٩ِ ًَ ١
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو ُ َ
رفأَی ٓ َٔیضا َت َؼاو ٔ َیز َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًُ ََ ٤ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َ ٍَ ٣أَب ٔی ص َُزیِ َز َة فٔی َزارٔ َِ ٣ز َو َ
اَ َ ٪

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ ٩ِ ٣أَهِ ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ُ ٠ذ َص َب َی ِدَ ُٙ ُ٠خ ِّ٘ ٠ا ََ ٛدِ٠قٔی ََِٓ ٠ی ِدُ٘ ُ٠وا ذ ََّر ّة أَ ِو َ ٔ ٟی ِدُ٘ ُ٠وا َح َّب ّة أَ ِو
َ ٔ ٟی ِدُ٘ ُ٠وا َطٌْٔ َر ّة
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبی،انبلیضف،امعرہاوبزرعة،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبزرہعریض

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک اسھت رمفاؿ ےک رھگ ایگ فاہں ںیم
ےنوصتریںیدںیھکیوت رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس انسآپیلصاہللہیلع
فملسرفامےتںیہہکاہللزعفلجرفاماتےہہکاسےسڑبھرکوکؿاظملوہاگوجریمی ولخمؼیکرطحزیچانبےت ںیہوتاؿوکاچک ےہک

اکیویچیٹنیہدیپارکےکداھکںیئ ااکیداہندنگؾ اوجیہدیپارکدںی۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی ،انب لیضف ،امعرہ اوبزرعة ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت
اوبزرہعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1047

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز٤ً ،ارہ ،ابوزرًہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوزرًہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َوأَبُو ص َُزیِ َز َة َز ّارا تُ ِبى َی ب ٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َ ٔ ٟشٌٔی ٕس
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رفأَی َُ ٣ؼو ِّّرا ي َُؼو ُِّر فٔی َّ
َک أَ ِو َ ٔ ٟی ِدُ٘ ُ٠وا
أَ ِو ِ ٤َ ٔ ٟز َو َ
اٟسارٔ َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اَٗ ٪ا ََ َ ٢

َطٌْٔ َر ّة

زریہنبرحب،رجری،امعرہ،اوبزرہع،اوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعرضحتاوبزرہعےسرفاتیےہہکںیمافررضحتاوبرہریہدمہنی
ونمرہ ےک اکی اکمؿ ںیم ےئگ وج ہک زری ریمعت اھت فہ اکمؿ دیعس اک اھت  ا رمفاؿ اک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس رھگ ںیم
اکی وصمر وک وصتریںی انبےت وہےئ داھکی وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
(ذموکرہدحثییکرطح)افراسںیمہیذرکںیہنایکہک موجدیپارکف۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،امعرہ،اوبزرہع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبزرہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجدناریکوصتریانبےنیکرحتمافررفوتشؿاکاسرھگںیمدالخہنوہانسجرھگںیماتکافروصتریفہاکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1048

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بًل ،٢سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ًَل ُٕ ٩ِ ًَ ٢س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
 ١ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ َت َ٤اث ٔی ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ِس ُخ ُ
 ١أَ ِو َت َؼاؤیزُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ ،لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتہکسجںیمومرایتں اوصتریںیوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿرفساتکافریٹنھگر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
دفراؿرفساتکافریٹنھگر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1049

راوی  :ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشْن جحسری برش ابٔ٣ ٩ـ ١سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َت ِؼ َح ُب ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ُر ِٓ َ٘ ّة ٓ َٔیضا کَِْ ٠ب َو ََّل َج َز ْض

اوباکلم لیضف نب نیسح خحدری رشب انب لضفم لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےناراشدرفام ارفےتشاؿاسمرففںےکاسھتںیہنوہےتنجےکاسھتاتک ایٹنھگوہ۔
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسحخحدریرشبانبلضفملیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
دفراؿرفساتکافریٹنھگر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1050

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیزٗ ،تیبہ ًبساٌٟزیز زراورزی حرضت سہی١

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
زریہنبرحب،رجری،ہبیتقدبعازعلسیدرافردیرضحتلیہسےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،ہبیتقدبعازعلسیدرافردیرضحتلیہس

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

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
دفراؿرفساتکافریٹنھگر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1051

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟح َز ُض َ٣زَا ْٔ٣رُ َّ
اٟظ ِی َلا ٔ٪
ییحی نب اویب ،ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ایٹنھگاطیشؿاکابہجےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحالیعمسانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنیکرگدؿںیماتتنےکالقدہڈاےنلیکرکاتہےکایبؿںیم۔...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
افٹنیکرگدؿںیماتتنےکالقدہڈاےنلیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1052

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ًبساہلل ب ٩ابوبرک ًباز ب ٩ت٤ی ٥حرضت ابوبظْر انؼاری

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی ٥أَ َّ ٪أَبَا َب ٔظْر ٕاِلِ َ ِن َؼار َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُس ّوَّل
أَُ َّ ٧ط ک َ َ

اض فٔی َ٣بٔیتٔض ٔ ََِّ ٥ل یَ ِب َْ٘ َ َّن فٔی َر َٗ َبةٔ َبٌْٔر ٕٗ ٔ ًَل َز ْة َٔ ٩ِ ٣و َتز ٕأَ ِو ٗ ٔ ًَل َز ْة إ ٔ ََّّل ُٗ ٔل ٌَ ِت
َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َح ٔش ِب ُت أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢واُ ٨َّ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن
َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک أ ُ َری ذََ ٔ ٟ
ییحی نب ییحی ،امکل دبعاہلل نب اوبرکب ابعد نب میمت رضحت اوبریشب ااصنری ربخ دےتی ںیہ ہک فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ضعب
رفسفں ںیم ےس یسک رفس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ امندنئہ

اجیھبرضحتدبعاہللریضاہلل اعتٰیلہنع نباوبرکب ےتہکںیہہکریماامگؿےہ ہکولگاینپ اینپ اےن یکوہگجںرپےھت آپ یلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ آدیم یسک افٹن یک رگدؿ ںیم وکیئ اتتن اک القدہ  ا اہر ہن ڈاےل  ااےئ اس ےک ہک اےس اکٹ د ا اجےئ اامؾ
امکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکریمیراےئہیےہہکفہاسرطحرظنےنگلیکفہجےسرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلدبعاہللنباوبرکبابعدنبمیمترضحتاوبریشبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںےکرہچفںرپامرےنافراؿےکرہچفںوکاشنؿزردہرکےنیکاممتعنےکایبؿیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرفںےکرہچفںرپامرےنافراؿےکرہچفںوکاشنؿزردہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1053

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر حرضت جابز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
اٟرض ٔب فٔی ا َِ ٟو ِجطٔ َو ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِس ٔ ٥فٔی ا َِ ٟو ِجطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبرججی،اوبزریبرضحتاجربےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرہچےرپامرےن
افررہچےرپداغاگلےنےسعنمایکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبرججی،اوبزریبرضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرفںےکرہچفںرپامرےنافراؿےکرہچفںوکاشنؿزردہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1054

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ححاد ب٣ ٩ح٤س ًبس ب ٩ح٤یس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی َص ُ
ُج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

اہرفؿنبدبعاہللاجحجنبدمحمدبعنبدیمح ،دمحمنبرکب،انبرججی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنعنمرفام ارھپذموکرہدحثییکرطحذرکیکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاجحجنبدمحمدبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرججی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرفںےکرہچفںرپامرےنافراؿےکرہچفںوکاشنؿزردہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1055

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن  ١ٌ٘٣ابوزبْر  ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ًََِ ٠یطٔ ح َْٔ ٤ار َٗ ِس ُوس َٔ ٥فٔی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ َّأ ٟذی َو َس َ٤طُ

ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعماوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمےس
اکیدگاھزگراسجےکرہچےںیم داغد اایگاھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللا ےسآدیمرپتنعلرکےہکسجےناس
دگوہےکرہچےوکدااغےہ۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعماوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرفںےکرہچفںرپامرےنافراؿےکرہچفںوکاشنؿزردہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1056

ًیسی اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابوًبساہلل ٣ولی س٤٠ة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت اب٩
راوی  :اح٤س بٰ ٩
ًباض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ أَ ََّ٧ ٪اً ّٔ٤ا أَبَا ًَ ِبسٔ اہللٔ َِ ٣ول َی أ ُ ِّ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َ
َّ
َّ
َ
ک َٗا َ٢
َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
رک ذََ ٔ ٟ
ض َي ُ٘وَّلُ َو َرأی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ح َّٔ ٤ارا َِ ٣و ُس َو ٦ا َِ ٟو ِجطٔ َٓأَ َ ِ ٧
اْع َت ِیطٔ َٓ ُض َو أَ َّو َُ َٛ ٩ِ ٣َ ٢وی ا َِ ٟح َٔ
ٓ ََواہللٔ ََّل أَس ُُٔ ٤ط إ ٔ ََّّل فٔی أَٗ َِصی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو ِجطٔ َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ ٔح َ٤ا ٕر َُ ٟط َُٜٓو ٔ َی فٔی َج َٔ
اْع َتْ ِ ٔن

ادمح نب ٰیسیع انب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبح ،اوبدبع اہلل ومیل سلمة ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن اکی دگاھداھکیہکسجےکرہچےوکدااغوہااھت وتآپ یلصاہللہیلعفملس
ےناےسربااہکافررفام ااہللیکمسقںیموتںیہنداغداتی ااےئاسےصحےکوجرہچے ےستہبدفرےہآپیلص اہللہیلعفملسےن
اےنپدگوہےکابرےںیممکحرفام اوتاسدگوہیکوھٹیپںرپداغد اایگافربسےسےلہپآپیلصاہللہیلعفملسےنیہوھٹیپںرپ
دااغ۔
رافی  :ادمح نب ٰیسیع انب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبح ،اوبدبعاہلل ومیل سلمة ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1057

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩ابی ًسی ابً ٩و ، ٪حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َوََ ٟس ِت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ٥
َٗاَِ ٟت لٔی یَا أَُ َ ٧ص اُ ِ ٧وزِ َص َذا ا ًَِ ُِ ٟل ًَََ ٓ ٦ل ي ُٔؼیب َ َّن َط ِیئّا َحًَّی َت ِِ ُس َو بٔطٔ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َح ُِّٜ٨طُ َٗا ََ َِ َٓ ٢س ِو ُت

یؼ ْة حُ َویِت ٔ َّی ْة َوص َُو َي ٔش َُّ ٥
اٟو ِض َز َّأ ٟذی َٗس ََِٔ ٠ًَ ٦یطٔ فٔی ا ِِ َٔ ٟتحٔ
َٓإٔذَا ص َُو فٔی ا َِ ٟحائ ٔٔم َو ًََِ ٠یطٔ َخَ ٔ٤

دمحمنبینثم،دمحمنبایبدعیانبتوؿ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجاؾہملسریضاہلل(ےکاہںےچب)یک
فالدت وہیئ وت رضحت اؾ میلس ےن ھجم ےس اہک اے اسن اس ےچب اک دایھؿ رھک ہی ہچب وکیئ زیچ اس فتق کت ہن اھکےئ بج کت ہک
اسےچبوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمہنےلاج ااجےئآپیلصاہللہیلعفملساےنپہنمںیموکیئزیچابچرکاسےچبےکہنم
ںیم ہن ڈاںیل رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم رھپحبص بج آپ یلص اہلل ہیلعفملس یک دختم ںیم آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ابغ ںیم
ےھتافرہلیبقوجہینیکاچدرآپیلصاہللہیلعفملسےنافڑیھوہیئیھتافرآپیلصاہللہیلعفملساؿافوٹنںوکداغدےرےہےھت
وجہکآپیلصاہللہیلعفملسوکحتفںیماحلصوہےئےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبایبدعیانبتوؿ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1058

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ا٧ص ،ب٣ ٩اٟک حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٪أ ُ َُّ ٣ط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ح ْٔ َن َوََ ٟس ِت اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا بٔاٟؼَّ ٔي ِّی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َح ُِّ ُٜ٨ط َٗا ََٓ ٢إٔذَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِٔ ٣زبَ ٕس َي ٔش ُ٥
َُ َ٤ّ ٨ا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِٛثَرُ ًِِٔٔ ٠م أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی آذَاَ ٔ ٧ضا
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدیاسن،نبامکلرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکاؿیکفادلہےکاہں
سجفتقےچبیک دیپاشئ وہیئہکےچبوک یبنیلصاہللہیلع فملسیکدختمںیم ےلاجؤںاتہکآپ یلصاہللہیلعفملس اس یککین
رفام ا دںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکبویں ےک رویڑ ںیم ںیہ افر رکبویں وکداغ دے رےہ ںیہ رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک
ںیہہکریماامگؿہیےہہکآپیلصاہللہیلعفملسرکبویںےکاکونںرپداغاگلرےہےھت
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدیاسن،نبامکلرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1059

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّسثَىٔی صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠زبَ ّسا َوص َُو َي ٔش ُ٤ّ ٨َ َُ ٥ا َٗا َ ٢أَ ِح ٔشبُ ُط َٗا َ ٢فٔی آذَاَ ٔ ٧ضا

زریہ نب رحب،ییحی نب دیعس ہبعش ،اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک مہ ر اؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملسیک
دختمںیمرکبویںےکرویڑںیمےلکن افراساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفملسرکبویں وکداغدے رےہےھترافی ےتہکںیہ ہک
ریماامگؿےہہکآپیلصاہللہیلعفملسرکبویںےکاکونںںیمداغاگلرےہےھت۔

رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعسہبعش،اشہؾنبزدیرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1060

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب خاٟس ب ٩حارث٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ًبساٟزح ٩٤حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َو َی ِحٌَی َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
ییحی نب بیبح اخدل نب احرث ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب ییحی دبعارلنمح رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ
دحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاخدلنباحرث،دمحمنباشبر،دمحمنبییحیدبعارلنمحرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1061

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
یش ََ ٥وص َُو َي ٔش ُ ٥إٔب ٔ َ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة
َ٣إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی َی ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٔ٤ٟ
اہرفؿنبرعمفػ،فدیلنبملسم،افزایعااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم داغ اگلےن اک آہل داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس دصہق
ےکافوٹنںوکداغرےہےھت۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،فدیلنبملسم،افزایعااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1062

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی اب ٩سیٌس ًبیساہلل ً٤ز ب٧ ٩آٍ اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ض اٟؼَّ ٔي ِّی َویُت ِ َر ُک
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟزَ َٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٨َ ٔ ٟآ ٍٕٔ َو َ٣ا ا َِ٘ ٟزَ َُ َٗا َ ٢یُ ِحَ َُٙ ٠ب ٌِ ُف َرأ ِ ٔ

َب ٌِ ْف
زریہنب رحب ،ییحیانب سبعد دیبعاہلل رمع نبانعفانب رمع ریضاہللاعتٰیل ہنعرضحتانب رمعریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنزقعےسعنمرفام اےہرافیےتہکںیہہکںیمےنرضحتانعفےسرعضایکزقعایکےہاوہنںےن
رفام اےچبےکرساکھچکہصحومڈندانیافرھچکہصحوھچڑدانی۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحیانبسبعددیبعاہللرمعنبانعفانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1063

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبیساہلل حرضت ًبیس اہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َو َج ٌَ َ ١اَّ ٟت ِٔ ٔشْ َر فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ًُٔ ٢ب َ ِی ٔس اہللٔ

اوبرکبنب ایب ہبیش،اوبااسہم انبریمن،ایبدیبعاہللرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےساسدنسےکاسھترفاتی لقنیکیئگےہ
افر رضحت اوبااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم ےہ ہک زقع یک ریسفت رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رفامؿ ےس یک
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمانبریمن،ایبدیبعاہللرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1064

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،ث٤ا ٪بً ٩ث٤اُ ٪لٔانی ً٤زاب٧ ٩آٍ ا٣یہ ب ٩بشلا ٦اب ٩زریٍ روح ً٤ز ب٧ ٩آٍ ًبیساہلل حرضت
ً٤ز ب٧ ٩آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا َِ َِ ٟل َٔان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ح و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َلإ ٦
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ بٔإ ٔ ِس َ٨از ًُٔب َ ِی ٔس اہللٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوأَ َِ ٟح َ٘ا اَّ ٟت ِٔ ٔشْ َر فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ

دمحمنبینثم،امثعؿ نبامثعؿ افطغینرمعانبانعفاہیم نباطسبؾانبزر،عرفحرمع نب انعف دیبعاہللرضحترمع نب انعفریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعیکدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہافراؿدفونںےندحثی
ںیمایسمیسقتوکایبؿایکےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،امثعؿ نب امثعؿ افطغینرمعانب انعف اہیم نب اطسبؾ انب زر،ع رفح رمع نب انعف دیبعاہلل رضحت رمع نب انعف ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اجونرےکرہچےےکالعفہاسےکمسجےکیسکافرےصحرپداغدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1065

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ححاد ب ٩طاْعً ،بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ابوجٌرف زارمی ابونٌ٤ا ٪ح٤از اب ٩زیس
ًبساٟزح ٩٤رساد ٧آٍ اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
اٟظ ٔ ٔ
اْع َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رف َّ
اٟرسا ٔد ک ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ َّ ٩ٔ ٤
َج ٌِ َ ٕ
ک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
دمحمنبراعفاجحجنباشرع،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،اویباوبرفعجداریماوبامعنؿامحدانبزدیدبعارلنمحرساجانعفانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنعاؿدنسفںےکاسھترضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساسرطحرفاتیلقنیک

ےہ۔
رافی  :دمحم نب راعف اجحج نب اشرع ،دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب اوبرفعج داریم اوبامعنؿ امحد انب زدی دبعارلنمح رساج
انعفانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راوتسںںیمےنھٹیبیکاممتعنافرراوتسںےکوقحؼیکادا یگییکات دیےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
راوتسںںیمےنھٹیبیکاممتعنافرراوتسںےکوقحؼیکادا یگییکات دیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1066

راوی  :سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرس زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ،ب ٩يشار ابوسٌیس خسری حرضت ابوسٌیسخسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ٩
رس َة ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
اٟرط َٗا ٔ
ت َٗا ُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َ٨َ ٟا ب ُ ٌّس َٔ ٣َ ٩ِ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َ َ ٧ت َح َّس ُث
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛوا ُِ ٟح َُ ٠
وض فٔی ُّ ُ
َص
اٟرط َیَ ٙح َّ٘ ُط َٗاُٟوا َو َ٣ا َح ُّ٘ ُط َٗا ََُّ ُ ٢ف ا َِ ٟب َ ٔ
ٓ َٔیضا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا أَبَ ِیت ُِ ٥إ ٔ ََّّل ا ِِ ٤َ ٟحَ ٔ ٠ص َٓأ َ ًِ ُلوا َّ ٔ
ٕ اِلِ َذَی َو َر ُّز َّ
اٟش ًَلَ ٔ ٦واِلِ َ ِ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک
وٖ َواِ ٨َّ ٟه ُی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
َو َُّ ٛ
 ادی نب دیعس صفح نب رسیم زدی نب املس اطعء ،نب اسیر اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مراوتسںںیمےنھٹیبےسوچباحصہبرکاؾےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسامہرے
ےئلوتےنھٹیب ےکریغبوکیئاچرہ اکریہںیہنمہفاہںابںیت رکےتںیہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ابج ںیہمتےنھٹیبےک العفہ
وکیئاچرہاکرںیہنوترھپراےتس اکقحادارکفاحصہب ےنرعض ایکراےتساکقح ایکےہآپ یلصاہللہیلع فملس ےنرفام ارظنںیر یچرانھک
افریسکوکفیلکتدےنیےسابزرانہافرمالؾاکوجابدانیافریکیناکمکحدانیافرربیابوتںےسعنمرکان۔
رافی   :ادینبدیعسصفحنبرسیمزدینباملساطعء،نباسیراوبدیعسدخریرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
راوتسںںیمےنھٹیبیکاممتعنافرراوتسںےکوقحؼیکادا یگییکات دیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1067

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ٣سنی٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،ابٓ ٩سیک ،ہظا ٦اب ٩سٌس حرضت زیس ب ٩اس ٥٠رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک
أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْاَ ٦ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ییحی نب ییحی ،دبعازعلسی نب دمحم دمین ،دمحم نب راعف ،انب دفکی ،اشہؾ انب دعس رضحت زدی نب املس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ
دحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعازعلسینبدمحمدمین،دمحمنبراعف،انبدفکی،اشہؾانبدعسرضحتزدینباملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافر...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1068

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦بْ ٩عوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ،اس٤اء ب٨ت ابوبرک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َّ
َ
ْعي ِّّشا أَ َػابَ ِت َضا َح ِؼ َب ْة َٓ َت َ٤ز َََّ ٚط ٌِزُ َصا
َجائ َ ِت ا َِ ٣زأ ْة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی ابِ َّ ٨ة ُ َ
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة
أََٓأ َ ٔػُ ُ٠ط َٓ َ٘ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟو ٔ
ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،افہمط تنب ذنمر ،اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک اکی
تورتیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیم احرضوہیئ افراسےن رعض ایکاےاہلل ےکر اؽیلصاہللہیلعفملس ریمییٹیبدنہل
ینبےہاےسخی حیکےلکنےہسجےکفہجےساسےکابؽڑھجےئگںیہوتایکںیماسےکابولںاکوجڑااگلیتکسوہںوتآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااہللاعتیلےنابؽوجڑےنفایلافرابؽڑجفاےنفایلرپتنعلرفامیئےہ۔

رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،افہمطتنبذنمر،اامسءتنباوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےک ایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1069

راوی  :ابو برک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ًبسہ ،ابوَکیب ،وٛیٍ٤ً ،ز و٧اٗس ،اسوز بً ٩ا٣ز ،طٌبہ ،ہظا ٦ابْ ٩عوہ
ابوٌ٣اویہ حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بْ ٩عوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ح و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو ًَ ِب َسةُ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ْع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٌَُ ٣او ٔ َی َة َُْ ِ َر أَ ََّ ٪ؤٛی ٌّا َو ُط ٌِ َب َة فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َٓ َت َ٤ز ََّن َط ٌِزُ َصا
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہانبریمن،ایبدبعہ،اوبرکبی،فعیک،رمعفاندق،ا ادنباعرم،ہبعش،اشہؾانبرعفہاوباعمفہیرضحتاشہؾ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رضحت اوباعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی یک رطح
دحثیلقنیکیئگےہرصػیظفلرفؼےہرتہمجںیموکیئرفؼںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ انب ریمن ،ایب دبعہ ،اوبرکبی ،فعیک ،رمع فاندق ،ا اد نب اعرم ،ہبعش ،اشہؾ انب رعفہ اوباعمفہی
رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1070

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس زارمی حبا ٪وہیب ٨٣ؼور ،اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ أَ َّ٪

َ ١یا
ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی َز َّو ِج ُت ابِ ًَٔ٨ی َٓ َت َ٤ز َََّ ٚط ٌَزُ َرأِس َٔضا َو َز ِو ُج َضا َي ِش َت ِح ٔشَ ُ٨ضا أََٓأ َ ٔػ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ ََ ٨ضا َصا
ادمحنبدیعسداریمةحؿفبیہوصنمراہماامستنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہک اکیتورت یبنیلص اہللہیلعفملسیکدختم ںیمآیئ افراس ےنرعض ایکںیم ےناینپ یٹیبیکاشدییک ےہافراس ےک رس
ےکابؽڑھجےئگںیہاحالہکناساکاخفدنابولںوکدنسپرکاتےہاےاہللےکر اؽایکںیماسےکابولںںیموجڑااگلدف؟وتآپ یلص
اہللہیلعفملسےنعنمرفامد ا۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریمةحؿفبیہوصنمر،اامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1071

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ابوزاؤز طٌبہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩ابی برک طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ حرضت ًائظہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی بَُِْٜر ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح َش َ ٩بِ َِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ِ٩
ًَائٔظَ َة أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َتزَ َّو َج ِت َوأََ َّ ٧ضا َ٣ز ٔ َؿ ِت َٓ َت َ٤ز ََّن َط ٌَزُصَا َٓأ َ َرازُوا أَ َِ ٪ي ٔؼ ُ٠و ُظ ٓ ََشأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة
ک َٓ ٩َ ٌََ ٠ا َِ ٟو ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

دمحمنبینثم،انباشبراوبداؤدہبعش،اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبرکبہبعش،رمعفنبرمہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہہکااصنریکاکیڑلیکیکاشدیوہیئافرفہامیبروہیئگافراسےکرسےکابؽڑھجےئگوتولوگںےنارادہایکہکاسےکابولںںیم
وجڑا اگل د ا اجےئ اوہنں ےن اس ابرے ںیم ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےس وپاھچ وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن وجڑا اگلےنفایل افر
وجڑاوگلاےنفایلرپتنعلرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبراوبداؤدہبعش،اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبرکبہبعش،رمعفنبرمہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1072

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،زیس ب ٩حبا ،٪ابزاہی ،٥ب٧ ٩آٍ حش ٩ب٣ ٩ش ٥٠ب ٩ی٨ا ٚػٔیہ ب٨ت طیبہ حرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

اب ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩یَ ََّ ٨
اَ ٩ِ ًَ ٚػ ٔٔ َّی َة
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َز َّو َج ِت ابِ َّ ٨ة ََ ٟضا ٓ ِ
َاط َت َِ ٜت َٓ َت َشا َٗ َم َط ٌِزُصَا َٓأ َ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اػ ًَل ُت
َ ١ط ٌَ َز َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َٔ ٌُٟ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ز ِو َج َضا یُزٔی ُس َصا أََٓأ َ ٔػ ُ
زریہنبرحب،زدینبةحؿ،اربامیہ،نبانعفنسحنبملسمنبانیؼ ہیفصتنبہبیشرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہہکااصنریکاکیتورتےناینپیٹیبیکاشدییکرھپفہڑلیکامیبروہیئگافراسےکرسےکابؽرگےئگوتفہتورتیبنیلصاہللہیلع
فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس ےن رعض ایک ہک ریمی یٹیب اک اخفدن اچاتہ ےہ ہک ںیم اس ےک ابولں ںیم وجڑا اگل دف وت ر اؽ اہلل اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجڑااگلےنفاویلںرپتنعلیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،زدینبةحؿ،اربامیہ،نبانعفنسحنبملسمنبانیؼہیفصتنبہبیشرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1073

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،حرضت ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
وػ ًَل ُت
ٔی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٩َٔ ٌُٟ ٢ا ِٔ ٤ُ ٟ
دمحمنباح م،دبعارلنمحنبدہمی،رضحتاربامیہنب انعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
وجڑااگلےنفایلافروجڑاوگلاےنفایلافروگدےنفایلافردگفاےنفایلرپتنعلرفامیئےہ۔

رافی  :دمحمنباح م،دبعارلنمحنبدہمی،رضحتاربامیہنبانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیم ہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1074

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩رً ،بیساہلل زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،زہْر یحٌی ٗلاً ٪بیساہلل ٧آٍ اب٤ً ٩ز حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اػ ََ ٠ة
َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ

َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة
دمحمنبدبعاہلل نبریمن،دیبع اہللزریہ نبرحب،دمحم نب ینثم،زریہییحیاطقؿدیبعاہللانعف انبرمعرضحتانبرمعریض اہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےنوجڑااگلےنافروجڑاوگلاےنفایل افروگدےنفایلافردگفاےنفایل رپ تنعل رفامیئ
ےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دیبعاہلل زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،زریہ ییحی اطقؿ دیبعاہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1075

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل اب ٩بزیٍ ،برش بٔ٣ ٩ـ ،١ػرخ اب ٩جویزیہ٧ ،آًٍ ،بساہلل حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
رخ بِ ُُ ٩ج َویِز ٔیَ َة ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َػ ِ ُ
یٍ َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دمحمنبدبعاہللانبزب،ع،رشبنبلضفم،رخصانبوجریہی،انعف،دبعاہللرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملس
ےسذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللانبزب،ع،رشبنبلضفم،رخصانبوجریہی،انعف،دبعاہللرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیم ہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1076

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚجزیز٨٣ ،ؼورابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ٩
ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ ٩ا َِ ِّ َِْ ٤ُ ٟرا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َوا٨َّ ٟا َٔ ٣ؼا ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت َخَِٙ ٠
وب َوکَاِ َ ٧ت َت ِ ُ
آَٓ ٪أ َ َت ِت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َحس ْ
ٔیث بَ ََِ ٠ىٔی
اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ْق َ
ک ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی أَ َس ٕس يُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا أ ُ َُّ ٦ي ٌِ ُ٘ َ
ْقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ ٩ا َِ ِّ َِْ ٤ُ ٟرا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
ک َ ٨ِ ٌََ ٟت ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت َخ َِٙ ٠اہللٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ
ک أََ َّ ٧
ًَ َِ ٨

َ
َقأِ ُت َ٣ا بَْ ِ َن َِ ٟوو َِی
َو َ٣ا لٔی ََّل أَ َِ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ا ِِ ٤َ ٟزأةُ َِ َ٘ ٟس َ َ
ُ
َقأِت ٔیطٔ َِ َ٘ ٟس َو َج ِست ٔیطٔ َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ٣ا آ َتا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟز ُسو َُٓ ٢د ُُذو ُظ َو َ٣ا َ َ ٧ضا ُ٥ِ ٛ
ا ِِ ٤ُ ٟؼ َح ٕٔ ٓ ََ٤ا َو َج ِستُ ُط َٓ َ٘ا ََٟ ٢ئ ٔ ِ٨ِ ٛ ٩تٔ َ َ

ًَ ُِ ٨ط َٓاَ ِ ٧ت ُضوا َٓ َ٘اَِ ٟت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٓإٔنِّی أَ َری َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣ص َذا ًَل َی ا َِ ٣زأَت َٔک ِاْل ََٗ ٪ا َ ٢اذِ َص ٔيی َٓاِ٧وُزٔی َٗا َََ ٓ ٢س َخَِ ٠ت ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٔ

ک َ ُ ٧ ٥َِ ٟحا َٔ ٌِ ٣ضا
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ََٓ ٥َِ ٠ت َز َط ِیئّا َٓ َحائ َ ِت إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت َط ِیئّا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا َِ ٟو ک َ َ

ااحسؼنباربامیہ،امثعؿنبایبہبیشااحسؼرجری،وصنمراربامیہ،ہمقلعدبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
اہلل ےن اعتیل ےن وگدےن فایل افر دگفاےن فایل افر اڑھکفاےن فایل افر داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل افر اہلل اعتیل یک انبفٹ ںیم دبتیلی
رکےنفایلتوروتںرپتنعل رفامیئےہرافیےتہک ںیہہکہی ابتینبادسیک اکیتورتکتیچنہپ سجوکاؾوقعیب اہک اجاتےہافرفہ
رقآؿدیجمزپاھرکیتیھتوتفہرضحتدیبعاہلل ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآیئافرےنہکیگلہکفہایکابتےہہکوجآپیلصاہللہیلع
فملس یک رطػ ےس ھجمکت یچنہپ ےہہکآپ ےن وگدےن فایل افر دگفاےنفایل افر وکلپں ےک ابؽ اڑیھکےنفایل افر اڑھکفاےنفایل رپ

تنعل رفامیئ افر داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل افر اہلل اعتیل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکےن فایل توروتں رپ تنعل ویکں رفامیئ ےہ رضحت
دبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنع رفامےنےگلہک ںیماس رپ تنعل ویکں ہن رکفںہک سج رپ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن تنعلیک ےہ
افر ہی ابت اہللیک اتکب ںیم وموجد ےہفہ تورت ےنہک یگلہک ںیم ےن رقآؿ دیجم ےکدفونںںوتں ےکدرایمؿفاال زپھ ڈاال ےہںیم
ےنوتںیہکںیہناپ ارضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگلہکارگوترقآؿدیجمزپیتھوتاےسرضفراپیتاہللزعفلجےنرفام ا
بئ
اُکع َْت ُة َ اف ْ َ ُھوا ,اہللہکر اؽںیہمتوجھچکدےاسےسےلولافرںیہمتسجےسرفکدےاسےس
َف َ ام َ
وُسؽفَح ُُدفـُ َف َ ام َي ُ ْ
آي ُ ْ
اُکارلَّ ُ
رکاجؤفہتورتےنہکیگلہکاؿاکومںںیمےسھچکاکؾوتآپیکویبییھبرکیتےہرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگل
ہکاجؤاجرکدوھکیفہتورتاؿےکویبیےکاپسیئگوتھچکیھبںیہن داھکیرھپفاسپرضحتدبعاہللیکرطػآیئافرےنہکیگلہکںیم
ےنوتاؿابوتںںیمےساؿںیمھچکیھبںیہنداھکیرضحتدبعاہللرفامےنےگلہکارگفہاسرطحرکیتوتںیماسےسمہرتسبیہن
رکات۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امثعؿنبایبہبیشااحسؼرجری،وصنمراربامیہ،ہمقلعدبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1077

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ًبساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی سٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩رآٍ یحٌی ب ٩آزٔ٣ ٦ـ ١اب٣ ٩ہ٠ہ١
٨٣ؼور

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وص َُو ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َرآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ َْ ١وص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ضِ٠ض ٔ َٕ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َجزٔیز َُْٕ ِ َر

ت َوا ِِ ٤َ ٟو ُطو َ٣ا ٔ
ت َوفٔی َحسٔیثٔ ََُّ ٔ٣ـ ٕ ١ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
ا ٪ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت
أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ ،دمحم نب راعف ییحی نب آدؾ لضفم انب لہلہم وصنمر رجری ،ایفسؿ ،رضحت وصنمر
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ رصػ یظفل
دبتیلیےہرتہمجںیموکیئرفؼںیہن۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردبعارلنمحانبدہمیایفسؿ،دمحمنبراعفییحینبآدؾلضفمانبلہلہموصنمر

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

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانا فروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1078

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حرضت ٨٣ؼور رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔا َِ ٟحس َ
وب
ٔیث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ح َّز ّزا ًَ َِ ٩سائ ٔز ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة ٔ ٩ِ ٣ذ ٔ ِ ٔ
َک أ ُ َِّ ٦ي ٌِ ُ٘ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتوصنمرریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتیبنیلصاہللہیلع
فملسیکرفاتیلقنیکےئگےہنکیلاسںیماؾوقعیبےکوپرےفاہعقاکذرکںیہنایکایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتوصنمرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1079

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور جزیز ،اب ٩حاز ٦اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ًبساہلل

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
ابیشؿنب رففخرجری،انب احزؾاشمع،اربامیہ،ہمقلعدبعاہللرضحتدبعاہلل ےنیبن یلصاہللہیلعفملس ےسذموکرہ دحثییکرطح
رفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخرجری،انباحزؾاشمع،اربامیہ،ہمقلعدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1080

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ٣ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َز َج َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ت ٔؼ َ ١ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ب ٔ َزأِس َٔضا َط ِیئّا
نسحنبیلعولحایندمحمنبراعفدبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےناسابتےسعنمرفام اےہہکتورتاےنپرسےکابولںوکوجڑاگلےئ۔
رافی  :نسحنبیلعولحایندمحمنبراعفدبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگل انافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1081

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ٌ٣اویہ ب ٩ابی سٔیا ،٪حرضت ح٤یس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩وٖ

َ
اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَُ َّ ٧ط َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤او ٔ َی َة
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
رحس ٕ ٓٔی َي ُ٘و َُ ٢یا أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَیِ َ٤ََ ٠ًُ ٩ا ُؤ ُ٥ِ ٛ
بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ًَ ٪اَ ٦ح َّخ َوص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َو َت َ٨ا َو َُٗ ٢ؼَّ ّة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَز ٕکَاِ َ ٧ت فٔی َی ٔس َ َ

َّ
َّ
رسائ ٔی َ ١ح ْٔ َن َّات َد َذ َص ٔذظ ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی َِ ٨هی ًَ ِِ ٣ٔ ٩ث َٔ ١ص ٔذظ ٔ َو َي ُ٘و ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َص َِ َٜ ٠ت بَُ٨و إ ٔ ِ َ

ن َٔشا ُؤص ُِ٥
ییحی نب ییحی ،امکل انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح نب توػ اعمفہی نب ایب ایفسؿ ،رضحت دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح
ریضاہللاعتٰیلہنعنبتوػےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعنبایبایفسںےسانسسجاسؽاوہنں
ےنجحایکاساحؽںیمہکفہربنمرپرشتفیرفامےھتاوہنںےنابولںاکاکیالٹچاےنپاہھتںیمایلوجہکاؿےکاخدؾےکاپساھتافر

رفامےنےگل اےدمہنیفاول! اہمترےاملعء اہکں ںیہ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلصاہللہیلع فملس ےس انس ےہہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس اس
رطحیکزیچفںےسعنمرفامےتےھتافررفامےتےھتہکینبارسالیئاسفتقابتہربابدوہےئگسجفتقہکاؿیکتوروتںےناس
رطحیکشیعفرشعترشفعرکدی۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،امکل انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح نب توػ اعمفہی نب ایب ایفسؿ ،رضحت دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
دبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنعنبتوػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1082

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ٚز ،زہزی

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَىٔی َ ِ

ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕإٔ٤َ َّ ٧ا ًُ ِّذ َب
رسائ ٔی َ١
بَُ٨و إ ٔ ِ َ
انبایبرمعایفسؿنبہنییع ،رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسندبعنبدیمحدبعارلزاؼرمعم،زرہی،رضحتزرہیےسامکلیکدحثی
یکرطحرفاتیلقنیکیئگےہنکیلرمعمیکدحثیںیمےہینبارسالیئوکایسفہجےسذعابںیمالتبمایکایگ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿنبہنییع،رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسندبعنبدیمحدبعارلزاؼرمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اس ابت ےک ایبؿںیمہک ونصمیع ابولںاک اگلان افروگلاانافر وگدانافردگفاانافر وکلپں ےس ابولںاک اڑیھکانافر اڑھکفاانافر داوتنں وکاشکدہ رکان افر اہللیکانبفٹںیم دبتیلی
رکانبسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1083

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر طٌبہ ،اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ حرضت سٌیس ب٩
٣شیب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َخ َد َُّ ٛب ّة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَز ٕ َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََٗ ٢س ٌََٔ ٣ُ ٦اؤیَ ُة ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َد َلب َ َ٨ا َوأَ ِ َ
ور
َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َری أَ َّ ٪أَ َح ّسا َئ ٌَُِ ُ٠ط إ ٔ ََّّل ا َِ ٟی ُضو َز إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ََِ ٠طُ ٓ ََش َّ٤ا ُظ اٟزُّ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ہبعش ،انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمہ رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہرفامےتںیہہکرضحتاریماعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعدمہنیونمرہرشتفیالےئوتاوہنںےنںیمہاکی ہبطخاراشدافر
ابولں اکاکیاٹپلوہااھچگاکنؽ رکرفام اہک ےھجمہیایخؽ یھب ںیہناھت ہکوہیدویںےک العفہ یھبوکیئاسرطحرکے اگ ر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسکتہیابتیچنہپوتآپیلصاہللہیلعفملسےناےسوھجٹرقارد ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغرہبعش،انبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہرضحتدیعسنبر بیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکونصمیعابولںاکاگلانافروگلاانافروگدانافردگفاانافروکلپںےسابولںاکاڑیھکانافراڑھکفاانافرداوتنںوکاشکدہرکانافراہللیکانبفٹںیمدبتیلیرکان
بسرحاؾےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1084

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ٌ٣اذ اب ٩ہظا ٦ابی ٗتازہ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ٌ٣اویہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣ا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
َات یَ ِو ٕ ٦إِٔ َٗ ٥ِ َُّٜ٧س أَ ِح َسثِت ُِ ٥ز َّٔی َس ِو ٕئ َوإ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اٟزُّورٔ
بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة َٗا َ ٢ذ َ
ور َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َي ٌِىٔی َ٣ا یَُٜثِّرُ بٔطٔ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
َخ َٗ ْة َٗا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة أَ ََّل َو َص َذا اٟزُّ ُ
َٗا ََ ٢و َجا َئ َر ُج ْ ١بٔ ٌَ ّؼا ًَل َی َرأِس َٔضا ٔ ِ

رخ ٔٚ
أَ ِط ٌَ َارصُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ا َِ ٔ ٟ

مس
اوباسغؿ معی دمحم نب ینثم اعمذ انب اشہؾ ایب اتقدہ ،دیعس نب ر بی اعمفہی ،رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت اریماعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی دؿ رفام ا ہک  م ےن تہب رُبی وپشش اایتخر رکیل ےہ افر اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےنوھجٹےسعنمایکےہرافیےتہکںیہہکاکیآدیماکیایسیزکلیےئلوہےئآ ا ہکسجےکرسےرپاکیڑھتیچااگلوہا
اھترضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہکہیوتوھجٹےہرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکتورںیتڑپکےابدنھ

رکاےنپابولںوکابملرکیتیلںیہ۔

مس
رافی  :اوباسغؿ معیدمحمنبینثماعمذانباشہؾایباتقدہ،دیعسنبر بیاعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿتوروتںےکایبؿںیمہکوجابلسےننہپےکابفوجدیگننںیہوخدیھبرمگاہںیہافر...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
اؿتوروتںےکایبؿںیمہکوجابلسےننہپےکابفوجدیگننںیہوخدیھبرمگاہںیہافردفرسںوکیھبرمگاہرکدیتیںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1085

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ات
ْق َي ِ ٔ
اض َون َٔشائْ کَاس َٔیا ْت ًَارٔ َی ْ
اب ا َِ ٟب َ ٔ
ٔػ َِٔ٨ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ  ٥َِ ٟأَ َرص َُ٤ا َٗ ِو ُْ ٌَ ٣َ ٦ض ِ ٥س َٔی ْان َٛأَذِٔ َ ٧
رضب ُ َ
و ٪ب ٔ َضا اَ ٨َّ ٟ
َُ ٔ٤٣یًل ْت َ٣ائ ًَٔل ْت ُر ُؤ ُس ُضَٛ َّ٩أ َ ِس٤َ ٔ ٨ةٔ ا ِٟبُ ِدتٔ ا ِ٤َ ٟائ ٔ َٔ ٠ة ََّل یَ ِس ُخ ٩َِ ٠ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو ََّل یَحٔ ِس َ ٪رٔی َح َضا َوإ ٔ َّ ٪رٔی َح َضا َُ ٟیو َج ُس ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣شْ َرة ٔ
ََ ٛذا َو ََ ٛذا
زریہنبرحب،رجری،لیہسنباوباصحلاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےن رفام ا دفزخ فاولں یک دف ںیمسق ایسی ںیہ ہک ںیہنج ںیم ےن ںیہن داھکی اکی مسق وت اؿ ولوگں یک ےہ ہک نج ےک اپس ولیبں یک
دومں یک رطح وکڑے ںیہ سج ےس فہ ولوگں وک امرےت ںیہ افر دفرسی مسق اؿ توروتں یک ےہ وج ابلس ےننہپ ےک ابفوجد یگنن ںیہ فہ
دیسوہ راےتس ےس اکہبےن فایل افر وخد یھب یکٹھب وہیئ ںیہ اس توروتں ےک رس یتخب افوٹنں یک رطح اکی رطػ ا ےک وہےئ ںیہ فہ
تورںیتتنجںیمدالخںیہنوہںیگافرہنیہتنجیکوخوبشاپںیکسیگتنجیکوخوبشاینتاینتاسمتفےسوسحمسیکاجیتکسےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہسنباوباصحلاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوھہکاکابلسےننہپافروجزیچہنےلماسےکااہظررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
دوھہکاکابلسےننہپافروجزیچہنےلماسےکااہظررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1086

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیًٍ ،بسہ ہظا ٦ابْ ٩عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٗاَِ ٟت یَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َو ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُٗو ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ز ِوظٔی أَ ًِ َلانٔی َ٣ا  ٥َِ ٟي ٌُِ ٔلىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟتظَ ِّب ٍُ ب ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟي ٌُِ َم َ َلِکب ٔ ٔص

ثَ ِوب َ ِی زُورٕ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،دبعہاشہؾانب رعفہرضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےس رفاتیےہہک اکیتورت ےنرعض ایک
اےاہللےکر اؽایکںیماظرہرکفںہکریمےاخفدنےنےھجمالفںزیچدیےہاحالہکناسےنےھجمںیہندیوتر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام اایسیزیچوکاظرہرکےنفاالہکوجزیچاسوکہندییئگوہفہوھجٹےکڑپکےےننہپفاےلیکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،دبعہاشہؾانبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
دوھہکاکابلسےننہپافروجزیچہنےلماسےکااہظررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1087

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩رً ،بسہ ہظآ ٦اك٤ہ حرضت اس٤ا رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْآَ ٩ِ ًَ ٦اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َجائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ُض ّة ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی ُج َْ ٨اح أَ ِ ٪أَ َتظَ َّب ٍَ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا َٔ ٢ز ِوظٔی ب ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟي ٌُِ ٔلىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪لٔی َ َّ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟتظَ ِّب ٍُ ب ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟي ٌُِ َم َ َلِکب ٔ ٔص ث َ ِوب َ ِی زُورٕ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دبعہ اشہؾ افہمط رضحت اامس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تورت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیمآیئافراسےنرعضایکریمیاکی انکےہایکھجمرپوکیئانگہےہہکارگںیماسرپہیاظرہرکفںہکریمےاخفدن
ےنےھجم الفںامؽد اےہاحالہنریمےاخفدنےنےھجموکیئامؽںیہند اوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایسیزیچوکاظرہرکےن
فاالہکوجزیچاےسہندییئگوہفہوھجٹےکدفڑپکےےننہپفاےلیکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہاشہؾافہمطرضحتاامسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ

دوھہکاکابلسےننہپافروجزیچہنےلماسےکااہظررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1088

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ص ٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیک یئگ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہیرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلسافرزتنیاکایبؿ
دوھہکاکابلسےننہپافروجزیچہنےلماسےکااہظررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1089

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،اب ٩ابی ً٤ز ابوَکیب اب ٩ابی ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢أَبُو َُکیِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َٗاَّلَ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ٧ ٢ا َزی َر ُج َْ ١ر ُج ًّل بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔٓ ٥ا َِ ٟتٔ ََت إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ٢
ک إٔ٤َ َّ ٧ا َز ًَ ِو ُت ُٓ ًَلّ٧ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ًَِ ٔ ٨

اس ِٔم َو ََّل َتِ ٨َّ َٜوا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی
َت َش َِّ ٤وا ب ٔ ِ

اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبایبرمعاوبرکبیانبایبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکی
صخشےندفرسےوکعیقبںیماابااقلمس ہہرکآفازدیر اؽاہللاسیکرطػوتمہجوہےئوتاسےنرعضایکاےاہللےکر اؽ
ںیمےنآپوکرمادںیہنایلہکلبںیمےنالفںوکاکپراےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مریماانؾوتروھکنکیلریمیتینکرپ
تینکہنروھک۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبایبرمعاوبرکبیانبایبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم...
ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1090

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩زیاز ًباز بً ٩بساہلل ب٤ً ٩زوً ،بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َوص َُو ا ُِ ََّ٘ ٠٤ُ ٟب بٔ َش َب ًَل َ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَبَّا ُز بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَخٔیطٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َسُ ٌَ ٔ٤ط
ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َس ََ ٨ة أَ ِربَ ٍٕ َوأَ ِر َبٌْٔ َن َو ٔ٣ائ َ ٕة یُ َح ِّسثَا َٔ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َح َّب

أَ ِس َ٤ائٔ ٥ِ ُٜإلٔ َی اہللٔ ًَ ِب ُس اہللٔ َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤

اربامیہنب ز ادابعدنبدبعاہللنبرمعف،دبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےناراشدرفام ااہمترےانومںںیمےساہللےکاہںدنسپدیہانؾدبعاہللافردبعارلنمحںیہ۔
رافی  :اربامیہنبز ادابعدنبدبعاہللنبرمعف،دبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1091

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤ا ،٪اسحا ٚجزیز٨٣ ،ؼور سا ٥ٟاب ٩ابی جٌس جابز ،ابً ٩بساہلل ب٩
ًبساٟزح٩٤

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سا٥ٔ ٔ ٟ
اس ٔ٥
بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٢وَ ٔ ٟس َ ٔ ٟز ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا ُ ًَُل ََْ ٓ ٦ش َّ٤ا ُظ َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َٗ ِو ُُ ٣ط ََّل َ َ ٧سًُ َ
ک ُت َش ِِّم ب ٔ ِ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔابِٔ٨طٔ َحا ُٔ ٠َ ٣ط ًَل َی هَ ِضزٔظ َٔٓأتََی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ٢
اس َٔ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ ُوَ ٔ ٟس لٔی ُ ًَُل ََْ ٓ ٦ش َِّ ٤ی ُتطُ َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َٗ ِومٔی ََّل َ َ ٧سًُ َ
ک ُت َش ِِّم ب ٔ ِ
اس ِٔم َو ََّل َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َٗاس ْٔ ٥أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِی َ٥ِ ُٜ٨
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َش َِّ ٤وا ب ٔ ِ

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿ،ااحسؼرجری،وصنمراسملانبایبدعجاجرب،انبدبعاہللنبدبعارلنمحےسرفاتیےہہک
مہںیمےساکیآدیمےکاہںہچبدیپاوہاوتاسےناساکانؾدمحمراھکوتاےساسیکوقؾےناہکمہےھجتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےک انؾ رپ انؾ ںیہن ر ےنھ دںی ےگ فہ آدیم اےنپ ےٹیب وک اینپ ھٹیپ رپ ااھٹ رک الچ افر یبن یلص اہللہیلعفملس ےکاپس ال ا افر رعض ایک اے
اہلل ےک ر اؽ ریمے اہں ہچب دیپا وہا وت ںیم ےن اس اک انؾ دمحم راھک نکیل ریمی وقؾ ےن ےھجم اہک مہ ےھجت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس
ےک انؾ رپ انؾ ںیہن ر ےنھدںی ےگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک ںیم
میسقترکےنفاالوہںافر مںیممیسقترکاتوہں۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿ،ااحسؼرجری،وصنمراسملانبایبدعجاجرب،انبدبعاہللنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1092

راوی  :ہ٨از ب ٩رسیً ،بثر ،حؼْن ،سًل ٦ب ٩ابی جٌسہ حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟرس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َُ ٢وَ ٔ ٟس َ ٔ ٟز ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
ک ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َت ِش َتأ ِ َٔ ٣ز ُظ َٗا ََٓ ٢أ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ُوَ ٔ ٟس لٔی ُ ًَُل ْ٦
ُ ًَُل ََْ ٓ ٦ش َّ٤ا ُظ َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ََّل َ ٔ ٨َِٜ٧
ِ
اس ِٔم َو ََّل
ٓ ََش َِّ ٤ی ُت ُط ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َوإ ٔ َِّ َٗ ٪ومٔی أَبَ ِوا أَ َِ ٪یُ٨ِٜونٔی بٔطٔ َحًَّی َت ِش َتأذ ٔ َ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س ُّ٤وا ب ٔ ِ

َت َِ ٨َّ ٜوا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا بُ ٌٔ ِث ُت َٗاس ّٔ٤ا أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِی َ٥ِ ُٜ٨

انہد نبرسی،عتیر ،نیصح ،مالؾ نبایبدعجہ رضحتاجربریضاہللاعتٰیل ہنعےن آپ یلصاہلل ہیلع فملس ےسرفاتی ایکےہ ہکمہ
ںیمےساکی آدیمےکاہںہچبدیپاوہاوتاسےناساکانؾدمحمراھکمہےناہکبجکتوتآپیلصاہللہیلعفملسےسااجزتہنےل
ےلاگمہےھجتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکتینکںیہنر ےنھدںیےگفہآپےکاپسآ اافررعضایکریمےاہںہچبدیپاوہاںیم
ےناساکانؾر اؽاہللےکانؾرپراھک ںکوقؾےناسےسااکنرایکہکںیمہیتینکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکااجزتےکریغب

اایتخررکفآپیلصاہللہیلع فملسےنرفام اریمےانؾرپانؾروھکنکیلریمیکبیترپتینکہنروھکےھجماقمسانبرکاجیھبایگےہںیم م
ںیممیسقترکاتوہں۔
رافی  :انہدنبرسی،عتیر،نیصح،مالؾنبایبدعجہرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1093

راوی  :رٓاًہ ب ٩ہیث ٥واسلی خاٟس كحا ٪حؼْن

َح َّسثَ َ٨ا رَٔٓا ًَ ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥ا َِ ٟوا ٔس ٔلی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی َّ
َک َٓإٔ٤َ َّ ٧ا بُ ٌٔ ِث ُت
اٟلح َ
َّاُ ٩ِ ًَ ٪ح َؼْ ِ ٕن ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ُّ

َٗاس ّٔ٤ا أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِی َ٥ِ ُٜ٨

رافہع نب مثیہ فایطس اخدل احطؿ نیصح اس دنس ےک اسھت ہی یھب دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم اقمس انب رک اجیھب ایگ وہں ںیم  م ںیم
میسقترکاتوہںذموکرںیہنےہ۔
رافی  :رافہعنبمثیہفایطساخدلاحطؿنیصح
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1094

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ابوسیٌس ،اطح ،وٛیٍ ،اً٤ع ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌس ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اس ِٔم َو ََّل َت َِ ٨َّ ٜوا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی
َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِسٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َش َِّ ٤وا ب ٔ ِ

َٓإٔنِّی أََ٧ا أَبُو ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِی ََ ٥ِ ُٜ٨وفٔی رٔ َوا َیةٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َو ََّل َتِٜتَُ٨وا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشمع ،اوبسبعد ،احش ،فعیک ،اشمع ،اسمل نب ایب دعج ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک ویکہکن ںیم اوبااقلمس وہں افر
تا)ےہ۔
اہمترےدرایمؿمیسقترکاتوہںافراوبرکبیکرفاتیںیم( َف َ ال َ َ َّ ْ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشمع،اوبسبعد،احش،فعیک،اشمع،اسملنبایبدعج،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1095

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌُِٔ ٠ت َٗاس ّٔ٤ا أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِی َ٥ِ ُٜ٨
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اسدنسےسہیدحثیرمفی ےہنکیلاس ںیمےہہک ےھجم اقمسانب اایگ ےہںیم اہمترے درایمؿ میسقت
رکاتوہں۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہیاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1096

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،سًل ،٦حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة ًَ َِ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ ُوَ ٔ ٟس َُ ٟط ُ ًَُل َْٓ ٦أ َ َرا َز أَ ِ ٪ي َُش َِّ ٤ی ُط َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اس ِٔم َو ََّل َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی
ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِح َش َِ ٨ت اِلِ َ ِن َؼ ُ
ار َس ُّ٤وا ب ٔ ِ
دمحمنبینثم دمحمنباشبر ،دمحم نبرفعج،ہبعش،اتقدہ،مالؾ ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہ ہک ااصنریںیم ےساکی
آدیمےکاہںہچبدیپاوہااساکانؾدمحمر ےنھاکارادہایکوتآپےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپساحرضوہرکوپاھچوتآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اااصنرےنااھچایکریمےانؾرپانؾروھکنکیلریمیتینکرپتینکہنروھک۔
رافی  :دمحمنبینثمدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،مالؾ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1097

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ٣ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩جب٠ہ ٣ح٤س ب ٩جٌرف،
اب٣ ٩ثىی اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،حؼْن برش ب ٩خاٟس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٠ی ٥سا ٥ٟب ٩ابی جٌس جابز بً ٩بساہلل،
اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور نرض ب ٩ط٤ی ١طٌبہ

رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی
ُح َؼْ ِ ٕن ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ٩
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َو َُ ٨ِ ٣ؼورٕ َو ُسََ ِ ٠امی ََ ٪و ُح َؼْ ِ ٔن بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤اُٟوا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا
َُ ٨ِ ٣ؼورٕ َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ََکَ٧ا َحسٔی َث ُض ِِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ُ١
َسا ٥َ ٔ ٟبِ َ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َح ٔسیثٔ َ ٩ِ ٣ذ َ ِ
رض ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢و َزا َز ٓ ٔیطٔ حُ َؼْ ِْن َو ُسََ ِ ٠امی َُٗ ٪ا َ ٢حُ َؼْ ِْن َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا
َوفٔی َحسٔیثٔ أ ِ ٨َّ ٟ

بُ ٌٔ ِث ُت َٗاس ّٔ٤ا أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨و َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی َُٓ ٪إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َٗاس ْٔ ٥أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِی َ٥ِ ُٜ٨

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمردمحمنبرمعفنبہلبجدمحمنبرفعج ،انبینثمانبایبدعی،ہبعش،نیصحرشب
نب اخدل دمحم نب رفعج ،ہبعش ،میلس اسمل نب ایب دعج اجرب نب دبع اہلل ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ااحسؼ نب وصنمر رضن نب ،لیم ہبعش،
اتقدہ ،وصنمر امیلسؿ نیصح نب دبعارلنمح مالؾ نب ایب دعف ،اجرب نب دبع اہلل ،اؿ اپوچنں اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل
نیصح یک رفاتی ںیم ےہ ںیم اقمس انب رک اجیھب ایگ وہں ںیم اہمترے درایمؿ میسقت رکات وہں افر امیلسؿ ےن اہک ںیم وت اہمترے
درایمؿمیسقترکےنفاالوہں۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر دمحم نب رمعف نب ہلبج دمحم نب رفعج ،انب ینثم انب ایب دعی ،ہبعش،
نیصحرشبنباخدلدمحمنبرفعج،ہبعش،میلساسملنبایبدعجاجربنبدبعاہلل،ااحسؼنباربامیہیلظنح،ااحسؼنبوصنمررضننب،لیم
ہبعش

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

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1098

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ٣ح٤س بً ٩بساہلل ْ٤٧ر سٔیا٤ً ،٪زو سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ک
ک أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥و ََّل َ ٤ُٔ ٌ٨ِ ُ ٧
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ ُوَ ٔ ٟس َ ٔ ٟز ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا ُ ًَُل ََْ ٓ ٦ش َّ٤ا ُظ ا َِ٘ ٟاس َٔ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥ا َّلَ ٔ٨َِٜ٧ی َ
َ
َّ
َّ
ک ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِس ٔ ٥ابِ ََ ٨
َک ذََ ٔ ٟ
ًَ ِی ّ٨ا َٓأتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

رمعفاندقدمحمنبدبعاہللریمنایفسؿ،رمعفایفسؿنبہنییع،انبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہںیمےس
اکیآدیمےکاہںہچبدیپاوہااسےناساکانؾاقمسراھکوتمہےناسےساہکمہےھجتاوبااقلمستینکںیہنر ےنھدںیےگافرہناس
تینک ےک اسھت ریتیآںیھکن ڈنھٹی وہےندںی ےگ اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک اس اک ذرک ایک وت آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےنپےٹیباکانؾدبعارلنمحرھکول۔
رافی  :رمعفاندقدمحمنبدبعاہللریمنایفسؿ،رمعفایفسؿنبہنییع،انبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1099

راوی  :ا٣یہ ب ٩بشلا ٦یزیس ب ٩زریٍ ًلی ب ٩ححز اس ١ٌ٤اب٠ً ٩یہ ،روح بٗ ٩اس٣ ٥ح٤س بٜ٨٣ ٩سر جابز ،ابً ٩یی٨ہ

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة
و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ک
َک َو ََّل َ ٤ُٔ ٌ٨ِ ُ ٧
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ر ِو ٔح بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕبِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َُْ ِ َر أََّ٧طُ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ًَ ِی ّ٨ا
س
اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع یلع نب رجح ا معل انب ہیلع ،رفح نب اقمس دمحم نب دکنمر اجرب ،انب ہنییع اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی
دحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسںیممہریتیآںیھکناستینکےکاسھتڈنھٹیںیہنوہےندںیےگذموکرںیہن۔

س
رافی  :اہیمنباطسبؾسیدینبزر،عیلعنبرجحا معلانبہیلع،رفحنباقمسدمحمنبدکنمراجرب،انبہنییع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1100

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،ابْ٤٧ ٩ر ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ایوب ٣ح٤س ب ٩سْری ٩ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
یَٗ ٩ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َش َِّ ٤وا بٔا ِس ِٔم َو ََّل َت َِ ٨َّ ٜوا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ

َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،اویبدمحمنبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکاوبااقلمسےنرفام اریمےانؾرپانؾروھکنکیلریمیتینکرپتینکہنروھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،اویبدمحمنبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اوبااقلمستینکر ےنھیکاممتعنافرانومںںیمےسوجانؾبحتسمںیہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1101

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوسٌیس اطخ ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ً ،زی ابْ٤٧ ٩ر ،اب ٩ازریص س٤اک
ب ٩رحب٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائِْ٣ ،١رہ ب ٩طیٌبہ حرضت ِْ٣رہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
ٔیص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ِ ْ٤َُ ٧ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َٗ ٔس ُِ ٣ت َ٧حز َ َ
وسی َٗ ِب ََٔ ً ١یسی بَٔ َٜذا َو ََ ٛذا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ُِ ٣ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ْقؤ َُ ٪یَا أ ُ ِخ َت َصا ُر َ
وَ ٪و َُ ٣
َِ
اَ ٪سأُٟونٔی َٓ َ٘اُٟوا إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِ َ
و ٪بٔأَِ٧ب ٔ َیائ ٔض ٔ َِ ٥واٟؼَّ أ ٔ ٟحْ َن َٗ ِب َُ ٠ض ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا ي َُش َُّ ٤

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبدیعس اجش دمحم نب ینثم ،زنعی انب ریمن ،انب ادرسی امسک نب رحب ،ہمقلع نب فالئ،
(ي
ریغمہنبسبعتہرضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجںیمرجناؿآ اوتولوگںےنھجمےسوپاھچ مےن َ ا
فؿ)زپاھےہاحالہکنرضحتومٰیسرضحتٰیسیعریضاہللاعتٰیلہنعےساینتدمتےلہپزگرےںیہبجںیمر اؽاہلل
خ َه ُار َ
ُأ ْ َ
یلصاہللہیلعفملسےکاپسآ اوتںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےساسابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اوہ
اایبنءافرزگرےفیہکینآدویمںےکانومںرپاےنپانؾرےتھکےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،اوبدیعس اجش دمحم نب ینثم ،زنعی انبریمن ،انب ادرسی امسک نب رحب ،ہمقلع نب
فالئ،ریغمہنبسبعتہرضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1102

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوبرک ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪س٤زہ یحٌی ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪حرضت س٤زہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ج٨سب

اٟز َٔ ِ ْٛن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة و
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُّ ٩ِ ًَ ٪

اٟز ََ ِ ْٛن یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨س ٕب َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُّ
َّ
َّ َ ُ
ِم َرٗٔی َ٘ َ٨ا بٔأ َ ِر َب ٌَةٔ أَ ِس َ٤ا ٕئ أَ َِٓ٠حَ َو َربَا ٕح َو َي َشا ٕر َوَ٧آ ٍٕٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪ن َش ِّ َ
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکب رمتعم نب امیلسؿ رمسہ ییحی رمتعم نب امیلسؿ رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دنجب ےس
ہئ
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن م اےنپالغومںےکاچرانؾاحلفرابحاسیرافرانعفر ےنھےسعنمرفام ا۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبرمتعمنبامیلسؿرمسہییحیرمتعمنبامیلسؿرضحترمسہریضاہللاعتٰیلہنعنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1103

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اب ٩ربیٍ اب٨ہ س٤زہ ب ٩ج٨سب حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟز َٔ ِ ْٛن بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨س ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِّ ٩
ک َربَا ّحا َو ََّل َي َش ّارا َو ََّل أَ َِٓ٠حَ َو ََّل َ٧آ ٔ ٌّا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ُت َش ًَُِّ ُ ٥ل ََ ٣

ہبیتقنبدیعس،رجری،انبرعیباہنبرمسہنبدنجبرضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےناراشدرفام ااےنپڑلےکاکانؾرابحاسیراحلفافرانعفہنروھک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،انبرعیباہنبرمسہنبدنجبرضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1104

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص زہْر ٨٣ؼور ہًل ٢ب ٩يشاٖ ربیٍ ب٤ً ٩ی٠ہ س٤زہ ب ٩ج٨سب

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩ص ًَٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩ربٔی ٍٔ بِ ِٔ ٤َ ًُ ٩ی ََ ٠ة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة
بِ ُٔ ٩ج َِ ٨س ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّب ا ِٟک َ ًَلٔ ٦إلٔ َی اہللٔ أَ ِربَ ٍْ ُس ِب َحا َ ٪اہللٔ َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِ َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ
ک َت ُ٘و ُ ٢أَثَ َّ ٥ص َُو ٓ ًََل
ک َي َش ّارا َو ََّل َربَا ّحا َو ََّل َ٧حٔی ّحا َو ََّل أَ َِٓ٠حَ َٓإَٔ َّ ٧
رض َک بٔأَیِّضٔ َّ٩بَ َسأِ َت َو ََّل ُت َش َِّّ َ ْ٤ن ُ ًَُل ََ ٣
َواہللُ أَ ِٛبَرُ ََّل َي ُ ُّ

َیُٜو ََُ ٓ ٪ی ُ٘و َُّ ٢لَ إٔ٤َ َّ ٧ا صُ َّ٩أَ ِربَ ٍْ ٓ ًََل َتزٔی ُس ًََّ ٪ل َ َّی

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن زریہ وصنمر الہؽ نب اسیػ رعیب نب عمتلہ رمسہ نب دنجب رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دنجب ےس
َ لْ
ّلل َفا جَمْ ُدّللَِّ َف َ ال
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللےکزندکیبسےسز ادہوبحمباملکتاچرںیہ( ُش ْئحَا َاؿا ِّ

کُافرےھجتاسںیمےسیسکیھبہملکوکرشفعرکاناصقنؿہندےاگافر ماےنپےچباکانؾاسیررابححیجتافراحلفہن
ّللَّافرا ُ
ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
رانھک ویکہکن  م وہک ےگ الفں ینعی احلف افر فہ ہن وہاگ وت ےنہک ےہک اگ ںیہن ےہ افر  اد روھک ہی اافلظ اچر یہ ںیہ اںیہن ز ادہ ےک اسھت ریمی
رطػوسنمبہنرکان۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسنزریہوصنمرالہؽنباسیػرعیبنبعمتلہرمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1105

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہی ٥جزیز ،ا٣یہ ب ٩بشلا ٦یزیس ب ٩زریٍ روح ابٗ ٩اس٣ ٥ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف،
طٌبہ٨٣ ،ؼور زہْر جزیز ،روح زہْر طٌبہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرنٔی َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َلاَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َر ِو ْح َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼو ٕر بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ ُز َصْ ِر ٕ
َّ
ٔیث َجزٔیز ٕ َو َر ِو ٕح َِٓ ٔ٤َٜث َٔ ١حسٔیثٔ ُز َصِْر ٕبٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ َوأَ َّ٣ا َحس ُ
َٓأ َ َّ٣ا َحس ُ
َک
َک َت ِشَ ٔ٤یةٔ ا ًَِ ُِ ٟلَ ٔ ٦وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ٔیث ُط ٌِ َب َة ََِٓ ٠ی َص ٓ ٔیطٔ إَّٔل ذ ٔ ِ ُ
ا ِٟک َ ًَل َ ٦اِلِ َ ِربَ ٍَ

ااحسؼ نب اربمیہ رجری ،اہیم نباطسبؾ سیدی نب زر،ع رفح انب اقمس دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،وصنمر زریہ رجری ،رفح
زریہہبعش،اؿنیتاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہرضحتہبعشیکدحثیںیمےچباکانؾر ےنھاکذرکےہافراچراملکت
ذرکںیہنںیہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربمیہ رجری ،اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع رفح انب اقمس دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر زریہ
رجری،رفحزریہہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1106

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ٕ٠روح اب ٩جزیخ ،ابو زبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ
ک ث ُ ََّ ٥رأَیِ ُت ُط
أَ َرا َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ َِ ٨هی ًَ ِ ٩أَ ِ ٪ي َُش َِّم ب ٔ َی ٌِل َی َوبٔب َ َر ََ ٛة َوبٔأ َ َِٓ٠حَ َوب ٔ َی َشا ٕر َوب ٔ َ٨آ ٍٕٔ َوب ٔ َِ ٨حو ٔذََ ٔ ٟ
ک ث ُ َّ ٥أَ َرا َز ًُ َ٤زُ أَ َِ ٪ی َِ ٨هی ًَ ِ٩
َس ََ ٜت َب ٌِ ُس ًَ َِ ٨ضا ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ط ِیئّا ث ُ َُّٗ ٥ب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟیَ َِ ٨ط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ ََّ ٥ت َز َٛطُ
ذََ ٔ ٟ

دمحمنبادمحنبایبفلخرفحانبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنیلعیربتکاحلفافراسیرافرانعففریغہانؾر ےنھےسعنمرفامےناکارادہرفام ارھپںیمےنداھکی
ہکاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملساسےساخومشوہےئگافراسابرےںیمھچکہنرفام ارھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسااقتنؽ
رفامےئگافراسےسعنمہنرفام ارھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناسےسعنمرکےناکارادہایکنکیلوییہنرےنہد ا۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخرفحانبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1107

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ١زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس ٣ح٤س ب ٩بظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ
اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

اػ َی َة َو َٗا َ٢
اس َٔ ًَ ٥
َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّ َُْ ٥َ ٠ر ِ
ا ٪أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٩
أَِ٧تٔ َجٔ٤ی َُ ٠ة َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َ٣ک َ َ
ادمح نب لبنح زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم،دیبع اہلل نبدیعس دمحم نب اشبر،ییحی نبدیعسدیبع اہلل انعف انبرمع رضحت انبرمع ریض اہلل
خ ِنیکہگج
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناعہیصاکانؾدبتلیرکد اافررفام اوتہلیمجےہافرادمحےن َأ ْ َ َ
نَعْاکظفلذرکایکےہ۔
رافی  :ادمح نب لبنح زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دیبعاہلل نب دیعس دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس دیبعاہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1108

٣وسی ح٤از ب ٩س٤٠ہ ًبیساہلل ٧آٍ اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشب بٰ ٩

وسی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩

اػ َی ُة ٓ ََش َّ٤ا َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جٔ٤ی ََ ٠ة
ابِ َّ ٨ة َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز کَاِ َ ٧ت يُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ًَ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،بسحنبومٰیسامحدنبہملسدیبعاہللانعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرمعریض
اہللاعتٰیلہنعیکاکییٹیبوکاعہیصاہکاجاتاھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناساکانؾہلیمجراھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،بسحنبومٰیسامحدنبہملسدیبعاہللانعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1109

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤زو ً٤زو سٔیا٣ ،٪ح٤س بً ٩بساٟزح٣ ٩٤ولی آ ٢ك٠حہ َکیب حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی آ ٔ ٢ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
رک ُظ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اس ََ ٤ضا ُج َویِز ٔ َی َة َوک َ َ
اس َُ ٤ضا بَ َّزةُ َٓ َح َّو ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
ض َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ُج َویِز ٔ َی ُة ِ
َُ
ا ٪یَ ِ َ
ض
َکیِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ُِ ٪ي َ٘ا ََ َ ٢
َخ َد َٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س بَ َّز َة َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ َِ ُ ٩

رمعف اندق انب ایب رمعف رمعف ایفسؿ ،دمحم نب دبعارلنمح ومیل آؽہحلط رکبی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
وجریہیاکانؾربہاھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناساکانؾدبؽرکوجریہیراھکافرآپیلصاہللہیلعفملساندنسپرکےتےھتہکہیاہک
س
اب َ َّ
اسریضاہللاعتٰیلہنعےکاافلظںیہ۔
ع ٍ
اجےئفہربہینعییکینےس لکایگرکبیےس َ مِع ْ ُت ْ َ
رافی  :رمعفاندقانبایبرمعفرمعفایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمحومیلآؽہحلطرکبیرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1110

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،لاء ،ب ٩ابی ٣ی٤و٧ہ ابورآٍ

ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ًبیساہلل بٌ٣ ٩اذ ًبیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابوطٌبہً ،لاء ب ٩ابو٣ی٤و٧ہ رآٍ ابوہزیزہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َرآ ٍٕٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
ًَ َلا ٔ
ا ٪ا ِس َُ ٤ضا بَ َّز َة َٓ٘ٔی َ ١تُزَكِّی َنٔ َِش َضا ٓ ََش َّ٤ا َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَ َلا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ک َ َ
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
و ٪ابِ َٔ ٩ب َّظا ٕر و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب َو َُِ ٟٔى ا َِ ٟحسٔیثٔ َ ٔ ٟض ُؤ ََّل ٔ
ئ ُز َ
اوبرکب نبایب ہبیش،دمحم نب ینثم،دمحم نباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اطعء ،نبایبومیمہناوبراعفاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب
اعمذ دیبع اہلل نب اعمذ اوبہبعش ،اطعء نب اوبومیمہن راعف اوبرہریہ زبنی ربہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
زبنیاکانؾربہاھتوتاےساہکایگہکفہازوخداپزیکہ یتنےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناساکانؾزبنیرھکد ا۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اطعء ،نب ایب ومیمہن اوبراعف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
دیبعاہللنباعمذدیبعاہللنباعمذاوبہبعش،اطعءنباوبومیمہنراعفاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1111

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ابوَکیب ابواسا٣ہ وٟیس بٛ ٩ثْر ٣ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،زی٨ب ب٨ت ا٦
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥
س٤٠ہ حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ب ٩ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُٛ ٩ثْٔر ٕ
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اس ِٔم بَ َّز َة ٓ ََش َّ٤انٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ئ َح َّسثَ ِتىٔی َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اِ ٪

اس َُ ٤ضا بَ َّزةُ ٓ ََش َّ٤اصَا َزیِ ََ ٨ب
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب َٗاَِ ٟت َو َز َخَِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت َج ِح ٕع َو ِ

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اوبرکبیاوبااسہمفدیلنبریثکدمحمنبرمعفنباطعء،زبنیتنباؾہملسرضحتزبنیریضاہلل
اعتٰیل اہنع نب ا ؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریما انؾ ربہ اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما انؾ زبنی رھک د ا
آپےکاپسزبنیتنبشحجآںیئاؿوکانؾیھبربہاھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےناساکانؾزبنیرھکد ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن ،اوبرکبیاوبااسہمفدیلنبریثکدمحمنبرمعفنباطعء،زبنیتنباؾہملسرضحتزبنی

ریضاہللاعتٰیلاہنعنباؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ربےانؾر ےنھیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1112

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ہاط ٥بٗ ٩اسٟ ٥یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء،

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َّ
ئ َٗا َ٢
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یت بَ َّز َة
َس َِّ ٤ی ُت ابِ ًَٔ٨ی بَ َّز َة َٓ َ٘اَِ ٟت لٔی َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٩ص َذا ٔاَّل ِس َٔ ٥و ُس ُِّ ٤
َ
یضا َٗا ََ ٢س ُّ٤و َصا َزیِ ََ ٨ب
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُزَ ُّٛوا أَ ِن ُٔ َش ٥ِ ُٜاہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔأصِ ٔ ١ا ِٟب ٔ ِّر َٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣اُٟوا ب ٔ َ ٥نُ َش َِّ ٤
رمعفاندقاہمش نباقمسثیل ،سیدی نبایببیبح،دمحم نبرمعف نباطعء،رضحتدمحم نبرمع ریض اہللاعتٰیلہنع نباطعےس رفاتیےہ
ہکںیمےناینپیٹیباکانؾربہراھکوتےھجمزبنیتنباوبہملسےناہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیانؾر ےنھےسعنمرفام اےہافر
ریما انؾ ربہ راھک ایگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اےنپ انؾ وک اپزیکہ ہن وہکں اہلل یہ  م ںیم یکین رکےن فاولں وک اجاتن ےہ
احصہبےنرعضایکمہرھپاساکایکانؾرںیھکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااساکانؾزبنیروھک۔
رافی  :رمعفاندقاہمشنباقمسثیل،سیدینبایببیبح،دمحمنبرمعفنباطعء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشنہشہانؾر ےنھیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :آداباکایبؿ
اشنہشہانؾر ےنھیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1113

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی اح٤س ب ٩ح٨ب ١ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اح٤س اطٌثی سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوز٧از اْعد حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَ ِح ََ ٤س َٗا َ ٢اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ ٧ا و َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١وأَبُو بَ ِ ٔ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ِاْل َ َ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ک إ ٔ ََّّل اہللُ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ ٢اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی
ک اِلِ َ ًَِ ٣ل ٔک َزا َز ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ََّل َ٣اَ ٔ ٟ
اس َٕ ٨ِ ٔ ً ٥س اہللٔ َر ُج َْ ١ت َش َِّم ََ ٔ ٠٣
أَ ِخ َِ ٍَ ٨
اَ ٪طا ِظ و َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١سأ َ ُِ ٟت أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَ ِخ ََ٘ َٓ ٍَ ٨ا َ ٢أَ ِو َؿ ٍَ
َ ١طا َص ِ
َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٪ث ُ

دیعس نبرمعف اشعئی ادمح نبلبنح اوبرکب نب ایب ہبیش ،ادمح اشعئی ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااہللےکزندکیبسےسرباانؾہیےہہکیسکآدیماکانؾاشنہشہراھکاجےئ
ال ْ َْم ِ
اکاکبلطمابداشوہں
لَم َْ ا
انبایبہبیشےناینپرفاتیںیماہللےک ااوکیئاشنہشہںیہناکااضہفایکےہرضحتایفسؿےناہک َ ِ َ
ےک ابداشہ ےہ افر ادمح نب لبنح ےن اہک ںیم ےن اوبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ادیع اک ینعم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک بس ےس ز ادہ
ذلیل۔

رافی  :دیعس نب رمعف اشعئی ادمح نب لبنح اوبرکب نب ایب ہبیش ،ادمح اشعئی ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اشنہشہانؾر ےنھیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1114

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َِی ُى َر ُج ًَٕ ١ل َی اہللٔ َی ِو َ٦
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ک إ ٔ ََّّل اہللُ
ک اِلِ َ ًَِ ٣ل ٔک ََّل ََ ٔ ٠٣
ا ٪ي َُش َِّم ََ ٔ ٠٣
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َوأَ ِخ َب ُث ُط َوأَُ َِی ُو ُط ًََِ ٠یطٔ َر ُج ٕ ١ک َ َ
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعیکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرمفیااحدثی
ںیمےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا  ماتمےکدؿاہللےکزندکیبسےسوغبمضافردبرتنیآدیمفہ
وہاگسجاکانؾاشنہشہراھکایگوہاگاہللےک ااےئوکیئابداشہںیہن۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرک...
ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافر فالدتےکدؿاساکانؾر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1115

راوی ً :بساَّلًلی ب ٩ح٤از ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ذ َص ِب ُت بٔ ٌِ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَبی كَ ِ٠ح َة اِلِ َ ِنؼار ِّٔی إلٔ َی َرسو ٔ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠ح ْٔ َن وَ ٔ ٟس و َرسو ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠فٔی ًَبائ َ ٕة یض َ٨أ ُ
ُ
ِ َ َ َ َ َِ
ُ َ ُ ُ َ
َ
ٔ َ
َ
ِ َ َ َ
ک َت ِْ ٤ز َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ ِ٨َ َٓ ٥ا َو ُِ ٟت ُط َت ََ ٤زا ٕ
ت َٓأ َ َِ٘ ٟاصُ َّ٩فٔی ٓ ٔیطٔ ٓ ًََل َُ ٛض َّ٩ث ُ ََّ َِ َٓ ٥ز َٓا اٟؼَّ ٔي ِّی ٓ َََّ ٤ح ُط فٔی ٓ ٔیطٔ َٓ َح ٌَ َ١
َبٌْٔ ّرا َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٌَ ٣َ ١
اٟؼَّ ٔي ُّی یَ َت َُ ٤َّ ٠وطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ ُّب اِلِ َ ِن َؼارٔ اَّ ٟت َِ ٤ز َو َس َّ٤ا ُظ ًَ ِب َس اہللٔ

دبعاالیلع نب امحد امحد نب ہملس اثتب نب اسن نب امکل ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبعاہلل نب اوبہحلط
ااصنرییکفالدتےکدعباےسر اؽاہللیکدختمںیمےلرکاحرضوہاافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساسفتقتخساکؾںیم
وغشمؽےھتینعیاےنپافٹنوکرفنغلمرےہےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکریتےاپسوجھکرںیںیہںیمےنرعضایک
 یاہںافرںیمےنھچکوجھکرںیآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمشیپںیکآپیلصاہللہیلعفملسےناںیہناےنپہنمںیمڈاؽ
رکابچ ارھپاسےچباکہنموھکؽرکآپیلصاہللہیلعفملسےناںیہنےچبےکدنمہںیمڈاؽد اہچبےناےسوچانسرشفعرکد اوتر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اااصنروکوجھکرںیدنسپدیہںیہافراساکانؾدبعاہللراھک۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحدامحدنبہملساثتبنباسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافرفالدتےکدؿاساکانؾ ر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1116

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ابً ٩و ٪اب ٩سْری ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩

٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ابِ ْ٩
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ار َ
َرخ َد أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٓ ُ٘ب ٔ َف اٟؼَّ ٔي ُّی َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٗا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ ١ابِىٔی َٗاَِ ٟت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥ص َُو أَ ِس َ٩ُ ٜ
ِٔلَبٔی كَ َِ ٠ح َة َي ِظ َتکٔی ٓ َ َ
رفَْ َٗاَِ ٟت َو ُاروا اٟؼَّ ٔي َّی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ أَبُو كَ َِ ٠ح َة أَتَی َر ُسو َ٢
اَّ َ ٓ ٪
ٔ٤َّ ٣ا ک َ َ
َْقبَ ِت إَِٔ ٟیطٔ ا ٌَِ ٟظَ ا َئ َٓ َت ٌَ َّشی ث ُ َّ ٥أَ َػ َ
اب َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََّ ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِْع ِست َُِّ ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض َ٤ا ٓ ََوََ ٟس ِت ُ ًَُل ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَبُو
َ
كَ َِ ٠ح َة ا ِحُ ٠ِ ٔ٤ط َحًَّی َتأتِ َٔی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َب ٌَ َث ِت َُ ٌَ ٣ط ب ٔ َت ََ ٤زا ٕ
ت
ات َٓأ َ َخ َذ َصا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ـ َِ َضا
َٓأ َ َخ َذ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َُ ٌَ ٣ط َط ِی ْئ َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٥ت ََ ٤ز ْ
ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َصا ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ َٓ َح ٌَََ ٠ضا فٔی فٔی اٟؼَّ ٔي ِّی ث ُ ََّ ٥ح َُّ َٜ٨ط َو َس َّ٤ا ُظ ًَ ِب َس اہللٔ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبتوؿانبریسنیاسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکاوبہحلطاکاٹیبامیبراھتاوبہحلطںیہکابرہرشتفیےلےئگوتہچبوفتوہایگبجافبطلحةفاسپآےئوتوپاھچریمے
ےٹیبایکایکاحؽےہاؾمیلسےناہکفہےلہپےساافہقںیمےہرھپاںیہناشؾاکاھکانشیپایکاوبہحلطےناھکاناھک ارھپاینپویبیےستبحص
یکبجافرغوہےئوتاؾمیلسےناہکےچبوکدنفرکدفبجحبصوہیئوتاوبطلحةےنر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسیکدختمںیماحرض
وہاس یک ربخدی وتآپ یلص اہللہیلعفملس ےنرفام ا ایک  م ےنرات وکتبحص یھب یک وت اوہنں ےنرعض ایک یاہں آپ یلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااےاہللاؿدفونںےکےئلربتکاطعرفام اانچہچناؾمیلسےکاہںہچبدیپاوہاوتاوبہحلط ےنےھجماہکہکاےسااھٹرک یبن
یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےلاجؤاسناےسیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمالےئافراؾمیلسےنھچکوجھکرںییھباسھت
جیھبدںییبنیلصاہللہیلعفملسےنہچبےکےلوکرفام اایکاسےکاسھتوکیئزیچیھبےہاحصہبےنرعضایک یاہںوجھکرںیںیہآپ
یلصاہللہیلعفملسےناںیہنےلرکابچ ارھپاؿوجھکرفںوکہچبےکہنمںیمڈاؽد ارھپاسےکاتولےساگل اافراؿوجھکرفںوکہچبےن
ہنمںیمڈاؽد ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبتوؿانبریسنیاسننبامکل،رضحتاسنریض اہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسب افرفالدتےکدؿاساکانؾر ےنھےکوجازافردبعاہلل

اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1117

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،حا٣س ب٣ ٩شٌسہ ابً ٩و٣ ٪ح٤س ب ٩ا٧ص

یس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َیز ٔ َ
دمحمنباشبر،احدمنبدعسمہانبتوؿدمحمنباسن،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،احدمنبدعسمہانبتوؿدمحمنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافرفالدتےکدؿاساکانؾر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1118

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩بزاز ،اطعی ابوَکیب ابواسا٣ہ بزیس ابوبززہ ابو٣وسی حرضت ابو٣وسی

َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
وسی َٗا َُ ٢وَ ٔ ٟس لٔی ُُ ًَل َْٓ ٦أ َ َت ِی ُت بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ٤ا ُظ إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َح َُّ َٜ ٨ط ب ٔ َت َِ ٤زة ٕ
أَبٔی َُ ٣
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرباد،ارعشیاوبرکبیاوبااسہمربدیاوبربدہاوبومیسرضحتاوبومیسےسرفاتیےہہکریمےاہں
ہچبدیپاوہاوتںیماےسیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسال اآپیلصاہللہیلعفملسےناساکانؾاربامیہراھکافروجھکرےسیٹھگدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرباد،ایعشاوبرکبیاوبااسہمربدیاوبربدہاوبومیسرضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافرفالدتےکدؿاساکانؾ ر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1119

٣وسی ابوػاٟح طٌیب اب ٩اسحا ٚہظا ٦بْ ٩عوہ ْعوہ اب ٩زبْر ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ب ٩زبْر
راوی  :ح ٥ٜبٰ ٩

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
ْع َو َة َح َّسثَىٔی ُ ِ
وسی أَبُو َػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرنٔی صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

َخ َج ِت أَ ِس َ٤ا ُء ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی بَ ِرکٕ ح ْٔ َن َصا َج َز ِت َوه ٔ َی حُ ِبل َى بٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ
َوَٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ض َ٤ا َٗ َاَّل َ َ
ٕ
َخ َج ِت ح ْٔ َن نُٔ َٔش ِت إلٔ َى َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َح ُِّ َٜ٨ط َٓأ َ َخ َذ ُظ
َٓ َ٘ ٔس َِ ٣ت ٗ َُبا ّء ََٓٔ ُٔ٨ش ِت بٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بٔ ُ٘ َباء ث ُ ََّ َ ٥
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ضا ٓ ََو َؿ ٌَ ُط فٔی َح ِحزٔظ ٔث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َت َِ ٤زة ٕ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََِ َٜ ٤ث َ٨ا َسا ًَ ّة َ ٠ِ َ ٧تُ ٔ٤ش َضا َٗ ِب َ١
یَ ٙر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُء
أَ َِ٧ ٪حٔ َسصَا ٓ َََ ٤ـ َِ َضا ث ُ ََّ ٥ب َؼ َ٘ َضا فٔی ٓ ٔیطٔ َٓإ ٔ َّ ٪أَ َّو ََ ٢ش ِی ٕء َز َخ َ ١بَ ِل َُ ٨ط َٟز ٔ ُ
ث ُ ََّ ٣َ ٥ش َح ُط َو َػلَّى ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ا ُظ ًَ ِب َس اہللٔ ث ُ ََّ ٥جا َء َوص َُو ابِ َُ ٩س ِب ٍٔ ٔسَ ْٔ٨ن أَ ِو ثَ َ٤ا ٕٟٔ ٪یُ َبای ٔ ٍَ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َوأَ ََ ٣ز ُظ ب ٔ َذ َٟٝٔاٟزُّبَِْرُ َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َرآ ُظ ُِ٘ ٣ب ٔ ًّل إَِٔ ٟیطٔ ث ُ َّ ٥بَا َي ٌَطُ

مکح نب ومٰیس اوباصحل بیعش انب ااحسؼ اشہؾ نب رعفہ رعفہ انب زریب افہمط تنب ذنمر نب زریب اامس تنب اوبرکب رضحت رعفہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع نب زریب افر افہمط تنب ذنمر نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع احتل م ل ںیم
رجہتےکےئلںیلچبجابقآںیئوتدبعاہللدیپاوہےئرھپفہر اؽاہللیکدختمںیمیٹھگےکےئلاحرضوہںیئوتر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےندبعاہللاکاؿےسےلایلافراینپوگدںیماھٹبرکوجھکروگنمایئرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہمہوھتڑی
دریوجھکرںیالتشرکےترےہرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناےسابچرکاساکاعلبدنہہچبےکہنمںیمڈاالسپبسےسیلہپزیچ
وجاسہچبےکہنم ںیمیئگ فہ ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساک اعلباھتاامسےن اہکرھپآپ یلصاہللہیلعفملس ےناسہچباہھتریھپا افر
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ دبعاہلل راھک رھپ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم است  ا آھٹ اسؽ یک رمع ںیم
رضحتزریبےکمکحرپآپیلصاہللہیلعفملسےستعیبرکےنےکےئلاحرضوہاوتر اؽاہللےنبجاےساپینرطػآےتداھکی
وترکسماےئرھپاےستعیبرکایل۔
رافی  :مکحنبومٰیساوباصحلبیعشانبااحسؼاشہؾنبرعفہرعفہانبزریبافہمطتنبذنمرنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافرفالدتےکدؿاساکانؾ ر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1120

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ابواسا٣ہ ہظا ، ٦اس٤اء

ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ أََ َّ ٧ضا َح ََِ ٠٤ت بٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َّ
ئ ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َرخ ِج ُت َوأََ٧ا ُ٣ت ٌَّٔٓ ٥أ َ َت ِی ُت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٨زَ ُِ ٟت بٔ ُ٘ َبا ٕئ ٓ ََوَِ ٟستُ ُط بٔ ُ٘ َبا ٕ
ب ٔ ََ ٜ٤ة َٗاَِ ٟت ٓ َ َ

ٔیَ ٙر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪أَ َّو ََ ٢ط ِی ٕئ َز َخ ََ ١ج ِو َٓ ُط ر ُ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َؿ ٌَ ُط فٔی َح ِحزٔظ ٔ ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َت َِ ٤زة ٕ ٓ َََ ٤ـ َِ َضا ث ُ ََّ ٥ت َٔ َ ١فٔی ٓ ٔیطٔ َٓک َ َ
ا ٪أَ َّو َِ ٣َ ٢وُٟوز ٕ ُوَ ٔ ٟس فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ح ََّٜ ٨طُ بٔاَّ ٟت َِ ٤زة ٔث ُ ََّ ٥ز ًَا َُ ٟط َوبَ َّز َک ًََِ ٠یطٔ َوک َ َ

اوبرکبیدمحمنبالعءاوبااسہماشہ ؾ،اامسءےسرفاتیےہہکفہہکمںیمدبعاہللنبزریبےساحیلمیھتبجںیمہکمےست یلوتںیمےن
اےسابقءںیممنجد ارھپںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہیئآپیلصاہللہیلعفملسےناےساینپوگدںیماھٹب
ایل رھپ وجھکرںی وگنماںیئ اؿ وک ابچ رک ہچب ےک ہنم ںیم اعلب ڈاال افر بس ےس یلہپ زیچ وج اس ےک ٹیپ ںیم یئگ فہ ر اؽ اہلل اک اعلب
ابمرکاھترھپآپیلصاہللہیلعفملسآپےناںیہنوجھکریکیٹھگدیرھپاسےکےئلربتکیکداعیکافرہیبسےسےلہپےچبےھت
وجاملسمونںےکاہںدیپاوہےئ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءاوبااسہماشہؾ،اامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافرفالدت ےکدؿاساکانؾر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1121

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ خاٟس ب٣ ٩د٠س ًلی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦بْ ٩عوہ اس٤اء ب٨ت ابوبرک ػسیٙ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة
أَبٔی بَ ِرکٕ أََ َّ ٧ضا َصا َج َز ِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وه ٔ َی حُ ِبل َی بٔ ٌَ ِبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔٓ ََذ َ َ

اوبرکب نب ایبہیبش اخدل نب دلخم یلع نب رہسم ،اشہؾ نب رعفہ اامسء تنب اوبرکب دصقی رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہللاعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یک رطػ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زریب ےک م ل ےس رجہت یک ابح  دحثی
ابمرہکایسرطحےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشاخدلنبدلخمیلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہاامسءتنباوبرکبدصقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافرفالدتےکدؿاساکانؾ ر ےنھےکوجازافردبعاہلل

اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1122

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ًبساہلل بْ٤٧ ٩ر ہظا ٦ابْ ٩عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ي ٌِىٔی ابِ َِ ُ ٩
ا ٪یُ ِؤتَی ب ٔ ِّ
اٟؼب ِ َیا ُٔ َٓ ٪یب َ ِّر ُک ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ویُ َح ُِّ ُٜ٨ض ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اوبرکبنبایبہیبشدبعاہللنبریمناشہؾانبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیکدختمںیمےچب
الےئاجےتےھتآپیلصاہللہیلعفملساؿےکےئلربتکیکداعرفامےتافراںیہنیٹھگدےتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشدبعاہللنبریمناشہؾانبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےنےکاابحتسبافرفالدتےکدؿاساکانؾ ر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1123

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس اح٤ز ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ٔجئِ َ٨ا بٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔإلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َح ُِّ ُٜ٨ط ٓ ََل َ٠ب ِ َ٨ا َت َِ ٤ز ّة ٓ ٌََزَّ ًَ َِ ٠ی َ٨ا كَ َ٠بُ َضا
اوبرکبنبایبہبیش،اوب اخدلارمحاشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکمہدبعاہللنبزریبوکیبنیلصاہللہیلعفملس
یک دختم ںیم الےئآپ یلص اہللہیلعفملس ےن اںیہن یٹھگدی مہ ےن وجھکرالتشیکوتںیمہاس اکالتش رکان لکشم وہا ینعی لکشم

ےسیلم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمحاشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
دیپاوہےنفاےلےچبیکیٹھگدےنیافریٹھگدےنیےکےئلیسککینآدیمیکرطػااھٹرکےلاجےن ےکاابحتسبافرفالدتےکدؿاساکانؾر ےنھےکوجازافردبعاہلل
اربامیہافر ماؾاایبنءہیلعاالسلؾےکانؾرپانؾر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1124

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم ابوبرک ب ٩اسحا ٚاب ٩ابی ٣زی٣ ٥ح٤س ب٣ ٩رطٖ ابوُشا ٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ٨٣ذر ب٩
ابی اسیس حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
رط ٕ
ٖ أَبُو
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ ُِّ َ ٣ُ ٩
یِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢أتُ َٔی بٔا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن
ُ ََّش َ

ُوَ ٔ ٟس ٓ ََو َؿ ٌَ ُط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ َوأَبُو أ ُ َس ِی ٕس َجاْ ٔ ٟص َٓ َ٠ه ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕئ بَْ ِ َن
َ
َ
َاس َتٔ َ
َاَ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ
َی َسیِطٔ َٓأ ََ ٣ز أَبُو أ ُ َس ِی ٕس بٔابِٔ٨طٔ َٓا ِح ُتًَ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٔ٤ل َی َٓد ٔ ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِٗ َ٠بُو ُظ ٓ ِ
اس ُُ ٤ط َٗا ًََ ُٓ ٢ل ْ ٪یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَیِ َ ٩اٟؼَّ ٔي ُّی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو أ ُ َس ِی ٕس أَ ِٗ َ٠ب ِ َ٨ا ُظ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ِ

َٗا ََّ ٢لَ َو َل ٩ِٔ ٜا ِس ُُ ٤ط ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ ُر ٓ ََش َّ٤ا ُظ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ َر
دمحم نب لہس یمیمت اوبرکب نب ااحسؼ انب ایب رممی دمحم نب رطمػ اوباسغؿ اوباحزؾ ،لہس نب دعس ذنمر نب ایب ادیس رضحت لہس نب
دعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجذنمرنباوبادیسدیپاوہےئوتاںیہنر اؽاہللیکدختمںیمال اایگیبنیلصاہللہیلع
فملس ےن اےس اینپ راؿ رپ اھٹب ایل اوبادیس یھب احرض دختم اھت ر اؽ اہلل اےنپ اسےنم وموجد یسک زیچ ںیم وغشمؽ وہ ےئگ اابدیس ےن
اےنپ ےٹیب وک ااھٹےن اک مکح د ا وت اےس ر اؽ اہلل یک راؿ رپ ےس ااھٹ ایل ایگ فہ اےس ےل ےئگ بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس اےنپ اکؾ
ےسافرغوہرکوتمہجوہےئوت رفام اہچباہکںےہاوبادیسےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیمےناےسااھٹایلےہآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااساکؾاکایکےہرعضایکاےاہللےکر اؽالفںےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیہنہکلباساکانؾذنمرےہ
رھپآپیلصاہللہیلعفملسےناساکانؾایسدؿےسذنمررھکد ا۔
رافی  :دمحم نب لہس یمیمت اوبرکب نب ااحسؼ انب ایب رممی دمحم نب رطمػ اوباسغؿ اوباحزؾ ،لہس نب دعس ذنمر نب ایب ادیس رضحت
لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الفدلےکےئلافرہچبیکتینکر ےنھےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :آداباکایبؿ
الفدلےکےئلافرہچبیکتینکر ےنھےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1125

راوی  :ابوربیٍ س٠ی ٥اب ٩زاؤز ًتکیً ،بساٟوارث ابوتیاح ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟتَّیَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا

َط ِی َبا ُ ٪بِ َُ ٩رفو َر َو َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ُّ

ا ٪إٔذَا َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أ َٓ ٪ل ّامی َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ا ٪لٔی أَ ْر ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو ًُ َِ ْ٤ر ٕ َٗا َ ٢أَ ِح ٔشبُ ُط َٗا َ ٢ک َ َ
ض ُخّ٘ ُ٠ا َوک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َّ
اَ ٪یُ ٌَِ ٠ب بٔطٔ
رفآ ُظ َٗا َ ٢أَبَا ًُ َِْ٤ر ٕ َ٣ا ٓ ٌََ َ ١اَِِْ ٨ُّ ٟرُ َٗا ََٓ ٢ک َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

اوبرعیب میلس انب داؤد عتکی ،دبعاولارث اوبایتح اسن نب امکل ،ابیشؿ نب رففخ دبعاولارث ایب ایتح  ،رضحت اسن نب امکل ریض

اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساالخؼےکاابتعرےسبسےساےھچےھتریمااکیاھبیئاھتےسجاوبریمع
اہکاجات اھترافیاتہک ےہہک ںیمامگؿرکاتوہںہک رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع ےناہکہکاساکدفدھوھچٹایگ بجر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسرشتفیالےتوتاےسدھکیرکرفامےتاےاوبریمعریغنےنایکایکافرفہاسرپدنہےسالیھکرکےتےھت۔
رافی  :اوبرعیبمیلسانبداؤدعتکی،دبعاولارثاوبایتحاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغےکےٹیبوکتبحمفایپریکفہجےساےریمےےٹیبےنہکےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :آداباکایبؿ
ریغےکےٹیبوکتبحمفایپریکفہجےساےریمےےٹیبےنہکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1126

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیساِْٟری ابوًوا٧ہ ،ابوًث٤ا ٪ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا بُى َ َّی

دمحم نب دیبعاریغلی اوبتواہن ،اوبامثعؿ ا سن نب امکل ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم اے
ریمےےٹیبرفام ا۔
رافی  :دمحمنبدیبعاریغلیاوبتواہن،اوبامثعؿاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ریغےکےٹیبوکتبحمفایپریکفہجےساےریمےےٹیبےنہکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1127

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی ً٤ز اب ٩ابی ً٤ز یزیس ب ٩ہارو ،٪اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس ٗیص ب ٩ابی حازِْ٣ ٦رہ ب ٩طٌبہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
و ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ٣َ ٢ا َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ْس ًَ َِّ ٩
اٟس َّجا ٔ ٢أَ ِٛث َ َر
ئ َو ٔج َبا َ٢
و ٪أَ َُّ ٌَ ٣َ ٪ط أََ ِ ٧ض َار ا ِ٤َ ٟا ٔ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط إُٔ َّ ٧ط َ ٩َِ ٟي ُ َّ
ٔ٤َّ ٣ا َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَ ِی بُى َ َّی َو َ٣ا یُ ِٔ ٨ؼبُ َ
رض َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت إُٔ َّ ٧ض َِ ٥یزِ ًُ َُ ٤
ک
ا ِٟد ُِبز ٔ َٗا َ ٢ص َُو أَص َِو ًَُ ٪ل َی اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب رمع انب ایب رمع سیدی نب اہرفؿ ،اامسلیع نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ ریغمہ نب ہبعش ،رضحت ریغمہ نب
ہبعشریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی ےہہکداجؽ ےکابرے ںیمر اؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملس ےس ںیم ےنس ےن ااؽےئکافر یسک
ےنںیہنےئکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجمرفام ااےےٹیبےھجتاسےکابرےںیمایکرکفےہفہےھجتھچکاصقنؿہن اچنہےکساگںیم
ےن رعض ایک ولگ امگؿ رکےت ںیہ ہک اس ےک اسھت اپین یک رہنںی افر رفیٹ ےک اہپڑ وہں ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل
ےکزندکیہیابراسےسیھبز ادہآاسؿےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمعانبایبرمعسیدینباہرفؿ،الیعمسنبایباخدلسیقنبایباحزؾریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ریغےکےٹیبوکتبحمفایپریکفہجےساےریمےےٹیبےنہکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1128

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،وٛیٍ ،رسیخ ب ٩یو٧ص ہیظ ٥اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ابواسا٣ہ
اسٌ٤ی١

رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُٙ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ُ َ

بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَِ ٟی َص فٔی
یس َو ِح َس ُظ
َحسٔیثٔ أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َٗ ٥و ُ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِْٔ٤ُِ ٠ٟٔ ٥َ ٠رة ٔأَ ِی بُى َ َّی إ ٔ ََّّل فٔی َحسٔیثٔ َیز ٔ َ

شع
ہب س
اوبرکب نبایبہبیش،انب ریمن ،فعیک،رسجی نبویسن مااحسؼ نباربامیہ،رجری ،دمحم نبراعفاوبااسہما متل اؿاانسد ےس یھب ہی
دحثیایسرطحرمفیےہرفؼہیےہہکاؿںیمآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتریغمہوکاےےٹیبںیہناہک۔
شع
ہب س
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،فعیک،رسجینبویسن مااحسؼنباربامیہ،رجری،دمحمنبراعفاوبااسہما متل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔...
ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1129

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ب ٩بْٜر ٧اٗسسٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،یزیس ب ٩خؼیٔہ برس ب ٩سٌیس ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ب ُ َِْٜر ٕا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا َواہللٔ یَزٔی ُس بِ ُُ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
وسی َٓز ٔ ًّا أَ ِو َِ ٣ذ ًُ ّورا
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وَّلُ ُُ ٨ِ ٛت َجاّ ٔ ٟشا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠ص اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓأ َ َتاَ٧ا أَبُو َُ ٣
ک أَ ِ٪
ُٗ ِ٨َ ٠ا َ٣ا َطأَُِ ٧ک َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی أَ ِ ٪آت َٔی ُط َٓأ َ َت ِی ُت بَابَ ُط ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ثَ ًَلثّا َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّز ًَل َ َّی ََ
رف َج ٌِ ُت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣
ُک ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًَل َی بَاب ٔ َ َ ّ
رف َج ٌِ ُت َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َتأِت ٔ َی َ٨ا َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی أَ َت ِیت َ
ک ث ًَلثا َٓ ٥َِ ٠یَزُ ُّزوا ًَل َ َّی َ َ
ُک َٓ َ٘ا َ ٢أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ ََّل َي ُ٘ ُوُ ٌَ ٣َ ٦ط
اس َتأِذ ََ ٪أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛثَ ًَلثّا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َُِ َٟ ٪ط َٓ ِِ َ ْ٠ر ٔج ٍِ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ أَٗ ٔ َِِ ٠ًَ ٥یطٔ ا ِٟب َ ِّی ََ ٨ة َوإ ٔ ََّّل أَ ِو َج ٌِت َ
ِ
إ ٔ ََّّل أَ ِػ َِزُ ا ِِ َ٘ ٟوَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ُُِٗ ٠ت أََ٧ا أَ ِػ َِزُ ا ِِ َ٘ ٟوَٗ ٔ ٦ا ََٓ ٢اذِ َص ِب بٔطٔ

رمعفنبدمحمنب ریکباندقایفسؿنبہنییع،سیدینبدصیفہرسبنبدیعساوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمدمہنی
ںیمااصنریکسلجم ںیماھٹیب وہااھتہک اوبومیسربھگاےئ ا ےمہسوہےئامہرےاپسآےئ مہےناہکےھجتایکوہااوہنں ےناہک رضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےناںیہناےنپاپسالب اںیماؿےکدرفازےرپاحرضوہاوتںیمےننیترمہبتمالؾایکنکیلےھجموکیئوجاب
ہن الم وت ںیم فاسپ آایگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ےھجت امہرے اپس آےن ےس سک زیچ ےن رفاک ںیم ےن رعض ایک ںیم
آپ ےک درفازے رپ نیت رمہبت ااجزت امیگن افر اےس ااجزت ہن دی اجےئ وت اچےئہ ہک فہ فاسپ ولٹ اجےئ وت رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرفام ااسرپوگایہشیپ رکفرفہنںیمےھجتزسادفںاگرضحت ایبنب بعکریضاہللاعتٰیلہنع ےناہک اؿ ےکاسھتفیہ
اجےئاگوجوقؾںیمبسےسوھچاٹوہاگاوبدیعسےناہکںیمےنرعضایکںیموقؾںیمبسوھچاٹوہاگاوبدیعسےناہکںیمےنرعض

ایکںیموقؾںیمبسےسوھچاٹوہںرفام ااؿوکےلاجؤ۔
رافی  :رمعفنبدمحمنبریکباندقایفسؿنبہنییع،سیدینبدصیفہرسبنبدیعساوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1130

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪یزیس ب ٩خؼیٔہ اب ٩ابی ً٤ز

یس بِ ُٔ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
َحسٔیثٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َُ ٌَ ٣ط ٓ ََذ َص ِب ُت إلٔ َی ًُ ََ ٤ز َٓظَ ض ٔ ِس ُت
ہبیتق نب دیعس ،انب ایب رمع ایفسؿ ،سیدی نب دصیفہ انب ایب رمع اس دنس ےس ہی دحثی یھب رفاتی یک یئگ ےہ انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےناینپرفاتی ںیمہیااضہفایکےہہکاوبدیعسےن اہک ںیماؿےکاسھتڑھکاوہا افر رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےکاپساج
رکوگایہدی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبایبرمعایفسؿ،سیدینبدصیفہانبایبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1131

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر ب ٩اطخ برس ب ٩سٌیس ابوسٌیسخسری حرضت ابوسٌیس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرن ٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
رس بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ ُط
ث ًَ ِ ٩بُِ َْٜر ٔبِ ٔ ٩اِلِ َ َط ِّخ أَ َّ ٪بُ ِ َ
ٕ َٓ َ٘ا َ٢
أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وَّلُ ُ٨َّ ٛا فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص ً ٔ َِ ٨س أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٓأتََى أَبُو َُ ٣
وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َُ ِِ ٣ـ ّبا َحًَّی َو َٗ َ

َار ٔج ٍِ
أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛاہللَ َص َِ ١س ٍَ ٔ٤أَ َح ْس َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔ ٢اَّل ِستٔئ َِذا ُ ٪ثَ ًَل ْث َٓإ ٔ ِ ٪أُذ ٔ ََ ََٟٝ ٪وإ ٔ ََّّل ٓ ِ
اب أَ ِٔ ٣ص ث َ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
رف َج ٌِ ُت ث ُ َّٔ ٥جئِ ُت ُط ا َِ ٟی ِو َ٦
ت َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َِ ٪لٔی ََ
َٗا َ ٢أُب َ ٌّی َو َ٣ا ذ َ
َاَٗ ٞا َ ٢ا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت ًَل َى ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

َ
َّ
ّ ُ
اَ ٞوِ َ ٧ح ُ ٩ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ ًَل َى ُط ِِ َِٕ ٠َٓ ١و َ٣ا
َصٓ ُِت َٗا َِ َٗ ٢س َسَ ٨َ ٌِ ٔ٤
ٓ ََس َخُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َٓأ ِخب َ ِرتُ ُط أَنِّی ٔجئ ُِت أَ ِٔ ٣ص ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت ثَ ًَلثا ث َّ ٥ا ِن َ َ
اس َتأ ِ َذَ ِ ٧ت َحًَّی یُ ِؤذ َََٗ ََٟٝ ٪ا َ ٢ا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت َ٤َ ٛا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢واہللٔ َِلُو ٔج ٌَ َّ٩هَ ِض َز َٞ
ِ
َوبَ ِل َ َٝ٨أَ ِو ََ ٟتأِتْٔ َ َّن ب ٔ ََ ٩ِ ٤ي ِظ َض ُس ًََ َٟٝل َى َص َذا َٓ َ٘ا َ ٢أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ ٓ ََواہللٔ َّلَ َي ُ٘ ُو ٌََٝ ٣َ ٦إ ٔ ََّّل أَ ِح َسث ُ َ٨ا ٔس ًّ٨ا ٗ ُِ ٥یَا أَبَا َسٌٔی ٕس
َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َحًَّی أَ َت ِی ُت ًُ ََ ٤ز َٓ ُُِ٘ ٠ت َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ص َذا
اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب نب اجش رسب نب دیعس اوبدیعسدخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک مہ اکی سلجم ںیم ایب نب بعک ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہصغ ںیم
آےئافرڑھکےوہرکاہکںیمںیہمتاہللیکمسقدےرکاتہکوہںایک مںیمےسیسک ےنر اؽاہللےسانسےہہکااجزتنیترمہبت
ےہارگےھجتااجزتدیاجےئوتکیھٹفرہنوتولٹاج۔ایبےناہکفاہعقاہکےہاوبومیسےناہکںیمےنلکرضحترمعنباطخبےک
اپس اجےن ےک ےئل نیت رمہبت ااجزت بلط یک نکیل ےھجم ااجزت ہن دی یئگ وت ںیم فاسپ آایگ رھپ آج ںیم اؿ ےک اپس احرض وہا وت
اںیہنربخدیہکںیم لکآ ا اھتنیترمہبتمالؾایکرھپ ںیمفاسپالچایگرضحترمع ریض اہللاعتٰیلہنعےناہکمہےن ریتیآفاز ین
یھتنکیلمہاسفتقیسکاکؾںیموغشمؽےھتاکش مااجزتےنلمکتااجزتامےتگنرےتہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےن
اہکںیمےنایسرطحااجزتبلطیکاسیجہکںیمےنر اؽاہللےسانسرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاہللیکمسقںیمریتی
ھٹیپ  ا ٹیپ رپ زسادفں اگ  ا وت وکیئ ااسیآدیم شیپ رک وج ریتی اس دحثی رپ وگایہ دے ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک
مسق ریتے اسھت مہ ےس ون رمع یہ اجےئ اگ اے اوبدیعس ڑھکے وہ اجؤ ںیم ڑھکا وہا اہیں کت ہک رضحت رمعےک اپس آ ا ںیم ےن
رعضایکہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہ۔
رافی  :اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب نب اجش رسب نب دیعس اوبدیعسدخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1132

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم برش ابٔ٣ ٩ؼ ١سٌیس ب ٩یزیس ابو نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ َّ ٪أَبَا
رش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

وسی أَتَی باب ًُ٤ز َٓاس َتأِذ َََ٘ َٓ ٪ا٤ًُ ٢ز واح َٔس ْة ث ُ َِّ ٥
اٟثأ٧ی َة َٓ َ٘ا َ٤ًُ ٢زُ ث ٔ َِ ٨تا ٔ ٪ث ُ َّ ٥ا ِس َتأِذ َََّ ٪
َّ
َُ ٣
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َ ََُ
ِ
َ َ ََ ِ
اس َتأذ َََ ٪
َ
ُ
اَ ٪ص َذا َط ِیئّا َحٔٔوِ َت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ضا َوإ ٔ ََّّل
َص َٖ َٓأ َ ِت َب ٌَطُ ََ
رف َّز ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ثَ ًَل ْث ث َّ ٥ا ِن َ َ
ََٓ
ک ً ٔوَ ّة َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َٓأ َ َتاَ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢أََ ٥َِ ٟت ٌِ٤َُ ٠وا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ ٢اَّل ِستٔئ َِذا ُ ٪ثَ ًَل ْث
َْل ِج ٌَ ََ ٨َّ ٠
ک فٔی َص ٔذظ ٔا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ٔة َٓأ َ َتا ُظ
و ٪اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠أََ٧ا َ ٔ
رشیَ ُٜ
وَٗ ٪ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أَ َتا ُ ٥ِ ٛأَ ُخو ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤ُ ٟشِ َٗ ٥ُ ٔ ٠س أُِٓز ٔ ََ َت ِـ َحَ ُٜ
َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ُ٠وا َي ِـ َحَ ُٜ

َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا أَبُو َسٌٔی ٕس

خہض
رصننبیلع میرشبانبلصفمدیعسنبسیدیاوبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکاوبومیسےنرضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےکدرفازےرپ اجرکااجزتامیگنوترمعےن اہکاکیرمہتبوہیئ رھپدفرسی رمہبتااجزتبلطیکوترضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکدفوہںیئگرھپرسیتیرمہبتااجزتامیگنوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےناہکنیترمہبتوہیئگرھپہی
فاسپ آےئگ وت رضحت رمع ےن یسک آدیم وک اؿ ےک ےھچیپ اجیھب فہ اںیہن فاسپ ےل آ ا وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ اس
اعمہلمںیمآپیلصاہللہیلعفملسوکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوکیئدحثی ادےہوتشیپرکففرہنںیمآپوک تربتانکزسا
دفں اگ اوبدیعس ےن اہک ہک اوبومیس ےن امہرے اپس آرک اہک ایک  م اجےتن وہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااجزت نیت
رمہبتوہیتےہرضحتاوبدیعسےناہکولوگںےنانسنہرشفعرکد اںیمےناہکاہمترےاپساہمترااملسمؿاھبیئربھگا اوہاآ اےہافر
 مےتسنہوہ  مولچ ںیماہمترااسھتاتنبوہںاس رپاشیین ںیم رھپفہرضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعےکاپس احرضوہےئافررعض ایک ہی
اوبدیعسینعیوطبروگاہاحرضےہ۔
خہض
م
رافی  :رصننبیلع یرشبانبلصفمدیعسنبسیدیاوبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1133

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابو٣ش٤٠ہ ابونرضہ ابوسٌیس اح٤س ب ٩حش ٩بَ ٩خاغ طبابہ
طٌبہ ،جزیز ،سٌیس ب ٩یزیس ابونرضہ ابوسٌیس خسری

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَب ٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
یس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َخا ٕ
غ َح َّسث َ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی َو َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َسٌٔی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٔ ٩

رش بِ ََّٔ ٔ٣ُ ٩ـ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة
رض َة َٗ َاَّل َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُظ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ بٔ ِ ٔ
أَبٔی َن ِ َ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اوبہملسم اوبرضنہ اوبدیعس ادمح نب نسح نب رخاش ابشہب ہبعش ،رجری ،دیعس نب سیدی اوبرضنہ
اوبدیعسدخریاؿدفونںاانسدےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج ،ہبعش،اوبہملسم اوبرضنہاوبدیعسادمحنبنسح نبرخاش ابشہبہبعش،رجری،دیعسنب سیدی
اوبرضنہاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1134

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ٗلا ٪اب ٩جزیخً ،لاءً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ًبیس بْ٤ً ٩ر
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕأَ َّ ٪أَبَا َُ ٣
اس َتأِذ ًَََ ٪ل َی ًُ ََ ٤ز ث َ ًَلثّا َٓ َٜأَُ َّ ٧ط َو َج َس ُظ َِ ٣ظ ُِ ّوَّل ََ
رف َج ٍَ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ أََ ٥َِ ٟت ِش ََ ٍِ ٤ػ ِو َت ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ائ ِ َذُ ٧وا َٟطُ َٓ ُسعٔ َی َٟطُ
ِ
َرخ َد َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َح ََ ٠َ ٤
ک ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا َ ٢إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا ِ ُ ٧ؤ َ٣زُ ب ٔ َض َذا َٗا َُ َٟ ٢ت٘ ٔ َیًَ َّ٩٤ل َی َص َذا بَ ِّی َّ ٨ة أَ ِو َِلَٓ ٌََِ َ ٓ َّ٩َ٠
ک ًَل َی َص َذا إ ٔ ََّّل أَ ِػ َِزَُ٧ا َٓ َ٘ َا ٦أَبُو َسٌٔی ٕس َٓ َ٘ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ ُ ٧ؤ َ٣زُ ب ٔ َض َذا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َخف َٔی ًَل َ َّی
َِ ٣حٕ ٔ ٠ص ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘اُٟوا َّلَ َي ِظ َض ُس ََ ٟ
َص َذا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٟضانٔی ًَ ُِ ٨ط اٟؼَّ ٔ ُِ ٙبٔاِلِ َ ِس َوا ٔٚ
دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس اطقؿ انب رججی ،اطعء ،دیبع اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دیبع نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرضی ےک ےئل نیت رمہتب ااجزت امیگن
اںیہن وگ ا ہک یسک اکؾ ںیم وغشمؽ اپ ا وت فاسپ آےئگ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ایک  م ےن دبعاہلل نب سیقیک آفاز ںیہن
 یناےسااجزتےسدفرھپاسابترپااھبراہک مفاسپےلچےئگاوہنںےناہکںیمہایسابتاکمکحد اایگےہرضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےناہک ماسابترپوگایہشیپرکففرہن ںیمانمبسادقاؾرکفںاگفہےلکن افرااصنریکاکیسلجمیکرطػےلچاوہنں
ےناہکمہںیمبسےسوھچاٹیہریتیاسابتیکوگایہدےاگرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعڑھکےوہےئافراہکںیمہاس
ابت اک مکح د ا ایگ ےہ ہک وت رضحترمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہی ابت ھجم رپ وپہدیہ یھت افر ر اؽ اہلل ےک مکح ےس ےھجم ابزاریک

اجترتےناغلفراھک۔
رافی  :دمحمنباح م،ییحینبدیعساطقؿانبرججی،اطعء،دیبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدیبعنبریمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1135

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوًاؾ حشْن ب ٩رحیث نرض اب ٩ط٤ی ١نرض

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ َٗ ١اَّل َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ُح َشْ ِ ُن بِ َُ ُ ٩
رحیِ ٕث َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
رض أَ َِ ٟضانٔی ًَ ُِ ٨ط اٟؼَّ ٔ ُِ ٙبٔاِلِ َ ِس َوا ٔٚ
َک فٔی َحسٔیثٔ أ ِ ٨َّ ٟ
ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ َ

س
دمحمنباشبر،اوباعصنیسحنبرحثیرضنانب،لیمرضنانب متلانبرججی،اسدنسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلرضن
یکدحثیںیماسےسےھجمابزاریکاجترتےناغلفراھکےکاافلظذموکرںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعصنیسحنبرحثیرضنانب،لیمرضن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1136

٣وسی ك٠حہ ب ٩یحٌی  ،ابو٣وسی اطٌزی،
راوی  :حشْن ب ٩رحیث ابوً٤ار ٓؼ ١بٰ ٩

وسی
رحیِ ٕث أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
وسی أَ ِخبَرََ٧ا كَ َِ ٠ح ُة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا حُ َشْ ِ ُن بِ َُ ُ ٩
اب َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜص َذا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ََٓ ٥َِ ٠یأِذ َُِ َٟ ٪ط َٓ َ٘ا َ٢
وسی إلٔ َی ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََ ٢جا َئ أَبُو َُ ٣
ُ
وسی َّ
َّ
َص َٖ َٓ َ٘ا َُ ٢ر ُّزوا ًَل َ َّی ُر ُّزوا ًَل َ َّی َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜص َذا أَبُو َُ ٣
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜص َذا اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی ث َّ ٥ا ِن َ َ

ک َوإ ٔ ََّّل
وسی َ٣ا َر َّز َک ُ٨َّ ٛا فٔی ُط ِِ َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔ ٢اَّل ِستٔئ َِذا ُ ٪ثَ ًَل ْث َٓإ ٔ ِ ٪أُذ ٔ ََ َٟ ٪
َُ ٣
وسی َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ إ ٔ َِ ٪و َج َس بَ ِّی َّ ٨ة َتحٔ ُسو ُظ ً ٔ َِ ٨س ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
ٓ ِ
َار ٔج ٍِ َٗا ََ َٟ ٢تأِت َٔیىِّی ًَل َی َص َذا بٔب َ ِّی َٕ ٨ة َوإ ٔ ََّّل ٓ ٌََُِ ٠ت َوٓ ٌََُِ ٠ت ٓ ََذ َص َب أَبُو َُ ٣
وسی َ٣ا َت ُ٘و ُ ٢أَ َٗ ِس َو َج ِس َت َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أُب َ َّی
ًَ ٔظ َّی ّة َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِس بَ ِّی َّ ٨ة ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ُسو ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪جا َئ بٔا ِٔ ٌَ ٟش ِّی َو َج ُسو ُظ َٗا َ ٢یَا أَبَا َُ ٣

ک یَا ابِ َ٩
اٟل َٔ ِی ٔ٣َ ١ا َي ُ٘و َُ ٢ص َذا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َٗا َِ ًَ ٢س َْٗ ٢ا ََ ٢یا أَبَا ُّ
ا ٪اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َط ِیئّا َٓأ َ ِحب َ ِب ُت
اب ٓ ًََل َتُٜوَ ًَ َّ٩َ٧ذا ّبا ًَل َی أَ ِػ َح ٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢س ِب َح َ

أَ ِ ٪أَ َت َثب ََّت

نیسح نب رحثی اوبامعر لصف نب ومٰیس ہحلط نب ییحی اوبومیس ارعشی ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ارعشی ےس رفاتی ےہ
عل َ ُک
ہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساحرضوہرکان َّس َل ُاؾ َ ْت ْم!دبعاہللنبسیقاحرضےہاہکنکیلاںیہنااجزتہنیلماوہنںےن
عل َ ُک
عل َ ُک
رھپ اہک ان َّس َل ُاؾ َ ْت ْم اوبومیس احرض ےہ ان َّس َل ُاؾ َ ْت ْم ارعشی احرض ےہ رھپ فاسپ ولٹ آےئ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک  م
فاسپ ایک ےئگ مہ اکی اکؾ ںیم وغشمؽ ےھت اوہنں ےن رعض ایک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس ہک ااجزت نیت رمہبت وہیت
ےہ رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اہک  ماس ابت رپ ریمےاپس وگایہالؤ فرہن ںیمرکفں اگ وج ھچکرکفں اگ اوبومیس ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےئگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ اںیہن وگایہ لم یئگ وت  م اںیہن اشؾ ےک فتق ربنم ےک اپس اپؤ ےگ افر ارگ
اںیہن وگایہ ہن یلم وت  م اںیہن ہن اپؤ ےگ سپ بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشؾ وک اپ ا وت اوہنں ےن فاہں وموجد اپ رک اہک اے
اوبومیسوتایکاتہکےہایک مےنوگاہوکاپ اےہاوہنںےناہک یاہںایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنع؟رمعریضاہلل اعتٰیلہنعےناہکفہ
ربتعمآدیمںیہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےن اہکاے اوبلیفطہیایک ےتہکںیہاوہنں ےناہکاےانباطخب ںیم ےنر اؽاہلل
ےک ےئل ایس رطح رفامےت وہےئ انس ےہ آپ ااحصب ر اؽ ےک ےئل ذعاب اجؿ یہ ںینب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک
ّللَّںیمےناکیابت ینافرںیمےناسابترپےکپافروبضمطوہاجےنوکدنسپایک۔
ُش ْئحَاا َؿا ِ
رافی  :نیسحنبرحثیاوبامعرلصفنبومٰیسہحلطنبییحی،اوبومیسارعشی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1137

راوی  :اب٤ً ٩ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩اباً ٪لی ب ٩ہاط ٥ك٠حہ ب ٩یحٌی

اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩صا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبَ َ
اب ًَ َذابّا
َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ًََِ ٓ ٥ل َت ٩ِ ُٜیَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

ا ٪اہللٔ َو َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
ًَل َی أَ ِػ َح ٔ
َک ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٤َ ًُ ٢ز ُس ِب َح َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

انبرمعنبدمحمنباابؿیلعنباہمشہحلطنبییحیاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہاسںیمہیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےن ایب نب بعک ےس اہک اے اوبذنمر ایک  م ہی دحثی ر اؽ اہلل ےس  ین ےہ اوہنں ےن اہک  ی اہں اے انب اطخب آپ ااحصب
ّللَّافراسےکدعباکوقؽذموکرںیہن۔
ر اؽاہللےکےئلابثعذعابہنونباسےکدعبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکوقؽ ُش ْئحَا َاؿا ِ
رافی  :انبرمعنبدمحمنباابؿیلعنباہمشہحلطنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿ...
ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1138

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ًبساہلل ب ٩ازریص طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َرخ َد َوص َُو
اہللٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَ ِو ُت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص َذا ُُِٗ ٠ت أََ٧ا َٗا ََ َ ٓ ٢
َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أََ٧ا
دمحمنبدبعاہللنبریمندبعاہللنبادرسیہبعش،دمحمنبدکنمررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمیبنیلصاہللہیلع
فملسیکدختمںیماحرضوہاوتںیمےنآفازدییبنیلصاہللہیلعفملسےن رفام اہیوکؿےہںیمےنرعضایکںیموہںآپیلصاہلل

ہیلعفملسںیمںیمےتہکوہےئابرہرشتفیالےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمندبعاہللنبادرسیہبعش،دمحمنبدکنمررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1139

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوبرک یحٌی ابوبرک وٛیٍ ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر  ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخبَرََ٧ا و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ

اس َتأِذَُ ِ ٧ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٓ ُُِ٘ ٠ت
ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َِ ٢
أََ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أََ٧ا
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکب ییحی اوبرکب فعیک ،ہبعش ،دمحم نب دکنمر  ،رضحت اجرب نب دبعاہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
ےہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےنےکےئلااجزتامیگنوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوکؿوہںیم
ےنرعضایکںیموہںوتیبنےنرفام اںیمںیم۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبییحیاوبرکبفعیک،ہبعش،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1140

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ١ابوًا٣ز ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیزً ،بساٟزح ٩٤ب ٩برش بہز

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١وأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی َوص ُِب بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ک
َجزٔیز ٕح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسث َ َ٨ا بَ ِضزْ ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َِٛ ٥أ َُ َّ ٧ط َ ٔ
َک َظ ذََ ٔ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب ،لیم اوباعرم دمحم نب ینثم ،فبہ نب رجری ،دبعارلنمح نب رشب زہب اؿ ونیتں اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس
رطحرمفیےہاؿںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنںیموہںےنہکوکاندنسپرفام ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیماوباعرمدمحمنبینثم،فبہنبرجری،دبعارلنمحنبرشبزہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1141

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،یحٌی ٗتیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

اِ ٠ٟی ُث َو َّ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ
اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟشأًس َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُج ًّل اكَّ َ ٍَ ٠فٔی ُج َِحٕ فٔی بَ ٔ

ک بٔطٔ َرأِ َس ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و أَ ًِ َ٥ُ ٠
َو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠س ّری َی ُح ُّ
َص
ک َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َِ ١اْلٔذِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
ک َت َِ ٨ت ٔوزُنٔی ََ ٟل ٌَ ُِ ٨ت بٔطٔ فٔی ًَ ِیَ ٔ ٨
أََ َّ ٧
ییحینبییحی،دمحمنبرحم،ثیل،ییحیہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشبلہسنبدعساسدعیرضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنر اؽاہللےکرجحہابمرکیکدرزںیمےساھجاکنافرر اؽاہللےکاپساکیآہلاھتسجےس
آپاےنپرسابمرکوکالجھکرےہےھتبجر اؽاہللےناےسداھکیوترفام اارگںیماجاتنوہاتہکوتےھجمدھکیراہےہوتاےسںیمریتی
آوھکنںںیموھبچداتیافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفہملسےنرفام اااجزتےنیلاکمکحدےنھکییکفہجےسوترقمرایکایگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرحم،ثیل،ییحیہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشبلہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1142

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سہ ١ب ٩سٌس انؼاری

اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس اِلِ َ ِن َؼار َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
 ١بٔطٔ
َر ُج ًّل اكَّ َُ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٠ج َِحٕ فٔی بَ ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠س ّری یُ َز ِّج ُ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا َج ٌَ َ ١اہللُ ِاْلٔذ َِ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج ٔ١
ک َت ُِ ٨وزُ كَ ٌَ ُِ ٨ت بٔطٔ فٔی ًَ ِیَ ٔ ٨
َرأِ َس ُط َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ ًِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
َص
ا َِ ٟب َ ٔ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب لہس نب دعس ااصنری رضحت لہس نب دعس ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن
ر اؽاہللےکدرفازہیکدرزںیمےساھجاکنافرر اؽاہللےکاپساکیاھگنکاھتسجےسآپیلصاہللہیلعفملساےنپرسںیم یھگنک
رکرےہےھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگےھجمولعمؾوہاتہکوتدھکیراہےہوتںیماسےھگنکوکریتیآھکنںیموھبچداتی،
اہللابترکفاعتیلےنااجزتےنیلاکمکحدےنھکییہیکفہجےسوترقمررفام اےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبلہسنبدعسااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1143

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوکا ١٣جحسری ًبساٟواحس ب ٩زیاز
٤ٌ٣ز ،زہزی ،سہ ١ب ٩سٌس

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ َویُوَُ ٧ص

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحب،انبایبرمعایفسؿنبہنییع،اوباکلمخحدریدبعاولادحنبز ادرمعم،زرہی،لہسنبدعس
رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع ،اوباکلم خحدری دبعاولادح نب ز اد رمعم ،زرہی،
لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1144

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشْن ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،یحٌی ابوکا ١٣یحٌی حا٣س ب ٩زیس ًبیساہلل ب ٩ابی برک،
حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َوأَبٔی کَا َٔٗ ١ٕ ٣ا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج ًّل اك َّ ََ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٠ب ٌِ ٔف حُ َحز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی
َٗا َِ ٢اْل َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦إَِٔ ٟیطٔ بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ أَ ِو َ٣ظَ اٗ ٔ َؽ َٓ َٜأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِدتُٔ ُ٠ط َ ٔ ٟی ِل ٌُ َُ ٨ط
ییحینبییحی،اوباکلملیضفنبنیسحہبیتقنبدیعس،ییحیاوباکلمییحیاحدمنبزدیدیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکرجحفںںیمےسیسکرجحےےکدرزںیمےساھجاکنوتآپاسیکرطػ
ریتےلرکاےھٹوگ اںیمر اؽاہللیکرطػدھکیراہوہںافراسیکاتکںیمےگلرےہاتہکاےسوھبچدںی۔

رافی  :ییحینبییحی،اوباکلملیضفنبنیسحہبیتقنبدیعس،ییحیاوباکلمییحیاحدمنبزدیدیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسنریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1145

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢اكَّ َ ٍَ ٠فٔی
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
بَ ِیتٔ َٗ ِوٕ ٦بٔ َِْ ِر ٔإٔذِٔ٧ض ٔ ِِ َ٘ َٓ ٥س َح َُّ َٟ ١ض ِ ٥أَ َِ ٪ي ِٔ َ٘ئُوا ًَ ِی َُ ٨ط
زریہ نب رحب ،رجری ،لیہس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اسجےن یسکوقؾےکرھگںیماؿیکااجزت ےکریغباھجاکنوتاسےناؿ ےکےئلاینپآھکنوکوھپڑدانی الحؽفاجزئرک
د ا۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااجزتامےنگنفاےلےسبجوپاھچاجےئوکؿوہوتاسےکےئلںیمےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1146

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪ابی ز٧از اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ک ُٔ ٩ِ ٣ج َ٨ا ٕح
اَِ ٠ًَ ٪ی َ
َر ُج ًّل اكَّ ََِ ٠ًَ ٍَ ٠ی َ
ک بٔ َِْ ِر ٔإٔذِ َٕ َٓ ٪د َذ ِٓ َت ُط ب ٔ َح َؼاة ٕ َٓ َٔ َ٘أ ِ َت ًَ ِی َُ ٨ط َ٣ا ک َ َ
انبایبرمعایفسؿ،ایبزاندارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجےنےھجتریتیااجزتےک
ریغباھجاکنافروتےنرکنکیامررکاسیکآھکناضن رکدیوت مرپوکیئرجؾاعدئہنوہیگ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،ایبزاندارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااچکنرظنزپاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :آداباکایبؿ
ااچکنرظنزپاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1147

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،یزیس ب ٩زریٍ ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ یو٧ص زہْر ب ٩رحب ،ہظی ٥یو٧ص ً٤زو ب٩
سٌیس ابوزرًہ ،حرضت جزیز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َصی
َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠وَ ز ٔا َِ ُٔ ٟحائ َ ٔة َٓأ َ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أَ ِ ٔ
ُص َٖ َب َ ٔ

ہبیتق نبدیعس،سیدینبزر،عاوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلعویسنزریہنبرحب،میشہویسنرمعفنبدیعساوبزرہعرجری،دبعاہلل
رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااچکن رظن زپ اجےن ےک
قلعتموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجممکحد اہکںیماینپرظنوکریھپولں۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،سیدی نب زر،ع اوبرکب نب ایب ہبیش ،الیعمس نب ہیلع ویسن زریہ نب رحب ،میشہ ویسن رمعف نب دیعس اوبزرہع،
رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ااچکنرظنزپاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1148

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساَّلًلی اسحا ٚسٔیا ،٪یو٧ص

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی َو َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ب ٔ َض َذا
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ااحسؼنباربامیہ،دبعاالیلعااحسؼایفسؿ،ویسناسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاالیلعااحسؼایفسؿ،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
 ااراکدیپؽافرمکولوگںاکز ادہوکمالؾرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
 ااراکدیپؽ افرمکولوگںاکز ادہوکمالؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1149

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ٦ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ززو ٚروح اب ٩جزیخ ،زیاز ثابت ًبساٟزح ٩٤ب ٩زیس حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩ززُو َٕ ٚح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
رکَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَىٔی ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَا ْز أَ َّ ٪ثَاب ٔ ّتا َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ١ل َی ا ِل َٜثْٔر ٔ
ي َُش ِّ ٥ُ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب ًَل َی ا ِ٤َ ٟاشٔی َوا ِ٤َ ٟاشٔی ًَل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس َوا ِٔ٠َ٘ ٟی ُ

ہبقعنبہمرؾاوباعمص،انبرججی،دمحمنبرمزفؼرفحانبرججی،ز اداثتبدبعارلنمحنبزدیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا ااردیپؽوکافردیپؽےنھٹیبفاےلوکمالؾرکےافرمکز ادہوک۔
رافی  :ہبقعنبہمرؾاوباعمص،انبرججی،دمحمنبرمزفؼرفحانبرججی،ز اداثتبدبعارلنمحنبزدیرضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہتسرپےنھٹیباکقحمالؾوکوجابدانیےہ۔...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
راہتسرپےنھٹیباکقحمالؾوکوجابدانیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1150

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،اً ٪بساٟواحس ب ٩زیازہ ًث٤ا ٪ب ٩حٜی ٥اسحا ٚبً ٩بساہلل اب ٩ابی ك٠حہ حرضت ابوك٠حہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ك َ َِ ٠ح َة ُ٨َّ ٛا ُٗ ٌُو ّزا بٔاِلِ َ َِٓ ٔ ٨یةٔ َ َ ٧ت َح َّس ُث َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا٦
اٟؼ ٌُ َسا ٔ
اٟؼ ٌُ َسا ٔ
اَک
ت َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا إٔ٤َ َّ ٧ا َٗ ٌَ ِسَ٧ا ِ َِْ ٔ ٟر ٔ َ٣ا بَا ٕ
ض َٗ ٌَ ِسَ٧ا َ َ ٧ت َذ َ ُ
ت ا ِجتَٔ٨بُوا ََ ٣حاَ ٔ ٟص ُّ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َلَ ٥ِ ُٜوَ ٤َ ٔ ٟحأ ٔ ٟص ُّ
َص َو َر ُّز َّ
اٟش ًَلَ ٔ ٦وحُ ِش ُ ٩ا ِٟک َ ًَلٔ ٦
َوَ َ ٧ت َح َّس ُث َٗا َ ٢إ ٔ َّ٣ا ََّل َٓأ َ ُّزوا َح َّ٘ َضا ُ َُّف ا َِ ٟب َ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ دبعاولادح نب ز ادہ امثعؿ نب میکح ااحسؼ نب دبعاہلل انب ایب ہحلط رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک مہ نحص ںیم ےھٹیب ابںیت رک رےہ ےھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی ال رک امہرے اپس ڑھکے وہ ےئگ افر
رفام اںیہمت ایکےہہکراوتسںےکرسرپق ںیسلاقمئرکےتوہرسراہسلجماقمئرکےنےسرپزیہرکفمہےنرعضایکمہیسکاصقنؿ
یک رغض ےس ںیہن ےھٹیب ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م ںیہن امےتن وت راہتس اک قح آںیھکن ر یچ رک ےک افر مالؾ اک وجاب
دےرکافرایھچوگتفگےسادارکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿدبعاولادحنبز ادہامثعؿنبمیکحااحسؼنبدبعاہللانبایبہحلطرضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
راہتسرپےنھٹیباکقحمالؾوکوجابدانیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1151

راوی  :سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرسہ زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ب ٩يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ٩
رس َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
وض بٔاٟرطُّ ُ َٗا ٔ
ت َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َ٨َ ٟا ب ُ ٌّس َٔ ٣َ ٩ِ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َ َ ٧ت َح َّس ُث ٓ َٔیضا
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛوا ُِ ٟحَ ُ٠
ٕ
اٟرط َیَ ٙح َّ٘ ُط َٗاُٟوا َو َ٣ا َح ُّ٘ ُط َٗا ََُّ ُ ٢ف ا َِ ٟب َ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَبَ ِیت ُِ ٥إ ٔ ََّّل ا ِِ ٤َ ٟحَ ٔ ٠ص َٓأ َ ًِ ُلوا َّ ٔ
َص َو َُّ ٛ
اِلِ َذَی َو َر ُّز َّ
اٟش ًَلَ ٔ ٦واِلِ َ ِ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک
وٖ َواِ ٨َّ ٟه ُی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

ہیلع فملس ےن رفام ا رسراہ ےنھٹیب ےس رپزیہ رکف احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہرے ےئل راوتسں ںیم ےنھٹیب ےک العفہ وکیئ
اچرہںیہنویکہکنمہفاہںوگتفگرکےتںیہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگ مراہتسںیمیہ،انھٹیدنسپرکےتوہوتراہتساکقح
ادارکفاحصہبےنرعضایکاساکقحایکےہ؟آپےنرفام ااگنہر یچرانھکفیلکتدہزیچوکدفررکانمالؾاکوجابدانییکیناکمکحرکانافر
ربایئےسرفانک۔
رافی   :ادینبدیعسصفحنبرسیمہزدینباملساطعءنباسیررضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
راہتسرپےنھٹیباکقحمالؾوکوجابدانیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1152

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ٣ح٤س ٣سنی ٣ح٤س ب ٩رآٍ اب ٩ابی ٓسیک ہظا ٦اب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ِ٩
صٔظَ اَ ٕ ٦ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ییحینبییحی،دبعازعلسیدمحمدمیندمحمنبراعفانبایبدفکیاشہؾانبدعساؿدفونںاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعازعلسیدمحمدمیندمحمنبراعفانبایبدفکیاشہؾانبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاکمالؾاکوجابدایناملسمونںےکوقحؼںیمےسےہ۔...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
املسمؿاکمالؾاکوجابدایناملسمونںےکوقحؼںیمےسےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1153

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب اب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ُّ ٙا ِِ ٤ُ ٟشًَ ٥ٔ ٔ ٠ل َی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠خ ِْ ٤ص و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا

َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِْ ٤ص َتحٔ ُب ِ ٤ُِ ٠ٟٔشًَ ٥ٔ ٔ ٠ل َی
یت ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوإ ٔ َجابَ ُة َّ
أَخٔیطٔ َر ُّز َّ
اْ ٤َ ٌِ ٣َ ٪ز
اٟس ًِ َوة ٔ َوً َٔیا َزةُ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
اٟش ًَلَ ٔ ٦و َت ِظُ ٔ٤
یف َوا ِّت َبا َُ ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚک َ َ
َ ١ص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َوأَ ِس ََ ٨س ُظ ََّ ٣ز ّة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
یُ ِز ٔس ُ

رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انباہشب انبر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااملسمؿےکاپچنقحا ےسںیہوجاس ےکاھبیئرپفابجںیہمالؾاک وجابدانی،
خ
ی
ھب
خ
ت
ک
ی
کاہللانہک،دتوتوبقؽرکان،رمضییکایعدترکان،افرانجزفںےکاسھتاجان۔
ےفاےلےکوجابںیم َی َمُ َ
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبانبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
املسمؿاکمالؾاکوجابدایناملسمونںےکوقحؼںیمےسےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1154

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ح ُّ ٙا ِِ ٤ُ ٟشًَ ٥ٔ ٔ ٠ل َی ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠س ٌّٔت ٗٔی َ٣َ ١ا صَُ َّ٩یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إٔذَا َٟٔ٘ی َت ُط ٓ ََش ِّ٥ِ ٠
َ
ک َٓا ِن َؼحِ َُ ٟط َوإٔذَا ًَ َل َص َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ ٓ ََش ِِّ ٤ت ُط َوإٔذَا َ٣ز ٔ َق َٓ ٌُ ِس ُظ َوإٔذَا ََ ٣
ات ٓ ََّاتب ٔ ٌِطُ
است َ َِ ٨ؼ َح َ
ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا َز ًَا َک َٓأ ٔج ِبطُ َوإٔذَا ِ
ییحی نب اویب ،ہبیتق نب رجح اامسلیع انب رفعج العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا املسمؿ ےک املسمؿ رپ ھچ قح ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ فہ ایک ںیہ آپ ےن
رفام ابج وتاسےسےلم وت اےسمالؾ رک بجفہےھجتدتوتدےوتوبقؽ رکافربج فہھجت ےس ریخوخایہبلط رکےوتوتاس یک
ریخوخایہرکبج فہےکنیھچافراَلْجَمْ ُدّللَِّےہکوت مداعدفینعی َی َخ
م
کاہللوہکبجفہامیبروہاجےئوتاسیکایعدت رکفافربجفہوفت
ُ
َ
وہاجےئوتاسےکانجزہںیمرشتکرکف۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبرجحالیعمسانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکب...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1155

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظیً ٥بیساہلل ب ٩ابوبرک ا٧ص ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ًُْ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

 ١بِ َُ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اب َٓ ُ٘وُٟوا َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜأَصِ ُ
ییحی نب ییحی ،میشہ دیبع اہلل نب اوبرکب اسن ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا
عل َ ُک
علَ ُک
بجںیہمتالہاتکبان َّس َل ُاؾ َ ْت ْمںیہکوت م َف َ ْت ْموہک۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہدیبعاہللنباوبرکباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1156

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابو یحٌی ب ٩حبیب ،خاٟس اب ٩حارث طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ب ٩بظار حرضت ا٧ص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و٪
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب ي َُش َِّ ٤ُ ٠
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَ ِػ َح َ
ٕ َ٧زُ ُّز ًََِ ٠یض ٔ َِٗ ٥ا َُٗ ٢وُٟوا َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َِ ٜی َ

دیبعاہللنباعمذاوبییحینببیبح،اخدل انباحرثہبعش،دمحمنبینثمنباشبررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن

یلصاہللہیلعفملسےکاحصہبےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکالہاتکبںیمہمالؾرکےتںیہمہاںیہنےسیکوجابدںیآپ
عل َ ُک
ےنرفام ا م َف َ ْت ْموہک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذاوبییحینببیبح،اخدلانباحرثہبعش،دمحمنبینثمنباشبررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1157

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی اب ٩ایوب ٗتیبہ ب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًبساہلل ب ٩زی٨ار اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی بِ َٔ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َخ َ
ِاْل َ ُ

َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز إٔذَا َس َّ٤ُ ٠وا ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜي ُ٘و ُ ٢أَ َح ُسص َُِّ ٥
ک
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦یَِ ٠ًَ ١ِ ُ٘ َٓ ٥ِ ُٜی َ

ییحینب ییحیانباویب ہبیتق نب رجح،اامسلیعانبرفعجدبعاہلل نبدانیرانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکر اؽاہللےن
َن عَل َ ْتُک
َ
ل
ع
ْ
ت
ک) ہہدف۔
ف
(
 م
وت
ےہک
)
م
رفام اوہیدویںںیمبجوکیئمالؾرکےافر(ا َّسا ُاؾ
َ
َ ْ َ
رافی  :ییحینبییحیانباویبہبیتقنبرجح،الیعمسانبرفعجدبعاہللنبدانیرانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1158

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ک
َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِرَ أَُ َّ ٧ط َٗا َُ٘ َٓ ٢وُٟوا َو ًََِ ٠ی َ

زریہ نب رحب ،دبعارلنمح ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح
ک ہہدف۔
رفاتییکےہافراسںیمےہہکآپےنرفام ا م َفعَل َ ْت َ

رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1159

راوی ٤ً :زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،زہْر سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزیْ ،عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َواُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َٗاَِ ٟت ا ِس َتأِذ َََ ٪رص ِْم ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َّ
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦یَ٘ َٓ ٥ِ ُٜاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة بَ َِِ ٠ًَ ١ی٥ِ ُٜ
اٟش ُاَ ٦و َّ
َّ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّ ٪اہللَ یُحٔ ُّب اِّ ٟزٓ َِ ٙفٔی اِلِ َ ِ٣ز ٔک ُ ِّ٠طٔ َٗاَِ ٟت أََ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا

َٗاُٟوا َٗا َِ َٗ ٢س ُُِٗ ٠ت َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ

رمعفاندقزریہنبرحب،زریہایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکوہیدویںےکاکی
َن عَل َ ْتُک
ْ
رگفہےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسآےنیکااجزتبلطیکوتاوہنںےنا َّسا ُاؾ ماہکوتدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
ےناہکہکلب مرپومتافرتنعلوہر اؽاہللےنرفام ااےاعہشئ اہللاعتیل ماؾاعمالمتںیمرنیموکدنسپرکےتںیہاعہشئےنرعض
عَل َ ْتُ ْک
ایک!ایکآپ(یلصاہللہیلعفملس)ےنںیہنانساوہنںےنایکاہکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیم َف م ہہ اکوہں۔
رافی  :رمعفاندقزریہنبرحب،زریہایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1160

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ًبس ح٤یس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح ًبسح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و
و َح َّسثَ َ٨اظ َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا َٗا َ٢
َکوا ا َِ ٟوا َو
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ُُِٗ ٠ت ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ُ

نسح نب یلع ولحاین دبع دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل دبعدیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی
عل َ ُک
دحثیوقنمؽےہنکیلاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیم َ ْت ْم ہہ اکوہںافرفاؤذموکرںیہن۔
رافی  :نسحنبیلعولحایندبعدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعساوباصحلدبعدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1161

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع٣ ،ش٣ ،٥٠رسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٟش ُاَ ٦و َّ
ک َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢و ًََِ ٠یَٗ ٥ِ ُٜاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ُُِٗ ٠ت بَ َِِ ٠ًَ ١یَّ ٥ِ ُٜ
اض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘اُٟوا َّ
اٟذ ُا٦
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ
َو َس َّ ٥َ ٠أُْ َ ٧

َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَائٔظَ ُة ََّل َتُٜونٔی َٓاح ٔظَ ّة َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َ٣ا َٗاُٟوا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َوَِ ٟی َص َٗ ِس َر َز ِز ُت
ًََِ ٠یض ٔ َِّ ٥أ ٟذی َٗاُٟوا ُُِٗ ٠ت َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ

اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،ملسم ،ورسفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس
عَل َ ْتُ ْک
ک اے اوبااقلمس! آپ ےن رفام ا َف م۔ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک
وہیدویں ںیم ےس ھچک آدویمں ےن آرک اہک ان َّسا ُاؾ عَل َ ْت َ
ہکںیمےن اہکہکلب م رپومت افرذتلوہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاعہشئ مدبزابؿہنونبوتاوہنں ےناہکایکآپ
یلصاہللہیلعفملسےنںیہنانسوجاوہنںےناہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکںیمےناؿےکوقؽوکاؿرپفاسپںیہنرکد ا وج
عل َ
اوہنںےناہک،ںیمےناہک َف َ ْتُکم۔ْ
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،ملسم،ورسفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥يٌلی بً ٩بیس اً٤ع

حسیث 1162

َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َٔ َٔ َٓ ٢ل َِ ٨ت بٔض ٔ ًَِ ٥ائٔظَ ُة
ٓ ََشب َّ ِت ُض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ط یَا ًَائٔظَ ُة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َّلَ یُ ٔح ُّب ا ِِ ُٔ ٟح َع َواَّ ٟتٔ َُّح َع َو َزا َز َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ
آَخ ِاْلیَ ٔة
َو َج ََّ ١وإٔذَا َجاؤ َُک َحی َِّو َک ب ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟیُ َحی َ
ِّک بٔطٔ اہللُ إلٔ َی ٔ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،یلعی نب دیبع اشمع ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم یھب ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
اینؿ یک دبداع وکاجؿ ایلوج مالؾےک نمض ںیمیھت رھپاعہشئ ریضاہلل اعتٰیل اہنعےن اؿ وک رباالھباہک وتر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس
ےنرفام ااےاعہشئرکاجؤ ویکہکناہللاعتیلدبزابین افردب وگیئ وکدنسپںیہنرکاتافرزمدیااضہفہی ےہہکاہللزعفلجےنہیآتی
اجؤُا)افربجہیآپےکاپسآےتںیہوتآپیلصاہللہیلعفملسوکاسرطحمالؾرکےتںیہسجرطح
اسےکدعبانزؽیک( َفا ِ َذ َ ا
اہللےنآپیلصاہللہیلعفملسوکمالؾںیہنایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلعینبدیبعاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1163

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ححاد ب ٩طاْع ،ححاد ب٣ ٩ح٤س اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط
َح َّسثَىٔی َص ُ
اٟظ ٔ ٔ
اض ٔ ٩ِ ٣یَ ُضو َز ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َّ
ک یَا أَبَا
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َس َّْ َ ٧ ٥َ ٠
ُ
َ
اب
رف َز ِز ُت ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وإَّٔ٧ا َ ُ ٧ح ُ
ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢و ًََِ ٠یَ٘ َٓ ٥ِ ٜاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َوَُـ َٔب ِت أَ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗاُٟوا َٗا َ ٢بَل َی َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت َ َ

وِ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا
ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥و ََّل یُ َحاب ُ َ
اہرفؿنبدبعاہللاجحجنباشرع،اجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل ےسرفاتیےہہک وہیدویںںیمےس ھچک
عَلَتُک
کاےاوبااقلمسوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا َف مدیسہاعہشئ ےنہصغںیمآرک
ولوگںےنر اؽاہللوکمالؾایکاہکان َّسا ُاؾعَل َ ْت َ
رعضایکایکآپیلصاہللہیلعفملسےنںیہنانسہکاوہنںےنایکاہکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اویکںںیہنہکلبںیمےنانس
رھپاؿوکوجابدےد اافرامہریدبداعاؿےکالخػوبقمؽوہیگافراؿیکدبداعامہرےالخػوبقؽہنیکاجےئیگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاجحجنباشرع،اجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1164

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز زراورزی سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِب َسؤُا ا َِ ٟی ُضو َز َو ََّل اَ ٨َّ ٟؼ َاری ب ٔ َّ
رطو ُظ إلٔ َی أَ ِؿ َی٘ٔطٔ
َط ٕیِ ٓ ٙ
اٟش ًَلَٓ ٔ ٦إٔذَا َٟٔ٘یت ُِ ٥أَ َح َسص ُِ ٥فٔی َ ٔ
َاؿ َ ُّ

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی درافردی لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
اینراشد رفام ا وہید افر اصنری وک مالؾ رکےن ںیم ادتباء ہن رکف افر بج ںیہمت اؿ ںیم ےس وکیئ راہتس ںیم ےلم وت اےس گنت راہتس یک
رطػوبجمررکدف۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردیلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
الہاتکبوکادتباءمالؾرکےنیکاممتعنافراؿےکمالؾےکوجابےسیکد ااجےئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1165

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪زہْر ب ٩رحب ،جزیز،
سہی ١وٛیٍ

َکیِبٕ َٗ َاَّل
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
یٍ إٔذَا
َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

اب َوفٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕإٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص َُِ ٥و ٥َِ ٟي َُش ِّ ٥أَ َح ّسا ٔ٩ِ ٣
َٟٔ٘یت ُِ ٥ا َِ ٟی ُضو َز َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢فٔی أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
رشَ ْٔٛن
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،زریہ نب رحب ،رجری ،لیہس فعیک ،اؿ دفونں اانسد
ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل فعیک یک رفاتی ںیم ےہ بج اہمتری وہید ےس الماقت وہ افر ہبعش یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفملس ےنالہ اتکبےکابرےںیمرفام ا افر رجرییکدحثی ںیمےہ بج  ماؿےس ولم افررشمنیک ںیمےس یسک اکانؾ

ںیہنذرکرفام ا۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،زریہنبرحب،رجری،لیہسفعیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںےکمالؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
وچبںےکمالؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1166

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ٥سیار ثابت ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥سیَّارٕ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ًَل َی ُٔ٤َِ ٠ا ََٕ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ ِ٥

ییحی نب ییحی ،میشہایسر اثتب نب ا سن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسڑلوکںےکاپسےسزگرےتوتاںیہنمالؾرکےت۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہایسراثتبنباسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
وچبںےکمالؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1167

راوی  :اسٌ٤ی ١ب ٩سا ٥ٟہظی ٥سیار

َّار ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ َُ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َسی ْ
الیعمسنباسملمیشہایسراسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ
رافی  :الیعمسنباسملمیشہایسر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ

وچبںےکمالؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1168

راوی ٣ :زو بً ٩لی ٣ح٤س ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ثابت ب٨انی حرضت يشار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سیَّارٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ٣شٔی ٍََ ٣
اَ ٪ی ِ٤شٔی َ ٍَ ٣إَٔ َ ٧ص ٓ ََ٤زَّ بٔ ٔؼب ِ َیا َٕ َٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ َِ ٥و َح َّس َث أَْ َ ٧ص
ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ٓ ََ٤زَّ بٔ ٔؼب ِ َیا ََٕ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ َِ ٥و َح َّس َث ثَاب ٔ ْت أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اَ ٪ی ِ٤شٔی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ز بٔ ٔؼب ِ َیا ََٕ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ ِ٥
أَُ َّ ٧ط ک َ َ
رمعف نبیلعدمحمنبفدیلدمحمنبرفعج ،ہبعش،اثتبانبین رضحتاسیرریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک ںیماثتب انبینےکاسھت
اھتفہوچبںےکاپسےسزگرےوتاںیہنمالؾایکافراثتبیکرفاتیںیمےہںیمرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتلچراہ
اھت فہ وچبں ےک اپس ےس زگرے وت اوہنں ےن اؿ وچبں وک مالؾ ایک افر دحثی رفاتی یک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک فہ
ر اؽاہللےکاسھتلچرےہےھتآپیلصاہللہیلعفملسوچبںےکاپسےسزگرےوتآپےناںیہنمالؾایک۔
رافی  :رمفنبیلعدمحمنبفدیلدمحمنبرفعج،ہبعش،اثتبانبینرضحتاسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپدہااھٹےنفریغہوک ایسکافرالعتموکااجزتےنلمیکالعتمرقمررکےنےکوجازک...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رپدہااھٹےنفریغہوک ایسکافرالعتموکااجزتےنلمیکالعتمرقمررکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1169

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ٗتیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟواحس ،اب ٩زیاز حش ٩بً ٩بیساہلل ابزاہی ٥ب ٩سویس ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس
اب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َو َّ
اُ ِٔ ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُُ ٩س َویِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩یزٔی َس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ

اب َوأَ َِ ٪ت ِش َت ٍَ ٔ٤س َٔوازٔی َحًَّی أََ ِ ٧ضا َک
َي ُ٘وَّلُ َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَُِ ٧ک ًَل َ َّی أَ ِ ٪یُ ِز َٓ ٍَ ا ِٔ ٟح َح ُ

اوباکلم خحدری ہبیتق نب دیعس ،دبعاولادح ،انب ز اد نسح نب دیبع اہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب سیدی انب وعسمد رضحت انب

وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اراشد رفام ا ریتے ےئل ریمے اپس آےن یک
ااجزتہیےہہکرپدہااھٹد ااجےئافرہیہک مریمیرازیکابںیتنسولاہیںکتہکںیمںیہمتعنمرکدفں۔
رافی  :اوباکلمخحدریہبیتقنبدیعس،دبعاولادح،انبز ادنسحنبدیبعاہللاربامیہنب ادیدبعارلنمحنبسیدیانبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رپدہااھٹےنفریغہوک ایسکافرالعتموکااجزتےنلمیکالعتمرقمررکےنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1170

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحاً ٚبساہلل ب ٩ازریص حش ٩بً ٩بیساہلل

َخا ٔ٪
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ٔیص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،ااحسؼ نباربامیہ،ااحسؼدبعاہللنبادرسینسحنبدیبعاہللاسدنسےسیھبہیدحثی
ایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼدبعاہللنبادرسینسحنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیلعاالسلؾتوروتںےکےئلاضقےئاحتجااسنینےکےئلےنلکنیکااجزتےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ہیلعاالسلؾتوروتںےکےئلاضقےئاحتجااسنینےکےئلےنلکنیکااجزتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1171

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابو اسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا سے روایت ےہ ٛہ حرضت سوزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ َج ِت َس ِو َزةُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

رف َُ اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٔج ِش ّ٤ا ََّل َت ِدفَی ًَل َی ََ ٩ِ ٣ي ٌِز ٔ ُٓ َضا
َب ٌِ َس َ٣ا ُ ٔ
ُض َب ًََِ ٠ی َضا ا ِٔ ٟح َح ُ
اب َ ٔ ٟت ِ٘ ٔض َی َحا َج َت َضا َوکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة َج ٔش َیّ ٤ة َت ِ َ

رخ ٔجْ َن َٗاَِ ٟت َٓأََٜ ِ ٧أ َ ِت َرا ٔج ٌَ ّة َو َر ُسو ُ٢
رفآصَا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٓ َ٘ا َ ٢یَا َس ِو َزةُ َواہللٔ َ٣ا َت ِد َْٔ ِ َن ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓاِ٧وُزٔی َِ ٛی َ
ٕ َت ِ ُ
ََ
َّ
َّ
َّ
َخ ِج ُت َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ًُ َ٤زُ ََ ٛذا
ْع ََْ ٓ ٚس َخَِ ٠ت َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی بَ ِیًٔی َوإَّٔ٧طُ ََ ٟی َت ٌَشی َوفٔی َی ٔسظ ٔ َ ِ
ُ
رخ ِج ََ ٔ ٟ ٩حا َجتَٔ َّ٩ُٜوفٔی
َو ََ ٛذا َٗاَِ ٟت َٓأوو َٔی إَِٔ ٟیطٔ ث ُ َُّ ٥رٓ ٔ ٍَ ًَ ِ٨طُ َوإ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟز َ ٚفٔی یَسٔظ ٔ َ٣ا َو َؿ ٌَطُ َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧طُ َٗ ِس أُذ ٔ ََ ٪ل َّ٩ُٜأَ َِ ٪ت ِ ُ
رف َُ اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٔج ِش َُ ٤ضا َزا َز أَبُو بَ ِرکٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦ي ٌِىٔی ا ِٟب َ َر َاز
رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوب ااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ادہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رپدہ د ے اجےن ےک دعب اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ت ںیل افر فہ دق آفر توروتں ںیم ڑبے دق فایل تورت ںیھت ہک اچہپےنن فاےل
ےسوپہدیہہنرہیتکسںیھتاںیہنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبےنداھکیوتاہکاے ادہاہللیکمسق ممہےسوپہدیہںیہن
رہںیتکساسےئلآپوغررکںیہکآپابرہےسیکت ںیلیگدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےناہکہکفہہیےتنسیہفاسپولٹآںیئافر
ر اؽاہللریمےرھگںیماشؾاکاھکانانتفؽرفامرےہےھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےکاہھتںیمڈہییھتفہاحرضوہںیئافررعض
ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ابرہ ت یل افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم اس اس رطح اہک دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ایس فتق
آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح انزؽ یک یئگ رھپ فیح عطقنم وہیئ افر ڈہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم ریہ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اقیقحتںیہمتاینپاحتجےکےئلابرہاجےنیکااجزتدےدییئگےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوب ااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ادہ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ہیلعاالسلؾتوروتںےکےئلاضقےئاحتجااسنینےکےئلےنلکنیکااجزتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1172

راوی  :ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا٦

اض ٔج ِش َُ ٤ضا َٗا ََ ٢وإُٔ َّ ٧ط
رف َُ اَ ٨َّ ٟ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢وکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة َي ِ َ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
ََ ٟی َت ٌَ َّشی
اوبرکبی انب ریمن ،اشہؾ اس دنس ےس یھب ہی دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ےہ ہک اؿ اک مسج ولوگں ےس دنلب اھت افر زمدی ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفملساشؾاکاھکاناھکرےہےھت۔

رافی  :اوبرکبیانبریمن،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ہیلعاالسلؾتوروتںےکےئلاضقےئاحتجااسنینےکےئلےنلکنیکااجزتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1173

راوی  :سویس ب ٩سٌیس ًلی ب٣ ٩شہز ،ہظا٦

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩ص ٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
 ادینبدیعسیلعنبرہسم،اشہؾاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی   :ادینبدیعسیلعنبرہسم،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ہیلعاالسلؾتوروتںےکےئلاضقےئاحتجااسنینےکےئلےنلکنیکااجزتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1174

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابی جسی ً٘ی ١ب ٩خاٟس اب ٩طہاب ْعوہ ب ٩زبْر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
ْع َو َة بِ ٔ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩
رخ ِج َ ٩ب ٔ َّ
ٔیس
اِ ٠ٟی ٔ ١إٔذَا َتب َ َّر ِز َ ٪إلٔ َی ا ِٔ ٨َ ٤َ ٟ
اػ ٍٔ َوص َُو َػٌ ْ
اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَ ِز َوا َد َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّ٩ُٛ ٥َ ٠ی ِ ُ

ک َٓ ٥َِ ٠یََ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اب َي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح ُح ِب ن َٔشائ َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
أَٓ َِیحُ َوک َ َ

َرخ َج ِت َس ِو َزةُ ب ٔ ُِ ٨ت َز َِ ٌَ ٣ة َز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َّ ٠ة َّٔ ٩ِ ٣
اَ ٠ٟیالٔی ً ٔظَ ّ
ائ َوکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَِ ُ
َ َ ٓ١
َ
َ
اب
رح ّػا ًَل َی أَ ِ ٪یُ ِ٨زَ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ
اب َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ا ِٔ ٟح َح َ
ْع ِٓ َ٨ا ٔک َیا َس ِو َزةُ ٔ ِ
كَو ٔی َّ ٠ة َٓ َ٨ا َزاصَا ًُ َ٤زُ أ ََّل َٗ ِس َ َ
دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ

ہک ر اؽ اہلل یک ازفاج رہطمات رات ےک فتق اضقےئ احتج ےک ےئل اجیت ںیھت افر فہ اکی الھک دیماؿ اھت افر رمع نب اطخب
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض رکےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ازفاج وک رپدہ رکا دںی نکیل ر اؽ اہلل ااسی ہن

رکےت ےھت سپ رضحت  ادہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب زز ہ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس راوتں ںیم ےس یسک رات ںیم اشع ےک فتق
ابرہ ت ںیل افرفہدراز دق تورت ںیھت اںیہن رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اکپررکاہک اے  ادہ مہ ےنآپ وک اچہپؿایل ےہرپدہ
ےک ابرے ںیم ااکحؾ انزؽ وہےن یک رحص رکےت وہےئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ رھپ اہلل ابترک فاعتیل ےن
رپدےےکااکحؾانزؽرفامےئ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،ایبدجیلیقعنباخدلانباہشبرعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ہیلعاالسلؾتوروتںےکےئلاضقےئاحتجااسنینےکےئلےنلکنیکااجزتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1175

راوی ٤ً :زو ٧اٗسيٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب

اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
رمعفاندقوقعیبنباربامیہنبدعساوباصحلانباہشباسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :رمعفاندقوقعیبنباربامیہنبدعساوباصحلانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایبنجتورتےکاسھتولختافراسےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ایبنجتورتےکاسھتولختافراسےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1176

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،لی ب ٩ححز یحٌی اب ٩ححز ہظی ٥ابی زبْر جابز٣ ،ح٤س ب ٩ػباح زہْر ب ٩رحب ہظی ٥ابوزبْر ،حرضت
جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا

رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َحٕ ٦
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل ََّل َیبٔیت َ َّن َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ا َِ ٣زأَة ٕثَ ِّیبٕ إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪یَ ُٜ
وَ٧ ٪اّ ٔ ٛحا أَ ِو ذَا ََ ِ ٣

ییحی نب ییحی ،یلع نب رجحییحی انب رجح میشہ ایب زریب اجرب ،دمحمنب ابصح زریہ نبرحب میشہاوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا آاگہ روہ اکنح رکےن فاےل  ا رحمؾ ےک العفہ وکیئ آدیم یسک اشدی دشہ تورت
ےکاپسراتہنزگارے۔
رافی  :ییحینبییحی،یلعنب رجح ییحیانبرجحمیشہایبزریب اجرب،دمحمنبابصحزریہنبرحبمیشہاوبزریب،رضحتاجرب ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ایبنجتورتےکاسھتولختافراسےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1177

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابی خْر ً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز،

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َیا
اٟس ُخو ًََ ٢ل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛو ُّ
َ
رفأَیِ َت ا َِ ٟح َِ ٤و َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤و ا ِِ ٤َ ٟو ُت
َر ُسو َ ٢اہللٔ أ َ َ
ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،ایبریخہبقع نب اعرم ،رضحت ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعرم ریض اہلل

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا توروتں ےک اپس اجےن ےس وچب ااصنر ںیم ےس اکی آدیم ےن
رعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسدویرےکابرےںیمایکمکحرفامےتںیہآپیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ادویروت
ومتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایببیبح،ایبریخ،ہبقعنباعرم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ایبنجتورتےکاسھتولختافراسےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1178

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثٟ ،یث ،اب ٩سٌس حیوة ب ٩رشیح یزیس ابی حبیب

اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رشیِ ٕح َوَُْ ِرٔص ِٔ ٥أَ َّ٪
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َو َح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩

یس بِ َ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ َح َّسثَ ُض ِ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َیز ٔ َ
اوباطرہدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ثیل،انبدعسویحةنبرشحیسیدیایببیبح اسدنس ےسیھبہیدحثیایسرطحرمفی
ےہ۔
رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ثیل،انبدعسویحةنبرشحیسیدیایببیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ایبنجتورتےکاسھتولختافراسےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1179

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہبٟ ،یث ب ٩سٌس حرضت ٟیث ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢و َسُ ٌِ ٔ٤ت َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اِ ٠ٟی َث بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َي ُ٘وَّلُ ا َِ ٟح ُِ ٤و أَ ُر اٟزَّ ِو ٔد َو َ٣ا أَ ِط َب َض ُط ٔ ٩ِ ٣أَ َٗار ٔٔب
اٟزَّ ِو ٔد ابِ ُ ٩ا َِ ٥ِّ ٌَ ٟوِ َ ٧ح ُو ُظ
اوباطرہ انب فبہ ،ثیل نب دعس رضحت ثیل نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دویر ےس اخفدن اک اھبیئ افر وج اس ےک
اشمہبوہاخفدنےکرہتشدارفںںیمےساچچزاداھبیئفریغہرمادےہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،ثیلنبدعسرضحتثیلنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ایبنجتورتےکاسھتولختافراسےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1180

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوًٖ ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،برک ب ٩سوازہ حرضت
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ً٤زو بً ٩اؾ

وٖ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
َ
اؾ َح َّسثَ ُط أَ َّ٪
رک بِ ََ ٩س َوا َز َة َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩ج َبِْر ٕ َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أ َّ ٪بَ ِ َ
اٟؼ ِّس ُ ٔ
َن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣بَىٔی صَا ٔط َٕ ٥ز َخُ٠وا ًَل َی أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ ًُ َِ ٤ی ٕص ٓ ََس َخ َ ١أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
ک
رفآص ُِٔ َ ٓ ٥
َرک َظ ذََ ٔ ٟ
یَ ٙوه َی َت ِح َتطُ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َ َ

ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ َر إ ٔ ََّّل َخْ ِ ّرا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس
َک ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذ َ َ
ٔیب ٕة
بَ َّزأَ َصا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢لَ َی ِس ُخَ َّ٩َ٠ر ُج َْ ١ب ٌِ َس یَ ِومٔی َص َذا ًَل َی َُ ِ٣

إ ٔ ََّّل َو َُ ٌَ ٣ط َر ُج ْ ١أَ ِو اث ِ َ٨ا ٔ٪

اہرفؿ نب رعمفػ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ،رمعف نب احرث ،رکب نب  اادہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرمعفنباعصےسرفاتیےہہکینباہمشںیمےسدنچآدیماامسءتنبسیمعےکاپسےئگاےنتںیماوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیھب
رشتفی ےل آےئ افر ہی اؿ دونں اؿ ےک اکنح ںیم ںیھت دیسان دصقی اربک ےن اںیہن داھکی وت اس ابت وک اندنسپ ایک رضحت اوبرکب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رھپ اس اک ذرک ر اؽ اہلل ےس ایک رگم ہی یھب اہک ہک ںیم ےن اس ںیم  ااےئ الھبیئ ف یکین ےک وکیئ ابت ںیہن
دیھکی رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربنم رپ ڑھک ے وہ رک رفام ا وکیئ آدیم آج ےک دؿ ےک دعب یسک تورت ےک اپس اس ےک
اخفدنیکریغوموجدیگںیمہناجےئاہںارگاسےکاسھتاکیاکیدفآدیموہںوترھپرحجںیہن۔
رافی  :اہرفؿ نب رعمفػ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،رکب نب  اادہ رضحت دبعاہلل ریض
اہللاعتٰیلہنعرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجآدیموکاےلیکتورتےکاسھتداھکیاجےئافرفہاسیکویبی ارحمؾوہوتدبامگؿ...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
سجآدیموکاےلیکتورتےکاسھتداھکیاجےئافرفہاسیکویبی ارحمؾوہوتدبامگیندفررکےنےکےئلاساکہی ہہداینہکہیالفہنےہےکبحتسموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1181

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ب٨انی ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ا ٍَ ٣َ ٪إ ٔ ِح َسی ن َٔشائٔطٔ ٓ َََّ ٤ز ب ٔطٔ َر ُج ََْ ٓ ١س ًَا ُظ َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ُٓ ًَل َُ ٪ص ٔذظ ٔ َز ِو َجًٔی ُٓ ًَلُ َ ٧ة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُ ٨ِ ُٛ ٩ِ ٣ت
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٪
اَ ٪ی ِحزٔی ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِن َشا ِٔ ٣َ ٪ح َزی َّ
اٟسٔ ٦
أَ ُه ُّ ٩بٔطٔ َٓ ٥َِ ٠أَ ُ ٩ِ ٛأَ ُه ُّ ٩ب ٔ َ
اٟظ ِی َل َ

دبعاہللنب ہملسم نببنعقامحد نبہملساثتبانبین اسن ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکیبن یلصاہللہیلعفملس
ےکاسھتآپیلصاہللہیلعفملسیکازفاجںیمےساکیںیھتہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسےساکیآدیمزگراآپےناےس

الب  افہ آ ا وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا اےالفں ہیریمی الفں ویبی ےہاس ےنرعض ایک اے اہلل ےکر اؽںیم وکؿ وہات
وہںہکںیمااسیامگؿرکفںافرہنیہںیمےنآےکپابرےںیموکیئااسیامگؿایکےہر اؽاہللےنرفام ااطیشؿااسنںیکروگںںیم
وخؿیکرطحدفڑاتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامحدنبہملساثتبانبیناسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
سجآدیموکاےلیکتورتےکاسھتداھکیاجےئافرفہاسیکویبی ارحمؾوہوتدبامگیندفررکےنےکےئلاساکہی ہہداینہکہیالفہنےہےکبحتسموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1182

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،لی ب ٩حشْن ،ػٔیہ ب ٩حٌی

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
ُور ُظ َِ ٟی ًّل َٓ َح َّسث ِ ُت ُط ث ُ َّ٥
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌِ ٣ُ ٥َ ٠ت ّٜٔٔا َٓأ َ َت ِی ُت ُط أَز ُ
ًَل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشْ ِ ٕن ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ ُحٌ َ ٕ ٓی َٗاَِ ٟت ک َ َ
اِ ٣َ ٪شَ ُ٨َٜضا فٔی َزارٔ أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس ٓ ََ٤زَّ َر ُج ًَل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ َیا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
ٗ ُُِ ٤ت ِٔلَ ِن ََ٘ ٔ ٠ب َٓ َ٘ َا٣َ ٦ع ٔ َی َ ٔ ٟی َِ٘ ٔ ٠بىٔی َوک َ َ
َّ
ا ٪اہللٔ یَا
رس ًَا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ر ِٔس٤َ ُٜٔ٠ا إَٔ َّ ٧ضا َػ ٔٔ َّی ُة ب ٔ ُِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓی َٓ َ٘ َاَّل ُس ِب َح َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اَ ٪ی ِحزٔی ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِن َشا ِٔ ٣َ ٪ح َزی َّ
رشا أَ ِو َٗا ََ ٢ط ِیئّا
اٟسَ ٔ ٦وإنِّٔی َخ ٔظ ُ
اٟظ ِی َل َ
یت أَ َِ ٪ي ِ٘ ٔذ َٖ فٔی ُُٗ٠وبٔ٤َ ُٜا َ ًّ
ااحسؼ نباربامیہ ،دبع نبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی ،یلع نبنیسح ہیفص نبییحاؾ اوملنینم ہیفصتنب ییحےسرفاتی ےہہک
یبن یلص اہلل ہیلع فملس فکتعم ےھت ںیم رات ےک فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت رکےن آیئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےسوگتفگیکرھپفاسپولےنٹےکےئلڑھکیوہیئوتآپیلصاہللہیلعفملسریمےاسھتےھجمرتصخرکےنےکےئلاےھٹافر
اؿ یک راہشئ ااسہم نب زدی ےکرھگ ںیم یھت دف ااصنریآدیم زگرے بج اوہنں ےن یبن یلص اہللہیلع فملس وک داھکی وت دلجی دلجی
ےنلچےگلیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااینپاچؽںیمیہولچہیہیفصتنبییحےہاوہنںےنرعضایکاحبسؿاہللاےاہللےکر اؽ!
آپےنرفام اااسنؿےکادنراطیشؿوخؿیکرطحاتلچےہافرےھجموخػوہاہکفہاہمترےدولںںیم وکیئربیابتہنڈاؽدے ا
افرھچکرفام ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،یلعنبنیسح،ہیفصنبییح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
سجآدیموکاےلیکتورتےکاسھتداھکیاجےئافرفہاسیکویبی ارحمؾوہوتدبامگیندفررکےنےکےئلاساکہی ہہداینہکہیالفہنےہےکبحتسموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1183

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزیً ،لی ب ٩حشْن ،ػٔیہ زوجہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشْ ِ ٕن أَ َّ٪

ور ُظ فٔی ا ًِتٔکَآٔطٔ فٔی
َػ ٔٔ َّی َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِت ُط أََ َّ ٧ضا َجائ َ ِت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تز ُ ُ
اَ َٓ ٪ت َح َّسثَ ِت ً ٔ َِ ٨س ُظ َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت َت ُِ ٔ ٠َ٘ ٨ب َو َٗ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
رش اِلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َي ِ٘ٔ٠بُ َضا ث ُ َّ ٥ذ َََک بٌِٔ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ٤ٌِ ٣ز َُْٕ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٪
اَ ٪ی ِبِ ٩ِ ٣ٔ ُّ ُ٠اْل ٔ ِن َشا ٔ٪
اٟظ ِی َل َ
َ
َ َ
ُّ

َِ ٣ب ََّ َّ ٠
اٟسَ ٔ ٦وَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ی ِحزٔی

دبع اہلل نب دبعارلنمحداریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،یلع نب نیسح ہیفص زفہج یبن یلص اہللہیلعفملس رضحت ہیفص ےس رفاتی ےہ
ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااکتعػ ںیم دجسم ںیم الماقترکےن ےک ےئل راضمؿ ےک آرخی رشعہ
ںیماحرضوہںیئاوہن ںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسوھتڑیدریوگتفگیکرھپفایسپےکےئلاھٹڑھکیوہیئافریبنرکمییھباںیہن
رتصخرکےنےکےئلاےھٹابح دحثیایسرطحےہاسںیمےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااطیشؿااسنؿںیموخؿےنچنہپ
یکہگجکتچنہپاجاتےہدفڑےناکذرکںیہنایک۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،یلعنبنیسح،ہیفصزفہجیبنیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیمیسکسلجمںیمآےئافرسلجمںیموکیئہگجاخیلدےھکیوتفاہںھٹیباجےئفرہن...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
وجآدیمیسکسلجمںیمآےئافرسلجمںیموکیئہگجاخیلدےھکیوتفاہںھٹیباجےئفرہناؿےکےھچیپیہھٹیباجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1184

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حة ٣زہ ً٘ی ١ب ٩ابی كاٟب حرضت ابوواٗس ٟیثی

َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی ك َ َِ ٠ح َة أَ َّ ٪أَبَا َُّ ٣ز َة َِ ٣ول َی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ

ًَ٘ٔی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی َواٗ ٔ ٕس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
رف ث َ ًَلثَ ْة َٓأَٗ َِب َ ١اث ِ َ٨ا ٔ ٪إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َذصَ َب َواح ْٔس َٗا َََ ٓ ٢و ََٗٔا ًَل َی َر ُسو ٔ٢
َواُ ٨َّ ٟ
اض ٌََ ٣طُ إٔذِ أَٗ َِب ََ ١ن َ ْ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥٠أ َ َّ٣ا أَ َح ُسصُ٤ا َرفأَی رفُ َج ّة فٔی ا َِ ٟح َِ٘ ٠ةٔ َٓ َحَ٠ص ٓ َٔیضا َوأَ َّ٣ا ِاْل ََخ َٓ َحَ٠ص َخ ُِ َٔ ٠ض َِ ٥وأَ َّ٣ا َّ
اٟثاُ ٔ ٟث
َ
َ
َ
ُ
َ َ ِ
َ
رف َّ
اٟث ًَلثَ ٔة أَ َّ٣ا أَ َح ُسص َُِٓ ٥أ َ َوی إلٔ َی اہللٔ
رفَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأ َ ٨َّ ٟ
َٓأ ِزبَ َز َذاص ٔ ّبا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
َٓآوا ُظ اہللُ وأَ َّ٣ا ِاْل ََخ َٓاس َتحیا َٓاس َتحیا اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ وأَ َّ٣ا ِاْل َ َ
ْع َق اہللُ ًَ ِ٨طُ
ْع َق َٓأ َِ
َخ َٓأ َِ
َ
َ
َ
ُ ِ َِ ِ َِ
ُ
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبطلحةرمہلیقعنبایباطبلرضحتاوبفادقیثیلےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسدجسمںیمےنھٹیبفاےلےھتافراحصہبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتوموجدےھتہکنیتآدیمآےئاؿںیمےسدف
وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےئافراکیالچایگفہر اؽاہللےکاپساجرکڑھکےوہےئگرھپاؿںیمےس
اکیےنسلجمںیمہگجدیھکیوتفاہںاجرکھٹیبایگافردفرسااؿےکےھچیپھٹیبایگافررسیتاتشپریھپرکاجےن اگلبجر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسافرغوہےئوترفام اایکںیمںیہمتنیتآدویمںےکابرےںیمربخہندفںاؿںیمےساکیےناہللےسناکھہنبلطایک
وت اہلل ےن اےس ناکھہن دے د ا دفرسے ےن ایح یک اہلل یھب اس ےس ایح رکے اگ افر رسیتے ےن ارعاض ایک سپ اہلل یھب اس ےس
ارعاضرکےاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبطلحةرمہلیقعنبایباطبلرضحتاوبفادقیثیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
وجآدیمیسکسلجمںیمآےئافرسلجمںیموکیئہگجاخیلدےھکیوتفاہںھٹیباجےئفرہناؿےکےھچیپیہھٹیباجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1185

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩ذر ًبساٟؼ٤س رحب اب ٩طساز اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور حبا ٪یحٌی ب ٩ابی ٛثْر اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی
ك٠حہ

رح ْب َوص َُو ابِ َُ ٩ط َّساز ٕ ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
َحبَّا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبَا َُ َٗ ٪اَّل َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕأَ َّ ٪إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َح َّسثَطُ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ فٔی ا ٌِِ ٤َ ٟى َی
ادمحنبذنمردبعادمصلرحبانبدشادااحسؼنبوصنمرةحؿییحینبایبریثکااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطاؿدفونںاانسدےس یھب

ہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبذنمردبعادمصلرحبانبدشادااحسؼنبوصنمرةحؿییحینبایبریثکااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکآدیموکاسیکہگجےسااھٹرکاسیکہگجےنھٹیبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یسکآدیموکاسیکہگجےسااھٹرکاسیکہگجےنھٹیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1186

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،یث٧ ،آٍ اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٤َ ًُ ٩زَ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ ُي٘ ٔ َی َّ٩٤أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛاَّ ٟز ُج َِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١حٔ ٔ ٠شطٔ ث ُ َّ ٥یَ ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ
ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم نب اہمرج،ثیل ،انعف انبرمع رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع
فملسےنرفام ا مںیمےسوکیئیسکآدیموکاسیکہگجےسہنااھٹےئافررھپاسیکہگجوخدھٹیباجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،انعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یسکآدیموکاسیکہگجےسااھٹرکاسیکہگجےنھٹیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1187

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ابْ٤٧ ٩ر زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ٗلا ٪اب٣ ٩ثىی ًبساٟوہاب ث٘فی ًبیساہلل ابوبرک ب٩
ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ابواسا٣ہ بْ٤٧ ٩ر ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اب َي ٌِىٔی َّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی
اٟث َ٘ف ٔ َّی ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َط ِی َب َة َو َّ
رش َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ

 ١اَّ ٟز ُج َٔ ٌَ ِ٘ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١سظ ٔث ُ ََّ ٥ی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ َو َلَ ٩ِٔ ٜتٔ ََّش ُحوا َو َت َوسَّ ٌُوا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ُي٘ٔی ُ ٥اَّ ٟز ُج ُ
ییحی نب ییحی ،دبعاہلل نب ریمن انب ریمن زریہ نب رحب ،ییحی اطقؿ انب ینثم دبعاولاہب یفقث دیبع اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب
اوبااسہم نب ریمن دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ آدیم یسک
آدیموکاسےکےنھٹیبیکہگجےسہنااھٹےئافررھپاسہگجوخدھٹیباجےئاہتبلہگجرفاخرکد ارکفافرفتعسےساکؾول۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاہلل نبریمنانبریمنزریہنبرحب،ییحیاطقؿانبینثمدبعاولاہبیفقثدیبعاہللاوبرکبنبایب ہبیش،دمحمنب
رشباوبااسہمنبریمندیبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یسکآدیموکاسیکہگجےسااھٹرکاسیکہگجےنھٹیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1188

راوی  :ابوربیٍ ابوکا ١٣ح٤از ایوب یحٌی ب ٩حبیب ،روح ٣ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ اب ٩ابی
ٓسیک ؿحاک ابً ٩ث٤ا٧ ٪آٍ اب٤ً ٩ز ٟیث ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ح و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ح و َح َّسثَىٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٔ ٚلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا
ا ٪ک ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َّ
َّ
اِ ٠ٟیثٔ َو٥َِ ٟ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
َکوا فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َلَ ٩ِٔ ٜتٔ ََّش ُحوا َو َت َوسَّ ٌُوا َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ُُِٗ ٠ت فٔی یَ ِؤ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٗا َ ٢فٔی یَ ِؤ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوَُْ ِرٔصَا
َی ِذ ُ ُ

اوبرعیباوباکلمامحداویبییحینببیبح،رفحدمحمنبراعفدبعارلزاؼ،انبرججی،دمحمنبراعفانبایبدفکیاحضکانبامثعؿانعف
انبرمعثیل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبن یلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہنکیلاسدحثیںیم
تَفَس
ّساذموکرںیہنانب رججیےناینپدحثی ںیمہی ااضہفایک ےہ ہکںیم ےنوپاھچ ہک ایکہی مکح  ہعمںیم یھبےہ اوہنں ےن
َّ خ ُوا َف َ َن َّ ُ
رفام ااہںہیمکح ہعمفریغہبسےکےئلےہ۔
رافی  :اوبرعیب اوباکلمامحد اویبییحی نببیبح،رفحدمحم نبراعفدبعارلزاؼ،انبرججی،دمحم نبراعفانبایب دفکیاحضکانب
امثعؿانعفانبرمعثیل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یسکآدیموکاسیکہگجےسااھٹرکاسیکہگجےنھٹیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1189

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساَّلًلی ٤ٌ٣ز ،زہزی ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إٔذَا َٗ َاُ َٟ ٦ط َر ُج ِْ ٣َ ٩ِ ًَ ١حٔ ٔ ٠شطٔ َ ٥َِ ٟی ِحِ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل يُ٘ ٔ َی َّ٩٤أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ ث ُ ََّ ٥ی ِحُ ٔ ٠ص فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ َوک َ َ

اوبرکبنب ایب ہبیش،دبعاالیلعرمعم،زرہی،اسملانبرمع رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک یبنیلص اہللہیلعفملس
ےناراشدرفام ا مںیمےس وکیئاےنپاھبیئوکااھٹرکاسیک ہگجرپہنےھٹیب افرانب رمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےکےئل بجوکیئ آدیماینپ
ہگجےسااتھٹوتفہاسیکہگجرپہنےتھٹیبےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعرمعم،زرہی،اسمل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یسکآدیموکاسیکہگجےسااھٹرکاسیکہگجےنھٹیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1190

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز

و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یسکآدیموکاسیکہگجےسااھٹرکاسیکہگجےنھٹیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1191

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ١ٌ٘٣ ٩ابً ٩بیساہلل ابی زبْر حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣وص َُو ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی

ٕ إلٔ َی َٔ ٌَ ِ٘ ٣سظ ٔٓ ََی ِ٘ ٌُ َس ٓ ٔیطٔ َو َلَ ٩ِٔ ٜي ُ٘و ُ ٢آ َِش ُحوا
َٗا ََّ ٢لَ ُي٘ ٔ َی َّ٩٤أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ث ُ َُّ ِٟ ٥ی َداِ ٔ ٟ
ہملس نب بیبشنسحلقعم انبدیبعاہللایبزریبرضحت اجربریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکیبن یلصاہلل ہیلع فملس ےناراشد
رفام ا مںیمےسوکیئآدیماےنپاھبیئوکااھٹرکاسیکہگجرپوخدہنےھٹیبنکیلویںوہکاشکدہوہاجؤ۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحلقعمانبدیبعاہللایبزریبرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئآدیمبجاینپہگجےساھٹاجےئرھپفاسپآےئوتاسہگجےنھٹیباکز ادہدقحارہ...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
وکیئآدیمبجاینپہگجےساھٹاجےئرھپفاسپآےئوتاسہگجےنھٹیباکز ادہدقحارےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1192

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ابوًوا٧ہً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س سہی ١ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َو َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة أَي ِّـا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ١
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗ َا ٦أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة ََ َٗ ٩ِ ٣ا٩ِ ٣ٔ ٦

َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ

ہبیتقنبدیعساوبتواہن،دبعازعلسیانبدمحملیہساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللےنرفام ابج مںیمےسوکیئڑھکاوہاجےئافراوبتواہنیکدحثیںیمےہوجآدیماینپہگجےساھٹایگرھپاسیکرطػ
ولٹآ اوتفہاسہگجاکز ادہدقحارےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعساوبتواہن،دبعازعلسیانبدمحملیہساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایبنجتوروتںےکاپسثنخمےکاجےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ایبنجتوروتںےکاپسثنخمےکاجےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1193

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب وٛیٍ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ہظا ٦ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا٦
زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َُکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٕ ٦ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َُکیِبٕ أَي ِّـا َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى صَ َذا َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا٩ِ ًَ ٦
َ
َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سصَا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ا َ٢
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٣ُ ٪د َّّ ٨ثا ک َ َ
ِٔلَخٔی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َیا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی َة إ ٔ َِ َٓ ٪تحَ اہللُ ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
 ١بٔأ َ ِربَ ٍٕ
اٟلائ َٕٔ ُ َّسا َٓإٔنِّی أَزُ َُّ ٟ
ک ًَل َی ب ٔ ِ٨تٔ ُ َِی ًَل ََٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا ُت ِ٘ب ٔ ُ

ئ ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
َوتُ ِسبٔزُ ب ٔ َث َ٤ا َٕٗ ٪ا َََ ٓ ٢شُ ٌَ ٔ٤ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یَ ِس ُخ ِ ١صَ ُؤ ََّل ٔ

اوبرکبنب ایبہبیش،اوبرکبیفعیک،ااحسؼنباربامیہ،رجری،اوبرکبیاوباعمفہیاشہؾاوبرکبیانبریمن،اشہؾزبنیتنباؾہملس،
رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اپس اکی ثنخم اھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رھگ ںیم وموجد
ےھتوتاسثنخم ےنرضحت ا ؾہملسےکاھبیئےس اہکاے دبعاہللنبایباہیمارگاہلل اعتیلےن ںیہمتلکاطفئرپحتف اطعرکدی وت
ںیم ےھجت الیغؿ یک یٹیب ےک ابرے ںیم راامنہیئ رک داتی وہں ہک فہ اچر ولسوٹں ےس آیت ےہ افر آھٹ ولسوٹں ےس اجیت ےہ ینعی وخب
ومیٹےہاسےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیابت ینوتاراشدرفام اا ےسولگاہمترےاپسہنآ ارکںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیفعیک،ااحسؼنباربامیہ،رجری،اوبرکبیاوباعمفہیاشہؾاوبرکبیانبریمن،اشہؾزبنیتنب
اؾہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ایبنجتوروتںےکاپسثنخمےکاجےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1194

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ًَ ١ل َی أَ ِز َوا ٔد
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠د َّ٨ثْ َٓکَاُ ٧وا َي ٌُ ُّسوُ َ ٧ط ِٔ َُْ ٩ِ ٣ر ٔأُولٔی ِاْل ٔ ِربَةٔ َٗا َََ ٓ ٢س َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا
َوص َُو ً ٔ َِ ٨س َب ٌِ ٔف ن َٔشائٔطٔ َوص َُو َی ُِ ٌَ ٨ت ا َِ ٣زأَ ّة َٗا َ ٢إٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت أَٗ َِبَِ ٠ت بٔأ َ ِربَ ٍٕ َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت أَ ِزبَ َز ِت ب ٔ َث َ٤ا َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أَ َری َص َذا َي ٌِز ٔ ُٖ َ٣ا صَاصُ َ٨ا ََّل یَ ِس ُخَِ ٠ًَ َّ٩َ٠یَٗ َّ٩ُٜاَِ ٟت َٓ َح َحبُو ُظ

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج
رہطمات ےکاپس اکی ثنخم آ ا رکات اھت افرولگ اےس یسنج وخاشہ ہن ر ےنھفاولں ںیم امشر رکےت ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی
دؿرشتفیالےئوتفہآیکپضعبویبویںےکاپساھٹیباکیتورتیکرعتفیرکراہاھتاسےناہکبجفہآیتےہوتاچرولسوٹںےس
آیتےہافربجاجیتےہوتآھٹولسوٹںےکاسھتاجیتےہوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمدھکیراہوہںہکہیثنخموجزیچاہیں
داتھکی وہاگ (وہ اتکس ےہ ہک دفرسی ہگج اج رک ایبؿ رکے) ہک ہی اہمترے اپس ہن آ ا رکے دیسہ رفامیت ںیہ رھپ ولوگں ےن اےس رپدہ
رکفاد ا۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکھتوہیئایبنجتورتوکراہتسںیم ااریرپےھچیپ ااررکےنےکوجازےکایبؿںیم۔...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یکھتوہیئایبنجتورتوکراہتسںیم ااریرپےھچیپ ااررکےنےکوجازےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1195

راوی ٣ :ح٤س بًً ٩ل ابوَکیب ہ٤سانی ابواسا٣ہ ہظا ٦ابی اس٤اء ب٨ت ابوبرک

َکیِبٕ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَبُو ُ َ
َتزَ َّو َجىٔی اٟزُّبَِْرُ َو َ٣ا َُ ٟط فٔی اِلِ َ ِر ٔ
رف َس ُط َوأَ ِٔٔٛیطٔ َ٣ئُوَ َ ٧تطُ
رف ٔسطٔ َٗاَِ ٟت َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ًُِ ٔ ٠
ٕ ََ
ق ٔ٣َ ٩ِ ٣ا َٕ ٢و ََّل َُ٠٤ِ ٣و ٕک َو ََّل َط ِی ٕئ َُْ ِ َر َ َ
اَ ٪ی ِدبٔز ُ لٔی
ُغبَ ُط َوأَ ًِحٔ َُ ٩و ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛأ ُ ِح ٔش ُ ٩أَ ِخبٔز ُ َوک َ َ
َوأَ ُسو ُس ُط َوأَ ُز ُّ ٚاَ ٨َّ ٟوی ٨َ ٔ ٟا ٔؿ ٔحطٔ َوأَ ًُِ ُٔ ٔ ٠ط َوأَ ِس َتقٔی ا ِ٤َ ٟا َئ َوأَ ِ ُ
َخ ُز َ ِ
ق اٟزُّبَْ ِر ٔ َّأًٟی أَٗ َِل ٌَ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
 ١اَ ٨َّ ٟوی ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
َج َار ْ
ات ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َو ُ َّ٩ٛن ِٔش َو َة ٔػ ِس َٕٗ ٚاَِ ٟت َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِن ُ٘ ُ

یت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َرأِسٔی َوه ٔ َی ًَل َی ثُُ٠ثَ ِی َ ِرف َس ٕذ َٗاَِ ٟت َٓحٔئ ُِت یَ ِو ّ٣ا َواَ ٨َّ ٟوی ًَل َی َرأِسٔی َٓ َُ ٔ ٘٠

ک َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ
ْعٓ ُِت َُْ ِ َر َت َ
رف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ََس ًَانٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِر إ ٔ ِر َ ٔ ٟی ِح٠َ ٔ٤ىٔی َخ ُِ َٔ ٠ط َٗاَِ ٟت ٓ ِ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط َن َ ْ
َاس َت ِح َی ِی ُت َو َ َ
ََ ٟح ِٔ ُ٠٤ک اَ ٨َّ ٟوی ًَل َی َرأِس ٔ
اس َة
ٔک أَ َط ُّس ُٔ ٩ِ ٣ر ُٛوب ٔ ٔک َُ ٌَ ٣ط َٗاَِ ٟت َحًَّی أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی أَبُو بَ ِرکٕ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک ب ٔ َدازِٔ َٔ َٜ َٓ ٕ ٦تىٔی س َٔی َ
ض َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا أَ ًِ َت َ٘ ِتىٔی
رف ٔ
ا َِ َ ٟ
دمحم نب الع اوبرکبی ہاین اوبااسہم اشہؾ ایب اامسء تنب اوبرکب رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہہک رضحتزریبنبااوعاؾےنھجمےساکنحایکافراؿےکاپسہنزنیمیھتہنامؽہناخدؾافرہناکیوھگڑےےک ااافر
وکیئزیچںیماؿےکوھگڑےوکاچرہڈایتلیھتافراؿیکرطػےساسیکربخریگیافردختمرکیتیھتافراؿےکافٹنےکےئل
ایلھٹگں وکیتٹ یھتاس وک اھگسڈایتل افر اپین الپیت یھت افرڈفؽ ےک ذرہعی اپین اکنیتل یھت افر ریمی ااصنری اسمہایئںےھجم رفیٹ اکپدیتی
ںیھت افر فہ ڑبے االخص فایل تورںیت ںیھت افر ںیم رضحت زریب یک اس زنیم ےس اےنپ رس رپ ایلھٹگں الیت یھت وج اںیہن ر اؽ اہلل
ےناطعیکیھتافرفہزنیمدف اہتیئرفخس دفریھتںیماکیدؿاساحؽںیمآیئہک ریمےرسرپایلھٹگںںیھتریمیالماقتر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےسوہیئگافرآپیلصاہللہیلعفملسےکااحصبںیمےسدنچآدیمآپےکاسھتےھتآپیلصاہللہیلعفملس
ےنےھجمالب ارھپافٹناھٹبےنےکےئلاخاخاہکاتہکآپ ےھجماےنپےھچیپ ااررکںیلرفامیتںیہےھجمایحءآیئافراےزریبںیمریتی
ریغتےسفافقیھتوترضحتزریبےناہکریتااےنپرسرپایھٹگںااھٹانےھجمآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھت ااروہےنےسز ادہ
تخس دوشار اھت اہیں کت ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس فاہعق ےک دعب ریمے اپس اکی اخدہم جیھب دی رھپ اس ےن
ےھجماھگسےکاکؾےسدفررکد اوگ اہکاساخدہمےنےھجمآزادرکد ا۔
رافی  :دمحمنبالعاوبرکبیہایناوبااسہماشہؾایباامسءتنباوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
یکھتوہیئایبنجتورتوکراہتسںیم ااریرپےھچیپ ااررکےنےکوجازےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1196

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیساِٟبری ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ب ٩ابی ٠٣یٜہ  ،اس٤اء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا،

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة أَ َّ ٪أَ ِس َ٤ا َئ َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ِخ ُس ُ٦
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ض ُُ ٨ِ ٛت
اٟزُّبَْ ِ َر خ ِٔس ََ ٣ة ا ِٟب َ ِیتٔ َوک َ َ
رف ٔ
رف ْض َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ُسو ُس ُط ََٓ ٥َِ ٠ی ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜا ِٟد ٔ ِس َ٣ةٔ َط ِی ْئ أَ َط َّس ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣س َٔی َ
اس ٔة ا َِ َ ٟ
اُ َٟ ٪ط َ َ
ُوَِ ٠ًَ ٦یطٔ َوأَ ُسو ُس ُط َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥إَٔ َّ ٧ضا أَ َػابَ ِت َخاز ٔ ّ٣ا َجا َئ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِي ْی َٓأ َ ًِ َلا َصا َخاز ٔ ّ٣ا
أَ ِح َت ُّع َُ ٟط َوأَٗ ُ
ض َٓأ َ ِِ َ٘ ٟت ًَىِّی َ٣ئُوَ َ ٧ت ُط َٓ َحائَىٔی َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا أُِ ًَ َّ٦ب ٔس اہللٔ إنِّٔی َر ُج ْْ َْٔ٘ٓ ١ر أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَبٔی ٍَ فٔی
رف ٔ
َٗا َِ ٟت َِ َٔ ٛتىٔی س َٔی َ
اس َة ا َِ َ ٟ
َاک اٟزُّبَِْرُ َٓ َت ٌَا ََٓ ٢اكِِ ُ٠ب إلٔ َ َّی َواٟزُّبَِْرُ َطاص ْٔس َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أُِ ًَ َّ٦ب ٔس اہللٔ إنِّٔی َر ُج ْ١
َک أَبَی ذ َ
ه َٔ ِّ١زارٔ ٔک َٗاَِ ٟت إنِّٔی إ ٔ َِ ٪ر َّخ ِؼ ُت َ ٟ
ک بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة إ ٔ ََّّل َزارٔی َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا اٟزُّبَِْرُ َ٣ا َٔ ٟک أَ َِ ٪ت ِ٨َ ٤عٔی َر ُج ًّل َْٓ٘ٔ ّرا َیبٔی ٍُ
َْٓ٘ٔ ْر أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَبٔی ٍَ فٔی ه َٔ ِّ١زارٔ ٔک َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا ََ ٟ
یضا لٔی َٗاَِ ٟت إنِّٔی َٗ ِس َت َؼ َّسٗ ُِت ب ٔ َضا
َٓک َ َ
اَ ٪یبٔی ٍُ إلٔ َی أَ َِ َٛ ٪ش َب َٓب ٔ ٌِ ُت ُط ا َِ ٟحارٔ َی َة ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی اٟزُّبَِْرُ َوثَ ََ ُ٨٤ضا فٔی َح ِحزٔی َٓ َ٘ا ََ ٢صب ٔ َ

دمحم نب دیبعانعیری امحد نب زدی اویب نب ایب ملتکہ اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ اک اکؾ اکج رکیت یھت افر اؿ اک اکی وھگڑا اھت افر ںیم اس یک دھکی اھبؽ رکیت افر ریمے ےئل
وھگڑےیکدھکیاھبؽرکےنےسز ادہتخسوکیئاکؾہناھترھپاںیہناکیاخدہملمیئگیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمھچکدیقی
شیپ ےئک ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ںیم ےس اکی اخدؾ اںیہن اطع رکد ا ںیتہک ہک اس ےن ریمے وھگڑے یک دھکی اھبؽ
رکےنیکتقشموک اےنپافرپڈاؽایلاکیآدیم ےنآرکاہک اےاؾدبعاہللںیمرغبیآدیموہںںیمےنریتےرھگ ےکاسہیںیم
رخدیفرففتخرکےناکارادہایکےہاوہنںےناہکںیمارگےھجتااجزتدےیھبدفںنکیلزریباسےسااکنررکںیےگاسےئلاس
فتقآرکااجزتبلطرکفبجرضحتزریبریضاہللاعتٰیلہنعرھگرپوموجدوہںرھپفہآ اافررعضایکاےاؾدبعاہللںیماکی
رغبیآدیموہںںیم ےنآپےکرھگےکاسہیںیمرخدیفرففتخرکےناکارادہایکےہاامسءےناہکایکریتےےئلریمےرھگےک
العفہ وپرے دمہنی ںیم وکیئ افر ہگج ںیہن ےہ وت اامسء ےس رضحت زریب ےن اہک ےھجت ایک وہایگ ےہ ہک اکی رضفرت دنم آدیم وک رخدی ف
رففتخےسعنمرکریہےہسپفہداکدناری رکےناگلافروخبنامیئیکافرںیمےنفیہابدنیاسےکاہھترففتخرکدیسپزریب
ریضاہللاعتٰیلہنعاساحؽںیمآےئہکریمےاپساسیک تمیریمیوگدںیمیھتوتاوہنںےناہکاسرمقوکریمےےئلہبہرک
دفاامسءےناہکںیماںیہندصہقرکیکچوہں۔
رافی  :دمحمنبدیبعانعیری،امحدنبزدی،اویبنبایبملتکہ،اامسءریضاہللاعتٰیلاہنع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفآدویمںاکرسیتےیکراضدنمیےکریغبرسوگیشرکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفآدویمںاکرسیتےیکراضدنمیےکریغبرسوگیشرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1197

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ا٪
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ک َ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
وَ ٪واح ٔ ٕس
ثَ ًَلثَ ْة ٓ ًََل َیت َ َ٨اظَی اث ِ َ٨ا ُٔ ٪ز َ
ییحی نب ییحی ،امکل انعف رضحتانبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنعےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہللیلص اہللہیلع فملس ےن اراشدرفام ا بجنیت
آدیموہںوتفہآدیماکیوکوھچڑوکآسپںیمرسوگیشہنرکںی۔

رافی  :ییحینبییحی،امکلانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفآدویمںاکرسیتےیکراضدنمیےکریغبرسوگیشرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1198

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ابْ٤٧ ٩ر ،ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی اب ٩سٌیس
٣وسی ٧آٍ
ًبیساہلل ٗتیبہ اب ٩ر٣ح ٟیث ب ٩سٌس ابوربیٍ ابوکا ١٣ح٤از ایوب اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ایوب بٰ ٩
اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ک ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ ِ٩
َّ
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َج ٌِ َ ٕ
وسی ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
وب بِ ََ ٣ُ ٩
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ُّی َ

ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب انب ریمن ،انب ریمن ،دمحم نب ینثم ،دیبع اہلل نب دیعس ییحی انب دیعس دیبع اہلل ہبیتق انب رحم ثیل نب دعس
اوبرعیباوباکلمامحداویبانبینثمدمحمنبرفعج ،ہبعش،اویبنبومٰیسانعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیکیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسہیدحثیاؿاانسدےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبانبریمن،انبریمن،دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحیانبدیعسدیبعاہللہبیتقانبرحمثیلنب
دعساوبرعیباوباکلمامحداویبانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اویبنبومٰیسانعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفآدویمںاکرسیتےیکراضدنمیےکریغبرسوگیشرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1199

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ہ٨از ب ٩رسی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور زہْر ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥زہْر

اسحا ٚجزیز٨٣ ،ؼور ابووائً ١بیساہلل حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو ًُ ِث َ٤ا ُ٪
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ٕ١
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
َخ َحًَّی َت ِد َتُ ٔ ٠لوا
وِ ٪اْل َ ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُ٨ِ ٛت ُِ ٥ثَ ًَلثَ ّة ٓ ًََل َیت َ َ٨اظَی اث ِ َ٨ا ُٔ ٪ز َ

ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١أَ ِ ٪یُ ِحزُٔ َ ٧ط
بٔا٨َّ ٟا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انہد نب رسی اوباالوحص وصنمر زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ااحسؼ رجری ،وصنمر
اوبفالئدیبعاہللرضحتدبعاہللنبوعسمدریضا ہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج منیت
آدیم وہ وت دف آدیم رسیتے وک وھچڑ رک آسپ ںیم رسوگیش ہن رکںی اہیں کت ہک  م افر ولوگں ےس لم اجؤ اس یک دؽ آزاری یک فہج
ےس۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انہد نب رسیاوباالوحص وصنمر زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ااحسؼ رجری،
وصنمراوبفالئدیبعاہللرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفآدویمںاکرسیتےیکراضدنمیےکریغبرسوگیشرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1200

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوَکیب یحٌی حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
و٪
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َخ َ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُ٨ِ ٛت ُِ ٥ثَ ًَلثَ ّة ٓ ًََل
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ک یُ ِحزُٔ٧طُ
وَ ٪ػاح ٔبٔض ٔ َ٤ا َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
َیت َ َ٨اظَی اث ِ َ٨ا ٔ ٪زُ َ

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوبرکبی ییحی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفملسےنرفام ابج منیتآدیموہوتدفآدیماےنپاسیھتوکوھچڑرکآسپںیمرسوگیشہنایکرکفویکہکناسےساسیک
دؽآزاریوہیگ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبرکبیییحیرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفآدویمںاکرسیتےیکراضدنمیےکریغبرسوگیشرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1201

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا٪
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،انبایبرمعایفسؿاؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،انبایبرمعایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاامیبریافراھجڑوھپکنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفاامیبریافراھجڑوھپکنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1202

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کیً ،بساٌٟزیز زراورزی یزیس بً ٩بساہلل ب ٩اسا٣ہ ب ٩ہاز ٣ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ
ًبساٟزح ٩٤زوجہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس ٥٠سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ِّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َّ
یس َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ٩
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ُّ
ا ٪إٔذَا ا ِط َتکَی
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
ک َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َحا ٔس ٕس إٔذَا َح َش َس
یک َو ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١زا ٕئ َي ِظ ٔٔی َ
اس ٔ ٥اہللٔ یُبِر ٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َٗا ُظ ٔجبِرٔی ُ
َٗ ١ا َ ٢ب ٔ ِ

َو َ ِّ
رش کُ ِّ١ذٔی ًَْ ِ ٕن

دمحمنبایبرمعیکم،دبعازعلسیدرافردیسیدینبدبعاہللنبااسہمنباہددمحمنباربامیہ،اوبہملسدبعارلنمحزفہجیبنیلصاہللہیلعفملس
دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ر اؽ اہلل وک فیلکت وہیت وت ربجی آپ یلص اہلل ہیلعفملس وک دؾ رکےت ےھت
ي) اہلل ےک انؾ ےس فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دنترتس رکے اگ افر رہ امیبری ےس
(ابْس ا ِ
افر اوہنں ےن ہی املکت ےہک ْ ِ
ّللَّ ُ ْب ِ َ

آپیلصاہللہیلعفملسوکافشدےاگافردسحرکےنفاےلےکدسحےکرشےسبجفہدسحرکےافررہرظناگلےنفایلآھکنےکرش
ےسآپیلصاہللہیلعفملسوکانپہںیمرےھکاگ۔
رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،دبعازعلسیدرافردیسیدینبدبعاہللنبااسہمنباہددمحمنباربامیہ،اوبہملسدبعارلنمحزفہجیبنیلصاہلل
ہیلعفملسدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفاامیبریافراھجڑوھپکنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1203

راوی  :برش ب ٩ہًل ٢ػواٖ ًبساٟوارث ًبساٌٟزیز اب ٩ػہیب ابی نرضہ ابوسٌیس حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ َّ٪
رش بِ ُ ٩ص ًَٔل ٕ ٢اٟؼَّ َّو ُ
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اٖ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ٔجبِرٔی َ ١أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ِ
ک
یک ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِی ٕئ یُ ِؤذٔی َ
اس ٔ ٥اہللٔ أَ ِرٗ ٔ َ
اط َت َِ ٜی َت َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ب ٔ ِ
ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک
اس ٔ ٥اہللٔ أَ ِرٗٔی َ
رش کَُ ِّ١نٔ ِٕص أَ ِو ًَْ ِ ٔن َحا ٔس ٕس اہللُ َي ِظٔٔی َ
کبٔ ِ
رشب نب الہؽ وصاػ دبعاولارث دبعازعلسی انب بیہص ایب رضنہ اوبدیعس رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ربجالیئےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکاےدمحمآپامیبروہےئگںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
 یاہںاوہنںےناہکاہللےکانؾےسرہاسزیچےکرشےس وجآپیلصاہللہیلعفملسوکفیلکتدےنیفایلوہافررہبخ  ادسحرکےن
فایل آھکن ےک رش ےس ںیم آپ یلص اہللہیلعفملس وکدؾ رکات وہں اہللآپ یلص اہللہیلع فملس وک افشدے اگ ںیم اہلل ےک انؾ ےسآپ
یلصاہللہیلعفملسوکدؾرکاتوہں۔
رافی  :رشبنبالہؽوصاػدبعاولارثدبعازعلسیانببیہصایبرضنہاوبدیعسرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفاامیبریافراھجڑوھپکنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1204

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ِ ٌَْ ٟن َح ٌّٙ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیرفا اتںیم
ےسےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارظنگلاجانقحےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفاامیبریافراھجڑوھپکنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1205

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ححاد ب ٩طاْع ،اح٤س بَ ٩خاغً ،بساہلل ٣ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥وہیب  ،اب ٩كاؤض ،
ابً ٩باض

اٟسارٔمٔی َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
َخا ٔ٪
َخا ٕ
اٟظ ٔ ٔ
غ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اْع َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٔ ٩
ُّ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
اَ ٪ط ِی ْئ َسابَ َ ٙا َِ َ٘ ٟس َر َس َب َ٘ ِت ُط ا ُِ ِ ٌَْ ٟن َوإٔذَا ا ِس ُت ِِ ٔش ِ٠ت َُِٓ ٥اُِ ٔشُ٠وا
َٗا َ ٢ا ُِ ِ ٌَْ ٟن َح ٌَّ ٙوَِ ٟو ک َ َ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اجحج نب اشرع ،ادمح نب رخاش دبعاہلل ملسم نب اربامیہ ،فبیہ انب اطؤس انب ابعس رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارظنگلاجانقحےہافرارگوکیئزیچدقتریرپتقبس
رکےنفایلوہوترظنےہوجاسےستقبسرکاجیتےہبج مےس(رغبضالعجرظن)لسغرکےناکاطمہبلایکاجےئوتلسغرکول۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اجحجنباشرع،ادمحنبرخاش،دبعاہللملسمنباربامیہ،فبیہ،انباطؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدفےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اجدفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1206

راوی  :ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُضوز ٔ ٌّی
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َس َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
١
 ١إَِٔ ٟیطٔ أََّ٧طُ َئ ٌَِ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َد َّی ُ
َٔ ٩ِ ٣ی ُضوز ٔبَىٔی ز َُریِ ٕ ٙيُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٟبٔی ُس بِ ُ ٩اِلِ َ ًِ َؼ َٔٗ ٥اَِ ٟت َحًَّی ک َ َ

َّ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ز ًَا ث ُ ََّ ٥ز ًَا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا
َات یَ ِو ٕ ٦أَ ِو ذ َ
ا ٪ذ َ
اٟظ ِی َئ َو َ٣ا َئ ٌَُِ ُ٠ط َحًَّی إٔذَا ک َ َ
ًَائٔظَ ُة أَ َط ٌَ ِز ٔ
َخ ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی َٓ َ٘ا َ٢
ت أَ َّ ٪اہللَ أَ ِٓ َتانٔی ٓ ٔ َامی ا ِس َت ِٔت َ ِی ُت ُط ٓ ٔیطٔ َجائَىٔی َر ُج ًَل َٔ ٌَ َ٘ َٓ ٪س أَ َح ُسص َُ٤ا ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔی َو ِاْل َ ُ
وب َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢كَ َّب ُط
َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی أَ ِو َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔی َ٣ا َو َج ٍُ اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا َِ ٣َ ٢لبُ ْ
َٗا ََٟ ٢بٔی ُس بِ ُ ٩اِلِ َ ًِ َؼ َٔٗ ٥ا َ ٢فٔی أَ ِّی َط ِی ٕئ َٗا َ ٢فٔی ُِ ٣ظ ٕم َو ُ٣ظَ اكَ ٕة َٗا ََ ٢و ُج ِّٕ كَٔ ٌَِ ٠ة ذ َََکٕ َٗا ََٓ ٢أَیِ َ ٩ص َُو َٗا َ ٢فٔی بٔئِز ٔذٔی

ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة َواہللٔ َل َٜأ َ َّ٣َ ٪ائ َ َضا نُ َ٘ا ًَ ُة
اَٗ ٪اَِ ٟت َٓأ َ َتا َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَُ٧ا ٕ
أَ ِر َو َ
ئ َو َل َٜأ َ َِّ َ ٧ ٪دََ ٠ضا ُرؤ ُُض َّ
رح ِٗ َت ُط َٗا َََّ ٢ل أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓ َ٘ ِس ًَا َٓانٔی اہللُ
ا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
اٟظ َیاكْٔ ٔن َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ ًََل أَ ِ َ

رشا َٓأ َ َِ ٣ز ُت ب ٔ َضا َٓ ُسٓ ٔ َِ ٨ت
َو َ ٔ
َکص ُِت أَ ِ ٪أُث ْٔ َر ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ ًّ

اوبرکبیانبریمن،اشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپونبرزقیےکوہیدویں
عض
ںیمےساکیوہیدیےن اجدف ایکےسجدیبلنبا ماہکاجاتاھتاہیںکتہکر اؽ اہللوکہیایخؽآ اہکآپیلصاہللہیلعفملسالفں
اکؾ رک رےہ ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فملس فہ اکؾ ہن رک رےہ وہےت اہیں کت ہک اکی دؿ  ا رات ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن داع امیگن رھپ داع امیگن رھپ رفام ا اے اعہشئ ایک وت اج یت ےہہک وج زیچ ںیم ےن اہلل اعتیل ےس وپیھچ اہلل ےن فہ ےھجم اتب دی ریمے
اپسدفآدیمآےئاؿںیمےساکیآدیمریمےرسےکاپسھٹیبایگافردفرساریمےاپؤںےکاپسوموجداھتاکیےندفرسےوک
اہک  ا وج ریمے اپؤں ےک اپس اھت اس ےن ریمے رس ےک اپس وموجد ےس اہک ہک اس آدیم وک ایک فیلکت ےہ اس ےن اہک ہی اجدف ایک وہا
عض
ےہاسےناہکاسرپسکےناجدفایکدفرسےےناہکدیبلنبا مےن،اسےناہکسکزیچںیماجدفایکےہدفرسےےناہکیھگنک
افر یھگنک ےس ڑھجےنفاےل ابولں ںیم افر وجھکر ےک وخہش ےک الغػ ںیم ،اس ےن اہک اب فہ زیچںی اہکں ںیہ دفرسے ےن اہک ذی
ارفاؿ ےکونکںیںیم۔دیسہرفامیتںیہرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساےنپاحصہبںیمےسدنچولوگںےکاسھتاسونکںیرپےئگرھپ
رفام ا اے اعہشئ ریض اہلل عئھاا! اہلل یک مسق اس ونکںی اک اپین دنہمی ےک رگن دار اپین یک رطح اھت افر وگ ا ہک وجھکر ےک درتخ
اطیشونںےکرسفںیک رطحداھکیئدےتیےھت،ںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽ!آپیلصاہللہیلعفملسےناںیہنالجویکںہن
د ا؟آپ ےنرفام ااہللےنےھجماعتیفاطعرکدیافرںیمےنولوگںںیماسفدکڑھاکےنوکانبیبسدایک۔اسےیلںیمےنمکحد اوتاںیہن
دنفرکد اایگ۔
رافی  :اوبرکبیانبریمن،اشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اجدفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1207

راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُس ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ ا َِ ٟحس َ
َو َس َ
ٔیث بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ٓ ََذ َص َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِٟبٔئِز ٔ
ا ٚأَبُو ُ َ
َک َٓأ َ َِ ٣ز ُت ب ٔ َضا َٓ ُسٓ ٔ َِ ٨ت
َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا َو ًََِ ٠ی َضا ِ َ ٧د َْ ١و َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأ َ ِ ٔ
َخ ِج ُط َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَٓ ًََل أَ ِ َ
رح ِٗ َت ُط َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل رپ اجدف ایک ایگ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ اس
ںیم ہی یھب ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ونکںیئیک رطػ ےئگ اس یک رطػ داھکی وت اس ونکںیئ رپ وجھکر ےک درتخ ےھت ںیم
ےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملساےساکنؽںیلآپیلصاہللہیلعفملسےناےسالجویکںہند اںیہناہکافرہی
یہآرخیہلمجذموکرےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمےناںیہندنفرکےناکمکحد ا۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہماشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرہےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
زرہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1208

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة یَ ُضوزٔیَّ ّة
أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ اة ٕ َِ ٣ش ُ٤و َٕ ٣ة َٓأَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َٓحٔی َئ ب ٔ َضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪اہللُ ُ ٔ ٟی َش َِّ ٠ل ٔک ًَل َی ذَا ٔک َٗا َ ٢أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َ َّی َٗا ََٗ ٢اُٟوا أَ ََّل َن ِ٘ ُتَ ُ٠ضا
ک َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َر ِز ُت ِٔلَ ِٗ ُتَ ٠
ٓ ََشأَََ ٟضا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َک َٗا َ٣َ ٢ا ک َ َ

ْع ُٓ َضا فٔی ََ ٟض َوا ٔ
ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََّ ٢لَ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا زٔ ُِ ٟت أَ ِ ٔ
ییحی نب بیبح احریث ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی تورت
ر اؽ اہلل ےکاپسرکبی اک زرہآولد وگتش الیئ افر آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےناس ںیم ےس اھک ایل رھپ اس تورت وک ر اؽ اہلل یک
دختم ںیم احرض ایکایگ وتآپ یلص اہللہیلعفملس ےناس ےساس ابرے ںیم وپاھچ وتاس ےن اہک ںیم ےنآپ یلص اہلل ہیلعفملس وک
اعمذاہلل لتق رکےن اک ارادہ ایک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےھجت اس ابت رپ دقرت ںیہن دے اگ  ا رفام ا اہلل ےھجت ھجم رپ
دقرتہندےاگاحصہبےنرعضایکایکمہاےسلتقہنرکدںیآپےنرفام اںیہنرافیےتہکںیہہکر اؽاہللےکقلحےکوکے
ںیمہشیمہاسزرہوکداتھکیاھت۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،ہبعش،اشہؾنبزدیرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
زرہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1209

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل روح بً ٩بازہ ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت صٔظَ َا ٦بِ ََ ٩زیِ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ی ُضوزٔیَّ ّة َج ٌََِ ٠ت َس ًّ٤ا فٔی َِ ٟح ٕ ٥ث ُ َّ ٥أَ َت ِت بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َخإ ٔ ٟس

اہرفؿ نب دبعاہلل رفح نب ابعدہ ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی تورت ےن
وگتشںیمزرہالمد ارھپاےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسالیئابح دحثیابمرہکزگریکچ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللرفحنبابعدہ،ہبعش،اشہؾنبزدیرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1210

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚزہْر جزیز ،اً٤ع ،ابی ؿهی ٣رسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ِ
اَ ٣َ ٪ش َح ُط ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ ث ُ َّ٥
رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ُّ
اط َتکَی ٔ٨َّ ٣ا إ ٔ ِن َش ْ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ض َوا ِط ٕٔ أََ ِ ٧ت َّ
اٟظافٔی َّلَ ٔطَٔا َئ إ ٔ ََّّل ٔطَٔا ُؤ َک ٔطٔ ّ
َائ َّلَ ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َ٣ز ٔ َق َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
َٗا َ ٢أَذِص ِٔب ا َِ ٟب َ

اَ ٪ي ِؼ ََٓ ٍُ ٨اَ ِ ٧تزَ ََ َی َس ُظ َٔ ٩ِ ٣یسٔی ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ِرف لٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َث ُ٘ َ ١أَ َخ ِذ ُت ب ٔ َی ٔسظ ٔ ِٔلَ ِػ َ ٍَ ٨بٔطٔ ِ َ ٧ح َو َ٣ا ک َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َوا ِج ٌَ ِ٠ىٔی َ ٍَ ٣اَّ ٟزٓ ٔٔی ٙاِلِ َ ًِل َی َٗاَِ ٟت ٓ ََذصَ ِب ُت أَُ ِ ٧وزُ َٓإٔذَا ص َُو َٗ ِس َٗ َضی
ض
زریہنبرحب ،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼزریہ رجری،اشمع ،ایب جیورسفؼ،رضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ ہک

مہںیمےسبجوکیئامیبروہاتوتر اؽاہللاسرپاانپدا اںاہھتریھپےترھپرفامےتفیلکت وکدفررکدےاےولوگںےکرپفرداگر
افشء دے وت یہ افش دےنی فاال ےہ ریتی افشء ےک العفہ وکیئ افش ںیہن ےہ ایسی افش دےنیفاال ےہ ریتی افش ہک وکیئ امیبری ابح  ہن رےہ،
بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امیبر وہےئ افر امیبری دشدی وہیئگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اہھت ڑکپا اتہک ںیم یھب آپ
یلصاہللہیلعفملسےکاہھتےسایسرطحرکفںسجرطحآپیلصاہللہیلعفملسرفام ارکےتےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےناانپ
اہھتریمےاہھتےسچنیھکایلرھپرفام ااےاہللریمیترفغترفامافرےھجمرقیفایلعےکاسھترکدےدیسہرفامیتںیہںیمےنآپیک
رطػدانھکیرشفعایکوتآپیلصاہللہیلعفملسف ِ
اِصا ِ َلاہللِوہےکچےھت۔
َ
ض
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼزریہرجری،اشمع،ایب جیورسفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1211

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ٥ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ برش ب ٩خاٟس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،اب ٩بظار اب ٩ابی
ًسی ،طٌبہ ،ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ابوبرک ب ٩خًلز یحٌی ٗلا ٪سٔیا ،٪اً٤ع ،جزیز ،ہظی ٥طٌبہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رف ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رک
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بٔ ِ ُ

ئ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َجزٔیز ٕفٔی
ا ٪ک ُ ُّ ١صَ ُؤ ََّل ٔ
بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ ٩خ ًَّلز ٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ
َحسٔیثٔ صُظَ ِی َٕ ٥و ُط ٌِب َة ََ ٣ش َح ُط بٔی ٔسظ ٔ َٗا ََ ٢وفٔی َحسٔیثٔ َّ
ا٪
اٟث ِور ِّٔی ََ ٣ش َح ُط ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ و َٗا َ ٢فٔی ًَ٘ ٔ ٔب َحسٔیثٔ َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
َ
رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ َٓ ٢ح َّسث ِ ُت بٔطٔ َُ ٨ِ ٣ؼ ّورا َٓ َح َّسثَىٔی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥
ییحی نب ییحی ،میشہ اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی رشب نب اخدل دمحم نب رفعج ،انب اشبر انب ایب دعی ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہیبش
اوبرکب نبالخد ییحیاطقؿ ایفسؿ،اشمع ،رجری ،میشہہبعش ،اؿاانسد ےس یھب ہیدحثی ایسرطح رمفی ےہاہتبلہبعشیکرفاتی ںیم
ےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناانپاہھتریھپاافروثرییکدحثیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناانپدا اںاہھتریھپا۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہاوب رکبنب ایب ہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیرشب نباخدل دمحمنبرفعج،انباشبرانبایب دعی ،ہبعش،اوبرکب نب
ایبہیبشاوبرکبنبالخدییحیاطقؿایفسؿ،اشمع،رجری،میشہہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1212

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور ابزاہی٣ ،٥رسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اط ٔٔطٔ أََ ِ ٧ت َّ
ض ِ
اٟظافٔی ََّل ٔطَٔا َئ إ ٔ ََّّل ٔطَٔا ُؤ َک ٔطٔ ّ
َائ ََّل ُي َِاز ٔ ُر
ا ٪إٔذَا ًَا َز َ٣ز ٔ ّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
يـا َي ُ٘و ُ ٢أَذِص ِٔب ا َِ ٟب َ
َس َ٘ ّ٤ا
ابیشؿنبرففخاوبتواہن،وصنمراربامیہ،ورسفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللبجیسکرمضی
ب َّ
غ ِد ُر َش َقمًاا۔)
ئ َ ال ُ َ ا
ش ً
ُک ِ َ ا
شئَ ِإ َّ ال ِ َ ا
نان َّسا ِاف َ ال ِ َ ا
یکایعدترکےتوت( َأ ْذه ِ ْت ْ َ
اا ِ
اا َ
اس َر َّ
اس ْاشف ِ ِة َأ ْ َ
شؤ َ
رافی  :ابیشؿنبرففخاوبتواہن،وصنمراربامیہ،ورسفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1213

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،جزیز٨٣ ،ؼور ابی ؿهی ٣رسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ض َوا ِط ٕٔ أََ ِ ٧ت َّ
اٟظافٔی
َٗاَِ ٟت ک َ َ
اض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَتَی ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف َی ِسًُو َٟطُ َٗا َ ٢أَذِص ِٔب ا َِ ٟب َ
َائ ََّل ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََس ًَا َُ ٟط َو َٗا ََ ٢وأََ ِ ٧ت َّ
ََّل ٔطَٔا َئ إ ٔ ََّّل ٔطَٔا ُؤ َک ٔطٔ ّ
اٟظافٔی

ض
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،رجری ،وصنمر ایب جی ورسفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
ب َّ
اس ْاشف ِ ِة)
یلصاہللہیلعفملسبجیسکرمضیےکاپساسیکایعدتےکےئلرشتفیےلاجےتوترفامےت( َأ ْذه ِ ْت ْ َ
اا ِ
اا َ
اس َر َّ
افراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیںیمےہآپیلصاہللہیلعفملساسےکےئلداعرکےتوترفامےتوتیہافشدےنیفاالےہ۔
ض
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،رجری،وصنمرایب جیورسفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1214

٣وسی ارسائی٨٣ ١ؼور ابزاہی٣ ،٥ش ٥٠ب ٩ػبیح ٣رسوٚ
راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیاً ،بیساہلل بٰ ٩

رسائ ٔی َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُُ ٩ػب َ ِی ٕح ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َو َجزٔیز ٕ
رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َُ ِ ٣
اقمسنبزرک ا،دیبعاہللنبومٰیسارسالیئوصنمراربامیہ،ملسمنبحیبصورسفؼ،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اقمسنبزرک ا،دیبعاہللنبومٰیسارسالیئوصنمراربامیہ،ملسمنبحیبصورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1215

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َ ُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

ض ب ٔ َیس َٔک ِّ
ٕ َُ ٟط إ ٔ ََّّل
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
اٟظَٔا ُئ ََّل کَا ٔط َ
اٟزٗ َِی ٔة أَذِص ِٔب ا َِ ٟب َ
ا ٪یَ ِزقٔی ب ٔ َض ٔذظ ٔ ُّ

أََ ِ ٧ت

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی انب ریمن ،اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ
ب َّ
اس)اےولوگںےکرپفرداگرفیلکتدفررکدےافشءریتےاہھتںیم
املکتےکذرہعیدؾایکرکےتےھت( َأ ْذه ِ ْت ْ َ
اا ِ
اا َ
اس َر َّ
ےہریتے ااوکیئتبیصموکدفررکےنفاالںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،اشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1216

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ہظا٦
راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَ ُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ

اوبرکبیاوبااسہمااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشہؾاؿدفونںاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہمااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیوکدؾرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1217

راوی  :رسیخ ب ٩یو٧ص یحٌی ب ٩ایوب ًباز ب ٩ہظا ٦بْ ٩عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َویَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔی ُ َ
وب َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ٣ز ٔ َق أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ َنٔ ََث ًََِ ٠یطٔ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
ات
ت َٓ َ٤َّ ٠ا َ٣ز ٔ َق ََ ٣ز َؿ ُط َّأ ٟذی ََ ٣
کَ َ
وب ب ٔ ٌَُ ٤وِّذَا ٕ
ت
ٓ ٔیطٔ َج ٌَُِ ٠ت أَ ِن ُٔ ُث ًََِ ٠یطٔ َوأَ َِ ٣ش ُح ُط ب ٔ َی ٔس َن ِٔ ٔشطٔ ِٔلََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت أَ ًِوَ َ ٥بَ َز َّ ٛة َٔ ٩ِ ٣یسٔی َوفٔی رٔ َوا َی ٔة َی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
رسجینب ویسنییحینباویبابعدنباشہؾنبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےک
رھگ فاولں ںیم ےس بج وکیئ امیبر وہ اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس انفَلَق افر ّ
اااس زپھ رک اس رپ وھپکن امرےت ینعی دؾ رکےت ےھت
بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس امیبری ںیم التبم وہےئ سج ںیمآپیک فافت وہیئگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دؾ رکان اچاہ
افرآپیلصاہللہیلعفملسےکاہھتوکیہآپیلصاہللہیلعفملسرپریھپانرشفعایکویکہکنآپیلصاہللہیلعفملساکاہھتریمےاہھت
ےسز ادہابربتکاھت۔
رافی  :رسجینبویسنییحینباویبابعدنباشہؾنبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1218

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ْعوہ حرضت ًائظہ

َ
ا٪
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ُ َ
ْقأ ُ ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
َقأ ُ ًََِ ٠یطٔ َوأَ َِ ٣شحُ ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َی ٔسظ ٔ َر َجا َئ بَ َز َٛت َٔضا
إٔذَا ا ِط َتکَی َي ِ َ
ت َو َی ُِ ُٔ ٨ث َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِط َت َّس َو َج ٌُ ُط ُ ٨ِ ٛت أ ِ َ
َ
ییحی نب ییحی ،امکل انباہشب رعفہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج امیبر وہےئ وت آپ ےن  ارة ََلق افر

 ارة َياسزپھرکوخدیہدؾرکانرشفعرکد ابجآپیلصاہللہیلعفملسیکفیلکتز ادہڑبھیئگوتںیمہی ارںیتآپیلصاہللہیلع
فملسرپزپیتھیھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےکاہھتیکربتکیکفہجےسآپیلصاہللہیلعفملسرپریھپیتیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانباہشبرعفہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1219

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ وہب یو٧ص ًبس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ابْ٤٧ ٩ر ،روح ً٘بہ ب٣ ٩رک٦

اح٤س بً ٩ث٤ا٧ ٪وٓلی ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،طہاب اب ٩طہاب ٣اٟک

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َٗاَّلَ
رکَ ٕ ٦وأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا َر ِو ْح ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩

اب بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َ٣إ ٔ ٟک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔ َیا ْز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٪إٔذَا ِ
اط َتکَی
أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ر َجا َئ بَ َز َٛت َٔضا إ ٔ ََّّل فٔی َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َوفٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َوزٔیَاز ٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ت َو ََ ٣شحَ ًَ ِ٨طُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ
َنٔ ََث ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
اوباطرہ رحہلم فبہ ویسن دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،رفح ہبقع نب ہمرؾ ادمح نب امثعؿ ون،یل اوباعمص،
انبرججی،اہشبانباہشب امکلاؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبل امکلیکدنسےکالعفہیسکےنآپیلصاہلل
ہیلعفملسےکاہھتیکربتکیکادیمےسےکاافلظلقنںیہنےئکافرویسنافرز ادیکدحثیںیمےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس بج
امیبروہےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنذوعذاتےکذرہعیاےنپافرپدؾایکافراانپاہھتریھپا۔
رافی  :اوباطرہ رحہلم فبہ ویسن دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،رفح ہبقع نب ہمرؾ ادمح نب امثعؿ ون،یل
اوباعمص،انبرججی،اہشبانباہشبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1220

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،طیبانی ًبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز حرضت اسوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
اٟزٗ َِیةٔ ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١ذٔی حُ َٕ ٤ة
اٟزٗ َِیةٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠لَصِ ٔ ١بَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ فٔی ُّ
ًَائٔظَ َة ًَ ُِّ ٩
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ابیشین دبعارلنمح نب ا اد رضحت ا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس دؾ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااصنر ںیم ےس اکی رھگ
فاولںوکدؾرکےنیکااجزتدییھترہزرہےلیاجونرےکڈکنامرےنےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشیندبعارلنمحنبا ادرضحتا ادریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1221

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظیِْ٣ ٥رہ ابزاہی ،٥اسوزحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی َْ ِْٔ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ر َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

اٟزٗ َِیةٔ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َ٤ةٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠لَ ِص ٔ ١بَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ فٔی ُّ

ییحی نب ییحی ،میشہ ریغمہ اربامیہ ،ا ادرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ااصنر ےک اکی رھگ فاولں وک
زرہےلیاجونرےکڈکنامرےنیکفیلکتںیمدؾرکےنیکااجزتدییھت۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہریغمہاربامیہ،ا ادرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضیوکدؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1222

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز اب ٩ابی ً٤ز سٔیاً ،٪بس سٌیس ً٤زہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ َربِّطٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اط َتکَی ِاْل ٔ ِن َشا َُّ ٪
ا ٪إٔذَا ِ
اٟظ ِی َئ ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِو کَاِ َ ٧ت بٔطٔ َ َِق َح ْة
َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ق ث ُ ََّ ٥رٓ ٌََ َضا بٔا ِس ٔ ٥اہللٔ تُ ِزبَ ُة
أَ ِو ُج ِز ْح َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ صَ ََ ٜذا َو َو َؿ ٍَ ُسٔ َِیا َُ ٪سبَّابَ َت ُط بٔاِلِ َ ِر ٔ
ی٨َ ٤ا
ی٨َ ٤ا بٔإٔذِ َٔ ٪ربِّ َ٨ا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة ي ُِظفَی و َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر ُ ٔ ٟی ِظفَی َس٘ ٔ ُ
أَ ِر ٔؿ َ٨ا بٔزٔي َ٘ةٔ َب ٌِ ٔـ َ٨ا ُ ٔ ٟی ِظفَی بٔطٔ َس٘ ٔ ُ
اوبرکبنبایب ہبیش،زریہنبرحب،انبایبرمعانبایبرمعایفسؿ،دبعدیعسرمعہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک
بجیسکااسنؿےکیسکوضع ںیموکیئفیلکتوہیت اوھپڑا ا زمخوہاتوتیبنیلصاہللہیلعفملساینپام یلاسرطحرےتھک افرایفسؿ ےن
لب
ن يِرِت َق ِة تَع ْ ِص َتاا ِ ُ ْسفَی بِ ِة َشق ِئمُ َتاا ِ اي ِٔ ْذ ِؿ َر ِّ َنا زعفلج یک انؾ ےس
ّللَّ ُ ْی َب ُة َأ ْر ِ َ ا
اْس ا ِ
رفام اي ْ ِ
اینپ اہشدت یک ام یل زنیم رپ ریھک رھپ اےس ااھٹ رک ِ
امہریزنیمیک یٹمہںیمےسیسکےکاعلبےسامہرےربےکمکحےسامہرارمضیافشاپےئاگافرزریہیکرفاتیںیمےہاتہک

امہرےرمضیوکافشدیاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبایبرمعانبایبرمعایفسؿ،دبعدیعسرمعہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1223

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب اسحا ٚاب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚابوبرک ابوَکیب ٣ح٤س ب ٩برش ٣شٌز ٌ٣بس ب ٩خاٟس
اب ٩طساز حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ

رش ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ََ ٌِ ٣ب ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
اَ ٪یأ ِ ُ٣زُصَا أَ َِ ٪ت ِشت َ ِرق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اوبرکب نبایبہبیش،اوبرکبیااحسؼانباربامیہ،ااحسؼاوبرکباوبرکبیدمحمنبرشبرعسمدبعمنباخدلانبدشادرضحتاعہشئریض
اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساںیہنرظندبےسدؾرکاےنیکااجزتدےتیےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ااحسؼ انب اربامیہ ،ااحسؼ اوبرکب اوبرکبی دمحم نب رشب رعسم دبعم نب اخدل انب دشاد رضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1224

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ابی ٣شٌز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
دمحمنبدبعاہللنبریمنایبرعسماسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمنایبرعسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1225

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی سٔیاٌ٣ ،٪بس ب ٩خاٟس ًبساہلل ب ٩طساز حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ٢
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَب ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأ ِ ُ٣زُنٔی أَ ِ ٪أَ ِستَرِق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن
انبریمن،ایبایفسؿ،دبعمنباخدلدبعاہللنبدش ادرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےھجمرظندبےس
دؾرکاےناکمکحدےیتےھت۔
رافی  :انبریمن،ایبایفسؿ،دبعمنباخدلدبعاہللنبدشادرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1226

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ًاػ ٥احو ٢یوسٕ بً ٩بساہلل  ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟزقَی َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اِلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢یُو ُس َ
ٕ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک فٔی ُّ
ُر ِّخ َؽ فٔی ا ُِ ٟح َٔ ٤ة َوأ ٠َ ٤ِ ٨َّ ٟة َوا ِٔ ِ ٌَْ ٟن

ییحینب ییحی،اوبہمثیخ اعمصاوحؽویفسنبدبعاہلل،رضحتاسن نب امکلریضاہللاعتٰیلہنع ےسدؾرکےن ےکابرے ںیمرفاتی
ےہہکاوہنںےناہکاخبر،ولہپےکوھپڑےافررظندبںیمدؾرکےنیکااجزتدییئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخاعمصاوحؽویفسنبدبعاہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1227

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩آز ٦سٔیا ،٪زہْر ب ٩رحب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤حش ٩اب ٩ػاٟح ًاػ ،٥یوسٕ ب٩
ًبساہلل ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َُ ٩ِ ًَ ٦سٔ َِی َ
ا ٪ح و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ٕ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا َح َش َْ ٩وص َُو ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥یُو ُس َ
ٕ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث
اٟزٗ َِی ٔة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن َوا ُِ ٟح َٔ ٤ة َوأ ٠َ ٤ِ ٨َّ ٟة َوفٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ
ا ٪یُو ُس َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب آدؾ ایفسؿ ،زریہ نب رحب ،دیمح نب دبعارلنمحنسح انب اصحل اعمص ،ویفس نب دبعاہلل اسن ،رضحت
اسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرظندبافرولہپےکوھپڑےںیمدؾرکےنیکااجزتدی
یھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبآدؾایفسؿ،زریہنب رحب،دیمحنبدبعارلنمحنسحانباصحلاعمص ،ویفسنبدبعاہللاسن،
رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1228

راوی  :ابوربیٍ س٠امی ٪ب ٩زاؤز ٣ح٤س ب ٩رحب ٣ح٤س ب ٩وٟیس زبیس زہزیْ ،عوہ ب ٩زبْر ،زی٨ب ب ٩ا ٦س٤٠ہ حرضت
زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََ ٔ ٟ ٢حارٔ َی ٕة فٔی بَ ِیتٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ب ٔ َو ِجض ٔ َضا َسٔ ٌَِ ّة َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َضا َ٧وِ َز ْة َٓا ِست َ ِرُٗوا ََ ٟضا َي ٌِىٔی
رف ّة
ب ٔ َو ِجض ٔ َضا ُػ ِ َ
اوبرعیبامیلسؿنبداؤددمحمنبرحبدمحمنبفدیلزدیبزرہی،رعفہنبزریب،زبنینباؾہملسرضحتزبنیتنباؾہملسریضاہلل
اعتٰیلاہنعےنرضحتاؾاوملنماؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیلقنیکےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیڑلیک

وک اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم داھکی سج ےک رہچے رپ اھچایئں ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام اہیرظندبیکفہجےسےہسپاےسدؾرکفافراسےکرہچےرپزردیریاقؿیکیھت۔
رافی  :اوبرعیبامیلسؿنبداؤددمحمنبرحبدمحمنبفدیلزدیبزرہی،رعفہنبزریب،زبنینباؾہملسرضحتزبنیتنباؾہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1229

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ٦ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل،

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَىٔی ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رک ٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ

َر َّخ َؽ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْ ٥َ ٠لٔ َٔ ٢حزِ ٕ ٦فٔی ُرٗ َِیةٔ ا َِ ٟح َّی ٔة َو َٗا َِٔ ٢لَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ ًُ َِ ٤ی ٕص َ٣ا لٔی أَ َری أَ ِج َش َا ٦بَىٔی أَخٔی
رس َُ إَِٔ ٟیض ٔ َِٗ ٥ا َِ ٢ارٗٔیض ٔ َِٗ ٥اَِ ٟت ٓ ٌََ َز ِؿ ُت ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َِ ٢ارٗٔیض ٔ ِ٥
َؿارٔ ًَ ّة ُت ٔؼیبُ ُض ِ ٥ا َِ ٟحا َج ُة َٗاَِ ٟت ََّل َو َل ٩ِٔ ٜا ُِ ِ ٌَْ ٟن ُت ِ ٔ

ہبقع نبہمرؾاوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنآؽزحؾوکاسپنےکڈکنںیمدؾرکےنیکااجزتدییھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےناامسءتنبسیمعریضاہللاعتٰیلاہنع
ےس اہک ایک اب ت ےہ ہک ںیم اےنپ اھبیئ ینعی رضحت رفعج ےک وٹیبں ےک ومسجں وک دالب التپ دھکی راہ وہں ایک اںیہن  ءا ف افہق راتہ ےہ
اوہنں ےن رعض ایک ںیہن ہکلب رظندب اںیہن تہب دلج گل اجیت ےہآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اںیہندؾ رکف اوہنں ےن اہک ںیم
ےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمدنچاملکتشیپےئکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااںیہندؾرک۔
رافی  :ہبقعنبہمرؾاوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1230

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ

أَ ِر َخ َؽ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُرٗ َِیةٔ ا َِ ٟح َّی ٔة َ ٔ ٟبىٔی ًَ ِ٤ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ َو َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘و ََُ ٟ ٢سُ َِت
اس َت َلا ََ
وض ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِرقٔی َٗا َِ ٩ِ ٣َ ٢
ْق ْب َوِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
َر ُج ًّل ٔ٨َّ ٣ا ًَ ِ َ
ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یَ ِ ٍَ َٔ ٨أَ َخا ُظ ََِٓ ٠یٔ ٌَِ ِ١
دمحم نب اح م ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب رمعف وک اسپن ےک
ڈےنس رپ دؾ رکےن یک ااجزت دی یھت افر اوبزریب ےن اہک ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ےس انس اوہنں ےن اہک ہک مہ ںیم ےس اکی آدیم وک
وھچبےنڈسایلہکبج مہر ا ؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکاسھتےھٹیبوہےئےھت اکیاحصیبےنرعضایکاےاہلل ےکر اؽںیمدؾ
رکفںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوجاےنپاھبیئوکافدئہ اچنہےنیکااطتستعراتھکوہفہاےسافدئہ اچنہدے۔
رافی  :دمحمنباح م،رفحنبابعدہ،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1231

راوی  :سٌیس ب ٩یحٌی ا٣وی ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪جابز

و َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی اِلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦

أَ ِرٗٔیطٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَ ِرقٔی

دیعسنبییحیاومیاوبدیعساجشفعیک،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہرفؼہیےہہکوقؾںیم
ےساکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیماےسدؾرکدفہیںیہناہکںیمدؾرکفں؟
رافی  :دیعسنبییحیاومیاوبدیعساجشفعیک،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1232

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪لٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ک َ َ ٧ض ِی َت ًَ ِ٩
اٟزقَی َٗا ََٓ ٢أ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
َخ ْ
ْق ٔب َٓ ََ ٨هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اَ ٢ی ِزقٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٌَ ٟ
اس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یَ ِ ٍَ َٔ ٨أَ َخا ُظ ََِٓ ٠یٔ ٌَِ ِ١
ْق ٔب َٓ َ٘ا َِ ٩ِ ٣َ ٢
ُّ
اٟزقَی َوأََ٧ا أَ ِرقٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٌَ ٟ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعس اجشفعیک،اشمع،اوبایفسؿ ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکریمے اکیامومںوھچب
ےکڈےنساکدؾایکرکےتےھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندؾرکےنےسرفکد ااسےنآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیم
احرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسےندؾرکےنےسرفکد اےہافرںیموھچبےکڈےنساکدؾرکاتوہں
وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوجاےنپاھبیئوکافدئہ اچنہےنیکااطتستعراتھکوہاےساچک ےہکفہافدئہ اچنہدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجشفعیک،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1233

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع

و َح َّسثَ َ٨اظ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رظنےنگلیسنھپریاقؿافراخبرےکےئلدؾرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1234

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٟزقَی َٓ َحا َئ آ ُ٤ِ ًَ ٢زٔو بِ َٔ ٩حزِٕ ٦إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨سَ٧ا ُرٗ َِی ْة
َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

ِ
اس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یَ ِ ٍَ َٔ ٨أَ َخا ُظ
ْق ٔب َوإَٔ َّ ٧
اٟزقَی َٗا ََ ٌََ ٓ ٢ز ُؿو َصا ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َری بَأ ّسا َِ ٩ِ ٣
ک َ َ ٧ض ِی َت ًَ ُِّ ٩
ِ َ ٧زقٔی ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٌَ ٟ
َٓ َِ ٠ی ٌَِِ ٔ٨طُ
اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربر یضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےندؾرکےنےسعنمرکد ااھت
رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زحؾ یک آؽ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ
امہرےاپساکیدؾےہسجےکذرےعیمہوھچبےکڈےنسرپدؾرکےتںیہافرآپیلصاہللہیلعفملسےنوتدؾرکےنےسعنمرفام ا
ےہرافیاتہکںیہہکرھپاوہنںےناسدؾوکآپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمشیپایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیماسدؾ
ےکاافلظںیموکیئابقتحںیہناپات مںیمےسوجوکیئاےنپاھبیئوکافدئہ اچنہےنیکاطتقراتھکوہوتفہاےسافدئہ اچنہےئ۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجدؾےکاملکتںیمرشکہنوہاسےکاسھتدؾرکےنںیموکیئرحجہنوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
سجدؾےکاملکتںیمرشکہنوہاسےکاسھتدؾرکےنںیموکیئرحجہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1235

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ًبساٟزح ٩٤ب ٩جبْر ًوٖ اب٣ ٩اٟک اطحعی

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ِ
اٟزقَی َ٣ا
ٕ َت َزی فٔی ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا َٔ ِ ٢
اِلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ َ ٧زقٔی فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
اْع ُؿوا ًَل َ َّی ُر َٗا ََُّ ٥ِ ٛل بَأ َض ب ٔ ُّ
رش ْک
َ ٥َِ ٟیٔ ٓ ٩ِ ُٜیطٔ ٔ ِ
اوباطرہانبفبہ،اعمفہیدبعارلنمحنبریبجتوػانبامکلایعجشرضحتتوػنبامکلایعجشےسرفاتیےہہکمہاجتیلہںیم
دؾایک رکےتےھتمہ ےن رعضایکاےاہللےکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسآپاس ابرےںیمایکاراشدرفامےتںیہہکآپ ےن
رفام ا ماملکتدؾریمےاسےنمشیپرکفافرا ےسدؾںیموکیئرحجںیہنسجںیمرشکہنوہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،اعمفہیدبعارلنمحنبریبجتوػانبامکلایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿدیجمافراذاکرونسمہنےکذرےعیےسدؾرکےنرپارجتےنیلےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رقآؿدیجمافراذاکرونسمہنےکذرےعیےسدؾرکےنرپارجتےنیلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1236

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،تیِم ہظی ٥اب ٩برش اب٣ ٩توک ١ابوسٌیس خسری حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری

َّ َ
َّ
اسا ٔ٩ِ ٣
یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّّ َ ٧ ٪
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓا ِس َت َـا ُٓوص ُُِ ٥َِ ٠َٓ ٥يـٔی ُٔوص ُِ٥
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاُ ٧وا فٔی َس َ ٕ
رف ٓ ََُّ ٤زوا ب ٔ َه ٕٓی ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ
أَ ِػ َح ٔ

اب َٓب َ َرأَ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥ن ٌَ َِٓ ٥أ َ َتا ُظ ََ
رف َٗا ُظ بَٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
َٓ َ٘اُٟوا َُ ٟض َِ ٥ص ِٔ ٓ ١یَ ٥ِ ُٜرا َٕٓ ٚإ ٔ ََّ ٪سی َِّس ا َِ ٟه ِّی َٟسٔی ّْ أَ ِو َُ ٣ؼ ْ
اَّ ٟز ُج ُ ُ
َ
َّ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َِک ذََ ٔ ٟ
َٓ ١أ ًِ ٔل َی َٗ ٔلی ٌّا َٔٓ ٥ٕ ٨َ َُ ٩ِ ٣أبَی أَ َِ ٪ي ِ٘ َبََ ٠ضا َو َٗا ََ ٢حًی أَذ ُ َ
َّ
اک أََ َّ ٧ضا ُرٗ َِی ْة
اب َٓت َ َب َّش ََ ٥و َٗا ََ ٢و َ٣ا أَ ِز َر َ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا َر َٗ ِی ُت إ ٔ ََّّل بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
َک ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

اُضبُوا لٔی بٔ َش ِض ٕ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ٥
ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢خ ُذوا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥و ِ ٔ

ییحی نب ییحی ،یمیت میشہ انب رشب انب وتملک اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب ںیم ےس ضعب احصہب اکی رفس ںیم اج رےہ ےھت فہ رعب ابقلئ ںیم ےس اکی ہلیبق ےک اپس ےس
زگرےوتاوہنںےناؿہلیبقفاولںےسامہمینبلطیکنکیلاوہنںےنامہمؿونازیہنیکرھپاوہنںےناحصہبرکاؾےسوپاھچایک
 مںیموکیئدؾرکےنفاالےہویکہکنہلیبقےکرسداروک(یسکاجونرےن)ڈسایلےہ اوکیئفیلکتےہاحصہبںیمےسیسکےناہک یاہں
سپ فہ اس ےک اپسآےئ افر اےس  ارةافہحت ےکاسھتدؾ ایک وت فہآدیم دنترتس وہایگ اںیہن رکبویں اک رویڑ د اایگ نکیل اس احصیب
ےن اےس وبقؽ رکےن ےس ااکنررکد ا افر اہک ہک بج کت اس اک ذرک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہن رکولں ںیہن ولں اگ ،فہ یبن یلص
اہللہیلعفملسےکاپساحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفملسےسہیاسرافاہعقذرکایکافررعضایکاےاہللےکر اؽاہللیکمسقںیم
ےن اررةافہحتیہےکذرےعیدؾایکےہآپیلصاہللہیلعفملسرکسماےئافررفام اںیہمتہیےسیکولعمؾوہہکہیدؾےہرھپرفام ااؿ
ےسےلولافراؿںیمےساےنپاسھتریماہصحیھبروھک۔
رافی  :ییحینبییحی،یمیتمیشہانبرشبانبوتملکاوبدیعسدخریرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رقآؿدیجمافراذاکرونسمہنےکذرےعیےسدؾرکےنرپارجتےنیلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1237

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ ُ٨سر ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابی برش

رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٨ِ ُُ ٩س ٕر َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ

َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ي ِ ُ ُ
١
َٓ ١ب َ َرأَ اَّ ٟز ُج ُ
ْقآ َٔ ٪و َی ِح َ ٍُ ٤بُزَا َٗ ُط َو َی ِت ٔٔ ُ
ْقأ أ َّ٦ا ِِ ُ ٟ
َ

دمحم نب اشبر ،اوب رکب نب انعف دنغر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب رشباس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ ہک اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اس
احصیبےن ارةافہحتوکزپانھرشفعایکافراےنپاعلبوکہنمںیمعمجایکافراسرپوھتاکسپفہآدیمدنترتسوہایگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبنبانعفدنغردمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رقآؿدیجمافراذاکرونسمہنےکذرےعیےسدؾرکےنرپارجتےنیلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1238

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ب ٩حشا٣ ٪ح٤س ب ٩سْری ٩اخیہ ٌ٣بس ب ٩سْری ٩حرضت ابوسٌیس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری

ی ٩ِ ًَ ٩أَخٔیطٔ ََ ٌِ ٣بسٔ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ار َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ٧ ٢زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّّٔل َٓأ َ َتت ِ َ٨ا ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪سی َِّس ا َِ ٟه ِّی َسْ ٔ ٠یُٟ ٥سَْٔ ٓ ََض ِٔ ٓ ١یَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜرا ٕٚ
بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
ُ
اب َٓب َ َرأَ َٓأ َ ًِ َل ِو ُظ َُ َ٤ّ ٨ا َو َس َ٘ ِوَ٧ا َٟب َ ّ٨ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ َُ ٨ِ ٛت
رف َٗا ُظ بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
َٓ َ٘ َاَ ٌَ ٣َ ٦ضا َر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا َ٣ا ٨َّ ٛا ُ َ ٧و ُُّ ٨ط یُ ِح ٔش ُُ ٩رٗ َِی ّة َ َ
اب َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ََّل تُ َ ِّ
َح ُٛوصَا َحًَّی َ٧أتِ َٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی َ٨ا
تُ ِح ٔش ُُ ٩رٗ َِی ّة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َر َٗ ِی ُت ُط إ ٔ ََّّل بَٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
اُضبُوا لٔی بٔ َش ِض ٕ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ٥
ا ٪یُ ِسرٔیطٔ أََ َّ ٧ضا ُرٗ َِی ْة ا ِٗ ٔش ُ٤وا َو ِ ٔ
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ک َ َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینب اہرفؿ،اشہؾنباسحؿدمحمنبریسنیاہیخدبعمنبریسنیرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریےس
رفاتیےہہکمہاکیاقمؾ رپرہھٹےامہرےاپس اکی تورتآیئاسےناہکہلیبق ےکرسداروکڈسایلایگےہ ایک  مںیموکیئدؾ
رکےنفاالےہمہںیمےساکیآدیماسےکاسھتاجےنےکےئلڑھکاوہایگافرمہاسےکابرےںیمہیامگؿیھبہنرکےتےھتہک

اےس وکیئ دؾ ایھچ رطح آات ےہاس ےن اس رسدار وک  ارہ افہحت ےک اسھتدؾ ایک فہ دنترتس وہایگ وت اوہنں ےن اےس رکب اںدںی
افرںیمہدفدھالپ امہےناہک ایکےھجتفااتعقایھچرطحدؾ رکانآاتاھت اس ےناہکںیمےن  ارةافہحتیہےسدؾایکےہ رضحتدخری
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ہک اؿ رکبویں وک ہن ڑیھچف اہیں کت ہک مہ یبن ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم
احرضوہںمہیبن یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرض وہےئ افرآپ یلصاہللہیلع فملس ےساسابت اکذترکہ ایک وتآپ یلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ااےسےسیکولعمؾوہایگہک ارةافہحتدؾےہرکبویںوکمیسقترکفافراؿںیماےنپاسھتریماہصحیھبروھک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی اہیخ دبعم نب ریسنی رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
دخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رقآؿدیجمافراذاکرونسمہنےکذرےعیےسدؾرکےنرپارجتےنیلےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1239

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیز ،ہظا٦

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ٘ َٓ ٢اَ ٌَ ٣َ ٦ضا َر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا
َ٣ا ُ٨َّ ٛا َ٧أِبُٔ ُ٨ط بٔزُٗ َِی ٕة
دمحم نب ینثم ،فبہ نب رجری ،اشہؾ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک مہ ںیم ےس اکی آدیم
اسےکاسھتاجےنےکےئلڑھکاوہاافرامہراامگؿیھبہناھتہکاےسدؾرکانآاتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،فبہنبرجری،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدیکہگجرپداعزپےنھےکاسھتاہھتر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفدیکہگجرپداعزپےنھےکاسھتاہھتر ےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1240

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ٧آٍ ب ٩جبْر ب٣ ٩لًٌ ٥ث٤ا ٪ب ٩ابی ًاؾ ث٘فی حرضت

ًث٤ا ٪ب ٩ابواٌٟاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُُ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اؾ َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َطکَا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج ٌّا َیحٔ ُس ُظ فٔی َج َشسٔظ ٔ ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِس٥ََ ٠
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
ُِ ٣لٌ ِٕٔ ًُ ٩ِ ًَ ٥ث ََ ٤
َ
اس ٔ ٥اہللٔ ثَ ًَلثّا َو ُٗ َِ ١س ِب ٍَ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٍِ َی َس َک ًَل َی َّأ ٟذی َتأ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٟج َشس َٔک َو ُٗ ِ ١ب ٔ ِ
َ٣زَّا ٕ
ت أَ ًُوذُ بٔاہللٔ َوٗ ُِس َرتٔطٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا أَ ٔج ُس َوأ ُ َحاذ ٔ ُر
اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب انعف نب ریبج نب معطم امثعؿ نب ایب اعص یفقث رضحت امثعؿ نب اوبااعلص ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسدردیکاکشتییکےسجفہاےنپمسجںیمامالؾالےنےک
فتق وسحمس رکےت ےھت وت ر اؽ اہلل ےن اےس رفام ا اانپاہھتاس ہگج رھکاہجں وت اےنپ مسج ےسدرد وسحمسرکات ےہ افر نیت رمہبت
ّللَّ ںیم اہلل یک ذات افر دقرت ےس رہ اس زیچ ےس انپہ اماتگن وہں ےسج ںیم وسحمسرکات وہں افر
ّللَّ وہک افراست رمہبت َأ ُع ُذ ِ اي ِ
اْس ا ِ
ِي ْ ِ
سجےسںیموخػرکاتوہں۔
رافی  :اوباطرہرحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبانعفنبریبجنبمعطمامثعؿنبایباعصیفقثرضحتامثعؿنباوبااعلص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیماطیشؿےکف اہسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
امنزںیماطیشؿےکف اہسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1241

راوی  :یحٌی ب ٩خ ٕ٠باہلی اَّلًلی سٌیس جزیزی ابوًًلء ًث٤ا ٪بً ٩اؾ حرضت ًث٤ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابواٌٟاؾ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اؾ أَتَی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩خ َٕٕ ٠ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ا ٪بِ َ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
ئ أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّّ ٪
َقائًَٔی َیِ٠ب ٔ ُش َضا ًَل َ َّی َٓ َ٘ا َ٢
اٟظ ِی َل َ
اِ َٗ ٪س َحا َ ٢بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن َػ ًَلت ٔی َو ٔ َ
ا ٪يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َخ ِ٨زَ ْب َٓإٔذَا أَ ِح َش ِش َتطُ َٓ َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ ٔ٨ِ ٣طُ َوا ِت ٔٔ ًَِ ١ل َی َي َشارٔ َک
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا َک َط ِی َل ْ

ک َٓأَذِ َص َب ُط اہللُ ًَىِّی
ثَ ًَلثّا َٗا َُِ ٠ٌََ َٔٓ ٢ت ذََ ٔ ٟ
ییحی نب فلخ ابیلہ االیلع دیعس رجریی اوبالعء امثعؿ نب اعص رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع نب اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽاطیشؿریمیامنزافررقات
ےک درایمؿ احلئ وہایگ افر ھجم رپ امنز ںیم ہبشڈااتل ےہ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام افہاطیشؿ ےہ ےسج زنخب اہک اجات ےہ
بجوتایسیابتوسحمسرکےوتاسےساہللیکانپہامگنایل رکافراےنپابںیئاجبننیترمہبتوھتکد ارکسپںیمےنا ےسیہ ایک
وتاطیشؿھجمےسدفروہایگ۔
رافی  :ییحی نب فلخ ابیلہ االیلعدیعس رجریی اوبالعءامثعؿ نب اعص رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع نب اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
امنزںیماطیشؿےکف اہسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1242

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،سًل ٦ب٧ ٩وح ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ جزیز ابی ًًلء ًث٤ا ٪ب ٩ابی ًاؾ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َک فٔی َحسٔیثٔ َسا٥ٔ ٔ ٟ
ًَ ِ ٩أَبٔی ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
ئ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اؾ أَُ َّ ٧ط أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

بِ ُٔ ٧ ٩و ٕح ث َ ًَلثّا

دمحم نب ینثم ،مالؾ نب ونح اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم رجری ایب العء امثعؿ نب ایب اعص اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،مالؾنبونحاوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمرجریایبالعءامثعؿنبایباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
امنزںیماطیشؿےکف اہسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1243

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا ،ٚسٔیا ٪ب ٩سٌیس جزیزی یزیس بً ٩بساہلل ب ٩طدْر ًث٤ا ٪ب ٩ابی ًاؾ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِّٔ ٩
اٟظ ِّدْر ٔ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبی ا َِّ ٔ ٌٟ
ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ ِ٥
ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٔ َ ٤
اؾ اٟث َ٘ف ٔ ِّی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،ایفسؿنبدیعسرجرییسیدینب دبعاہللنبریخشامثعؿنبایب اعصرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعنبایب
ااعلصیفقثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽ۔ابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،ایفسؿنبدیعسرجرییسیدینبدبعاہللنبریخشامثعؿنبایباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1244

ًیسی اب ٩وہب٤ً ،زو اب ٩حارث ًبسربہ ب ٩سٌیس ابی زبْر ،جابز،
راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،ابوكاہز اح٤س بٰ ٩

وٖ َوأَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اٟلاص ٔز ٔ َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
یب
ًَ ِب ٔس َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َٟٔ ٢کَُ ِّ١زا ٕ
ئ َز َوائْ َٓإٔذَا أ ُ ٔػ َ

َز َوا ُئ َّ
ئ بَ َزأَبٔإ ٔذِ ٔ ٪اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
اٟسا ٔ

اہرفؿ نبرعمفػ،اوباطرہ ادمحنبٰیسیعانب فبہ،رمعف انباحرثدبعرہب نبدیعس ایبزریباجرب،رضحتاجرب ریضاہللاعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہامیبرییکدفاےہبجامیبریکدفاچنہپاجیتےہوتاہللےکمکحےسفہامیبری
دفروہاجیتےہ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،اوباطرہادمحنبٰیسیعانبفبہ،رمعفانباحرثدبعرہبنبدیعسایبزریب،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1245

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،ابوكاہز اب ٩وہب٤ً ،زو بْٜر ًاػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تازہ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وٖ َوأَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اػ َ ٥بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة
اٟلاصٔز ٔ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو أَ َّ ٪بُّ ِ َْٜرا َح َّسثَ ُط أَ َّٔ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَا َز ا ِ ٍَ ٨َّ َ٘ ٤ُ ٟث ُ ََّٗ ٥ا َََّ ٢ل أَبِ َز ُح َحًَّی َت ِح َتحٔ ََٓ ٥إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
إ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ ٔطٔ ّ
َائ
اہرفؿنبرعمفػ،اوباطرہانبفبہ،رمعفریکباعمصنبرمعنباتقدہ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
مقیعیکایعدتیکرھپاہکبجکت مےنھچپہنوگلاؤںیم اہیںےسہناجؤںاگویکہکنںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپ
یلصاہللہیلعفملسرفامےتےھتہکاسںیمافشءےہ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،اوباطرہانبفبہ،رمعفریکباعمصنبرمعنباتقدہ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1246

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٠امی ٪بً ٩اػ٤ً ،٥ز ٗتازہ ،حرضت ًاػ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٤ً ٩ز ب٩
ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا
ِم َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَىٔی َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

َخ ْاد بٔی َٗ ِس َط ًََّ ٙل َ َّی َٓ َ٘ا ََ ٢یا ُ ًَُل ُ٦
َخا ّجا بٔطٔ أَ ِو ٔج َزا ّحا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت ِظ َتکٔی َٗا ََ ُ ٢
َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ فٔی أَصِ٨َ ٔ ٠ا َو َر ُج َْ ١ي ِظ َتکٔی ُ َ
اب
ائِتٔىٔی ب ٔ َححَّاَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََٟ ٢طُ َ٣ا َت ِؼ َ ٍُ ٨بٔا َِ ٟححَّا ٔ ٦یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أُرٔی ُس أَ ِ ٪أ ُ ًَ ِّٔ ٓ َٙ ٠یطٔ ِٔ ٣ح َح ّ٤ا َٗا ََ ٢واہللٔ إ ٔ َّ ٪اٟذُّ بَ َ
َُ ٟی ٔؼیبُىٔی أَ ِو ي ُٔؼیبُىٔی َّ
ک َٗا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟث ِو ُب َٓ ُی ِؤذٔیىٔی َو َي ُظ ًَُّ ٙل َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی َتب َ ُّر َُ ٣ط ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

رشبَ ٕة َٔ ًَ ٩ِ ٣ش ٕ ١أَ ِو َِ ٟذ ًَ ٕة ب ٔ َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
رشكَةٔ ِٔ ٣ح َح ٕ ٥أَ ِو َ ِ
ا ٪فٔی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِزؤیَتَٔ ٥ِ ُٜخْ ِ ْر َٓف ٔی َ ِ
َرشك َ ُط ٓ ََذ َص َب ًَ ُِ ٨ط َ٣ا یَحٔ ُس
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ ٛتو ٔ َی َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ب ٔ َححَّاَ َ ٕٓ ٦
خہض
رصننبیلع میدبعارلنمحنبامیلسؿنباعمص،رمعاتقدہ،رضحتاعمصریضاہللاعتٰیلہنعنبرمعنباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل امہرے رھگ رشتفی الےئ افر اکی آدیم وھپڑے  ا زمخ یک فیلکت یک
اکش تیرکراہاھتآپےناہکےھجتایکفیلکتےہاسےناہکےھجموھپڑاےہوجتخسفیلکتدےراہےہاجربےناہکاےونوجاؿریمے

ےنھچپاگلےنفاےلوکالبالؤاسےناہکاےاوبدبعاہللےنھچپاگلےنفاےلاکایکرکںیےگرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےناہکںیمزمخ
ںیم ےنھچپ وگلااناچاتہوہںاس ےناہکاہللیکمسقےھجمایھکمں اتسںیئیگ  اڑپکاےگل اگ وجےھجمفیلکتدے اگافرہی ھجمرپ تخسزگرے اگ
بجاوہنںےنداھکیہکہیصخشےنھچپوگلاےنےسانچباچاتہےہوتاہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکارگ
اہمتریدفاؤںںیمےسیسکںیمالھبیئےہوتفہےنھچپوگلاےندہشےکرشتبافرآگےسدا عیےںیمےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اںیمداغوگلاےنوکدنسپرکاتسپاکیاجحؾآ اافراسےناےسےنھچپاگلےئسجےساسیکفیلکتدفروہیئگ۔
خہض
رافی  :رصن نب یلع می دبعارلنمح نب امیلسؿ نب اعمص ،رمع اتقدہ ،رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع نب اتقدہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1247

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابوزبْر ،جابز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخبَرََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة
اس َتأ ِ َذِ َ ٧ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِٔ ٟح َحا َٔ ٣ة َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا كَ ِی َب َة أَ َِ ٪ی ِح ُح ََ ٤ضا َٗا َ٢
ِ
ا ٪أَ َخاصَا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة أَ ِو ُ ًَُل ّ٣ا  ٥َِ ٟیَ ِح َت٥ِ ٔ ٠
َح ٔش ِب ُت أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،اوبزریب ،اجرب ،اؾ ہملس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنعےنر اؽاہللےسےنھچپوگلاےنیکااجزتبلطیکوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناوبہبیطوکاںیہنےنھچپاگلےناکمکح
د ا رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ریما امگؿ ےہ ہک فہ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک راضیع اھبیئ  ا اناب غ ڑلےک
ےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1248

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب یحٌی ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َو َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ كَبٔی ّبا َٓ َ٘ َل ٍَ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ْعّٗا ث ُ ََّ َٛ ٥وا ُظ ًََِ ٠یطٔ
ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ ِ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایب ہبیش،اوبرکبیییحیاوباعمفہی اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجرب ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللےنایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساکیبیبطاجیھبسجےناؿیکاکیرگاکٹدیرھپاسوکداغد ا۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیییحیاوباعمفہیاشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1249

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٪

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
ْعّٗا
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ َ
َکا َٓ َ٘ َل ٍَ ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ ِ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿاؿدفونںاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہنکیلاؿدفونںےنرگ
اکےنٹوکذرکںیہنایک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1250

راوی  :برش ب ٩حاٟس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٠امی ٪ابوسٔیا ٪حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َ٢
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُسٔ َِی َ
و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ

اب ًَل َی أَ َِ ٛحٔ٠طٔ ََٓ َٜوا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٢رم ٔ َی أُب َ ٌّی یَ ِو َ ٦اِلِ َ ِحزَ ٔ
رشب نب احدل دمحم نبرفعج ،ہبعش ،امیلسؿ اوبایفسؿ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ازحاب ےک
دؿرضحتایبریضاہللاعتٰیلہنعےکابزفیکرگںیمریتاگلوتر اؽاہللاینسرپداغوگلاد ا۔
رافی  :رشبنباحدلدمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿاوبایفسؿرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1251

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص زہْر ابوزبْر ،جابز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ابوزبْر ،جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َُ ٢رم ٔ َی َس ٌِ ُس بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕفٔی أَ َِ ٛحٔ٠طٔ َٗا ََ َٓ ٢ح َش َُ ٤ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔبِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ ث ُ ََّ ٥ورٔ َِ ٣ت
َٓ َح َشُ ٤ط َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة
َ
ادمحنبویسنزریہاوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب،اجرب،دعسانباعمذرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعنباعمذےکابزفیکرگںیمریتاگلوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناےنپاہھتےکاسھتریتےکلھپےس
اسوکدااغرھپاؿاکاہھت اجایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناےسدفابرہدااغ۔
رافی  :ادمحنبویسنزریہاوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب،اجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1252

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ب ٩ػرخ زارمی ،حبا ، ٪ہًل ، ٢وہیب ً ،بساہلل ب ٩كاؤض ،ابً ٩باض

رخ َّ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ػ ِ ٕ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ًَٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ

اس َت ٌَ َم
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وأَ ًِ َلی ا َِ ٟحح ََّا ٦أَ ِج َز ُظ َو ِ

ادمحنبدیعسنبرخصداریمةحؿالہؽفبیہدبعاہللنباطؤسانبابعسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنیلصاہللہیلعفملسےنےنھچپوگلاےنافراگلےنفاےلوکاسیکزمدفریدیافرانکںیمدفایئڈایل۔
رافی  :ادمحنبدیعسنبرخصداریم،ةحؿ،الہؽ،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1253

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوبرک وٛیٍ٣ ،شٌز ً٤زو بً ٩ا٣ز انؼاری ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ و َٗا َ ٢أَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
ا٪
ِٔ ٣ش ٌَز ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ ا ِح َت َح ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ

ََّل َیوِ  ٥ُ ٔ ٠أَ َح ّسا أَ ِج َز ُظ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی اوبرکبفعیک،رعسمرمعفنباعرمااصنریاسننبامکلےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنےنھچپوگلاےئافرآپیلصاہللہیلعفملسیسکیکزمدفریںیمملظہنرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوبرکبفعیک،رعسمرمعفنباعرمااصنریاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1254

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی اب ٩سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ اب٤ً ٩ز

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ئ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ُِ ٟح َِّم َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨ابِزُزُو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحیانبدیعسدیبع اہللانعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فملسےناراشدرفام ااخبرمنہجیکاھبپےسےہسپاےساپینےسڈنھٹارکف۔

رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحیانبدیعسدیبعاہللانعفانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1255

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ٣ح٤س ب ٩برش ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ٣ح٤س ب ٩برش ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّٔ ٪ط َّس َة ا ُِ ٟح َِّم َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض َّ٥َ ٨
بٔ ِ ٕ
ئ
َٓابِزُ ُزو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
انبریمن،ایبدمحمنبرشباوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمندمحمنبرشبدیبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسرفاتیلقنیکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااخبریکدشتمنہجیکاھبپےسےہسپاےساپینےسڈنھٹارکف۔
رافی  :انبریمن،ایبدمحمنبرشباوبرکبنب ایبہبیش،دبعاہللنبریمندمحمنبرشبدیبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1256

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیسایلی وہب ٣اٟک ٣ح٤س ب ٩رآٍ اب ٩ابی ٓسیک ؿحاک ابً ٩ث٤ا٧ ٪آٍ اب٤ً ٩ز

ک ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک
و َح َّسثَىٔی َص ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ُِ ٟح َِّم ٔ٩ِ ٣
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
ئ
ٓ َِیحٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨أَك ِ ٔٔئُوصَا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
اہرفؿ نب دیعسایلی فبہ امکل دمحم نب راعف انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااخبرمنہجیکاھبپےسےہسپاےساپینےساھجبؤ۔

رافی  :اہرفؿنبدیعسایلیفبہامکلدمحمنبراعفانبایبدفکیاحضکانبامثعؿانعفانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1257

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح٣ ٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ہارو ٪بً ٩بساہلل روح طٌبہ٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس  ،اب٤ً ٩ز

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َّ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی َص ُ
َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢

ئ
ا ُِ ٟح َِّم َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨أَك ِ ٔٔئُوصَا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ

ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اہرفؿ نب دبعاہلل رفح ہبعش ،رمع نب دمحم نب زدی انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام ااخبرمنہجیکاھبپےسےہسپاےساپینےساھجبؤ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکحدمحمنبرفعج،ہبعش،اہرفؿنبدبعاہللرفحہبعش،رمعنبدمحمنبزدی،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1258

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َ ُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

ئ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ُِ ٟح َِّم َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨ابِزُ ُزو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی انبریمن ،اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن
اراشدرفام ااخبرمنہجیکاھبپےسےہسپاےساپینےسڈنھٹارکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،اشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1259

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥خاٟس ب ٩حارثً ،بسہ ب ٩س٠امی ٪ہظا٦

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ااحسؼنباربامیہ،اخدلنباحرث،دبعہنبامیلسؿاشہؾاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اخدلنباحرث،دبعہنبامیلسؿاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1260

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ٪ہظآ ٦اك٤ہ ،حرضت اس٤اء

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ آَ ٩ِ ًَ ٕ ٦اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َء أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت تُ ِؤتَى بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ِِ ٤َ ٟوًُ َؤ ٛة َٓ َت ِسًُو بٔا ِ٤َ ٟا ٔء َٓ َت ُؼ ُّب ُط فٔی َج ِیب ٔ َضا َو َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِزُزُو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔء َو َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا

َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض َّ٥َ ٨

اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿاشہؾافہمط،رضحتاامسءےسرفاتیےہہکاؿےک اپسبجوکیئاخبرفایلتورتالیئاجیتوتفہ
اپینوگنمارکاسےکرگایبؿںیمڈاںیتلافرںیتہکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااخبروکاپینےسڈنھٹارکفافررفام ا ہیمنہج
یکاھبپےسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿاشہؾافہمط،رضحتاامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1261

راوی  :ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ابواسا٣ہ ہظا ٦ابْ٤٧ ٩ر

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َػب َِّت ا ِ٤َ ٟا َئ بَ ِی ََ ٨ضا
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

َک فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة أََ َّ ٧ضا َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض ََّٗ ٥َ ٨ا َ ٢أَبُو أَ ِح ََ ٤س َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ
َوبَْ ِ َن َج ِیب ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اوبرکبیانبریمن،اوبااسہماشہؾانبریمن،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاوبااسؾیکرفاتیںیماخبرمنہجیک
اھبپےسےہاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبیانبریمن،اوبااسہماشہؾانبریمن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1262

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ابواَّلحوؾ سٌیس ب٣ ٩رسوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ رآٍ ب ٩خسیخ

رسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩

ئ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ُِ ٟح َِّم ٓ َِو ْر َٔ ٩ِ ٣ج َض ََّٓ ٥َ ٨ابِزُزُو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ

انہد نبرسیاوباالوحصدیعس نبورسفؼ،ابعہینبرافہعراعفنبدخجی رضحتراعفریضاہللاعتٰیلہنع نبدخجیریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپرفامےتےھتاخبرمنہجیکاھبپاکہصحےہسپاےساپینےس
ڈنھٹارکف۔
رافی  :انہدنبرسیاوباالوحصدیعسنبورسفؼ،ابعہینبرافہعراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رہامیبریےکےئلدفاےہافرالعجرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1263

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیاً ،٪بایہ ب٩
رٓاًہ حرضت رآٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩خسیخ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ َِ ًَ ٩بایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة َح َّسثَىٔی َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َِ ٣ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َک أَبُو بَ ِرکٕ ًَ َِ ٥ِ ُٜ٨و َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ُِ ٟح َِّم َِٔ ٓ ٩ِ ٣ورٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨ابِزُزُو َصا ًَ ِ ٥ِ ُٜ٨بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،دمحمنباح م،اوبرکبنبانعفدبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ابعہینبرافہعرضحتراعفریضاہللاعتٰیل
ہنعنبدخجی ےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملساراشدرفامےتےھتاخبرمنہجیک
اھبپ اک ہصح ےہ سپ اےس اےنپ آپ ےس اپین ےک ذرےعی ڈنھٹا رکف افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ آپ ےس ےک اافلظ ذرک
ںیہنےئک۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش،دمحمنبینثم،دمحمنباح م،اوبرکبنبانعفدبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ابعہینبرافہعرضحتراعفریض
اہللاعتٰیلہنعنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنمےکوگےشںیمدفایئڈاےنلیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ہنمےکوگےشںیمدفایئڈاےنلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1264

٣وسی ب ٩ابی ًائظہ ًبیساہلل بً ٩بساہلل حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس سٔیاٰ ،٪
ً٨ہا

وسی بِ ُ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّسثَىٔی َُ ٣
َ
َّ
َّ
یف
َکاص َٔی َة ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ََ ٟس ِزَ٧ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ف ٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َٓأ َط َار أَ َِّ ٪لَ َتُّ ُ٠سونٔی َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ َ
َّ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا أَٓ َ
ض َٓإَّٔ٧طُ َ ٥َِ ٟي ِظ َض ِس ُ٥ِ ٛ
٠س َوا ٔ
َاَٗ ٚا َََّ ٢ل یَ ِب َقی أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣إ ٔ ََّّل َّ ُٟس َُِْرُ ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
دمحمنباح م،ییحینبدیعسایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئدیبع اہللنبدبعاہللرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکمہےن
آپیلصاہللہیلعفملسیکامیبریںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکہنمےکوگےشںیمدفایئڈایلآپےندفاہنڈاےنلاکااشرہایکمہےن
اھجمسہکاشدیآپرمضیوہےنیکفہجےسدفاےسرفنترکرےہںیہبجآپیلصاہللہیلعفملسوکاافہقوہایگوتآپیلصاہللہیلع

فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک العفہ بس ےک ہنم ےک وگہش ےس دفا ڈایل اجےئ ویکہکن فہ اہمترے اسھت
وموجدہنےھت۔
رافی  :دمحمنباح م،ییحینبدیعسایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئدیبعاہللنبدبعاہللرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

توددنہیےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
توددنہیےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1265

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٧ ،اٗس زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز زہْر یحٌی سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی،
ًبیساہلل بً ٩بساہلل اٗ ٦یص ب٣ ٩حؼ٩

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
َّ َ
َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َٗا َ٢
یِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ َٗ ٦ی ٕص ب ٔ ِ٨تٔ
َخ َ
َی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩أ ُ ِختٔ ًُک َّ َ
اط َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ٩
ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،اندقزریہنبرحب،انبایبرمعزریہییحیایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللاؾسیقنب
 ،نص اتخ اکعہش رضحت اکعہش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  ،نص یک نہب اؾ سیق تنب  ،نص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اانپ اٹیب ےل رک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہیئافرفہاھکانہناھکاتاھتاسےنآپیلصاہللہیلعفملسرپاشیپبرکد اآپےن
اپینوگنمارکاساشیپبفایلہگجرپاہبد ا۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرکب نبایبہبیش،اندقزریہنبرحب،انبایبرمعزریہییحیایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللاؾ
سیقنب ،نص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
توددنہیےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1266

راوی  :حرضت اٗ ٦یص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٨ت ًکاطہ

َٗاَِ ٟت َز َخُِ ٠ت بٔابِ ٕ ٩لٔی ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یأِک ُ َِّ ١
رف َّط ُط َٗاَِ ٟت
اٟل ٌَ َاََ ٓ ٦با ََِ ٠ًَ ٢یطٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
ئ ََ
ُغ َ ٪أَ ِو ََّل َز ُ َّ٩ٛب ٔ َض َذا ا ًَِٔ ٌٟل َِٔ ٠ًَ ٚی َّ٩ُٜب ٔ َض َذا ا ٌُِ ٟوز ٔ
َو َز َخُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ بٔابِ ٕ ٩لٔی َٗ ِس أَ ًِ َُ ِ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َٓ َ٘ا ًََ ًَ ٢ل َِ ٣ط َت ِس َ ِ
َات ا َِ ٟح ِٔ ٨ب ي ُِش ٌَ ُم ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َویَُُّ ٠س ٔ ٩ِ ٣ذَا ٔ
ت ا َِ ٟح ِٔ ٨ب
ا ِٟض ٔ ِ٨س ِّٔی َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا ذ ُ

رضحت اؾ سیق ریض اہلل اعتٰیلہنع تنب اکعہش ےس رفاتی ےہہک ںیم اانپ اکی اٹیب ےلرک آپ یک دختم ںیم احرض وہیئ ےسج ںیم
ےنامیبرییکفہجےسداب اوہااھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ماینپ افالدفںاکقلحاسوجکنےسویکںدابیتوہ متوددنہی
ےکذرہعیالعجایکرکفویکہکناسںیماستارماضیکافشءےہاؿںیمےساکیومنہینےہقلحیکامیبریںیماےسانکےکذرہعی
اکپٹ ااجےئافرومنےینںیمہنمےکذرےعیڈاالاجےئ۔
رافی  :رضحتاؾسیقریضاہللاعتٰیلہنعتنباکعہش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
توددنہیےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1267

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس اب ٩طہاب ًبیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز

اب أَ ِخب َ َر ُظ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٩
یس أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
ت اِلِ ُ َو َّٔ ٢
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ َّ ٪أُِ َٗ َّ٦ی ٕص ب ٔ َِ ٨ت ِٔ ٣ح َؼ َٕ ٩وکَاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
اًٟلت ٔی بَا َي ٌِ ََ ٩ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی أ ُ ِخ ُت ًُک َّ َ
اط َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩أَ َح ٔس بَىٔی أَ َس ٔس بِ ُٔ ٩خزَیِ ََ ٤ة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی أََ َّ ٧ضا أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔابِ ََٕ ٟ ٩ضا َ ٥َِ ٟی ِب ِّ ُ٠أَ َِ ٪یأِک ُ ََّ ١
اٖ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َٗ ِس أَ ًِ َِ َ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص أَ ًِ َِ َ٘ ٠ت ُ ََ٤زَ ِت َٓه ٔ َی َت َد ُ
َّ
َّ
ُغ َ ٪أَ ِو ََّل َز ُ َّ٩ٛب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ًِ ًَل َِٔ ٠ًَ ٚی ٥ِ ُٜب ٔ َض َذا
أَ ِ ٪یََ ُٜ
و ٪بٔطٔ ًُ ِذ َر ْة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ًَ ٥َ ٠ل َِ ٣ط َت ِس َ ِ
َات ا َِ ٟح ِٔ ٨ب
ا ٌُِ ٟوز ٔا ِٟض ٔ ِ٨س ِّٔی َي ٌِىٔی بٔطٔ ا ِلِ ُٜش َت َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا ذ ُ

رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن نب سیدی انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد اؾ سیق تنب  ،نص رضحت دیبع اہلل نب
دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہبتع نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ سیق تنب  ،نص اؿ ےلہپ رجہت
رکےنفاولںںیمےسںیھتوہنجںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےستعیبیکیھتافرہیرضحتاکعہشنب ،نصیکنہبںیھتوج

ہک ونب ادس نب زخہمی ںیم ےس اکی ےھت ےتہک ںیہ ہک ےھجم اوہنں ےن ربخدی ہک فہ اےنپ اکی ےٹیب وک ر اؽ اہللیک دختم ںیم الیئ وج
اھکےنیکرمعوکہن اچنہاھتافراتولےکفرؾیکفہجےساوہنںےناساکقلحداب اوہااھتویسنےناہکاںیہن ہیوخػاھتہکاسےکقلح
ںیمفرؾہنوہاسےئلاساکقلحداب اوہااھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیہمتتوددنہیسکےکذرےعیالعجرکاناچےئہ
ویکہکناسںیماستامیبرویںیکافشءےہسجںیمےسومناینیھبےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسننبسیدیانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
توددنہیےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1268

راوی ً :بیساہلل حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َاک بَا َ ٢فٔی َح ِحز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ َوأَ ِخب َ َر ِتىٔی أَ َّ ٪ابِ ََ ٨ضا ذ َ

َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓ ََ ٨ـ َح ُط ًَل َی بَ ِؤٟطٔ َوَ ٥َِ ٟي ِِ ٔش ُِ ٠ط ُ َِش ًّل

دیبعاہللرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاؾسیقےنےھجمربخدیہکاؿےکاسےٹیبےنر اؽاہللیکوگدںیم
اشیپبرکد ار اؽاہللےناپینوگنمارکاسہگجرپاہبد اافراےسدوھےنںیمز ادہابمہغلہنایک۔
رافی  :دیبعاہللرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولکیجنےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ولکیجنےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1269

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،یثً٘ ،ی ١اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سٌیس ب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َو َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َرص َُ٤ا أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّبةٔ َّ
ئ
اٟش ِو َزا ٔ
ٔطٔ ّ
اٟش ُا ٦ا ِِ ٤َ ٟو ُت َوا َِ ٟح َّب ُة َّ
اٟش َاَ ٦و َّ
ئ إ ٔ ََّّل َّ
َائ ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١زا ٕ
اٟش ِو َزا ُئ ُّ
اٟظؤ٧یز ُ
دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،لیقعانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحنبدیعسنبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکاوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتےھتولکیجنںیم ااےئومتےکرہامیبرییکافشء
لْ ن
ن ُّ ِ
بینعیولکیجنےہ۔
ےہان َّسا ُاؾاکینعمومتافرا خ َ َّت ُةا َّس ْو َدائُاکینعما سو ُ
رافی  :دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،لیقعانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحنبدیعسنبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ولکیجنےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1270

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ابوہزیزہ ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب٩
رحب ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ایوب ابوی٤ا ٪طٌیب
زہزی ،ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
اب ًَ َِ ٩س ٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا ُٟوا
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ
اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخبَرََ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اَ ٪ویُوَُ ٧ص ا َِ ٟح َّب ُة َّ
اٟش ِو َزا ُئ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ُِّ ١
اٟظؤ٧یز ُ
َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًُ َ٘ ِی َٕ ١وفٔی َح ٔسیثٔ ُسٔ َِی َ
اوباطرہ رحہلم انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،انب ایب رمع ایفسؿ
نبہنییعدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہللنبدبعارلنمحدا ریم،اویباوبامیؿبیعشزرہی،اوبہملساوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنعاؿاانسدےسیھبہیدحثییبنیلصاہللہیلعفملسےسرمفیےہ۔
رافی  :اوباطرہرحہلمانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیاوبرہریہاوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحب،انبایبرمع
ایفسؿ نب ہنییع دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،اویب اوبامیؿ بیعش زرہی ،اوبہملس اوبرہریہ ریض

اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ولکیجنےکذرہعیالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1271

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ئ ُٔ ٨ِ ٣ط ٔطَٔائْ إ ٔ ََّّل َّ
ئ إ ٔ ََّّل فٔی ا َِ ٟح َّب ٔة َّ
اٟش َا٦
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣زا ٕ
اٟش ِو َزا ٔ

ییحی نباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجحاامسلیعانبرفعجالعء رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکر اؽاہلل یلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اوکیئامیبریایسیںیہن ااےئومتےکسجیکافشءولکیجنںیمہنوہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجحالیعمسانبرفعجالعءرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھافردہشےکرحریہاکرمضیےکدؽےکےئلدیفموہےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دفدھافردہشےکرحریہاکرمضیےکدؽےکےئلدیفموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1272

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ب ٩سٌس ً٘ی ١ب ٩خاٟس اب ٩طہاب ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ ِ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
ک اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ث ُ َّ٥
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت إٔذَا ََ ٣
ات ا ِ٤َ ٟی ُِّت ٔ ٩ِ ٣أَصَِ ٔ ٠ضا َٓا ِج َت ََ ٔ ٟ ٍَ ٤ذَ ٔ ٟ
ُِ

رفٗ َِ ٩إ ٔ ََّّل أَصََِ ٠ضا َو َخ َّ
یس ٓ َُؼب َِّت اَّ ٟت ِ٠بٔی َُ ٨ة ًََِ ٠ی َضا ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت کُ٩َِ ٠
َت َ َّ
اػ َت َضا أَ ََ ٣ز ِت بٔب ُ ِر َٕ ٣ة َٔ ٩ِ ٣ت ِ٠بٔی َٕ ٨ة ٓ َُلب ٔ َد ِت ث ُ َُّ ٥ػ ٍَ ٔ ٨ثَز ٔ ْ
یف تُ ِذص ُٔب َب ٌِ َف ا ُِ ٟحز ِ ٔ٪
َٔ ٨ِ ٣ضا َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اَّ ٟت ِ٠بٔی َُ ٨ة ُ٣حٔ َّْ ٤ة َ ُٔ ٔ ٟؤاز ٔا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
دبعاکلملنب بیعشنبثیل نبدعس لیقعنباخدلانب اہشبرعفہدیسہاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعزفہج یبنیلصاہلل ہیلعفملس ےس

رفاتیےہہکاؿےکرھگفاولںںیمےسبجیسکاکا اقتنؽوہاجاتوتاسیکزعتتیےکےئلتورںیتعمجوہرکیلچاجںیتافراؿےک
رھگفاےلافروخاصیہابح  رہ اجےتوتدیسہاہڈنی ںیمدہشافردفدھ المرک رحریہاکپےناک مکحدںیتی بجفہ کپاجاترھپرثدیانب ا اجات
رھپرثدی ںیمدفدھ افردہش اک رحریہڈاؽد ا اجات رھپ رفامںیتاس ںیمےساھکؤویکہکن ںیم ےنر اؽاہللےسانس ےہآپ یلصاہللہیلع
فملسرفامےتےھتدفدھافردہشالمرحریہرمضیےکدؽوکوخشرکاتےہافرر جفمغوکدفررکاتےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیلنبدعسلیقعنباخدلانباہشبرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشالپرکالعجرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دہشالپرکالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1273

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابی ٣توک ١ابوسٌیس خسری

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَخٔی ا ِس َت ِلََٙ ٠

بَ ِلُ ُ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس٘ٔطٔ ًَ َش ًّل َٓ َش َ٘ا ُظ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢إن ِّٔی َس َ٘ ِی ُت ُط ًَ َش ًّل ََٓ ٥َِ ٠یز ٔ ِز ُظ إ ٔ ََّّل ا ِست ِٔل ًَلّٗا

َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ثَ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
اس٘ٔطٔ ًَ َش ًّل َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َس َ٘ ِی ُتطُ ََٓ ٥َِ ٠یز ٔ ِز ُظ إ ٔ ََّّل ا ِست ِٔل ًَلّٗا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ت ث ُ ََّ ٥جا َئ اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓ َ٘ا َِ ٢
ک ٓ ََش َ٘ا ُظ َٓب َ َرأَ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َس َ ٚاہللُ َو ََ ٛذ َب بَ ِل ُ ٩أَخٔی َ

دمحمنبینثم ،دمحمنباشبر،انب ینثمدمحم نبرفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،ایبوتملکاوبدیعسدخری ےس رفاتیےہہکاکیآدیمےن یبنیلصاہلل
ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ریمے اھبیئ وک دتس گل ےئگ ںیہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اےس دہش الپؤ اس ےن الپ ا رھپ
آرکرعضایکںیمےناےسدہشالپ انکیلاسےکدوتسںںیمزمدیز ادیتوہیئگآپیلصاہللہیلعفملسےناےسنیترمہبتیہیرفام ا
رھپ فہ وچیھت رمہبت آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس دہش الپؤ اس ےن رعض ایک ںیم ےن الپ ا نکیل اس ےک دوتسں ںیم
ز ادیت یہ وہیت یلچ یئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا اہلل ےن چس رفام ا افر ریتے اھبیئ اک ٹیپ وھجاٹ ےہ سپ اس ےن رھپ دہش
الپ اوتفہتحصدنموہایگ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،ایبوتملکاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دہشالپرکالعجرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1274

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارہ ًبساٟوہاب ابً ٩لاء ،سٌیس ٗتازہ ،ابو٣توک٧ ١اظی ابوسٌیس خسری

اب َي ٌِىٔی ابِ ََ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا٨َّ ٟاظٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ْع َب بَ ِلُ ُ٨ط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ِس٘ٔطٔ ًَ َش ًّل ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَخٔی َ ٔ
ُط ٌِ َب َة
رمعفنبزرارہدبعاولاہبانباطعء،دیعساتقدہ،اوبوتملکان یاوبدیعس دخریرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
اکیآدیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہااسےنرعضایکریمےاھبیئاکٹیپرخابوہایگوتآپیلصاہللہیلعفملس
ےناسےساہکاےسدہشالپؤابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :رمعفنبزرارہدبعاولاہبانباطعء،دیعساتقدہ،اوبوتملکان یاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1275

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٣ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ابی نرض ٣ولی ً٤ز بً ٩بیساہلل ًا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

َ
رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٩
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َوأَب ٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َي ِشأ َ ُ ٢أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َ٣اذَا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی

اٟلاًُو َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ُ َسا َُ ٣ة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َّ
رسائ ٔی َ ١أَ ِو ًَل َی
اٟلاًُو ُ ٪رٔ ِجزْ أَ ِو ًَ َذ ْ
اب أ ُ ِر ٔس ًََ ١ل َی بَىٔی إ ٔ ِ َ

َ
َ
رف ّارا ُٔ ٨ِ ٣ط و َٗا َ ٢أَبُو
َ ٩ِ ٣ک َ َ
اِ َٗ ٪ب ََٓ ٥ِ ُٜ٠إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ بٔأ ِرقٕ ٓ ًََل َت ِ٘ َس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا َو َٗ ٍَ بٔأ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ ًََل َت ِ ُ
رخ ُجوا ٔ َ
رض ََّل یُ ِ ٔ ُ َّ
أ ِ ٨َّ ٟ
رف ْار ٔ٨ِ ٣طُ
رخ ُج ٥ِ ٜإَّٔل ٔ َ
ییحینبییحی،امکلدمحمنبدکنمرایبرضنومیلرمعنبدیبعاہللاعرمنبدعسنبایبفاقصرضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحت ااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچآپیلصاہللہیلعفملسےنر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےساطتوؿےکابرےںیمایکانسےہوتااسہمےناہکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااطتوؿاکیذعابےہےسج ینب
ارسالیئرپ ااؿولوگںرپ اجیھبایگاھتوج  مےسےلہپےھتسپبج مونسہکالفںالعہقںیماطتوؿیکفابءلیھپیکچےہوتفاہں تم
اجؤافربجاہمترےرےنہیکہگجںیمفاعقوہاجےئوتاسزنیمےساطتوؿےسرفاروہرکتمولکن۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلدمحمنبدکنمرایبرضنومیلرمعنبدیبعاہللاعرمنبدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1276

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ٗتیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ ابً ٩بساٟزحَ ٩٤قشی ابی نرض ًا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ
اسا٣ہ ب ٩زیس،

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َو َن َش َب ُط ابِ ُ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ
رض ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْقش ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اسا َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ َٓإٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ ٓ ًََل َت ِس ُخُ٠وا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا َو َٗ ٍَ
اٟلاًُو ُ ٪آیَ ُة اِّ ٟز ِجز ٔابِ َتل َی اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١بٔطٔ ّ َ ٧
َ
رفوا ُٔ ٨ِ ٣ط َص َذا َحس ُ
ٔیث ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ِّی َو ُٗت َ ِی َب َة ِ َ ٧ح ُو ُظ
بٔأ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ ًََل َت ٔ ُّ
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ انب دبعارلنمح رقیش ایب رضن اعرم نب دعس نب ایب فاقص ااسہم نب زدی ،رضحت
ااسہمریضاہللاعتٰیلہنعنب زدیےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا اطتوؿذعابیکالعتمف اشنینےہاہلل
زعفلجےناےنپدنبفںںیمےسضعبولوگںوکاسذعابںیمالتبمایکسپبج ماسابرےںیمونسوتاسہگجتمدالخوہافر
بجاہمترےرےنہیکزنیمںیمفاعقوہاجےئوتاسےساھبوگتم۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقہبیتقنبدیعس،ریغمہانبدبعارلنمحرقیشایبرضناعرمنبدعسنبایبفاقصااسہمنبزدی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1277

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ًا٣ز ب ٩سٌس  ،اسا٣ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ص َذا َّ
رسائ ٔی ََٓ ١إٔذَا
و ٪رٔ ِجزْ ُس َِّ ٠م ًَل َی َ ٩ِ ٣ک َ َ
اٟلا ًُ َ
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠أَ ِو ًَل َی بَىٔی إ ٔ ِ َ
کَ َ َ
رخ ُجوا َٔ ٨ِ ٣ضا َٔ
ا ٪بٔأ َ ِرقٕ ٓ ًََل َت ِس ُخُ٠وصَا
رف ّارا ُٔ ٨ِ ٣ط َوإٔذَا ک َ َ
ا ٪بٔأ ِرقٕ ٓ ًََل َت ِ ُ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبایفسؿ،دمحمنبدکنمراعرمنبدعسااسہمرضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اہیاطتوؿاکیذعابےہےسج مےسےلہپولوگںرپ اینبارسالیئرپطلسمایکایگبج مایسیزنیم
ںیموہوتاطتوؿےساھبےتگوہےئاسالعہقےستمولکنافرسجہگجاطتوؿوہوت مفاہںتماجؤ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبایفسؿ،دمحمنبدکنمراعرمنبدعس،ااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1278

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ًا٣ز ب ٩سٌس سٌس اب ٩ابی وٗاؾ حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَ ًََّ ٪ا َٔ ٣ز بِ ََ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
َر ُج ًّل َسأ َ ََ ٢س ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ َِّ ٩
اٟلاًُو َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أََ٧ا أ ُ ِخبٔرُ َک ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض کَاُ ٧وا َٗ ِب ََٓ ٥ِ ُٜ٠إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ ب ٔأ َ ِرقٕ ٓ ًََل
رسائ ٔی َ ١أَ ِو َ٧ا ٕ
َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو ًَ َذ ْ
اب أَ ِو رٔ ِجزْ أَ ِر َس َُ ٠ط اہللُ ًَل َی كَائ ٔ َٔ ٕة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ
رف ّارا
َت ِس ُخُ٠و َصا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا َز َخََ ٠ضا ًََِ ٠یًََ ٓ ٥ِ ُٜل َت ِ ُ
رخ ُجوا َٔ ٨ِ ٣ضا ٔ َ

دمحم نب اح م ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،رمعف نب دانیر اعرم نب دعس دعس انب ایب فاقص رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
اطتوؿ ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہی ذعاب  ا امیبری ےہ ےسج اہلل ےن ینب ارسالیئ

ےکاکیرگفہ اھچکولوگںرپوج مےسےلہپزگرےکچ اجیھباھتسپبج میسکزنیمںیماسیکاالطعونسوتاسالعہقںیمتماجؤافر
بجاطتوؿ مرپآاجےئوتاسالعہقےساھبگرکتمولکن۔
رافی  :دمحمنباح م،دمحمنبرکب،انبرججی،رمعفنبدانیراعرمنبدعسدعسانبایبفاقصرضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1279

راوی  :ابوربیٍ س٠امی ٪ب ٩زاؤز ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،ح٤از اب ٩زیس ابوبرک ب ٩ابی طبیہ سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار اب٩
جزیخ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ

اوبرعیبامیلسؿنبداؤدہبیتق نبدیعس،امحدانبزدیاوبرکب نبایبہیبشایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیرانبرججی،اؿ دفونںاانسدےس
یھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرعیبامیلسؿنبداؤدہبیتقنبدیعس،امحدانبزدیاوبرکبنبایبہیبشایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیرانبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1280

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ًا٣ز ب ٩سٌس اسا٣ہ ب ٩زیس ،حرضت اسا٣ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩زیس

َح َّسثَىٔی أَب ُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَا ٔ٣زُ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َ ِ
بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٟو َج ٍَ أَ ِو َّ
اٟش َ٘ َ ٥رٔ ِجزْ ًُ ِّذ َب بٔطٔ
ِ
َخی ٓ َََ ٩ِ ٤س ٍَ ٔ٤بٔطٔ بٔأ َ ِرقٕ ٓ ًََل َي ِ٘ َس ََِ ٠ًَ َّ٩٣یطٔ َو َ٩ِ ٣
َب ٌِ ُف اِلِ ُ َِ َٗ ٥ٔ ٣ب َ ٥ِ ُٜ٠ث ُ َّ ٥بَق ٔ َی َب ٌِ ُس بٔاِلِ َ ِر ٔ
ق ٓ ََی ِذ َص ُب ا َِّ ٤َ ٟز َة َو َیأت ٔی اِلِ ُ ِ َ

رفا ُر ُٔ ٨ِ ٣ط
َو َٗ ٍَ بٔأ َ ِرقٕ َوص َُو ب ٔ َضا َٓ ًَل یُ ِ ٔ
رخ َج َُّ ٨ط ا َِ ٔ ٟ
اوباطرہادمحنبرمعفرحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباعرمنبدعسااسہمنبزدی،رضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنعنبزدی
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی درد  ا امیبری اکی ذعاب ےہ سج ےک
ذرہعی مےسیلہپضعبوقومںوکذعابد اایگرھپہیایھبکتزنیمابح ےہیھبکالچاجاتےہافریھبکآاجاتےہسپوجیسکالعہقںیم
اس یک االطع ےنس وت فہ اس ہگج ہن اجےئ افر وج اس زنیم ںیم وموجد وہ اہجں ہی فاعق وہ اجےئ وت اس ےس اھبےتگ وہےئ فاہں ےس ہن
ےلکن۔
رافی  :اوباطرہ ادمح نب رمعف رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب اعرم نب دعس ااسہم نب زدی ،رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل
ہنعنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1281

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ًبساٟوحس اب ٩زیاز ٤ٌ٣ز ،زہزی ،یو٧ص

و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ یُوَُ ٧ص ِ َ ٧ح َو
َحسٔیثٔطٔ
اوباکلمخحدریدبعاولدحانبز ادرمعم،زرہی،ویسناسدنسےسیھبہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :اوباکلمخحدریدبعاولدحانبز ادرمعم،زرہی،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1282

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،حبیب حرضت حبیب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
وِ َٗ ٪س َو َٗ ٍَ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩حبٔیبٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ٓ ََب ََِ ٠ىٔی أَ َّ ٪ا َّٟلاًُ َ

َ
رخ ِد
بٔا ِلُٜو َٓ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩ي َشا ٕر َوَُِْرُ ُظ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َُ ٨ِ ٛت بٔأ ِرقٕ ٓ ََو َٗ ٍَ ب ٔ َضا ٓ ًََل َت ِ ُ
ک أََّ٧طُ بٔأ َ ِرقٕ ٓ ًََل َت ِس ُخَِ ٠ضا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ًَ ََّٗ ٩ِ ٤اُٟوا ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس یُ َح ِّس ُث ب ٔطٔ َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُتطُ َٓ َ٘اُٟوا َُائ ْٔب
َٔ ٨ِ ٣ضا َوإٔذَا بَ ََ َِ ٠

یت أَ َخا ُظ إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ََ ٩س ٌِ ٕس ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت أ ُ َسا ََ ٣ة یُ َح ِّس ُث َس ٌِ ّسا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
ا ٪بٔأ َ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا
اب أَ ِو َب٘ ٔ َّی ُة ًَ َذ ٕ
اض ِٔ َٗ ٩ِ ٣بَٓ ٥ِ ُٜٔ٠إٔذَا ک َ َ
اب ًُ ِّذ َب بٔطٔ أُْ َ ٧
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٟو َج ٍَ رٔ ِجزْ أَ ِو ًَ َذ ْ
َ
یب َٓ ُُِ٘ ٠ت ْٔلٔبِ َزاص َٔی ٥آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت أ ُ َسا ََ ٣ة یُ َح ِّس ُث َس ٌِ ّسا
رخ ُجوا َٔ ٨ِ ٣ضا َوإٔذَا بَ َ ٥ِ َُِٜ ٠أََّ٧طُ بٔأ ِرقٕ ٓ ًََل َت ِس ُخُ٠وصَا َٗا ََ ٢حب ٔ ْ
ٓ ًََل َت ِ ُ
رک َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َوص َُو ََّل یُ ُِ ٔ ٨
دمحم نب ینثم ،انب ایب دع ی ،ہبعش ،بیبح رضحت بیبح ےس رفاتی ےہ ہک مہ دمہنی ںیم ےھت وت ےھجم ہی ربخ یچنہپ ہک وکہف ںیم اطتوؿ
فاعقوہ اکےہوتےھجمرضحتاطعءنباسیرافراؿےکالعفہولوگںےناہکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا بج میسکہگج
 ماؾذپریوہ افرفاہںاطتوؿفاعقوہ اجےئوت مفاہںےسہن ولکنافربجےھجتیسکالعہق ےکابرےںیمربخےچنہپوتفاہںدالختم وہ
ںیم ےن اہک  م ےن ہی ابتسک ےس  ین ےہ اوہنں ےن اہک اعرم نب دعس ےس وج اےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم اؿ ےک اپسایگ وتولوگں
ےن اہک فہ وموجد ںیہن ںیہ ںیم اؿ ےک اھبیئ اربامیہ ےس الم افر اؿ ےس اس ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ریمی وموجدیگ ںیم
رضحت ااسہم ےن ہی دحثی رضحت دعس وک ایبؿ یک رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےس انس آپ یلص اہلل ہیلعفملس رفامےت ےھت ہیدرد امیبری ےہ  ا ذعاب اک ہیقب ہصح  م ےس ےلہپولوگں وک اس ےک ذرےعی ذعاب د ا ایگ
سپبجیسکالعہقںیمہی لیھپاجےئافر مفاہںوموجد وہوتاسالعہقےستماھبوگ افربجںیہمتیسکالعہقےک ابرےںیماس
یکربخےچنہپوتاسالعہقںیمتمدالخوہبیبحےناہکہکںیمےناربامیہےساہک مےنرضحتااسہموکہیدحثیرضحتدعسےس
ایبؿرکےتوہےئانسوتاوہنںےناسرپوکیئارتعاضںیہنایکاھتاوہنںےناہکاہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،ہبعش،بیبحرضحتبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1283

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہً ،لاء ،ب ٩يشار

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ فٔی أَ َّو ٔ٢
َک ٗٔؼَّ َة ًَ َلا ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ا َِ ٟحسٔیثٔ
دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش ،اطعء ،نب اسیر اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس دنس ےک اسھت اس دحثی یک ادتباء ںیم
رضحتاطعءنباسیراکہصقذموکرںیہنےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اطعء،نباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1284

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪حبیب ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،سٌس ب٣ ٩اٟک خزی٤ہ ب ٩ثابت اسا٣ہ ب ٩زیس ،حرضت
سٌس ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت خزی٤ہ ب ٩ثابت اور حرضت اسا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩زیس

اَ ٩ِ ًَ ٪حبٔیبٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو ُخزَیِ ََ ٤ة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوأ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗاُٟوا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،بیبح اربامیہ نب دعس ،دعس نب امکل زخہمی نب اثتب ااسہم نب زدی ،رضحت دعس نب امکل ریض
اہللاعتٰیلہنعرضحتزخہمینباثتبافررضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنعنبزدیےسیہیرفاتیر اؽاہللےسوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفس ؿ ،بیبح اربامیہ نب دعس ،دعس نب امکل زخہمی نب اثتب ااسہم نب زدی ،رضحت دعس نب
امکلریضاہللاعتٰیلہنعرضحتزخہمینباثتبافررضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنعنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1285

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع ،حبیب ابزاہی ٥ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ اسا٣ہ ب ٩زیس ،سٌس
حرضت ابزاہی ٥ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی

ا ٪أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َو َس ٌِ ْس َجاَ ٔ ٟشْ ِ ٔن َی َت َح َّسثَا َٔ٘ َٓ ٪اَّلَ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
َو َّٗاؾٕ َٗا َ ٢ک َ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،بیبح اربامیہ نب دعس نب ایبفاقص ااسہم نب زدی ،دعس رضحت اربامیہ نب دعس
نبایبفاقصےسرفاتیےہہکرضحتااسہمنبزدییکدحثی افردعسےھٹیبوگتفگرکرےہےھتوتاوہنںےناؿیکدحثیابمرہک
یکرطحر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدحثیابمرہکرفاتییک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،بیبحاربامیہنبدعسنبایبفاقصااسہمنبزدی،دعسرضحت اربامیہ
نبدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1286

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ خاٟس طیبا نی حبیب ب ٩ابی ثابت ابزاہی ٥ب ٩سٌس ب٣ ٩اٟک حرضت ابزاہی ٥ب ٩سٌس ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی َّ
یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
اٟلح َ
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
فبہنبہیقباخدلابیشینبیبحنبایباثتباربامیہنبدعسنبامکلرضحتاربامیہنبدعسنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےساےنپ
فادلےکفاہطسےسیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہیدحثیابمرہکایسرطحرفاتییکےہ۔
رافی  :فبہنبہیقباخدلابیشینبیبحنبایباثتباربامیہنبدعسنبامکلرضحتاربامیہنبدعسنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1287

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم٣ ،اٟک ب ٩طہاب ًبساٟح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩زیس ب ٩خلاب ًبساہلل بً ٩بساہلل ب ٩حارث
اب٧ ٩وٓ ١ابً ٩باض ً٤ز ب ٩خلاب رضی اہلل ً٨ہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٩
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
یِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

اب ََخ َد إلٔ َی َّ
اٟظأ ٦
اب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا َِ ٟد َّل ٔ
ض أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ َ
 ١اِلِ َ ِج َ٨از ٔأَبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ َوأَ ِػ َحابُطُ َٓأ َ ِخبَرُو ُظ أَ َّ ٪ا َِ ٟوبَا َئ َٗ ِس َو َٗ ٍَ ب ٔ َّ
اٟظاَٗ ٔ ٦ا َ ٢ابِ ُ٩
رسَْ ََ ٔ ٟ٘یطُ أَصِ ُ
َحًَّی إٔذَا ک َ َ
ا ٪بٔ َ ِ
َاس َتظَ َارص َُِ ٥وأَ ِخب َ َرص ُِ ٥أَ َّ ٪ا َِ ٟوبَا َئ َٗ ِس َو َٗ ٍَ ب ٔ َّ
اٟظآَ ٔ ٦ا ِخ َت َُٔ ٠وا
ض َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ا ِز َُ لٔی ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ًَبَّا ٕ
ی ٩اِلِ َ َّوَ ْٟٔن ٓ ََس ًَ ِوتُ ُض ِِ ٓ ٥

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َخ ِج َت ِٔلَ ِ٣ز ٕ َو ََّل َ َ ٧زی أَ َِ ٪ت ِز ٔج ٍَ ًَ ُِ ٨ط َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٌَ ٣َ ٥
ک َب٘ ٔ َّی ُة ا٨َّ ٟا ٔ
ض َوأَ ِػ َح ُ
َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِِ َٗ ٥س َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَّلَ َ َ ٧زی أَ ُِ ٪ت ِ٘ ٔس َُ ٣ض ًَِ ٥ل َی َص َذا ا َِ ٟوبَا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َِ ٢ار َت ٔٔ ٌُوا ًَىِّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِز َُ لٔی اِلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََس ًَ ِوتُ ُض َِٟ ٥طُ
ا ٪صَاصُ َ٨ا ٔ٩ِ ٣
َاس َتظَ َارص ََُِ ٓ ٥ش َُٜ٠وا َسبٔی َ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩وا ِخ َت َُٔ ٠وا کَا ِخت ًَٔلٓ ٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َِ ٢ار َت ٔٔ ٌُوا ًَىِّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِز َُ لٔی َ ٩ِ ٣ک َ َ
ٓ ِ

ض َو ََّل ُت ِ٘ ٔس َُ ٣ض ِ٥
ٕ ًََِ ٠یطٔ َر ُج ًَل َٔ٘ َٓ ٪اُٟوا َ َ ٧زی أَ َِ ٪ت ِز ٔج ٍَ بٔا٨َّ ٟا ٔ
َقیِ ٕع َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ضا ٔج َزة ٔ ا ِِ َٔ ٟتحٔ ٓ ََس ًَ ِوتُ ُض َِ ٥َِ ٠َٓ ٥ی ِد َتِ ٔ ٠
َِ ٣ظ َی َد ٔة ُ َ
ض إنِّٔی ُِ ٣ؼب ٔ ْح ًَل َی هَ ِضز َٕٓأ َ ِػب ٔ ُحوا ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح أَ َٔ
رف ّارا َٔ َٗ ٩ِ ٣سرٔ
ًَل َی َص َذا ا َِ ٟوبَا ٔ
ئ َٓ َ٨ا َزی ًُ َ٤زُ فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ک
رف َٔ َٗ ٩ِ ٣سرٔ اہللٔ إلٔ َی َٗ َسرٔ اہللٔ أَ َرأَیِ َت َِ ٟو کَاِ َ ٧ت ََ ٟ
اہللٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َِ ٟو َُِْرُ َک َٗاََ ٟضا یَا أَبَا ًُب َ ِی َس َة َوک َ َ
رک ُظ خ ًَٔل َٓطُ َن ٌَ َِ ٥ن ٔ ُّ
ا٤َ ًُ ٪زُ یَ ِ َ
َخی َج ِسبَ ْة أََِ ٟی َص إ ٔ َِ ٪ر ًَ ِی َت ا َِ ٟد ِؼ َب َة َر ًَ ِی َت َضا بٔ َ٘ َسرٔ اہللٔ َوإ ٔ ِ٪
إٔب ٔ ََْ ٓ ١ض َب َل ِت َواز ٔ ّیا َُ ٟط ًُ ِس َو َتا ٔ ٪إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َخ ِؼ َب ْة َواِلِ ُ ِ َ

َر ًَ ِی َت ا َِ ٟح ِسبَ َة َر ًَ ِی َت َضا بٔ َ٘ َسرٔ اہللٔ َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اَ ٣ُ ٪ت َِ ِّی ّبا فٔی َب ٌِ ٔف َحا َجتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی
ٖ َوک َ َ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ًٔ٤ِّ ٠ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ بٔأ َ ِرقٕ ٓ ًََل َت ِ٘ َس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا َو َٗ ٍَ بٔأ َ ِرقٕ
رخ ُجوا ٔرف ّارا ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ َٓ ٢حَ ٔ٤س اہللَ ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ ُ
َ
َص َٖ
اب ث َّ ٥ا ِن َ َ
َوأْمُتْن ب ٔ َضا ٓ ًََل َت ِ ُ َ
ییحینب ییحی یمیمت ،امکلنباہشبدبعادیمحل نبدبعارلنمح نبزدینب اطخبدبعاہللنب دبعاہللنباحرثانبونلف انبابعس رمع
نب اطخب ریض اہلل ہنع رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اشؾ یک رطػ ےلچ بج
اقمؾرسغےچنہپوترکشلفاولں ںیمےسرضحت دیبعہنبرجاحےنرضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعوکربخدیہکاشؾںیمفابءلیھپیکچ
ےہانبرمعےنایبؿایکہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکریمےاپساہمرجنیافنیلوکالبؤںیماؿوکالبال اآپےناؿےس
وشمرہایکافراںیہنربخدیہکاشؾںیمفابءلیھپیکچ ےہسپاوہنںےناالتخػایکاؿںیمےسضعبےناہکآپسجاکؾےکےئل
 لکےکچںیہامہراایخؽےہہکآپفاسپہنوہںافرضعبےناہکآپےکاسھتضعبدقتمنیمافرر اؽاہللےکاحصہبںیہامہرے
ایخؽ ںیم آپ اک اںیہن اس فاب یک رطػ ےل اجان انمبس ںیہن آپ ےن اہک ااھچ  م اجؤ رھپ اہک ریمے اپس ااصنر وک البؤ ںیم ےن آپ
ےک ےئل اںیہن الب ا آپ ےن اؿ ےس وشمرہ ایک وت فہ یھب اہمرجنی ےک راہتس رپ ےلچ افر اؿ ےک االتخػ یک رطػ اوہنں ےن یھب
االتخػایکآپےناہکریمےاپسےسرشتفیےلاجںیئرھپآپےناہکریمےاپساہمرجنیحتفہکمےسرقیشیولوگںوکالؤںیم

اؿوکالبایلاؿںیمےسدفآدویمںےنیھباالتخػہنایکبسرضحاتےناہکہکامہراایخؽےہہکآپولوگںےکاسھتفاسپےلچ
اجںیئافراؿوکاسفابءںیمہنےلاجںیئرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنولوگںںیماالعؿرکد اہکںیم اارییکاحتلںیمحبص
رکےن فاال وہں سپ ولگ یھب  اار وہ ےئگ وت اوبدیبعہ نب رجاح ےن اہک ایک  م اہلل یک دقتری ےس رفار وہ رےہ وہ رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےناہکاےاوبدیبعہاکشہیابتےنہکفاالآپےک ااوکیئافروہاتافررضحترمعاؿےساالتخػرکےنوکدنسپہنرکےت
ےھتاہکاہںمہاہلل یک دقتری ےساہللیکدقتری یہیک رطػ اجرےہںیہآپ اکایکایخؽ ےہہکارگآپ ےکاپس افٹنوہں افرآپ
ایسی فادی ںیم ارتںی سج یک دف اھگایٹں وہں اؿ ںیم ےس اکی رسزبس افر دفرسی کشخ افر فریاؿ ف رجنب ارگ آپ اںیہن رس زبس
فاشداب فادی ںیم رچاںیئ وت ایک ہی اہلل یک دقت ری ےس ہن وہاگ افر ارگ اںیہن رجنب ف فریاؿ ںیم رچاںیئ وت ایک ہی یھب دقتری ایہل ےس ہن وہاگ
اےنت ںیم رضحت دبعارلنمح نب توػ یھب آےئگ وج ہک اینپ یسک رضفرت یک فہج ےس وموجد ہن ےھت اوہنں ےن اہک ریمے اپس اس
ابرےںیمملعےہںیمےنر اؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتےھتبج میسکالعہقےکابرےںیماساالطعوکونسوت
فاہںتماجؤافربجہییسکالعہقںیملیھپاجےئافر مفاہںوموجدوہوتاسےسرفاراایتخررکےتوہےئتمولکنانبابعسےن
اہکرھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبےناہللیکدمحایبؿیکافرولٹےئگ۔
رافی  :ییحی نبییحی یمیمت ،امکل نباہشب دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرثانب ونلف انب
ابعسرمعنباطخبریضاہللہنعرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1288

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٣ ،اٟک ٤ٌ٣ز

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا ََ ٢و َٗا َُ َٟ ٢ط أَي ِّـا أَ َرأَیِ َت أَُ َّ ٧ط َِ ٟو َرع َی
َرس إٔذّا َٗا َََ ٓ ٢ش َار َحًَّی أَتَی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ا ِٔ ٤َ ٟح ُّ ١أَ ِو َٗا ََ ٢ص َذا
ا َِ ٟح ِسبَ َة َو َت َز َک ا َِ ٟد ِؼ َب َة أَ َُ ٨ِ ٛت ُِّ ٌَ ٣حزَ ُظ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َِ ٔ ٓ ٢
ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ ُ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امکل رمعم ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ

رفؼہیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحتاوبدیبعہےساہکارگوکیئآدیمرسزبسفاشدابفادیوھچڑرککشخافرےب
آبفایگہفادیںیماےنپاجونر رچاےئوت ایک ماےسوصقرفاروصتررکفےگاوہنںےن اہک یاہں رضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنع ےن
اہکسبولچآپےلچبجدمہنیآایگوتآپےناہکیہی ماؾاگہےہ ااہکیہیزنمؽےہاؿاشءاہللاعتیل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعفدبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امکلرمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1289

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاص ٔز ٔ َو َ ِ
َٗا َ ٢إ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ ُط َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ دنس ںیم رفؼ ےہ ہک اس ںیم
اوہنںےندبعاہللنباحرثےسایبؿیکےہافردبعاہللنبدبعاہللنباحرثذرکایک۔
رافی  :اوباطرہرحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1290

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ًبساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ ً٤ز حرضت ًبساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩ربٔی ٌَ َة أَ ََّ ٤ًُ ٪ز ََخ َد إلٔ َی َّ
َ
اٟظأ ٦
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ َ
و َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َرسَْ بَ َُ َِ ٠ط أَ َّ ٪ا َِ ٟوبَا َئ َٗ ِس َو َٗ ٍَ ب ٔ َّ
اٟظآَ ٔ ٦أ َ ِخب َ َر ُظ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ
َ
َ
رخ ُجوا َٔ
اب
رف ّارا ُٔ ٨ِ ٣ط ََ
رف َج ٍَ ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َٗا َ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ بٔأ ِرقٕ ٓ ًََل َت ِ٘ َس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا َو َٗ ٍَ بٔأ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ ًََل َت ِ ُ

ض َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ
رسَْ َو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َص َٖ بٔا٨َّ ٟا ٔ
ِٔ َ ٩ِ ٣
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِن َ َ
ییحی نب ییحی ،امکل انباہشب دبعاہلل نب اعرم نب رہعیبرمع رضحت دبعاہلل نب اعرم نبرہعیب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاشؾیکرطػرفاہنوہےئبجآپاقمؾرسغےچنہپوتاؿوکہیربخیچنہپہکاشؾںیمفابءلیھپیکچےہ
رضحت دبعارلنمحنبتوػےناںیہنربخدیہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج میسکالعہقںیمفابءیکربخونسوتفاہں
تماجؤافربجفابیسکالعہقںیماہمتریوموجدیگںیملیھپاجےئوتفابءےسرفاراایتخررکےتوہےئفاہںےستمولکنوترضحت
رمعریضاہللاعتٰیل ہنعنباطخباقمؾرسغےسفاسپولٹآےئرضحتاسملنبدبعاہللےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےنرضحتدبعارلنمحیکاسدحثییکفہجےسولوگںوکفاسپولاٹ ا۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانباہشبدبعاہللنباعرمنبرہعیبرمعرضحتدبعاہللنباعرمنبرہعیبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اطتوؿدبافیلافراہکتنفریغہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1291

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،ابوكاہز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہً ،بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب
اٟلاصٔز ٔ َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َّ
َّ
رف َو ََّل
َٓ َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح ْٔ َن َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َو ََّل َػ َ َ
َ
ْعابٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََ٤ا بَا ُِ ٢اْلٔب ٔ َٔ ١تُٜو ُ ٪فٔی اَّ ٟز َِٛ ١ٔ ٣أََ َّ ٧ضا ِّ
َٔ ٓ ١یضا
اٟو َبا ُئ ٓ ََیحٔی ُئ ا َِ ٟبٌْٔرُ اِلِ َ ِج َز ُب ٓ ََی ِس ُخ ُ
َصا ََ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ ٌّ
َٓ ُی ِحزٔب ُ َضا ک ُ ََّ ٠ضا َٗا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَ ًِ َسی اِلِ َ َّو َ٢
اوباطرہ ،رحہلم ،اوباطرہ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک بج ر اؽ اہلل ےن رفام ا رمض ےک دعتمی وہےن افر رفص یک وحنتس افر اہہم یک وکیئ تقیقح ںیہن وت اکی داہییت ےن رعض ایک
اےاہلل ےکر اؽایکفہجےہہکافٹنرتیںیمرہونںیکرطحاصػوہےتںیہرھپاؿںیموکیئاخرشزدہافٹنآاتےہوجاؿ
افوٹنںوکیھباخرشزدہرکداتیےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےلہپافٹنوکامیبریاگلےنفاالوکؿےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےک...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1292

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حش ٩ح٠وانی يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب س٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت
ابوہزیزہ

وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وَُِْرُ ُظ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ًَ ِس َوی َو ََّل
ٔط َض ٕ

َ
ْعاب ٔ ٌّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص
كْٔ َ َر َة َو ََّل َػ َ َ
رف َو ََّل َصا ََ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ

دمحم نب اح م ،نسح ولحاین وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللےنرفام ارمضےکدعتمیوہےنےکوکیئالصںیہنافرہندبوگشینرفصافر اولیکوحنتس یکوکیئالص ےہاکیارعایب
ےنرعضایکاےاہللےکر اؽابح دحثیزگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،نسحولحاینوقعیبانباربامیہنبدعساوباصحلانباہشبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1293

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،س٨ا ٪اب ٩ابی س٨ا ٪زولی ابوہزیزہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ُٔ ٩ِ ًَ ٪ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ٔس َ٨ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ٪
َّ
َّ
َ
ُّ َ َ
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو َػإ ٔ ٟح
ْعاب ٔ ٌّی ٓ ََذ َ َ
اٟس َؤل ٔ ُّی أ َّ ٪أبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َٓ َ٘ َا ٦أ ِ َ

َو ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
یس ابِ ٔ ٩أ ُ ِختٔ ٔ٤َ٧ز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ًَ ِس َوی َو ََّل
اٟشائ ُٔب بِ ُ ٩یَز ٔ َ
رف َو ََّل َصا ََ ٣ة
َػ َ َ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،انسؿ انب ایب انسؿ دفیل اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارمضدعتمیںیہنوہاتاکیداہییتےنرعضایکابح دحثیزگریکچاسبئیک
رفاتیںیمےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارمضےکدعتمیوہےنرفصافراہہمیکوکیئتقیقحںیہن۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،انسؿانبایبانسؿدفیلاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1294

راوی  :ابو كاہز رح٠٣ہ اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ

رح َُ ٠َ ٣ة َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ٩
أِ ٔ٠ٟى َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ًَ ِس َوی َویُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّسث ُ ُض َ٤ا ک ٔ ِ٠ت َ ِیض ٔ َ٤ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یُورٔ ُز ُ٤ِ ٣ز ٔ ْق ًَل َی ُٔ ٣ؼ ٕٓح َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ک َ َ
ک ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ ََّل ًَ ِس َوی َوأَ َٗ َاًَ ٦ل َی أَ ََِّ ٪ل یُورٔزُ ُ٤ِ ٣ز ٔ ْق ًَل َی ُٔ ٣ؼ ٕٓح َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػ ََ ٤ت أَبُو ص َُزیِ َز َة بَ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

آَخ َٗ ِس َس ََّ ٜت ًَ ُِ ٨ط
بِ ُ ٩أَبٔی ذُبَ ٕ
اب َوص َُو ابِ ُ ٥ِّ ًَ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗ ِس ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس ََ ٌُ ٤
ک یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة تُ َح ِّسث ُ َ٨ا ََ ٍَ ٣ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َحسٔی ّثا َ َ
ک َو َٗا َََّ ٢ل یُورٔزُ ُ٤ِ ٣ز ٔ ْق ًَل َی
َُ ٨ِ ٛت َت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ ًَ ِس َوی َٓأبََی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ َِ ٪ي ٌِز ٔ َٖ ذََ ٔ ٟ
ک َحًَّی َُـ َ َ
رفكَ َ ٩بٔا َِ ٟح َب ٔظ َّی ٔة َٓ َ٘ا ََ ٠ِ ٔ ٟ ٢حار ٔٔث أَ َت ِسرٔی َ٣اذَا ُُِٗ ٠ت َٗا َََّ ٢ل َٗا َ٢
ُٔ ٣ؼ ٕٓح ٓ ََ٤ا َرآ ُظ ا َِ ٟحار ُٔث فٔی ذََ ٔ ٟ
ٔب أبُو ص َُزیِ َز َة َ َ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّسث ُ َ٨ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل
أَبُو ص َُزیِ َز َة ُُِٗ ٠ت أَبَ ِی ُت َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو٤ِ ٌََ ٟزٔی َِ َ٘ ٟس ک َ َ
َخ
ًَ ِس َوی ٓ ًََل أَ ِزرٔی أَٔ َ ٧س َی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ِو َن َش َذ أَ َح ُس ا ِِ َ٘ ٟو َٔ ِ ْٟن ِاْل َ َ

اوب اطرہ رحہلم انب فبہ ،ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح نب
توػ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمض دعتمی ںیہن وہات افر ہی دحثی رفاتیرکےت ںیہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمضی وک دنترتس ےک اپس ہن ال ا اجےئ اوبہملس ےن اہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ
دفونں دحوثیں وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ےھت رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےکوقؽرمضدعتمیںیہنوہاتےساسےکدعباخومیشاایتخررکیلافراسدحثیرپہکرمضیوکدنترتسےکاپسہنال ا

اجےئرپاقمئرےہاحرثنبایبذاہبےناہکاےاوبرہریہںیمےنآپےسانسہکآپاسدحثیےکاسھتاکیدفرسیدحثی
رفاتی رکےت ےھت آپ ےتہک ےھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمض دعتمی ںیہن وہات وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےن اس دحثی ےک اجےنن ےس ااکنر رکد ا افر اہک رمضی وک دنترتس ےک اپس ہن ال ا اجےئ احرث اس ابت رپ نئمطم ہن
وہےئ اہیں کت ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انراض وہ ےئگ افر یشبح زابؿ ںیم اںیہن ھچک اہک رھپ احرث ےس اہک ایک  م
اجےتنوہںیمےنایکاہکاھتاوہنںےناہکںیہن اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکںیمےناہکےہہکےھجمااکنرےہاوبہملسےناہکےھجم
اینپ زدنیگ یک مسق ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع مہ ےس دحثی رفاتی رکےت ےھتہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رمض دعتمی
ںیہن وہات ںیم ںیہن اجاتن ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت ٰیل ہنع وھبؽ ےکچ ںیہ  ا اؿ دفونں وقولں ںیم ےس اکی ےن دفرسے وک
وسنمخرکد ا۔
رافی  :اوباطرہرحہلمانبفبہ،ویسنانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحنبتوػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1295

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حش ٩ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس ًبس يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪ابِ َ٩
وب َي ٌَِ ُ٨
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَىٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث أَ َّ٪
إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک ََّل یُورٔ ُز ا ِ٤ِ ٤ُ ٟز ٔ ُق ًَل َی ا ِٔ ٤ُ ٟؼ ِّح بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ ًَ ِس َوی َویُ َح ِّس ُث َ ٍَ ٣ذََ ٔ ٟ

دمحمنباح م،نسحولحایندبعنبدیمحدبعوقعیبانباربامیہ،دعساوباصحلانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا وکیئ رمض دعتمی ںیہن وہات افر فہاس ےک اسھت ہی دحثی
یھبرفاتیرکےتےھترمضیوکدنترتسےکاپسہنال ااجےئ۔
رافی  :دمحم نب اح م ،نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ ،دعس اوباصحل انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت
اوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1296

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی

َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1297

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ
َّ
رف
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ ًَ ِس َوی َو ََّل صَا ََ ٣ة َو ََّل ِ َ ٧و َئ َو ََّل َػ َ َ

ییحی نب اویب ،ہبیتق نب رجح اامسلیع انبرفعجالعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہللےن رفام ا وکیئ
رمضدعتمیںیہنوہاتافرہناولںیموحنتسےہافرہناتسرےیکوکیئالصےہافرہنرفصیکوحنتسیکوکیئاینبدےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبرجحالیعمسانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1298

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص زہْر ابوزبْر ،جابز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َو ََّل كْٔ َ َر َة َو ََّل ُُو َ٢

ادمحنبویسنزریہاوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےناراشدرفام ارمضےکدعتمیوہےن,دبوگشینافروغؽیکوکیئتقیقحفالصںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنبویسنزریہاوبزریب،اجرب،ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1299

راوی ً :بساہلل ب ٩ہاط ٥ب ٩حیا ٪بہز یزیس ابوزبْر ،جابز،

َّاَ ٪ح َّسث َ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو اُّ ٟت ِشتَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩صَا ٔط ٔ ٥بِ َٔ ٩حی َ
َّ
َّ
رف
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َو ََّل ُُو ََ ٢و ََّل َػ َ َ
دبعاہللنباہمشنبایحؿزہبسیدیاوبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
اراشدرفام ارمضےکدعتمیوہےن،وغؽافررفصیکوکیئتقیقحںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنباہمشنبایحؿزہبسیدیاوبزریب،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
رمضےکدعتمیوہےندبوگشیناہہمرفصاتسرےافروغؽفریغہیکوکیئتقیقحہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1300

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ

َّ
َّ
َرس َُ ٟض ِِ َٗ ٥و َُ ٟط
رف َو ََّل ُُو ََ ٢و َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا اٟزُّبَْ ِر ٔ َی ِذ ُ ُ
َک أَ ََّ ٪جاب ٔ ّزا ٓ َّ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل ًَ ِس َوی َوَّلَ َػ َ َ
َرس ا ُِِ ٟو ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو
ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
رف ا َِ ٟب ِل َُٔ٘ٓ ٩ی ََ ٔ ٟ ١حابٔز ٕ َِ ٛی َ
اب ا َِ ٟب ِل َٔٗ ٩ا ََ ٢وُ ٥َِ ٟئ ِّ ِ
رف َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔاٟؼَّ َ ُ
َو ََّل َػ َ َ
ا ٪يُ َ٘ا َُ ٢ز َو ُّ
اٟزُّبَْ ِر ٔ َص ٔذظ ٔا ُِِ ٟو َُّ ٢أًٟی َت َِ َّو ُ٢

دمحم نب اح م ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےس انس آپ یلص

اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت رمض ےک دعتمی وہےن ،رفص افر وغؽ یک وکیئ تقیقح ںیہن اوبزریب ےتہک ںیہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےن اںیہن رفص یک ریسفت ہی ایبؿ یک ہک رفص ےس رماد ٹیپ ےہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ٹیپ اک ایک بلطم
اوہنں ےن اہک ٹیپ ےک ڑیکفں وک رفص اہک اجات اھت افر اوہنں ےن وغؽ یک ریسفت ںیہن اتبیئ اوب زریب ےن اہک وغؽ ےس رماد فہ ےہ وج
اسمرففںوکراہتسےساکٹھبداتیےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،رفحنبابعدہ،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1301

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل كْٔ َ َر َة َو َخِْرُ َصا ا َِٟٔأ ِ ُٔٗ ٢ی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا ا َِٟٔأ ِ َُٗ ٢ا َ ٢ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة
اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة َي ِش ََ ٌُ ٤ضا أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص
اہللہیلعفملسےس انسآپیلص اہللہیلعفملسرفامےتےھتدب وگشینیکوکیئ تقیقحںیہن افر کینوگشؿافؽےہ رعض ایکایگاےاہلل

ےکر اؽکینوگشؿایکےہرفام اایھچابتےسج مںیمےسوکیئےنس۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1302

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یثً٘ ،ی ١ب ٩خاٟس ًبساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َوفٔی َحسٔیثٔ ًُ َ٘ ِی ٕ٩ِ ًَ ١
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت َوفٔی َحسٔیثٔ ُط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َٗا َ٢

َْ ٤َ ٌِ ٣ز
دبعاکلمل نب بیعش نبثیل ،لیقع نب اخدل دبعاہلل نب دبعارلنمحداریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،اؿاانسد ےس یھب ہی دحثی ایس
رطحرمفیےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقعنباخدلدبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1303

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ہ٤ا ٦ب ٩یحٌی ٗتازہ ،ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ ًَ ِس َوی
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َو ََّل كْٔ َ َر َة َوي ٌُِحٔبُىٔی ا َِٟٔأ ِ ُ ٢ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ا َِ ٟح َش َُ ٨ة ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة َّ
اٟلی َِّب ُة
دہاب نب اخ دل امہؾ نب ییحی اتقدہ ،اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
وکیئرمضدعتمیںیہنوہاتافرہندبوگشینیکوکیئتقیقحےہاہتبلافؽینعیایھچابتافردمعہوگتفگےھجمدنسپےہ۔
رافی  :دہابنباخدلامہؾنبییحیاتقدہ،اسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1304

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ًَ ِس َوی َو ََّل كْٔ َ َر َة َوي ٌُِحٔبُىٔی ا َِٟٔأ ِ َُٗ ٢ا َٔٗ ٢ی ََ ١و َ٣ا ا َِٟٔأ ِ َُٗ ٢ا َ ٢ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة

َّ
اٟلی َِّب ُة

دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اوکیئرمضدعتمیںیہنوہاتافرہندب وگشینیکوکیئالصےہ افر ےھجمکینوگشیندنسپےہرعض ایکایگافؽایک
ےہاراشدرفام ااپزیکہافردمعہابت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1305

راوی  :ححاد ب ٩طاْعٌ٣ ،لی ب ٩اسس ًبساٌٟزیز ب٣ ٩دتار یحٌی بً ٩تی٣ ٙح٤س ب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزة

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ٔیَ ٙح َّسثَ َ٨ا
اْع َح َّسثَىٔی ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩د َتا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ًَُ ٩ت ٕ
اٟظ ٔ ٔ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َو ََّل كْٔ َ َر َة َوأُح ُّٔب ا َِٟٔأ ِ َ ٢اٟؼَّ أٟحَ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سْٔر ٔ َ

اجحج نب اشرع ،معلی نب ادس دبعازعلسی نب اتخمر ییحی نب قیتع دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےناراشدرفام اہنوکیئرمضدعتمیوہاتےہہندبوگشینیکالصےہافرےھجمکینافؽدنسپےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،معلینبادسدبعازعلسینباتخمرییحینبقیتعدمحمنبریسنیرضحتاوبرہریة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1306

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ب ٩حشا٣ ٪ح٤س ب ٩سْری ٩ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّشا َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔرٔی َ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َو ََّل َصا ََ ٣ة َوَّلَ كْٔ َ َر َة َوأُح ُّٔب ا َِٟٔأ ِ َ ٢اٟؼَّ أٟحَ
زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿدمحمنبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اوکیئرمضدعتمیںیہنوہاتافرہناولافردبوگشینیکوکیئالصےہافرںیمکینافؽوکدنسپرکاتوہں۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿدمحمنبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1307

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ٣اٟک ب ٩ا٧ص ،یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ح٤زہ ساً ٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اَ ُ ٔ ٟ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
ک بِ ُ ٩إٔ َ ٧ص ح و َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اب ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة َو َسا ٥ٕ ٔ ٟابِى َِی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی َّ
ض
ُّ
رف ٔ
اٟسارٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا َِ َ ٟ

دبعاہللنب ہملسم نببنعق امکلنباسن،ییحی نبییحی ،امکلانباہشبزمحہ اسملدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھگتورتافروھگڑےںیموحنتسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامکلنباسن،ییحینبییحی،امکلانباہشبزمحہاسملدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1308

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ح٤زہ ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩زً ،بساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
اب ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة َو َسا ٥ٕ ٔ ٟابِى َِی ًَ ِب ٔس
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی ثَ ًَلثَةٕ
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ًَ ِس َوی َو ََّل كْٔ َ َر َة َوإٔ٤َ َّ ٧ا ُّ

ض َو َّ
اٟسارٔ
رف ٔ
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا َِ َ ٟ
اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،زمحہ ،اسمل ،انب رمع ،دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناراشدرفام اوکیئرمض دعتمیںیہنوہات افرہندب وگشینیکوکیئتقیقح ےہافر وحنتسنیت ںیم وہ
یتکسےہتورتوھگڑاافراکمؿ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،زمحہ،اسمل،انبرمع،دبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1309

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زہزی ،سا ٥ٟح٤زہ ًبساہلل یحٌی ب ٩یحٌی٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ،٪زہزی ،سا٥ٟ
يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب سا ٥ٟح٤زہ اب٤ً ٩ز اب٤ً ٩زًبسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ب ٩سٌس ً٘ی ١ب٩
خاٟس یحٌی ب ٩یحٌی ،برش بٔ٣ ٩ـً ١بساٟزح ٩٤زرامی اب

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟو َح ِ٤زَ َة ابِى َِی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
رح ٕب ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اب ًَ َِ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟو َح ِ٤زَ َة ابِى َِی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس
ٔط َض ٕ
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسثَ َ٨اظ یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ
اٟظ ِؤ ٔ ٦بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ََّل
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُّ

یس
َک أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥فٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ا ِِ ٌَ ٟس َوی َواِّ ٟلْ َ َر َة َُِْرُ یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یَ ِذ ُ ُ

انب ایب رمع ایفسؿ ،زرہی ،اسمل زمحہ دبعاہلل ییحی نب ییحی ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل وقعیب نب اربامیہ ،دعس
اوباصحل انب اہشب اسمل زمحہ انب رمع انب رمعدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،نب دعس لیقع نب اخدل ییحی نب ییحی ،رشب نب لضفم
دبعارلنمحدرایماوبامیؿبیعشزرہی،اسملاؿھچاانسدےسیھبرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکوکیئرمض

دعتمیںیہنوہاتافردبوگشینیکوکیئتقیقحںیہن۔
رافی  :انب ایب رمع ایفسؿ ،زرہی ،اسمل زمحہ دبعاہلل ییحی نب ییحی ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل وقعیب نب اربامیہ،
دعس اوباصحل انب اہشب اسمل زمحہ انب رمع انب رمعدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،نب دعس لیقع نب اخدل ییحی نب ییحی ،رشب نب لضفم
دبعارلنمحدرایماب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1310

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح٣ ٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ُظ
ض َوا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ َو َّ
اٟسارٔ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪یُّ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜ
رف ٔ
اٟظ ِؤَ ٔ ٦ط ِی ْئ َح ٌَّٓ ٙف ٔی ا َِ َ ٟ
ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمع نب دمحم نب زدی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتییکےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگوحنتساکیسکزیچںیموہاناثتبوہاتوتفہوھگڑےتورتافراکمؿںیموہیت۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکحدمحمنبرفعج،ہبعش،رمعنبدمحمنبزدیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1311

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ب ٩روح بً ٩بازہ ،طٌبہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ح ٌّٙ
و َح َّسثَىٔی صَ ُ
اہرفؿنبدبعاہللنبرفحنبابعدہ،ہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسںیمقحاکظفلرمفیںیہن۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللنبرفحنبابعدہ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ

دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1312

راوی  :ابوبرک ب ٩اسحا ٚاب ٩ابی ٣زی ٥س٠امی ٪ب ٩بًلً ٢تبہ ب٣ ٩ش ٥٠ح٤زہ ب ٩اب٤ً ٩زحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢ح َّسثَىٔی ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ض َوا ِِ ٤َ ٟش ََ ٩ٔ ٜوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
اُّ ٪
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
رف ٔ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی َط ِی ٕئ َٓف ٔی ا َِ َ ٟ
اوبرکب نب ااحسؼ انب ایب رممی امیلسؿ نب البؽ ہبتع نب ملسم زمحہ نب انبرمعرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگیسکزیچںیموحنتسوہیتوتفہوھگڑےاکمؿافرتورتںیموہیت۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼانبایبرممیامیلسؿنبالبؽہبتعنبملسمزمحہنبانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1313

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ٣اٟک ابی حاز ٦سہ ١ب ٩سٌس حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

اٟظ ِؤ َ٦
ض َوا ِِ ٤َ ٟش ََ ٩ٔ ٜي ٌِىٔی ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ
رف ٔ
آَ ٪ف ٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا َِ َ ٟ

دبعاہللنبہملسمنببنعق امکلایباحزؾلہسنبدعسرضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اارگوحنتسوہیتوتفہتورتوھگڑےافراکمؿںیموہیت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامکلایباحزؾلہسنبدعسرضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1314

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہٓ ،ـ ١ب ٩زْٛن ہظا ٦ب ٩سٌس ابی حاز ٦سہ ١ب ٩سٌس

 ١بِ ُُ ٩ز َٕ ِ ْٛن َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ

أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیکاشہؾنبدعسایباحزؾلہسنبدعساسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیکاشہؾنبدعسایباحزؾلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
دبوگشینکینافؽافرنجزیچفںںیموحنتسےہاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1315

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩حارث اب ٩جزیخ ،ابو زبْر ،جابز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا
ض
یُ ِدبٔرُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
رف ٔ
ا ٪فٔی َط ِی ٕئ َٓف ٔی اَّ ٟزبِ ٍٔ َوا َِ ٟدازَٔ ٔ ٦وا َِ َ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب احرث انب رججی ،اوب زریب ،اجرب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اارگیسکزیچںیموحنتسوہیتوتفہاکمؿاخدؾافروھگڑےںیموہیت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنباحرثانبرججی،اوبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1316

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ ابً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ٌ٣اویہ ب ٩ح ٥ٜسِ٠م

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َِم َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ُ ُّ ٣ورا ُ٨َّ ٛا َن ِؼ ََ ٌُ ٨ضا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ُ٨َّ ٛا َ٧أتِ ٔی
اٟشِّ ٔ ٠
ٖ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َُّ ٥ٔ ٜ
َّاَٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ت َلَّْرُ َٗا َ ٢ذَا َک َط ِی ْئ َیحٔ ُس ُظ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َن ِٔ ٔشطٔ ٓ ًََل َي ُؼ َّس٥ِ َُّٜ٧
َّاَٗ ٪ا ًَََ ٓ ٢ل َتأِتُوا ا ِلُٜض َ
ا ِلُٜض َ

اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب اوبہملس انب دبعارلنمح نب توػ اعمفہی نب مکح یملس رضحت اعمفہی ریض اہلل
اعتٰیل ہنع نب مکح یملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایسی تہب اسری ابںیت ںیہ ںیہنج مہ زامہن اجتیلہ
ںیم رس ااجنؾدےتی ےھت مہ اکونہں ےکاپس اجےت ےھتآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا  م اکونہں ےکاپس تم اجؤںیم ےن رعض
ایکمہدبافیلایلرکےتےھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیفہزیچےہےسج مںیمےسوکیئاےنپدؽںیموسحمسرکاتےہہیایخؽآان
ںیہمتیسکاکؾےسہنرفےک۔
رافی  :اوباطرہرحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباوبہملسانبدبعارلنمحنبتوػاعمفہینبمکحیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1317

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ححْن اب٣ ٩ثىی ٟیثً٘ ،ی ١اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس ًبس اٟززا٤ٌ٣ ٚز ،ابوبرک ب ٩ابی
ًیسی ٣اٟک زہزی،
طیبہ ،طبابہ ب ٩سوار اب ٩ابی ذئب ٣ح٤س ب ٩رآٍ اسحا ٚبٰ ٩

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَىٔی حُ َحْ ِْن َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوا ٕر َح َّسثَ َ٨ا
َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ١
ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُٔ ً ٩یسی أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َک ا ِلُٜضَّا ٔ٪
ََک اِّ ٟلْ َ َر َة َوَِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ ذ ٔ ِ ُ
ٌَِ ٣ى َی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َُْ ِ َر أَ َّ٣َ ٪أٟکّا فٔی َحسٔیثٔطٔ ذ َ َ

خ
دمحمنبراعف حب انبینثمثیل،لیقعااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼرمعم،اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنب اارانبایبذبئ
دمحم نب راعف ااحسؼ نب ٰیسیع امکل زرہی ،اؿ اچر اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔ نکیل اامؾ امکل ےن اینپ رفاتی ںیم

دبافیلاکذرکایکےہافراکونہںاکذرکںیہنایک۔
خ
رافی  :دمحمنبراعف حب انبینثمثیل،لیقعااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼرمعم،اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنب اارانب
ایبذبئدمحمنبراعفااحسؼنبٰیسیعامکلزرہی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1318

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اوزاعی
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہ ،ححاد ػواٖ اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥
یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ہًل ٢ب ٩ابی ٣ی٤و٧ہ ًلاء ب ٩يشار

َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩ححَّا ٕد اٟؼَّ َّو ٔ
اٖ ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِ ٩ص ًَٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ٩
َِم ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
اٟشِّ ٔ ٠
ًَ َلا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َُّ ٥ٔ ٜ

ئ َید ُُّم ٓ ََ٩ِ ٤
أ َ ٧ ٪ي ٌّی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
وَٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
اَ ٢ید ُُّل َ
ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َو ٔ٨َّ ٣ا رٔ َج ْ
َوآ َََ ٙخ َّل ُط ٓ ََذا َک
دمحم نب ابصح اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع انب ہیلع ،اجحج وصاػ ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ییحی نب ایب ریثک ،الہؽ نب
ایبومیمہناطعءنباسیراؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطح رمفیےہافرااضہفہیےہہک رضحتاعمفہینبمکحیملس رفامےتںیہ
ںیم ےن رعض ایک مہ ںیم ےس ضعب آدیم ملع رفج ےک وطخط اچنیھک رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اایبنء ںیم ےس
اکییبنوطخطاچنیھکرکےتےھتوجاؿےکرطہقیےکاطمقبطخےچنیھکفہقحےہ۔
رافی  :دمحم نب ابصح اوبرکب نب ایب ہبیش ،الیعمس انب ہیلع ،اجحج وصاػ ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ییحی نب ایب ریثک،
الہؽنبایبومیمہناطعءنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1319

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،یحٌی بْ ٩عوہ ب ٩زبْر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ِٔ ُ ٩
َّا ٪کَاُ ٧وا یُ َح ِّسثُو٨َ َ ٧ا ب ٔ َّ
ِک ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ا َِ ٟح َُّ ٙی ِد َل ُٔ َضا ا ِٟحٔىِّ ُّی
اٟظ ِی ٔئ َٓ َ٨حٔ ُس ُظ َحًّ٘ا َٗا َ ٢تَٔ ٠
َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا ِلُٜض َ
ٓ ََی ِ٘ ٔذ ُٓ َضا فٔی أُذُ َٔ ٪وِّ ٔ ٟیطٔ َویَزٔی ُس ٓ َٔیضا ٔ٣ائ َ َة َِ ٛذبَ ٕة
دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ییحینبرعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایک

اےاہللےکر اؽاکنہںیمہضعبزیچںیایبؿرکےتےھتںیہنجمہفاسییہاپےتےھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہاکییچس
ابت وہیت ےہ سجوک وکیئ نج اکچاتیل ےہ رھپ اےس اےنپفیل ےک اکؿ ںیمڈاؽداتی ےہ افرفہ اکنہاس ںیم  ا وھجٹیک ز ادیت رک
داتیےہ۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ییحینبرعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1320

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن  ١ٌ٘٣ابً ٩بیساہلل زہزی ،یحٌی ابْ ٩عوہ ْعوہ حرضت ًائظہ

ْع َو َة
َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣وص َُو ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ُِ ُ ٩
َ
اض َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِلُٜضَّا َٔ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْع َو َة َي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َسأ َ ٢أُْ َ ٧
أَُ َّ ٧ط َسِ ُ ٍَ ٔ٤
و ٪أَ ِح َیاّ٧ا َّ
اٟظ ِی َئ یَُٜو َُ ٪حًّ٘ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ُشوا بٔظَ ِی ٕئ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥یُ َح ِّسث ُ َ

َق َّ
ؤَ ٓ ٪یضا أَ ِٛث َ َر ٔ٩ِ ٣
ْق َصا فٔی أُذُ َٔ ٪وِّ ٔ ٟیطٔ َ َّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠
اٟس َجا َجةٔ ٓ ََی ِدُ ٔ ٠ل َ
ِک ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َِّ ٩ی ِد َل ُٔ َضا ا ِٟحٔىِّ ُّی ٓ ََی ُ ُّ
ٔ٣ائ َ ٔة َِ ٛذبَ ٕة
ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمانبدیبعاہللزرہی،ییحیانبرعفہرعفہرضحتاعہشئےسرفاتیےہہکاحصہبرکاؾےنر اؽ
اہللیلص اہللہیلعفملسےساکونہںےکابرےںیموپاھچوتر اؽاہللےناںیہنرفام افہھچکںیہنںیہاوہنںےنرعضایکاےاہللےک
ر اؽضعبافاقتفہوکیئایسیابتایبؿرکےتںیہوجیچسوہاجیتےہر اؽاہللےنرفام اہییچسابتفہوہیتےہوجنج(رفوتشں
ےسنسرک)اھبگاجات ےہافراےنپفیلینعیاکنہےکاکؿںیمرمغیکآفازیکرطحےلاجرکڈاؽداتیےہرھپفہاکنہاسیچسابت
ںیم اےسز ادہوھجٹالمدےتیںیہ۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمانبدیبعاہللزرہی،ییحیانبرعفہرعفہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1321

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو اب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب  ١ٌ٘٣زہزی

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رٔ َوایَ ٔة َ ٩ِ ًَ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی
اوباطرہدبعاہللنبفبہ،دمحمنبرمعفانبرججی،انباہشبلقعمزرہی،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،دمحمنبرمعفانبرججی،انباہشبلقعمزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1322

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس حش ٩يٌ٘وب ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب ًلی ب٩
حشْن ابً ٩باض حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ٩
وب َو َٗا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢ح َش َْ ٩ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ض َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
َس ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
وض َِ ٟی َّ ٠ة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اِلِ َ ِن َؼارٔ أَُ َّ ٧ض ِ ٥بَ ِی َ٤َ ٨ا ص ُُِ ٥جْ ُ٠
و ٪فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة إٔذَا ُرم ٔ َی بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا
َاست َ ََ ٨ار َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠اذَا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ُ٘وَ ُٟ
ُرم ٔ َی ب ٔ َِ ٨ح ِٕ ٓ ٥

َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ٨َّ ُٛ ٥ُ ٠ا َن ُ٘و ُُ ٢وَ ٔ ٟس َّ
ٔیَ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیَ ٥و ََ ٣
ات َر ُج ًَْ ١و ْ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َر ُج ًَْ ١و ْ
َٓإَٔ َّ ٧ضا ََّل یُزِمَی ب ٔ َضا ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
١
ت أَ َح ٕس َو ََّل َ ٔ ٟح َیاتٔطٔ َو َلَ ٩ِٔ ٜربُّ َ٨ا َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ا ِس ُُ ٤ط إٔذَا َٗ َضی أَ ِّ ٣زا َسبَّحَ َح َُ ٠َ ٤ة ا ٌَِ ٟزِ ٔ
غ ث ُ ََّ ٥سبَّحَ أَصِ ُ

یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض َِ ٥حًَّی یَ ِب َّ ُ٠اَّ ٟت ِشبٔی ُح أَصِ َ ١صَ ٔذظ ٔ َّ
َّ
غ َ ٔ ٟح َٔ ٠َ ٤ة
اٟسَ ِ ٧یا ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢أ ٟذ َ
ئ َّأ ٟذ َ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
یَ ٩یُ٠و ََ ٪ح ََ ٠َ ٤ة ا ٌَِ ٟزِ ٔ
ئ ُّ
غ َ٣اذَا َٗا ََ ٢ربُُّ َٓ ٥ِ ُٜی ِدبٔرُوُ َ ٧ض ِ٣َ ٥اذَا َٗا ََٗ ٢ا َََ ٓ ٢ی ِش َت ِدبٔرُ َب ٌِ ُف أَصِ َّٔ ١
ت َب ٌِ ّـا َحًَّی َی ِب َّ ُ٠ا َِ ٟدبَرُ َص ٔذظ ٔ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ا ٌَِ ٟزِ ٔ
ٕ ا ِٟحٔ َُّّ ٩
َّ
و ٪إلٔ َی أَ ِوَ ٔ ٟیائ ٔض ٔ َِ ٥ویُ ِز َِ ٣و َ ٪بٔطٔ ٓ ََ٤ا َجاؤُا بٔطٔ ًَل َی َو ِجضٔطٔ َٓ ُض َو َح ٌَّ ٙو َل ُٔ ٨َّ ٜض ِ٥
اٟش ََِ ٓ ٍَ ٤ی ِ٘ ٔذ ُٓ َ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ َت ِد َل ُ
اٟش َ٤ا َئ ُّ

و٪
َي ِ ٔ
ؤ ٓ ٪یطٔ َو َیزٔی ُس َ
ْق ُٓ َ

نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح نسح وقعیب دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ دعس اوباصحل انب اہشب یلع نب نیسح انب ابعس
رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی
ااصنری ےن ربخ دی ہک فہ اکی رات ر اؽ اہلل ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی اتسرہ اکنیھپ ایگ افر رفینش لیھپ یئگ وت احصہب ےس
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفہملسےنرفام ا ماجتیلہںیمایکاہکرکےتےھتبجوکیئاتسرہاسرطحاکنیھپاجاتاھت؟اوہنںےنرعض ایک
اہللافراساکر اؽیہرتہب اجےتنںیہمہاہکرکےتےھتہکاسراتوکیئڑباآدیمدیپاایکایگےہافروکیئڑباآدیمرمایگ ےہر اؽ
اہللےنرفام ااؿاتسرفںوکیسکیکومت اایحتیکفہجےسںیہناکنیھپاجاتہکلبامہرارپفرداگربجیسکارماکہلصیفرکاتےہوتاحنیلم
رعشرفےتشاہللیکاپیک ایبؿرکےتںیہرھپوجاؿےکرقبیآامسؿفاولںںیمےسںیہفہاہللیکاپیکایبؿرکےتںیہاہیںکتہکہی
آامسؿداینفاولں کت یتچنہپےہرھپاحنیلمرعش ےسرقبیفاےلاحنیلم رعش ےس ےتہکںیہ اہمترے رب ےنایکرفام اےہ؟
حیبست ِ
سپفہاںیہناہللےکمکحیکربخدےتیںیہرھپ آامسونںےکدفرسےرفےتشیھباکیدفرسےوکاسیکربخدےتیںیہاہیںکتہکفہ
ربخآامسؿداینکتیتچنہپےہرھپنجاس ینوہیئابتوکاکچےتیلںیہافراےساےنپدفوتسںینعیاکونہںےکاکونںںیمڈاؽدےیت
ںیہ افر اؿ وک اس یک االطع دےتی ںیہ اب وج ربخ نامہقح الےت ںیہ فہ یچس وہیت ےہ رگم ہی اےس  طل  طل رک دےتی ںیہ افر اس ںیم اینپ
رمیضےسھچکااضہفرکدےتیںیہ۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح نسح وقعیب دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ دعس اوباصحل انب اہشب یلع نب نیسح انب
ابعسرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1323

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠ابوً٤زو اوزاعی ابوكاہز رح٠٣ہ اب ٩وہب ،یو٧ص س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن
 ١ٌ٘٣ابً ٩بیساہلل زہزی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو اِلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣ي ٌِىٔی ابِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَ َّ ٪یُوَُ ٧ص َٗا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِػ َح ٔ
ض أَ ِخب َ َرنٔی رٔ َج ْ

وَ ٪وف ٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو َل ُٔ ٨َّ ٜض ِ ٥یَ ِز َٗ ِو َٔ ٓ ٪یطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اِلِ َ ِن َؼارٔ َوفٔی َحسٔیثٔ اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو َلَ ٩ِٔ ٜي ِ ٔ
ؤ ٓ ٪یطٔ َو َیزٔی ُس َ
ْق ُٓ َ
وَ ٪و َزا َز فٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو َٗا َ ٢اہللُ َحًَّی إٔذَا ُٓزِّ ََ ًَ ُِ٠ُٗ ٩وبٔض ٔ َِٗ ٥اُٟوا َ٣اذَا َٗا ََ ٢ربَُّٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ا َِ ٟح ََّ ٙوفٔی َحسٔیثٔ َ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣
َو َیزٔی ُس َ
و٪
َ٤َ ٛا َٗا َ ٢اِلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو َل ُٔ ٨َّ ٜض َِ ٥ي ِ ٔ
ؤ ٓ ٪یطٔ َویَزٔی ُس َ
ْق ُٓ َ
زریہ نب رحب ،فدیل نب ملسم ،اوبرمعف افزایع اوباطرہ رحہلم انب فبہ ،ویسن ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبع اہلل
زرہی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس ضعب ااصنر
ےن ایس رطح ربخ دی ااضہف ہی ےہ ہک اہیں کت ہک بج رفوتشں ےک دولں ےس ربھگاٹہ دفر وہ اجیت ےہ وت فہ ےتہک ںیہ اہمترے
رپفرداگر ےن ایک رفام ا فہ ےتہک ںیہ اس ےن چس رفام ا ےہ افر اہک ہک فہ اکنہ اس ںیم رد ف دبؽ افر ز ادیت رک دےتی ںیہ ابح  دحثی ایس
رطحےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،فدیل نب ملسم ،اوبرمعف افزایع اوباطرہ رحہلم انب فبہ ،ویسن ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب
دیبعاہللزرہی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
اہکتنافراکونہںےکاپساجےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1324

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زی یحٌی ب ٩سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ ػٔیہ بٌف ازواد ٣لہزات

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔد
ْعآّا ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َُ ٥ِ ٟت ِ٘ َب ُِ َٟ ١ط َػ ًَل ْة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَتَی َ َّ
أَ ِر َبٌْٔ َن َِ ٟی َّ ٠ة
دمحم نب ینثم زنعی ییحی نب دیعس دیبع اہلل انعف ہیفص ضعب ازفاج رہطمات ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن
یسکرعاػےکاپساجرکاسےسیسکزیچےکابرےںیم ااؽایکوتاسیکاچسیلرات(ینعیدونں)یکامنزںیوبقؽںیہنوہیت۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعیییحینبدیعسدیبعاہللانعفہیفصضعبازفاجرہطمات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذجایمےسرپزیہرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :مالؾرکےناکایبؿ
ذجایمےسرپزیہرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1325

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ٥ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،رشیک بً ٩بساہلل ہظی ٥ب ٩بظْر يٌلی بً ٩لاء٤ً ،زو ب ٩رشیس حرضت
ً٤زو ب ٩رشیس

ک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوصُظَ ِی ُ ٥بِ َُ ٩ب ٔظْر ٕ ًَ ِ٩
رشی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٥ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪فٔی َو ِٓ ٔس َث٘ ٔ ٕ
وَٓ ٦أ َ ِر َس َ ١إ ٔ َِ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
اٟرشیسٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
یٕ َر ُج ِْ ٣َ ١ح ُذ ْ

َار ٔج ٍِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا َٗ ِس بَا َي ٌِ ََ ٨
اک ٓ ِ

ییحینبییحی،میشہاوبرکبنبایبہبیش،رشکینبدبعاہللمیشہنبریشبیلعینباطعء،رمعفنبرشدیرضحترمعفنبرشدیاےنپابپےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک فیقث ےک فدف ںیم اکی ذجایم آدیم اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک رطػ اغیپؾ اجیھب ہک مہ ےن ریتی
تعیبرکیلےہ مفاسپولٹاجؤ۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہاوبرکبنبایبہبیش،رشکینبدبعاہللمیشہنبریشبیلعینباطعء،رمعفنبرشدیرضحترمعفنبرشدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم...
ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1326

راوی  :سیسہ ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ٪ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ٦ابوَکیب ًبسہ ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َص
صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِت ٔ ١ذٔی ُّ
اٟل ِٔ َی َتْ ِ ٔن َٓإَّٔ٧طُ َی َِ ٠تُ ٔ٤ص ا َِ ٟب َ َ
یب ا َِ ٟح َب َ١
َوي ُٔؼ ُ
دیسہاوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿانبریمن،اشہؾاوبرکبیدبعہاشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناساسپنوکامرےناکمکحد ااھتوجدفداھرویںفاالوہویکہکنہیاسپناصبرتوکاغبئرکداتیافرم لرگا
داتیےہ۔
رافی  :دیسہاوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿانبریمن،اشہؾاوبرکبیدبعہاشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1327

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ ہظا٦

اٟل ِٔ َی َتْ ِ ٔن
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢اِلِ َبِتَرُ َوذُو ُّ
ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہیاشہؾاسدنسےسیھبہیدحثیوقنمؽےہنکیلاسدؾںیمدفداھرویںفاےلدفمسقےکاسوپنںاکذرک
ےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہیاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1328

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ٧اٗسسٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،سا ٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ ُتُ٠وا ا َِ ٟحیَّا ٔ
١
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َي ِ٘ ُت ُ
َص َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ت َوذَا ُّ
اٟل ِٔ َی َتْ ِ ٔن َواِلِ َبِت َ َر َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا َي ِش َت ِش٘ ٔ َلا ٔ ٪ا َِ ٟح َب ََ ١ویَ َِ ٠تَ ٔ٤شا ٔ ٪ا َِ ٟب َ َ

َ
اب َوص َُو یُ َلارٔ ُز َح َّی ّة َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس ُ٧ه ٔ َی ًَ َِ ٩ذ َوا ٔ
ت
َص ُظ أَبُو َ ُٟبابَ َة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ أَ ِو َزیِ ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک ُ ََّ ١ح َّی ٕة َو َج َس َصا َٓأ ِب َ َ
ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ت
رمعفنبدمحماندقایفسؿنبہنییع،زرہی،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپ
یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا اسوپنںوک امرڈاولوصخاصدفداھرویںفاےلافردؾےٹکوہےئ ویکہکنہیدفونںم لوکاضن رکدےتی ںیہ
افرآھکنیکانیبیئوکزالئرکدےتیںیہافرانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعسجاسپنوک یھباپےتامرڈاےتلےھتاکیرمہبتاںیہناوبابلہب
نبدبعاذنملر ازدینباطخبےنداھکیہکفہاسپناکاھچیپرکرےہںیہوتاہکرھگولیاسپنوکامرےنےسعنمایکایگےہ۔
رافی  :رمعفنبدمحماندقایفسؿنبہنییع،زرہی،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1329

راوی  :ححاب ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩رحب زبیسی زہزی ،سا ٥ٟب ٩اب٤ً ٩زحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
و َح َّسثَ َ٨ا َحا ٔج ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُ بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ًَل ٔب َي ُ٘و ُ ٢ا ِٗ ُتُ٠وا ا َِ ٟحیَّا ٔ
ت َوا ِٟک ٔ ًَل َب َوا ِٗ ُت ُ٠وا ذَا
ک ُٔ ٩ِ ٣س َِّ ٤یض ٔ َ٤ا َواہللُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ٢
َص َو َي ِش َت ِش٘ ٔ َلا ٔ ٪ا َِ ٟح َبال َی َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوَُ ٧زی َذَ ٔ ٟ
ُّ
اٟل ِٔ َی َتْ ِ ٔن َواِلِ َبِت َ َر َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا َی َِ ٠تَ ٔ٤شا ٔ ٪ا َِ ٟب َ َ
ت ا ِٟب ُ ُیو ٔ
َساَٗ ٥ْ ٔ ٟا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََٓ٠ب ٔ ِث ُت َّلَ أَ ِتزُ ُک َح َّی ّة أَ َراصَا إ ٔ ََّّل َٗ َت ِ٠ت َُضا َٓب َ ِی َ٨ا أََ٧ا أُكَارٔزُ َح َّی ّة یَ ِو ّ٣ا َٔ ٩ِ ٣ذ َوا ٔ
ت ََّ ٣ز بٔی

اب أَ ِو أَبُو َ ُٟبابَ َة َوأََ ٧ا أُكَارٔ ُز َصا َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ض ًّل یَا ًَ ِب َس اہللٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز
َزیِ ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ت ا ِٟب ُ ُیو ٔ
بٔ َ٘ ِتٔ٠ضَٔٗ َّ٩ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َ َ ٧هی ًَ َِ ٩ذ َوا ٔ
ت
احبج نبفدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی ،اسمل نب انب رمعرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ
اہللوکوتکںےکامرےناکمکحدےتیوہےئانسآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسوپنںافروتکںوکامراڈاولابوصخلصدفداھرویںفاےل
افردؾربدیہوکامرفویکہکنفہدفونںاصبرتزالئرکدےتیںیہافراحہلمتورتےکم لرگادےتیںیہزرہیےناہکامہرےایخؽںیم
ہی اؿ ےک زرہ ےک ارث یک فہج ےس ےہ افر اہلل یہرتہب اجاتن ےہ اسمل ےن اہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اکی رعصةکت ںیم وج
یھباسپنداتھکیوتاےسامرےریغبہنوھچڑاتاھت اکیرمہبتںیماکیدؿرھگولیاسپنےکےھچیپدفڑراہاھتہکریمےاپسےسزدینب

اطخب  ا ابلہب زگرے وت اوہنں ےن اہک رہھٹ اجؤ اے دبعاہلل ںیم ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن اںیہن لتق رکےن اک مکحد ا
ےہاوہنںےناہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرھگولیاسوپنںوکامرےنےسعنمیھبرفام اےہ۔
رافی  :اجحبنبفدیلدمحمنبرحبزدیبیزرہی،اسملنبانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1330

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص ًبس ٢ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حش ٩ح٠وانی يٌ٘وب ابوػاٟح زہزی

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َ ِ
وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَ ََّ ٪ػاّ ٔ ٟحا َٗا َ٢
ح و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ت ا ِٟب ُ ُیو ٔ
اب َٓ َ٘اَّلَ إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ذَ َوا ٔ
ت َوفٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص ا ِٗ ُتُ٠وا
َحًَّی َرآنٔی أَبُو َ ُٟبابَ َة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َو َزیِ ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا َِ ٟحیَّا ٔ
اٟل ِٔ َی َتْ ِ ٔن َواِلِ َبِت َ َر
ت َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ذَا ُّ
رحہلم نب ییحی انب ف بہ ،ویسن دبعؽ نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،نسح ولحاین وقعیب اوباصحل زرہی ،اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی
رمفی ےہ ہک اس ںیم ہی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےھجم اوبابلہب نب دبعاذنملر افر زدی نب اطخب ےن داھکی وت
دفونںےناہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرھگولیںاسوپنںوکامرےنےسعنمرفام اےہافرویسنیکدحثیںیمےہہک اسوپنںوکلتق
رکفافراوہنںےندفداھرویںفاےلافردؾربدیہاکذرکںیہنایک
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسندبعؽنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،نسحولحاینوقعیباوباصحلزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1331

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یثٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ ابوٟبابہ ےن
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ٠ٟی ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪أَبَا َ ُٟبابَ َة ک َ َّ٥َ ٠
ْق ُب بٔطٔ إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ ََو َج َس ا ُِ ٤َِ ٠ِٟٔة ٔجَِ ٠س َج ٓ ٕ
اَ٘ َٓ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ا َِ ٟتُ ٔ٤شو ُظ َٓا ِٗ ُت ُ٠و ُظ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َ ٔ ٟی ِٔ َتحَ َٟطُ بَا ّبا فٔی َزارٔظ ٔ َي ِش َت ِ ٔ

َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َ ُٟبابَ َة ََّل َت ِ٘ ُتُ٠و ُظ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا ِٟح ٔ َّ٨ا َّٔ ٪أًٟی فٔی ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ت

دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعفرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوبابلہبےنرضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس اؿ ےک رھگ اکدرفازہ اےنپ ےئل وھکےنل ےک ابرے ںیم وگتفگ یک اتہک فہ دجسم ےس رقبی وہ اجںیئ وت ڑلوکں وکاسپن یک
یلچیکلمیئگدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاسپنوکالتشرکفافراےسلتقرکدفوتاوبابلہبےناہکاےسلتقتمرکفویکہکنر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناؿاسوپنںوکامرےنےسعنمرفام اےہوجرھگفںںیمرےتہںیہ۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیل ،ہبیتق نبدیعس،ثیل،انعف رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکاوبابلہب ےنرضحتانب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1332

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور جزیز ب ٩حاز٧ ٦آٍ اب٤ً ٩ز حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١ا َِ ٟحیَّا ٔ
ت ک ُ َُّ ٠ضَ َّ٩حًَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َي ِ٘ ُت ُ
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ َٗا َ ٢ک َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َ ُٟبابَ َة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا َِ ٟب ِسر ُّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔٔ ١ج َّ٨ا ٔ ٪ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ک
ت َٓأ َ َِ ٣ش َ
ابیشؿ نب رففخ رجری نب احزؾ انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ماؾ
اسوپنں وک امر د ا رکےت ےھت افر ںیمہ اوبابلہب نب دبعاذنملر دبری ےن دحثی ایبؿ یک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھگولیں
اسوپنںوکامرےنےسعنمرفام اےہسپانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاسےسرکےئگ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخرجرینباحزؾانعفانبرمعرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1333

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی بٗ ٩لاً ٪بیساہلل ٧آٍ حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َ ُٟبابَ َة یُ ِدبٔرُ ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا ِٟح ٔ َّ٨ا ٔ٪

دمحمنبینثم،ییحینباطقؿدیبع اہللانعفرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاوبابلہبریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی ربخ دےتی وہےئ انس ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھگولی اسوپنں وک امرےن ےس عنم
رفام ا۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینباطقؿدیبعاہللانعفرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1334

٣وسی انؼاری ا٧ص بً ٩یاق ًبیساہلل ٧آٍ اب٤ً ٩زابی ٟبابہ
راوی  :اسحا ٚبٰ ٩

وسی اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
َُ ٟبابَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أَبَا َ ُٟبابَ َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا ِٟح ٔ َّ٨ا َّٔ ٪أًٟی فٔی ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ت

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نبایعضدیبع اہلل انعف انب رمعایب ابلہب اؿاانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہہک رضحت دبعاہلل ےس
رفاتیےہہکرضحتاوبابلہبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبابلہبریضاہللاعتٰیلہنعےناںیہنربخدیہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناؿاسوپنںوکامرےنےسعنمرفام اوجرھگفںںیموہےتںیہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنریاسننبایعضدیبعاہللانعفانبرمعایبابلہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1335

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ث٘فی یحٌی ب ٩سٌس حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َي ٌِىٔی َّ
اٟث َ٘ف ٔ َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ أَ َّ ٪أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ئ َٓاَ ِ ٧ت َ٘ َ ١إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َجاّ ٔ ٟشا َُ ٌَ ٣ط
اِ ٣َ ٪ش َُ٨ٜطُ بٔ ُ٘ َبا ٕ
َ ُٟبابَ َة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ اِلِ َ ِن َؼار َّٔی َوک َ َ
ت َٓأ َ َرازُوا َٗ ِتََ ٠ضا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َ ُٟبابَ َة إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس ُ٧ه ٔ َی ًَ ُِ ٨ض َّ٩یُزٔی ُس ًَ َوا َٔ ٣ز ا ِٟب ُ ُیو ٔ
َي ِٔ َتحُ َخ ِو َخ ّة َُ ٟط إٔذَا ص ُِ ٥ب ٔ َح َّی ٕة َٔ ًَ ٩ِ ٣وا ٔ٣ز ٔا ِٟب ُ ُیو ٔ
ت

َّ
ئ
رط َحا ٔ ٪أَ ِو ََّل َز اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َوأ ُ َٔ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ ١اِلِ َبِتَر ٔ َوذٔی ُّ
َص َو َی ِ َ
اٟل ِٔ َی َتْ ِ ٔن َوٗٔی َ ١صُ َ٤ا اَ ٠ٟذا ٔ ٪یَ َِ ٠تٌَ ٔ٤ا ٔ ٪ا َِ ٟب َ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب یفقث ییحی نب دعس رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
دبعاذنملرااصنرییکراہشئابقںیمیھتفہدمہنیونمرہلقتنم وہےئگہکاکیدؿانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاؿےکاسھتےھٹیباانپاکی
درفازہ وھکؽ رےہ ےھت ہک ااچکن اوہنں ےن رھگولی اسوپنں ںیم ےس اکی اسپن وک داھکی افر ولوگں ےن اےس امرےن اک ارادہ ایک وت
رضحت اوبابلہب ےن اہک اںیہن امرےن ےس رفاک ایگ افر اوہنں ےن اؿ رھگولی اسوپنں اک ارادہ ایک افر دؾ ربدیہ افر دف داھرویں فاےل
اسوپنں وک امرےن اک مکحد ا ایگ افر اہک ایگ ےہ ہک یہی فہ دف مسق ےکاسپن ںیہ وج اصبرت وک اکچ ےتیل ںیہ افر توروتں ےک وچبں وک رگا
دےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقثییحینبدعسرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1336

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ٣ح٤س ب ٩جہـ ٥اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ً٤ز ب٧ ٩آٍ اب٤ً ٩زحرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١وص َُو ً ٔ َِ ٨سَ٧ا ابِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ِض َـ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اَ٘ َٓ ٪ا ََّ ٢اتب ٔ ٌُوا َص َذا ا َِ ٟح َّ
یؽ َج ٓ ٕ
آَ ٪ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗا َ ٢أَبُو َ ُٟبابَ َة
َٗا َ ٢ک َ َ
رفأَی َوب ٔ َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َی ِو ّ٣ا ً ٔ َِ ٨س َص ِسُ َٟ ٕ ٦ط َ َ
اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ ٪ا ًَّٟٔی َتُٜو ُ ٪فٔی ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ت إ ٔ ََّّل اِلِ َبِت َ َر َوذَا
َّ
ئ
َص َو َیتَتَب ٌََّا ٔ٣َ ٪ا فٔی ب ُ ُلو ٔ ٪اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ُّ
اٟل ِٔ َی َتْ ِ ٔن َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا اَ ٠ٟذا ٔ ٪یَ ِد ٔلَٔا ٔ ٪ا َِ ٟب َ َ

خہض
ااحسؼنبوصنمر دمحمنب ماامسلیعانبرفعجرمعنبانعفانبرمعرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکرضحتانب

رمعریضاہللاعتٰیلہنعاکیدؿاینپرگیوہیئدویارےکاپسےھتہکاوہنںےنااچکناسپنیککمچدیھکیوتاہکاساسپناکاھچیپ
رکف افراےسلتق رکدفرضحتاوبابلہبااصنریےناہک ںیمےنر اؽاہللوکاؿاسوپنںےکلتق ےس عنمرکےت وہےئ انسوج رھگفں
ںیمرےتہںیہ ااےئدؾربدیہافردفداھرویںفاےلاسوپنںےکویکہکنہیفہںیہوجاصبرتفانیبیئوکاکچےتیلںیہافرتوروتںےک
م لوکرگادےتیںیہ۔

خہض
رافی  :ااحسؼنبوصنمردمحمنب مالیعمسانبرفعجرمعنبانعفانبرمعرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1337

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب ،اسا٣ہ ٧آٍ حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا َ ُٟبابَ َة َ٣زَّ بٔابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوص َُو ً ٔ َِ ٨س
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
اب َیزِ ُػ ُس َح َّی ّة ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
اِلِ ُك ُ َّٔ ٥أ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َزارٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،ااسہم انعف رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےسزگرےاساحؽںیمہکفہرضحترمعنب اطخبےکرھگےکاپسفاےلہعلق ںیم

اسپنوکالتشرکرےہےھتابح دحثیابمرہکزگریکچےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،ااسہمانعفرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1338

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب اسحا ٚاب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز ًبساہلل
حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َٗا َِ ٢اْل َ َ

ِ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُا ٕر َو َٗ ِس أُِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠یطٔ َوا ِِ ٤ُ ٟز َس ًَل ٔ
َخ َج ِت ًَ َِ ٠ی َ٨ا َح َّی ْة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠وصَا
ْعّٓا َٓ َِ ٨ح َُ٧ ٩أ ُخ ُذصَا ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ َرك ِ َب ّة إٔذِ َ َ
ت ُِ
رش ُ٤َ َٛ ٥ِ ٛا َو َٗا َُّ َ ٥ِ ٛ
َٓابِ َت َس ِرَ٧ا َصا ُ ِ٘ ٨َ ٔ ٟتََ ٠ضا ٓ ََش َب َ٘ت ِ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗاصَا اہللُ َ َّ
رش َصا
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیااحسؼانباربامیہ،اوباعمفہیاشمع،اربامیہ،ا اددبعاہللرضحتدبعاہللنبوعسمدریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہاکیاغرںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتےھترھپ( َفالْم ُ ْر َ َ
َس ِ
اترُع ًْفا)انزؽیکیئگسپمہآپ
یلصاہللہیلعفملسےکدنہ ابمرکےسزمہےلرکاس  ارتوکاحلصرک رےہےھتہکااچکن اکیاسپن لکآ ا آپےنرفام ا
اےسامرڈاولسپںیمےناساسپنوکامرےنںیمدلجییکنکیلفہمہےس لکایگر اؽاہللےنرفام ااہللےناےساہمترےرشےس
اچبایلاسیجہکاسےکرشےسںیہمتاچب ا۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ااحسؼ انب اربامیہ ،اوباعمفہی اشمع ،اربامیہ ،ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب
وعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1339

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اسدنسےسیھبہیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1340

راوی  :ابوَکیب حٔؽ ابُ ٩یاث اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َح ّ٣ا بٔ َ٘ ِت َٔ ١ح َّی ٕة بٔٔ٤ىّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُٔ ِ ٣
اوبرکبی صفح انب ایغث اشمع ،اربامیہ ،ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ٰینم
ںیماکیارحاؾابدنےنھفاےلوکاسپنامرےناکمکحاراشدرفام ا۔
رافی  :اوبرکبیصفحانبایغثاشمع،اربامیہ،ا اددبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1341

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز ًبساہلل حرضت ًبساہلل

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَب ٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح ُ٩
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُا ٕر بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َوأَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة
رمع نب صفح نب ایغث اشمع ،اربامیہ ،ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک اسھت اکی اغر ںیم ےھت
ابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغثاشمع،اربامیہ،ا اددبعاہللرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1342

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ًبساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩زہزہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ػ ِیف ٕٓٔی َوص َُو ً ٔ َِ ٨سَ٧ا
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩أَ َِٓ٠حَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َّ
اٟشائ ٔٔب َِ ٣ول َی صٔظَ ا ٔ ٦بِ ُٔ ٩زص َِز َة أََّ٧طُ َز َخ ًََ ١ل َی أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی فٔی بَ ِیتٔطٔ َٗا َََ ٓ ٢و َج ِستُ ُط
ْعا ٔجْ َن فٔی َ٧اح َٔی ٔة ا ِٟب َ ِیتٔ َٓا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا َح َّی ْة ٓ ََوثَ ِب ُت
ي َُؼل ِّی َٓ َحَِ ٠ش ُت أََ ِ ٧ت ٔوزُ ُظ َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی َػ ًَل َت ُط ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َت ِ ٔ
َحیکّا فٔی َ َ
َ
َص َٖ أَ َط َار إلٔ َی بَ ِی ٕت فٔی َّ
اٟسارٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت َزی َص َذا ا ِٟب َ ِی َت َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ِٔلَ ِٗ ُتََ ٠ضا َٓأ َط َار إلٔ َ َّی أَ ِ ٪ا ِجِ ٔ ٠ص َٓ َح َِ ٠ش ُت َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

أ ٓ ٪یطٔ ًَّٓی ٔ٨َّ ٣ا َحس ُ
ک ا ًََِٔ ٟی
ٔیث ًَ ِض ٕس بٔ ٌُ ِز ٕ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َرخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا َِ ٟد َِ ٨س َٔٓ ٚک َ َ
کَ َ
ض َٗا ََ َ ٓ ٢
َي ِش َتأِذ ٔ َُ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ِن َؼ ٔ
اٖ اَ ٨َّ ٟضارٔ َْٓ َ ِر ٔج ٍُ إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َٓا ِس َتأ ِ َذَ ٧طُ یَ ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
 ١س ًَٔل َح ُط ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓإٔذَا ا َِ ٣زأَتُ ُط بَْ ِ َن ا َِ ٟبابَْ ِ ٔن
ک َٓإٔنِّی أَ ِخ َشی ًََِ ٠ی َ
ک س ًَٔل َح َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِذ ًََِ ٠ی َ
َقیِوَ َة َٓأ َ َخ َذ اَّ ٟز ُج ُ
ک َُ
َ
ک َوا ِز ُخ ِ ١ا ِٟب َ ِی َت َحًَّی َت ِ٨و َُز َ٣ا
ک ُر َِ ٣ح َ
ٕ ًََِ ٠ی َ
اٟز ِ٣حَ َ ٔ ٟی ِل ٌُ ََ ٨ضا بٔطٔ َوأَ َػابَ ِت ُط َُْ ِ َر ْة َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟط ِاِ ُٔ ٛ
َٗائ َّٔ ٤ة َٓأص َِوی إَِٔ ٟی َضا ُّ
َّأ ٟذی أَ َِخ َجىٔی ٓ ََس َخ ََٓ ١إٔذَا بٔح َّی ٕة ًَؤیٕ ٤ة َُ ٨ِ ٣لو ٔ َی ٕة ًَل َی ا ِٔ ٟرفا ٔ َ
رف َُ ََ ٛظ فٔی
َخ َد ََ
َ
َ
اٟز ِ٣حٔ َٓاَ ِ ٧توَ ََ ٤ضا بٔطٔ ث ُ ََّ َ ٥
َ
غ َٓأص َِوی إَِٔ ٟی َضا ب ٔ ُّ
َ
َّ
رس ََ َِ ٣و ّتا ا َِ ٟح َّی ُة أَ ِ ٦ا ًََِٔ ٟی َٗا ََٓ ٢حٔئِ َ٨ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟسارٔ ٓ ِ
رطبَ ِت ًََِ ٠یطٔ ٓ ََ٤ا یُ ِس َری أَ ُّی ُض َ٤ا ک َ َ
َاؿ َ َ
ا ٪أَ ِ َ

رفوا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔ ٥ِ ُٜث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٔج ًّ٨ا َٗ ِس أَ ِس٤َُ ٠وا َٓإٔذَا
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َو ُٗ ِ٨َ ٠ا ا ِز َُ اہللَ یُ ِحیٔیطٔ َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا َِ ٢
اس َت ِِ ٔ ُ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
ا٪
َرأَیِت ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِ ٥ط ِیئّا َٓآذُٔ ٧و ُظ ثَ ًَلثَ َة أَیَّآَ ٕ ٦إ ٔ ِ ٪بَ َسا َل ٥ِ ُٜبَ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َط ِی َل ْ

اوباطرہادمحنبرمعفنبرسح دبعاہللنبفبہ ،امکلنب اسنرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعنبزرہہےکومیل رضحتاوباسبئ
ےس رفاتیےہہکفہرضحتاوبدیعسےکاپساؿےکرھگےئگےتہکںیہہکںیمےناںیہنامنززپےتھاپ اوتںیماؿےکااظتنرںیمھٹیب
ایگ اہیں کت ہک اوہنں ےن اینپ امنز ادا رکیل ںیم ےن رھگ ےک وکےن ںیم زپی وہےئ زکلی یک رحتک یک آفاز  ین ںیم ےن اس یک
رطػوتہجیکوتفاہںاس پناھتںیماسوکامرےنےکےئل اٹپھاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےنےھجمےنھٹیباکااشرہایکوتںیمھٹیبایگبج
فہامنزےسافرغوہےئگوترھگ ےکادنراکیوکڑھٹییک رطػااشرہایک افراہک وتاسرھگ وکدھکیراہےہ ںیمےن اہک یاہںاہکاس ںیم
امہرااکیونوجاؿ ےہسجیکایھبیئناشدیوہیئیھتمہر اؽاہللےکرمہاہاکیدنخؼیکرطػےلکنافرفہونوجاؿنیعدفرہپےک
فتقر اؽاہللےسااجزتےلرکاےنپالہفایعؽیکرطػولاتٹاھتاکیدؿاسےنآپیلصاہللہیلعفملسےسااجزتبلطیک
وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا اےنپایھتہراسھتےلولںیمونبرقہظیےکھجترپہلمحرکےناکدخہشراتھکوہںاسآدیمےن
اےنپ ایھتہر ےل ایل فاسپ آ ا وت داھکی ہک اس یک ویبی دفونں وکاڑفں ےک درایمؿ ڑھکی ےہ اس ےن ریغت یک فہج ےس اینپ ویبی وک
زینہ امرےن اک ارادہ ایک وت اس تورت ےن اہک زینہ رفک افر رھگ ںیمدالخ وہ افردوھکی ےھجم سک زیچ ےن رھگ ےس اکنال ےہ فہ دالخ وہا وت
داھکیہکاکیتہبڑبااسپنرتسبرپلاوہاےہسپاسونوجاؿےناسپنوکزیناامرےناکارادہایکافراسپنوکزینہںیمرپفایلرھپابرہ
ت الافرزینہوکااحہطںیماگڑد اسپفہاسپنزینے رپزتےنپاگلافرونوجاؿیھبنکیلہیولعمؾںیہنہکاسپنیکومتےلہپفاعقوہیئ
 اوجاؿیکمہر اؽاہللیکدختمںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفملسےساساکذرکایکمہےنرعضایکاہللےسداعرکںی
ہک فہ اےس زدنہ رک دے آپ ےن رفام ا اےنپ اسیھت ےک ےئل ترفغت بلط رکف رھپ رفام ا دمہنی ںیم ھچک نج املسمؿ وہےئگ ںیہ سپ
ارگ  م اؿ ںیم ےس یسک وک دوھکی وت اےس نیتدؿیک تلہم اک االعؿ رکدف ارگ اس ےک دعب یھب فہ اسپن یہداھکیئ دے وت اےس امرڈاول

ویکہکنفہاطیشؿےہ۔
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعفنبرسحدبعاہللنبفبہ،امکلنباسنرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعنبزرہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1343

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ وہب ب ٩جزیز ب ٩حاز ٦اس٤اء بً ٩بیس سائب ابوسائب حرضت ابوسائب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِس َ٤ا َئ بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُج ٕ١
اٟشائ ُٔب َوص َُو ً ٔ َِ ٨سَ٧ا أَبُو َّ
ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َّ
وض إٔذِ َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َت ِح َت
اٟشائ ٔٔب َٗا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
ا ٚا َِ ٟحس َ
رح َّ ٛة َٓ َ٨وَ زَِ٧ا َٓإٔذَا َح َّی ْة َو َس َ
ٔیث بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ػ ِیف ٕٓٔی َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َٔ
رسیزٔظ ٔ َ َ

َّ
ّ
ت ًَ َوا َٔ ٣ز َٓإٔذَا َرأَیِت َُِ ٥ط ِیئّا َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ َ ِّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ض ٔذظ ٔا ِٟب ُ ُیو ٔ
ارف
ََح ُجوا ًََِ ٠ی َضا ث َ ًَلثا َٓإ ٔ َِ ٪ذ َص َب َوإَّٔل َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط ک َ ٔ ْ
َو َٗا َُ َٟ ٢ض ِ ٥اذِصَبُوا َٓا ِزُٓٔ٨وا َػاح َٔب٥ِ ُٜ
دمحم نب راعف فبہ نب رجری نب احزؾ اامسء نب دیبع اسبئ اوباسبئ رضحت اوباسبئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ
رضحت اوبدیعس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر مہ اؿ ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ااچکن مہ ےن اچراپیئ ےک ےچی رحتک یک آفاز
 ین بج مہ ےنداھکی وت فہ اسپن اھت ابح  دحثی زگر یکچاس ںیم ااضہف ہی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا اؿرھگفں
ںیم ھچک رھگولیاسپن رےتہ ںیہ سپ ارگ  م اؿ ںیم ےس یسک وکدوھکی وت نیت دؿ کت اےس گنت رکف ارگ فہ الچ اجےئ وت کیھٹفرہن اےس
لتقرکڈاولویکہکنفہاکرفےہافرہییھبےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااجؤافراےنپاسیھتوکدنفرکدف۔
رافی  :دمحمنبراعففبہنبرجرینباحزؾاامسءنبدیبعاسبئاوباسبئرضحتاوباسبئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اسوپنںفریغہوکامرےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1344

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس ابً ٩حًل ٪ػیفی ابی سائب ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ًَل ََ ٪ح َّسثَىٔی َػ ِیف ٌّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ِِّ َٗ ٩س أَ ِس٤َُ ٠وا ٓ َََ ٩ِ ٤رأَی

ا٪
َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔا َِ ٌَ ٟوا ٔ٣ز ٔ َٓ ُِ ٠ی ِؤذِٔ٧طُ ثَ ًَلثّا َٓإ ٔ ِ ٪بَ َسا َُ ٟط بَ ٌِ ُس ََِٓ ٠ی ِ٘ ُت ُِ ٠ط َٓإُٔ َّ ٧ط َط ِی َل ْ

زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس انب الجعؿ یفیص ایب اسبئ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادمہنیںیمانجتاکاکیرگفہاملسمؿوہ اکےہسپوجاؿرھگولیںاسوپنںںیم
ےسیسکوکدےھکیوتاےسنیتدؿاکاالعؿرکدےسپارگفہاسےکدعبیھباسےنمآےئوتاےسامرڈاےلویکہکنفہاطیشؿےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعسانبالجعؿیفیصایباسبئاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1345

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ً٤زو ٧اٗس اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی اسحا ٚسٔیا ٪بً ٩یی٨ہً ،بساٟح٤یس ب ٩جبْر ب ٩طبیہ
سٌیس ب٣ ٩شیب ا ٦رشیک

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َخ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

رش ٕ
یک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ َٔ ٩ط ِی َب َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ َ ٦

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣زصَا بٔ َ٘ ِت ٔ ١اِلِ َ ِو َزا ْٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة أَ ََ ٣ز

اوبرکب نب ایب ہبیش رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع ،دبعادیمحل نب ریبج نب ہیبش دیعس نب ر بی اؾ رشکی
رضحتاؾرشکیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناںیہنویلکپھچںےکامرےناکمکحد ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشرمعفاندقااحسؼنباربامیہ،انبایبااحسؼایفسؿنبہنییع،دبعادیمحلنبریبجنبہیبش دیعسنب ر بیاؾ
رشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1346

راوی  :ابوك اہز اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ٕ٠روح اب ٩جزیخً ،بس ب ٩ح٤یس ٣ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ،
ًبساٟح٤یس ب ٩جبْر ب ٩طیبہ سٌیس ب٣ ٩شیب ا ٦رشیک

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا

ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ ُُ ٩ج َبْ ِر ٔبِ َٔ ٩ط ِی َب َة
ِ
َ
رش ٕ
أَ ََّ ٪سٌ َ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أُٔ َ َّ٦
یک أَ ِخب َ َر ِت ُط أََ َّ ٧ضا ا ِس َتأ ََ ٣ز ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِت ٔ ١ا ِٟو ٔ ِزَُا َٔٓ ٪أ َ٣زَ
رش ٕ
ی َّاتٔ ََُِ َٟٔ ٙى َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی َخ ََ ٕٕ ٠و ًَ ِب ٔس بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ی ٕس َو َحس ُ
ئ بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ؤ ٓ ٕ
ٔیث ابِ ٔ٩
یک إ ٔ ِح َسی ن َٔشا ٔ
بٔ َ٘ ِتَ ٔ ٠ضا َوأ ُ ُّٔ َ ٦

یب ٔ٨ِ ٣طُ
َوصِبٕ َ ٔ
َق ْ

اوباطرہانبفبہ،انبرججی،دمحمنبادمحنبایبفلخرفحانبرججی،دبعنبدیمحدمحمنبرکب،انبرججی،دبعادیمحلنبریبجنبہبیش
دیعس نب ر بی اؾ رشکی اؿ اانسد ےس یھب دحثی ایس رطح رمفی ےہ ہک رضحت اؾ رشکی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفملس ےس یلکپھچ وک امرےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اںیہن امرےن اک مکح د ا افر اؾ رشکی ریض اہلل اعتٰیل
ہنعونباعرمنبولیئیکتوروتںںیماکیںیہ۔
رافی  :اوباطرہ انب فبہ ،انب رججی ،دمحم نب ادمح نب ایب فلخ رفح انب رججی ،دبع نب دیمح دمحم نب رکب ،انب رججی ،دبعادیمحل نب
ریبجنبہبیشدیعسنبر بیاؾرشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1347

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،ا٣ز ب ٩سٌس حرضت ًا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا َِ ٟو َز ْٔ َو َس َّ٤ا ُظ ُٓ َو ِي ٔش ّ٘ا

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اعرم نب دعس رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی
رکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنیلکپھچوکامرےناکمکحد اافراساکانؾوفقسیینعیمکافقسراھک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اعرمنبدعسرضحتاعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1348

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ اب ٩وہب ،یو٧ص زہزیْ ،عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

رح َُ ٠َ ٣ة َٗاَِ ٟت َو ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط أَ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِتٔ٠طٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٠ٟٔ ٢و َز ْٔ ا َِ ُٔ ٟو ِي ٔش َُ ٙزا َز َ ِ

اوباطرہرحہلمانب فبہ،ویسنزرہی،رعفہرضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےن
یلکپھچوکوفقسیاہکافررحہلمےنہیااضہفایکہکدیسہےناہکہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےساےسامرےناکمکحںیہنانس۔
رافی  :اوباطرہرحہلمانبفبہ،ویسنزرہی،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1349

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خا ٕٟبً ٩بساہلل ب ٩سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟرضبَ ٔة ا َّٟثاَ ٔ ٧ی ٔة َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َح َش َّ ٨ة
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ََ ١و َزَُ ّة فٔی أَ َّو ِٔ َ ٢
ُضبَ ٕة َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َح َش َّ ٨ة َو ََ َٗ ٩ِ ٣تََ ٠ضا فٔی َّ ِ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َح َش َّ ٨ة ُ ٔ ٟسو َّٔ ٪
اٟرضبَ ٔة َّ
اٟثاَ ٔ ٧یةٔ
ُ ٔ ٟسو ٔ ٪اِلِ ُول َی َوإ ٔ َِ َٗ ٪تََ ٠ضا فٔی َّ ِ
ییحی نب ییحی ،اخفل نب دبعاہلل نب لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ا سج ےن یلکپھچ وک یلہپ رضب ںیم امر ڈاال وت اس ےک ےئل اینت اینت ایکینں ںیہ افر سج ےن اےس دفرسی رضب ےس امرا اس ےک

ےئلاینتاینتایکینں ںیہرگم یلہپدہعف امرےنفاےل ےس مکافرارگاس ےنرسیتیرضب ےس امرا وتاس ےک ےئلاینت اینتایکینں ںیہ
نکیلدفرسیرضبےسامرےنفاےلےسمک۔
رافی  :ییحینبییحی،اخفلنبدبعاہللنبلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1350

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ابوًوا٧ہ ،زہْر ب ٩رحب ،جزیز٣ ،ح٤س ب ٩ػباح اسٌ٤ی ١اب ٩زَکیا ،ابوَکیب وٛیٍ ،سٔیا،٪
سہی ١ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا ٪ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَب ٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ز َ ٔ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َکیَّا َئ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ُضبَ ٕة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َخإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ١إ ٔ ََّّل َجزٔی ّزا َو ِح َس ُظ َٓإ ٔ َّ ٪فٔی َح ٔسیثٔطٔ ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١و َزُّا فٔی أَ َّو ِٔ َ ٢

ک َوفٔی َّ
ُٛت ٔب ِت َٟطُ ٔ٣ائ َ ُة َح َش َٕ ٨ة َوفٔی َّ
ک
و ٪ذََ ٔ ٟ
و ٪ذََ ٔ ٟ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة زُ َ
اٟثاَ ٔ ٧یةٔ زُ َ
َ

ہبیتق نب دیعس اوبتواہن ،زریہ نب رحب ،رجری ،دمحم نب ابصح اامسلیع انب زرک ا ،اوبرکبی فعیک ،ایفسؿ ،لیہس اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکیبن یلصاہللہیلعفملس ےناراشدرفام اسج ےن یلکپھچ وکیلہپرضب
ےسامرااسےکےئل اایکینںیھکلاجیتںیہافردفرسیںیماسےسمکافررسیتیںیماسےسیھبمک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعساوبتواہن،زریہنبرحب،رجری،دمحمنبابصحالیعمسانبزرک ا،اوبرکبیفعیک،ایفسؿ،لیہساوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلکپھچوکامرےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1351

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح اسٌ٤ی ١اب ٩زَکیا ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ ًَ ُِ ٩س َض ِی َٕ ١ح َّسثَ ِتىٔی أ ُ ِخًٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ُضبَ ٕة َس ِبٌْٔ َن َح َش َّ ٨ة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢فٔی أَ َّو ِٔ َ ٢
دمحم نب ابصح اامسلیع انب زرک ا ،لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ایلہپ
رضبےسامرےنںیمرتسایکینںںیہ۔
رافی  :دمحمنبابصحالیعمسانبزرک ا،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویچویٹنںوکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
ویچویٹنںوکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1352

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبٔی
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُ ُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاص ٔز ٔ َو َ ِ
َّ
َّ َ
َ
ئ َٓأ َ ََ ٣ز
َق َػ ِت َ٧ب ٔ ًّیا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َّّ ٠َ ٤ِ َ ٧ ٪ة َ َ
ک ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة أَصِ ََ ِٜ٠ت أ ُ َّّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣اِلِ ُ َُ ٥ٔ ٣ت َش ِّب ُح
رح َٗ ِت َٓأ َ ِووَی اہللُ إَِٔ ٟیطٔ أَفٔی أَ ََِ ٪
َق َػ ِت َ
ْق َی ٔة آَ ١ٔ ٤ِ ٨َّ ٟأ ُ ِ ٔ
بٔ َ ِ
اوباطرہ رحہلم نبییحی انب فبہ ،ویسن انباہشبدیعس نبر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ویچیٹن ےن اایبنء اسنیقب ںیم ےس یسک یبن وک اکٹ ایل اوہنں ےن ویچویٹنں ےک لب ےک ابرےںیم
مکح د ا وت اےس الج د ا ایگ سپ اہلل زع فلج ےن اؿ یک رطػ فیح یک ہک ےھجت اکی ویچیٹن ےن اکاٹ اھت افر  م ےن رگفوہں ںیم ےس اکی
ا ےسرگفہوکالہکرکفا اوجاہللیکحیبسترکاتاھت۔
رافی  :اوباطرہرحہلمنبییحی انبفبہ ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیاوبہملسنب دبعارلنمحرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
ویچویٹنںوکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1353

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ ابً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َخ َد َٔ ٩ِ ٣ت ِحت َٔضا ث ُ َّ٥
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٧ ٢زَ َٔ َ ٧ ٢ي ٌّی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ئ َت ِح َت َط َح َزة ٕ َََٓ ٠سَُ ِت ُط ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة َٓأ َ ََ ٣ز بٔحٔ َضازٔظ ٔ َٓأ ُ ِ ٔ
رح َٗ ِت َٓأ َ ِووَی اہللُ إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََض ًَّل ّ ٠َ ٤ِ َ ٧ة َواح َٔس ّة
أَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓأ ُ ِ ٔ
ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ انب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفام ا اایبنء ںیم ےس اکی یبن اکی درتخ ےک ےچی رہھٹے اکی ویچیٹن ےن اںیہن اکٹایل وت اوہنں ےن اؿ اک ہتھچ اکنےنلاک
مکح د ا اےس درتخ ےک ےچی ےس اکنال رھپ اںیہن الج دےنی اک مکح د ا اہلل زعفلج ےن اؿیک رطػفیح یکہک  م ےن اکی ویچیٹن وک یہ
ویکںہنایکینعیبسوکویکںولجاد ا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہانبدبعارلنمحزحایمایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
ویچویٹنںوکامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1354

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ئ َت ِح َت
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠زَ َٔ َ ٧ ٢ي ٌّی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
رح َٗ ِت فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ِووَی اہللُ إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََض ًَّل ّ ٠َ ٤ِ َ ٧ة
َخ َد َٔ ٩ِ ٣ت ِحت َٔضا َوأَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓأ ُ ِ ٔ
َط َح َزة ٕ َََٓ ٠سَُ ِتطُ ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة َٓأ َ ََ ٣ز بٔحٔ َضازٔظ ٔ َٓأ ُ ِ ٔ

َواح َٔس ّة
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ نبہبنم،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعیکر اؽ اہللیلص اہللہیلعفملسےس رمفیرفا ات
ںیمےسےہہکر اؽاہللےنرفام اویبنںںیماےساکی یبناکیدرتخےکےچی رہھٹےوتاںیہنویچیٹنےناکٹایلوتاوہنں ےن

اسےکہتھچاکمکحد اےسجدرتخےکےچیےساکنالایگاوہنںےناےسالجدےنیاکمکحد اوتاےسآگںیمالجد اایگسپاہللےناؿ
یکرطػفیحیکہک مےناکییہویچیٹنوکویکںہنالج ا۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1355

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء جویزیہ ب ٩اس٤اء ٧آٍ ًبساہلل حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز ب ٩خلاب

اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة بِ ُ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ًُ ٢ذبَ ِت ا َِ ٣زأَ ْة فٔی صٔ َّزة ٕ َس َح َِ ٨ت َضا َحًَّی َ٣ا َت ِت ٓ ََس َخَِ ٠ت ٓ َٔیضا اَ ٨َّ ٟار ََّل ه ٔ َی أَك ِ ٌَ َِ ٤ت َضا َو َس َ٘ ِت َضا إٔذِ َح َب َش ِت َضا
ق
غ اِلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خظَ ا ٔ
َو ََّل ه ٔ َی َت َز َِ ٛت َضا َتأِک ُ ُ
دبعاہللنبدمحمنباامسءوجریہینباامسءانعفدبعاہللرضحتدبعاہللنبرمعنباطخبےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےن رفام ا اکی تورت وکیلبیک فہج ےس ذعاب د اایگ ےسج اس ےن ابدنھ راھک اھت اہیں کتہک فہیلب رمیئگ افر فہ تورت ایسفہج ےس
منہج ںیم دالخ وہیئگ افر ہی ہن اےس الھکیت یھت ہن الپیت یھت اےس ابدنوہ راھک افر اےس ہن وھچڑا ہک فہ زنیم ےک ڑیکے وکمڑے یہ
اھکیتیل۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءوجریہینباامسءانعفدبعاہللرضحتدبعاہللنبرمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1356

راوی  :نَص بً ٩لی ًبساَّلًلی ًبیساہلل ب٤ً ٩ز ٧آٍ اب٤ً ٩زو سٌیس ٘٣بری ٧آٍ اب٤ً ٩ز وسٌیس ٘٣بری ٧آٍ اب٤ً ٩زو
سٌیس ٘٣بری حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی
و َح َّسثَىٔی َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث ٔ٨َ ٌِ ٣َ ١ا ُظ

رصننبیلعدبعاالیلعدیبعاہللنبرمعانعفانبرمعفدیعسربقمیانعفانبرمعفدیعسربقمیانعفانبرمعفدیعسربقمیرضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےنیھبیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہیدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :رصننبیلعدبعاالیلعدیبعاہللنبرمعانعفانبرمعفدیعسربقمیانعفانبرمعفدیعسربقمیانعفانبرمعفدیعسربقمیرضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1357

ًیسی ٣اٟک ٧آٍ اب٤ً ٩ز
راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل بً ٩بساہلل ب ٩جٌرف  ٩ٌ٣بٰ ٩

رف ًَ ِ ٩ٔ ٌِ ٣َ ٩بِ َٔٔ ً ٩یسی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ َص ُ
ک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اہرفؿنبدبعاہللنبدبعاہللنبرفعجنعمنبٰیسیعامکلانعفانبرمعاسدنسےسیھبرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیکیبنیلص
اہللہیلعفملسےسیہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللنبدبعاہللنبرفعجنعمنبٰیسیعامکلانعفانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1358

راوی  :ابوَکیب ًبسہ ہظا ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ًُ ٢ذبَ ِت
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ق
غ اِلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خظَ ا ٔ
ا َِ ٣زأَ ْة فٔی صٔزَّة ٕ ٥َِ ٟتُ ِلٌ َِٔ ٤ضا َو ََ ٥ِ ٟت ِش٘ ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟتتِرُ َِ ٛضا َتأِک ُ ُ

اوبرکبیدبعہاشہؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیتورتوکیلب
یکفہجےسذعابد اایگاسےناسوکہنالھک اافرہنالپ اافرہناےسوھچڑاہکفہزنیمےکڑیکےوکمڑےیہاھکیتیل۔
رافی  :اوبرکبیدبعہاشہؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1359

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،خاٟس ب ٩حارث ،ہظا٦

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
رشا ٔ
ق
ت اِلِ َ ِر ٔ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َربَ َل ِت َضا َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َ َ

اوبرکبیاوباعمفہی،دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،اشہؾاؿدفونںاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہی،دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1360

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بس اٟزح ٩٤ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟزُّصِز ٔ ُّی َو َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ٩

ْع َو َة
ُِ
دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ،رمعم ،ز رہی ،دیمح نب دبع ارلنمح اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
یبنیلصاہللہیلعفملسےسایسینعمیکدحثیرفاتییکےہ۔

رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمحاوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
یلبوکامرےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1361

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ،اس دنس ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنعیک یبن یلص اہللہیلعفملس
ےسرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفؿوکالھکےنافرالپےنفاےلیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اجونرفؿوکالھکےنافرالپےنفاےلیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1362

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابی برک ابوػاٟح س٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َِ ٣ول َی أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟح َّ
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
رط ٕیِ ٙ
رش َب
اط َت َّس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٌَ ٟل ُع ٓ ََو َج َس بٔئِ ّزا َٓ َ٨زَ ََٔ ٓ ٢یضا َٓ َ ٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١ی ِ٤شٔی ب ٔ َ ٔ
ا٪
ِ َ٘ َٟ ١س بَ ََ َّ ٠ص َذا ا ِٟکََِ ٠ب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟل ٔع ِٔ ٣ث ُ
 ١اٟث َّ َری ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟل ٔع َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َخ َد َٓإٔذَا کَِْ ٠ب َیَِ ٠ض ُث َیأِک ُ ُ
َّ ١أ ٟذی ک َ َ
ث ُ ََّ َ ٥
َّ
بَ َ٣ٔ َّ ٠ىِّی َٓ َ٨زَ َ ٢ا ِٟبٔئ َِز ٓ َََْ َ ٤ل ُخ َّٔ ُط ََ ُ ّ ٣
رف َٟطُ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
رک اہللُ َٟطُ َٓ َِ َ َ
ائ ث َّ ٥أ َِ ٣ش َٜطُ بٔٔٔیطٔ َحًی َرق ٔ َی ٓ ََش َقی ا ِٟکََِ ٠ب َٓظَ َ َ

َوإ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا فٔی َص ٔذظ ٔا َِ ٟب َضائ َِٔٔ ٥ل َ ِج ّزا َٓ َ٘ا َ ٢فٔی کَُٛ ِّ١ب ٔ ٕس َرك ِ َب ٕة أَ ِج ْز
ہبیتق نبدیعس ،امکل نب اسن ،ایبرکب اوباصحل امسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽاہللیلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا اکیآدیم اکی راہتس ںیم لچ راہ اھت اےس تخسایپس یگلاس ےن اکی ونکاں اپ ااس ںیم ارترک اپین ایپ رھپ ابرہ  لکآ ا
اسےناکیےتکوکاہےتپنوہےئداھکیوجایپسیکفہجےسڑچیکاھکراہاھتاسآدیمےن ااچاسےتکوکیھبایپسیکاینتیہدشتےہ
ینتجےھجمیچنہپیھتفہونکںیئںیمارتاافراانپومزہاپینےسرھبرکاےنپہنمےسڑکپرکابرہ لکآ اافراسےتکوکالپ ااہللےناسیکہی
یکینوبقؽیکافراےساعمػرکد ااحصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽایکاؿاجونرفںںیمیھبامہرےےئلارجفوثابےہآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہرترگجفاےلاجونرںیموثابےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،ایبرکباوباصحلامسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اجونرفؿوکالھکےنافرالپےنفاےلیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1363

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس اح٤ز ہظا٣ ٦ح٤س ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َبِ ًّٔیا َرأَ ِت ک َ ِّ ٠با فٔی یَ ِوَ ٕ ٦ح ٓ ٕ
رف ََ ٟضا
ار یُ ٔل ُ
یٕ بٔبٔئِز ٕ َٗ ِس أَ ِز ََ ٔ ٟ ٍَ ٟشاَ٧طُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟل ٔع َٓ َ٨زَ ًَ ِت َٟطُ ب ٔ ُ٤وٗ ٔ َضا َٓ ُِ ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمحاشہؾدمحماوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیےہہکاکیافہشحتورت
ےنرگیمےکدؿںیماکیےتکوکونکںیئےکاردرگدایپسیکفہجےساینپزابؿاکنےلرکچاگلےتداھکیوتاسےناےنپومزےںیم
اسےتکےکےئلاپیناچنیھکسپاستورتیکترفغترکدییئگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمحاشہؾدمحماوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجونرفںےکلتقاکایبؿ
اجونرفؿوکالھکےنافرالپےنفاےلیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1364

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب ،جزیز ب ٩حاز ٦ایوب سدتیانی ٣ح٤س ب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
وب َّ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی
اٟش ِدت َٔیان ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَ ُّی َ
یٕ ب ٔ َزَّ ٔ ٛی ٕة َٗ ِس کَا َز َي ِ٘ ُتُ٠طُ ا َِ ٌَ ٟل ُع إٔذِ َرأَ ِتطُ بَغ ٔ ٌّی ٔ٩ِ ٣
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٤َ ٨ا کَِْ ٠ب یُ ٔل ُ

رف ََ ٟضا بٔطٔ
رسائ ٔی َ٨َ َٓ ١زَ ًَ ِت ُ٣و َٗ َضا َٓا ِس َت َ٘ ِت َٟطُ بٔطٔ ٓ ََش َ٘ ِت ُط إٔیَّا ُظ َٓ ُِ ٔ َ
َب َِایَا بَىٔی إ ٔ ِ َ

اوباطرہدبعاہللنب فبہ ،رجری نباحزؾاویبایتخسیندمحم نبریسنیرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکر اؽ
اہللےنرفام ااکیاتکونکںیئےکرگدرکچاگلراہاھتافررقبیاھتہکایپساےسالہکرکدےااچکنینبارسالیئیکافہشحتوروتںںیم
ےساکیافہشحےنداھکیوتاسےناےنپومزےںیماپیناچنیھکاےسالپےنےکےیلافراےسالپ اوتاسیکایسفہجےسترفغترکدی
یئگ
رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،رجرینباحزؾاویبایتخسیندمحمنبریسنیرضحتاوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
زامےنوکاگیلدےنییکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :وگتفگاکایبؿ
زامےنوکاگیلدےنییکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1365

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رس ٕح َو َ ِ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
اٟسصِزُ ب ٔ َیس َٔی َّ
اٟسص َِز َوأََ٧ا َّ
َي ُش ُّب ابِ ُ ٩آ َز ََّ ٦
ار
َ ١واَ ٨َّ ٟض ُ
اِ ٠ٟی ُ

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےتوہےئ انس اہلل زع فلج رفامےت ںیہ انبآدؾ زامےن وک اگیلداتی ےہ احالہکن ںیم زامہن وہں
دؿافرراتریمےہضبقںیمںیہ۔
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعفنبرسحرحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
زامےنوکاگیلدےنییکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1366

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز اسحا ٚسٔیا ،٪زہزی ،اب٣ ٩شیب ابوہزیزہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِؤذٔیىٔی ابِ ُ ٩آ َز َ٦

اٟس ِصزُ أ ُ َٗ ُِّ ٠ب َّ
اٟسص َِز َوأََ٧ا َّ
َي ُش ُّب َّ
اِ ٠ٟی ََ ١واَ ٨َّ ٟض َار

ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعااحسؼایفسؿ،زرہی،انبر بیاوبرہریہےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشد
رفام ااہللزعفلجرفامےتںیہہکانبآدؾزامےنوکاگیلدے رکےھجماذیاءداتیےہاحالہکنںیمزامہنوہںںیمدؿراتوکرگدشداتی
وہں۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعااحسؼایفسؿ،زرہی،انبر بیاوبرہریہ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
زامےنوکاگیلدےنییکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1367

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟسصِز ٔٓ ًََل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس َُ ٥ِ ٛیا َخ ِی َب َة َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِؤذٔیىٔی ابِ ُ ٩آ َز ََ ٦ي ُ٘و ُ ٢یَا َخ ِی َب َة َّ
اٟسصِز ٔ

َٓإٔنِّی أََ٧ا َّ
اٟسصِزُ أ ُ َٗ ُِّ ٠ب َِ ٟی َ٠طُ َوَ َ ٧ض َار ُظ َٓإٔذَا ٔطئ ُِت َٗ َب ِـ ُت ُض َ٤ا

دبع نبدیمح دبع ارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انبر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتیےہ
ہکر اؽاہللےنرفام ااہللزعفلجرفامےتںیہہکانبآدؾےھجمفیلکتداتیےہفہاتہکےہاہےئزامےنیکاناکیمسپ مںیمےسوکیئہی
ہن ےہک اہےئ زامےن یک ان اکیم ویکہکن ںیم یہ زامہن وہں ںیم اس رات افر دؿ وک دباتل وہں افر بج ںیم اچوہں اگ اؿ دفونں وک دنب رک
دفںاگ۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
زامےنوکاگیلدےنییکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1368

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤ابی ز٧از اْعد ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

اٟسصِز ٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس َُ ٥ِ ٛیا َخ ِی َب َة َّ
اٟسصِزُ

ہبیتق نبدیعس،ریغمہ نبدبعارلنمحایبزاندارعجاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل ےناراشدرفام ا م ںیم
ےسوکیئاہےئزامےنیکرخایبہنےہکویکہکناہللیہزامہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہنبدبعارلنمحایبزاندارعجاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
زامےنوکاگیلدےنییکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1369

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،ہظا ٦اب ٩سْری ٩ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

اٟسصِ َز َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو َّ
َت ُش ُّبوا َّ
اٟسصِزُ

زریہنبرحب،رجری،اشہؾ انبریسنیاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک یبن یلص
اہللہیلعفملسےنرفام ازامہنوکرباالھبہنوہکویکہکناہللیہزامہنےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشہؾانبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :وگتفگاکایبؿ
اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1370

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب اب ٩سْری ٩ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اٟسص َِز َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َي ُش ُّب أَ َح ُس َُّ ٥ِ ٛ
١
ِرک َ ٦اٟزَّ ُج ُ
ِرک ََٓ ٦إ ٔ َّ ٪ال َ ِ
اٟسصِزُ َو ََّل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس ُٔ ٨َ ٌٔ ٠ِ ٔ ٟ ٥ِ ٛب ال َ ِ

ا ِِ ٤ُ ٟش٥ُ ٔ ٠

اجحج نب اشرع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب انب ریسنی اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس
وکیئزامہنوکاگیلہندےویکہکناہللاعتیلیہزامہنےہافرہن مںیمےسوکیئاوگنروکرکؾےہکویکہکنرکؾوتاملسمؿآدیمےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعارلزاؼ،رمعم،اویبانبریسنیاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1371

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رک َُِ ٠َٗ ٦ب ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘وُٟوا َ ِ
َک َْٓ ٦إ ٔ َّ ٪ا ِل َ ِ

رمعفاندقانبایبرمعایفسؿ،زرہی،دیعساوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآپ یلصاہللہیلعفملسےن رفام ارکؾہن وہک
ویکہکنرکؾوتومنماکدؽےہ۔

رافی  :رمعفاندقانبایبرمعایفسؿ،زرہی،دیعساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1372

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،ہظا ٦اب ٩سْری ٩ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

 ١ا ِِ ٤ُ ٟش٥ُ ٔ ٠
ِرک َ ٦اَّ ٟز ُج ُ
ِرک ََٓ ٦إ ٔ َّ ٪ال َ ِ
ُت َش ُّ٤وا ا َِ ٨َ ٌٔ ٟب ال َ ِ

زریہنبرحب،رجری،اشہؾانبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااوگنراکانؾرکؾہنروھکویکہکنرکؾدرتقیقحاملسمؿآدیمےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشہؾانبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1373

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،لی ب ٩حٔؽ ابوز٧از ابوہزیزہ،

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َّ
َّ
ِرک ُُِ ٠َٗ ٦ب ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
ِرک َُٓ ٦إٔ٤َ َّ ٧ا ال َ ِ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَّ ٥َ ٠لَ َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛال َ ِ
زریہ نب رحب ،یلع نب صفح اوبزاند اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اینراشد رفام ا  م
ںیموکیئرکؾہنےہکرکؾوترصػومنماکدؽیہےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،یلعنبصفحاوبزانداوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1374

راوی  :اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ

َّ
َّ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ِرک َ ٦إٔ٤َ َّ ٧ا
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس ُٔ ٨َ ٌٔ ٠ِ ٔ ٟ ٥ِ ٛب ال َ ِ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟش٥ُ ٔ ٠
ِرک ُ ٦اٟزَّ ُج ُ
ال َ ِ

انبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکر اؽاہللےسرمفیرفا اتںیمےسےہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوکیئاوگنروکرکؾہنےہکرکؾوترصػاملسمؿآدیمیہےہ
رافی  :انبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1375

ًیسی ب ٩یو٧ص ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١حرضت وائ ١ب ٩ححز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :لی ب ٩خرشٰ ٦

رح ٕب ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ
رش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

َّ
َّ
ِرک َُ ٦و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا ا َِ ٟح ِب َُ ٠ة َي ٌِىٔی ا َِ ٨َ ٌٔ ٟب
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َت ُ٘وُٟوا ال َ ِ

یلعنبرشخؾٰیسیعنبویسن،ہبعش،امسکنبرحب،ہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجحریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملس
ےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارکؾہنوہکہکلبدتلہینعیبنعافردتلہوہک۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰیسیعنبویسن،ہبعش،امسکنبرحب،ہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
اوگنروکرکؾےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1376

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز طٌبہ ،س٤اک ً٤٘٠ہ ب ٩وائ ،١حرضت وائ ١ب ٩ححز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ََ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ أَ َّ٪
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
ِرک َُ ٦و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا ا ُِ ٨َ ٌٔ ٟب َوا َِ ٟح ِب َُ ٠ة
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘وُٟوا ال َ ِ

زریہنبرحب،امثعؿنبرمعہبعش،امسکہمقلعنبفالئ ،رضحتفالئنبرجحریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتی
رکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارکؾہنوہکہکلبدتلہینعیبنعافردتلہوہک۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبرمعہبعش،امسکہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظفلدبعامةومیلافردیساکاالطؼرکےنےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :وگتفگاکایبؿ
ظفلدبعامةومیلافردیساکاالطؼرکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1377

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس ُِ ًَ ٥ِ ٛبسٔی َوأَ ًَٔ٣ی ک ُ ًَُّ ٥ِ ُٜ٠بٔی ُس اہللٔ َوک ُ ُّ ١ن َٔشائٔ ٥ِ ُٜإ ٔ َ٣ا ُئ اہللٔ َو َل٩ِٔ ٜ
ای َو َٓ َتات ٔی
َ ٔ ٟی ُ٘ ًَُِ ُ ١لمٔی َو َجارٔ َیًٔی َو َٓ َت َ
ییحینباویب،ہبیتقانبرجحاامسلیعانبرفعجالعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا مںیم
ےس وکیئ ریما دنبہ ریمی ابدنی ہنےہک  م بس اہلل اعتیل ےکدنبے وہ افر اہمتری بس تورںیت اہللیک ابدن اں ںیہ نکیل اچک ےہک فہ
ےہکریماالغؾریمیولڈنیریماوجاؿافرریمیوجاؿ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحالیعمسانبرفعجالعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
ظفلدبعامةومیلافردیساکاالطؼرکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1378

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ای َوَّلَ َي ُ٘ ِ ١ا ِِ ٌَ ٟب ُس َرب ِّی َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِ ١س ِّیسٔی
َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس ُِ ًَ ٥ِ ٛبسٔی َٓک ُ ًَُّ ٥ِ ُٜ٠بٔی ُس اہللٔ َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِ َٓ ١ت َ

زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ
ریما دنبہ ہن ےہک سپ  م اہلل ےک دنبے وہ افر ہکلب اچےئہ ہک ریما ونوجاؿ ےہک افر ہن وکیئ الغؾ ریما رب ےہک ہکلب اچےئہ ہک ریما رسدار
ےہک۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
ظفلدبعامةومیلافردیساکاالطؼرکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1379

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع

َکیِبٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َو ََّل َي ُ٘ ِ ١ا ِِ ٌَ ٟب ُس َ ٔ ٟش ِّی ٔسظ ٔ َِ ٣وَّلَ َی َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َٓإ ٔ َِّ ٣َ ٪و ََّل ُ ٥ِ ٛاہللُ ًَزَّ
َو َج َّ١
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاوبدیعساجشفعیک،اشمع،اؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاؿیکرفاتیںیم
ہیااضہفےہہکالغؾاےنپرسداروکریماومیلہنےہکافراوباعمفہییکرفاتیںیمہیااضہفےہہکاہمترابساکومیلاہللزعفلجےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاوبدیعساجشفعیک،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
ظفلدبعامةومیلافردیساکاالطؼرکےنےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1380

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ک أَكٌِ ِٔ٥
اس َٔ ٙربَّ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َي ُ٘ ِ ١أَ َح ُس ُِ ٥ِ ٛ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ای َٓ َتات ٔی ُ ًَُلمٔی
ک َو ِّؿ ِئ َربَّ َ
َربَّ َ
ک َو ََّل َي ُ٘ ِ ١أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛربِّی َو َِ ٟی ُ٘ َِ ١س ِّیسٔی َِ ٣و ََّل َی َو ََّل َي ُ٘ ِ ١أَ َح ُس ُِ ًَ ٥ِ ٛبسٔی أَ ًَٔ٣ی َو َِ ٟی ُ٘ َِ َٓ ١ت َ
دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی رفا ات ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن
رفام ا مںیمےسوکیئیسکوکہیہنےہکہکاےنپربوکالپاےنپربوکالھکافراےنپربوکفوضرکادےافرہن مںیمےسوکیئریمارب
ےہک ہکلب اچےئہہک ریمارسدار افر ریما ومیلےہک افر ہن  م ںیم وکیئ ریمادنبہ افر ریمی دنبیےہک ہکلب اچےئہہک فہ ریما وجاؿ افر ریمی
وجاؿافرریماالغؾےکاافلظاامعتسؽرکے۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکااسنؿےکےئلہریمابخ وہ ثوہایگےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :وگتفگاکایبؿ
یسکااسنؿےکےئلہریمابخ وہ ثوہایگےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1381

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس َُ ٥ِ ٛخبُ َث ِت َن ِٔ ٔسی

َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِ ٔ َٟ٘ ١ش ِت َن ِٔ ٔسی َص َذا َحس ُ
َک َل٩ِٔ ٜ
َکیِبٕ و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ٔیث أَبٔی ُ َ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہماشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللےناراشدرفام ا مںیموکیئہیہنےہکہکریمابخ وہ ثوہایگےہہکلباچےئہہکفہےہکریمابخ تسسوہایگےہدفرسیدنسںیم
لَک ِ ْ اکظفلذموکرںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہماشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
یسکااسنؿےکےئلہریمابخ وہ ثوہایگےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1382

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
اوبرکبیاوباعمفہیاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
یسکااسنؿےکےئلہریمابخ وہ ثوہایگےنہکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1383

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابی ا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ حرضت سہ ١ب ٩ح٨یٕ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ُ٘ ِ ١أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛخبُ َث ِت َن ِٔ ٔسی َو َِ ٟی ُ٘ َِ ٔ َٟ٘ ١ش ِت َن ِٔ ٔسی

اوباطرہرحہلمانبفبہ،ویسنانباہشبایباامہمنبلہسنبفینحرضحتلہسنبفینحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام  ا  م ںیم وکیئ ہی ہن ےہک ہک ریما بخ  وہ ث وہ ایگ ےہ ہکلب اچےئہ ہک فہ ےہک ریما بخ  اکلہ وہ ایگ
ےہ۔
رافی  :اوباطرہرحہلمانبفبہ،ویسنانباہشبایباامہمنبلہسنبفینحرضحتلہسنبفینحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشموکاامعتسؽرکےنافروھپؽافروخوبشوکفاسپرکدےنییکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :وگتفگاکایبؿ

کشموکاامعتسؽرکےنافروھپؽافروخوبشوکفاسپرکدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1384

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ طٌبہ ،خ٠یس ب ٩جٌرف ابی نرضہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّسثَىٔی ُخَِ ٠ی ُس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رف ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

َّ
َّ
رسائ ٔی َٔ َٗ ١ؼْ َر ْة َت ِ٤شٔی َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَ َتْ ِ ٔن كَؤی ََ ٠تْ ِ ٔن
ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ
یب ٓ ََ٤ز َِّت بَْ ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتْ ِ ٔن
ٓ ََّات َد َذ ِت رٔ ِج َٔ ِ ْ٠ن َٔ ٩ِ ٣خظَ بٕ َو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ُِ ٣ُ َْٙ ٠ِِ ٣ل َب ْ ٙث ُ ََّ ٥حظَ ِت ُط ِٔ ٣شکّا َوص َُو أَك ِ َی ُب اِّ ٟل ٔ
ََٓ ٥َِ ٠ي ٌِز ٔ ُٓوصَا َٓ َ٘اَِ ٟت ب ٔ َی ٔس َصا َص ََ ٜذا َو َنٔ ََف ُط ٌِ َب ُة َی َس ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمہبعش،حلتدنبرفعجایبرضنہاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت
ںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اینبارسالیئںیماکیتورتوھچےٹدقفایلیھتفہدفےبملفایلتورتےکاسھتیلچیھتاس
ےناےنپدفونںاپؤںزکلیےکونباےئوہےئےھتافراکیاوگن یھ اےنیکونبایئوجدنبوہیتیھترھپاسںیمکشمیکوخوبشرھبی
وہیئیھتافربسےسدمعہوخوبشےہفہاکیرفزاؿدفونںتوروتںےکدرایمؿےسوہرکزگریوتولگاےساچہپؿہنےکساسےن
اےنپاہھتےکااشرہےساتب اافرہبعشےناےنپاہھتےکاسھتااشرہرکےکاتب ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمہبعش،حلتدنبرفعجایبرضنہاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
کشموکاامعتسؽرکےنافروھپؽافروخوبشوکفاسپرکدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1385

راوی ٤ً :زو ٧ا ٗس یزیس ب ٩ہارو ،٪طٌبہ ،خ٠یس ب ٩جٌرف ٣ش٤ز ابونرضہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
وُ ٩ِ ًَ ٪ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩خَِ ٠ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
رف َوا ِِ ٤ُ ٟش َتِّ ٔ٤ز َٗ َاَّل َس٨َ ٌِ ٔ٤ا أَبَا َن ِ َ
َّ
َّ
ک
رسائ ٔی ََ ١حظَ ِت َخا َت ََ ٤ضا ِٔ ٣شکّا َوا ِِ ٔ٤ٟش ُ
ََک ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ
أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ

یب
أَك ِ َی ُب اِّ ٟل ٔ

رمعفاندقسیدینباہرفؿ،ہبعش،حلتدنبرفعجرمسماوبرضنہاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملس ےنینبارسالیئیک اکیتورت اکذترکہرفام اسج ےناینپاوگن یھوک کشمےس رھباوہااھت افر کشم بسےسدمعہ وخوبش

ےہ۔
رافی  :رمعفاندقسیدینباہرفؿ،ہبعش،حلتدنبرفعجرمسماوبرضنہاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
کشموکاامعتسؽرکےنافروھپؽافروخوبشوکفاسپرکدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1386

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحبْ٣ ،قی ابوبرک ًبساٟزحْ٣ ٩٤قی سٌیس ب ٩ابی ایوب ًبیساہلل ب ٩ابی جٌرف
ًبساٟزح ٩٤اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْق ُئ ًَ ِ٩
ْق ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رح ٕب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
رف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اِلِ ِ َ
ٔیٕ ا ِِ ٤َ ٟح ١ٔ ٔ٤كَی ُِّب اِّ ٟزیحٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ُ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
اًََ ٓ ٪ل یَزُ ُّز ُظ َٓإَّٔ٧طُ َخٔ ُ
ْع َق ًََِ ٠یطٔ َریِ َح ْ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،رقمیاوبرکبدبعارلنمحرقمیدیعسنبایباویبدیبعاہللنبایبرفعجدبعارلنمحارعجرضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اسجوکوھپؽشیپایکایگوتفہفاسپہنرکےویکہکنفہمکفزؿافر
دمعہوخوبشاکاحلموہاتےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،رقمی اوبرکب دبعارلنمح رقمی دیعس نب ایب اویب دیبعاہلل نب ایب رفعج دبعارلنمح
ارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وگتفگاکایبؿ
کشموکاامعتسؽرکےنافروھپؽافروخوبشوکفاسپرکدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1387

ًیسی اح٤س اب ٩وہب٣ ،رخ٣ہ ٧آٍ اب٤ً ٩ز حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ابوكاہز اح٤س بٰ ٩

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ
َح َّسثَىٔی صَ ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َوأَبُو كَاصٔز ٕ َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

رطحُ ُط َ ٍَ ٣اِلِ ََّ ُٟوة ٔ
اس َت ِح ََ ٤ز ا ِس َت ِح ََ ٤ز بٔاِلِ ََّ ُٟوة َُْٔ ِ َر َُّ َ ٣
رخ َُ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إٔذَا ِ
أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
رطاة ٕ َوبٔکَا ُٓورٕ َی ِ َ

اَ ٪ي ِش َت ِحٔ٤زُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص ََ ٜذا ک َ َ
اہرفؿ نب دیعس ایلی اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع ادمح انب فبہ ،رخمہم انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت انب رمع بج دوھین ےتیل وت تود یک دوھ ین ےتیل سج ںیم افر یسک زیچ وک ہن المےت افر یھبک تود ںیم اکوفر الم ےتیل ےھت رھپ رفام ا ہک
ر اؽاہللیھبایسرطحدوھینےتیلےھت۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلیاوباطرہادمحنبٰیسیعادمحانبفبہ،رخمہمانعفانبرمعرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم...
ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1388

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤ز ابً ٩یی٨ہ سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩یرسہ ً٤زو ب ٩رشیس حرضت ً٤زو ب ٩رشیس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رس َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ک ٔٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٔأ ُ ََّ ٣ی َة بِ ٔ ٩أَبٔی
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
اٟرشی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رزٔٓ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٌَ ٣َ ١
اٟؼَّ ِ٠تٔ َط ِی ْئ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢صٔی ِط َٓأ َ ِنظَ ِستُ ُط بَ ِی ّتا َٓ َ٘ا َ ٢صٔی ِط ث ُ َّ ٥أَ ِنظَ ِستُ ُط بَ ِی ّتا َٓ َ٘ا َ ٢صٔی ِط َحًَّی أَ ِنظَ ِستُ ُط ٔ٣ائ َ َة بَ ِی ٕت
رمعفاندقانبایبرمعانبہنییعایفسؿنبہنییع،اربامیہنبرسیمہرمعفنبرشدیرضحترمعفنبرشدیریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےس
رفاتیرکےتںیہہکاکیدؿںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکےھچیپ ااروہاوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجتاہیمنبایب
تلصےکااعشرںیمےسھچکآےتںیہںیمےنرعضایک یاہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اانسؤںیمےناکیرعشانس اآپیلص
اہللہیلع فملسےنرفام اافرانسؤرھپںیمےناکیافررعشانس اآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ازمدیانسؤاہیںکتہکںیمےن ارعش

انسےئ۔

رافی  :رمعفاندقانبایبرمعانبہنییعایفسؿنبہنییع،اربامیہنبرسیمہرمعفنبرشدیرضحترمعفنبرشدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1389

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اح٤س بً ٩بسہ ابً ٩یی٨ہ ابزاہی ٥ب٣ ٩یرسہ ً٤زو ب ٩رشیس يٌ٘وب بً ٩اػ ،٥رشیس حرضت رشیس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟرشیسٔ أَ ِو
رس َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
َّ
َک بِٔ ٔ٤ثٔ ٠طٔ
َي ٌِ ُ٘و َب بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ ٕٔ َّ ٩ِ ًَ ٥
اٟرشی ٔس َٗا َ ٢أَ ِر َز َٓىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠خ ُِ َٔ ٠ط ٓ ََذ َ َ
زریہنبرحب،ادمحنبدبعہ انبہنییعاربامیہنبرسیمہرمعفنبرشدیوقعیبنباعمص،رشدیرضحترشدیریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجماےنپےھچیپ اارایکابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ادمحنبدبعہانبہنییعاربامیہنبرسیمہرمعفنبرشدیوقعیبنباعمص،رشدیرضحترشدیریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1390

راوی  :حٌی ب ٩یحٌیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ٪زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیً ،بساہلل بً ٩بساٟزح٤ً ٩٤زو ب ٩رشیس
ابزاہی ٥ب٣ ٩یرسہ حرضت ً٤زو ب ٩رشیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
است َ ِ٨ظَ َسنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟلائٔف ٔ ِّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
اٟرشی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َِ ٢
ٔی َٗا َِ َ٘ ٠َ َٓ ٢س کَا َز ي ُِش ٥ُ ٔ ٠فٔی ٔط ٌِزٔظ ٔ
رس َة َو َزا َز َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪کَا َز ُ ٔ ٟی ِشَ ٥ُ ٔ ٠وفٔی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ییحی نب ییحی ،رمتعم نب امیلسؿ زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعاہلل نب دبعارلنمح رمعف نب رشدی اربامیہ نب رسیمہ رضحت

رمعف نب رشدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپفادل ےس رفاتی رکےت ںیہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن ھجم ےس رعش زپےنھ اک اطمہبل
رفام اابح دحثیایسرطحےہاسںیمزمدیااضہفہیےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام افہاملسمؿوہےنےکرقبیاھت
افرانبدہمییکرفاتیںیمےہہکفہاےنپااعشرںیماملسمؿوہےنےکرقبیےہ۔
رافی  :ییحنبییحی ،رمتعمنبامیلسؿزریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،دبعاہللنبدبعارلنمحرمعفنبرشدیاربامیہنبرسیمہ
رضحترمعفنبرشدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1391

راوی  :ابوجٌرف ٣ح٤س ب ٩ػباح ًلی ب ٩ححز سٌسی رشیک اب ٩ححز رشیک ًبسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رش ٕ
رف َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
یک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو َج ٌِ َ ٕ
یک َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ح ِحز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا َ ٔ
اٟش ٌِس ُّٔی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِٔ َ ٩
رش ْ
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِط ٌَزُ کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َتک َ َِّ ٤َ ٠ت ب ٔ َضا ا َِ ٌَ ٟز ُب کَُ ٤َ ٔ ٠ة
َٟبٔی ٕس أَ ََّل ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ًَل اہللَ بَا ٔك ْ١

اوبرفعج دمحم نب ابصح یلع نب رجح دعسی رشکی انب رجح رشکی دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل
ہیلع فملس ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ ہک رعب ےک املکت رعش ںیم بس ےس دمعہ دیبل اک ہی رعش ےہ ( َأ َ ال ُ ُّ
خ اّللَّ َ ايلِطٌ)،
ش َ ام َ َ ا
ک َ ٍْ
آاگہروہ!اہللزعفلجےک اابسزیچںیابلطںیہ۔
رافی  :اوبرفعجدمحمنبابصحیلعنبرجحدعسیرشکیانبرجحرشکیدبعاکلملنبریمعاوبہملساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1392

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ی٤و ٪اب٣ ٩ہسی سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َّ
َّ
اْع کَُ ٤َ ٔ ٠ة َٟبٔی ٕس أَ ََّل ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ًَل اہللَ بَا ٔك ْ١
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِػ َس ُ ٚکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َٗاََ ٟضا َط ٔ ْ
َوکَا َز أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩أَبٔی اٟؼَّ ِ٠تٔ أَ ِ ٪ي ُِش٥َ ٔ ٠
دمحمنباح م،انبومیمؿانبدہمی ایفسؿ،دبعاکلملنب ریمعاوبہملسرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک بس
ےس اچس ہملک ےسج اشرع اتہک ےہ فہ دیبل اک ہی وقؽ ےہ آاگہ روہ اہلل ےک  اا بس زیچںی ابلط ںیہ افر رقبی اھت ہک اہیم نب ایب تلص
املسمؿوہاجات۔
رافی  :دمحمنباح م،انبومیمؿانبدہمیایفسؿ،دبعاکلملنبریمعاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1393

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زائسہ ًبسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ابوس٤٠ہ ًبساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪زائ َٔس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩أَب ٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َّ
َّ
َّ
اْع أَ ََّل ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ًَل اہللَ بَاكٔ َْ ١وکَا َز ابِ ُ ٩أَبٔی اٟؼَّ ِ٠تٔ أَ ِ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِػ َس ُ ٚبَ ِی ٕت َٗا َُ ٟط اٟظ ٔ ُ
ي ُِش٥َ ٔ ٠
انب ایب رمع ایفسؿ ،زادئہ دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
ےنرفام ااشرعےکاوقاؽںیمبسےساچسوقؽآاگہروہاہللےک اابسزیچںیابلطںیہافررقبیاھتہکانبایبتلصاملسمؿوہ

اجات۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،زادئہدبعاکلملنبریمعاوبہملسدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1394

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اٟظ ٌَ َزا ُئ أَ ََّل ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ًَل اہللَ بَا ٔك ْ١
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِػ َس ُ ٚبَ ِی ٕت َٗا َِ ٟت ُط ُّ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلملنبریمع اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتی
لقن یک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ارعشا ےک ااعشر ںیم بس ےس اچس رعش آاگہ روہ اہلل ےک  اا بس زیچںی ابلط ںیہ،
ےہ۔
رافی  :دمحم نبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلملنبریمعاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1395

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،زَکیا ،ارسائیً ١بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رسائ ٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َّ
َّ
اْع کَُ ٤َ ٔ ٠ة
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َس َ ٚکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َٗاََ ٟضا َط ٔ ْ
ک
َٟبٔی ٕس أَ ََّل ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ًَل اہللَ بَاكٔ ْ٣َ ١ا َزا َز ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ییحینبییحی،زرک ا،ارسالیئدبعاکلملنبریمعاوبہملسنبدبعارلنمحاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےسانسرفامےتےھتبسےساچسہملکےسجاشرعاتہکےہفہدیبلاکہیہملکےہآاگہروہاہللےک اابسزیچںیافینںیہافر
آپیلصاہللہیلعفملسےناسرپااضہفںیہنرفام ا۔
رافی  :ییحینبییحی،زرک ا،ارسالیئدبعاکلملنبریمعاوبہملسنبدبعارلنمحاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1396

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ حٔؽ ابوٌ٣اویہ ابوَکیب ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََِّ ٥َ ٠لَ َِ ٪ی َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ اٟزَّ ُج ِٔ َٗ ١ی ّحا َیزٔیطٔ َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ إ ٔ ََّّل أَ ََّ ٪حٔ ِّؼا َ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١یزٔیطٔ

اوبرکبنبایبہیبشصفحاوباعمفہیاوبرکبیاوبدیعساجشفعیک،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآدیمےکٹیپاکپیپےسرھباجانرعشےکاسھترھباجےنےسرتہبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشصفحاوباعمفہیاوبرکبیاوبدیعساجشفعیک،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1397

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،یو٧ص ب ٩جبْر ٣ح٤س ب ٩سٌس حرضت سٌس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٢لَ َِ ٪ی َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ أَ َح ٔس ُِ َٗ ٥ِ ٛی ّحا َیزٔیطٔ َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٪

َی َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا
دمحمنبینثم،دمحم نباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،ویسن نبریبجدمحمنبدعسرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا مںیمیسکےکٹیپاکپیپےسرھباجانرعشےکاسھترھباجےنےسرتہبےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،ویسننبریبجدمحمنبدعسرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رعشزپےنھایبؿرکےنافراسیکذمتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1398

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ث٘فی ٟیث ،اب ٩ہاز ٣ؼٌب ب ٩زبْر حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩یُ َح َِّ ٨ص َِ ٣ول َی ُِ ٣ؼ ٌَ ٔب بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔیسٕ
َ
َّ
َّ
اْع یُ ِٔ ٨ظ ُس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْع َق َط ٔ ْ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩ن ٔشْرُ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔا ٌَِ ٟزِ ٔد إٔذِ َ َ

ا ٪أَ ِو أَ ِٔ ٣شُٜوا َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ُذوا َّ
اَِ ٪لَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ َر ُج ِٕ َٗ ١ی ّحا َخْ ِ ْر َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا
اٟظ ِی َل َ
اٟظ ِی َل َ

ہبیتق نب دیعس یفقث ثیل ،انب اہد بعصم نب زریب رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےکرمہاہاقمؾرعجیکرطػاجرےہےھتہکاکیاشرعےسرعشزپےتھوہےئاسانموہایگوتر اؽاہللےناراشدرفام ااطیشؿ
وکڑکپ ااطیشؿوکرفوکآدیمےکٹیپاکپیپےسرھباجانرعشےکاسھترھباجےنےسرتہبےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسیفقثثیل،انباہدبعصمنبزریبرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رندریشوچرسےنلیھکیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ااعشرےکایبؿںیم
رندریشوچرسےنلیھکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1399

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثس س٠امی ٪ب ٩بزیسہ حرضت بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ٩
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٔ ٌَٟ ٩ِ ٣َ ٢ب بٔاٟنَّرِ َز ٔطْر ٔ َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا َػ َب َّ یَ َس ُظ فٔی َِ ٟح ٔ ٥خٔ ِ٨زٔیز ٕ َو َز ٔ٣طٔ
زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدثامیلسؿنبربدیہرضحتربدیہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجےنرندریشالیھکاسےناےنپاہھتوکوگ ازنخریےکوگتشافروخؿےسرگنایل۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدثامیلسؿنبربدیہرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1400

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ابً ٩یی٨ہ اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زہزی ،حرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ َری ُّ ُ
ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ٢
َ ١حًَّی َُ ٔ ٟ٘
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ْعی َٔ ٨ِ ٣ضا َُْ ِ َر أَنِّی ََّل أ ُ َز َُّ ٣
یت أَبَا َٗ َتا َز َة ٓ ََذ َ ِ
اٟز ِؤیَا أ ِ َ

َّ
َ ُ
رکصُطُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ ٢
اٟز ِؤیَا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟح ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إ ٔذَا َح ٥ََ ٠أ َح ُس ٥ِ ٛحُ٤ِّ ٠ا یَ ِ َ
َٓ َِ ٠ی ِِ ُٔ ٨ث ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔثَ ًَلثّا َو َِ ٟی َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض ُظ
رشصَا َٓإَٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ُ َّ
رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع انب ہنییع انب ایب رمع ایفسؿ ،زرہی ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم وخاب داتھکی سج ےس ریمی تیفیک اخبر یک یس وہ اجیت نکیل ںیم لبمک ہن افڑاتھ اھت اہیں کت ہک ںیم اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس الم افر اؿ ےس اس اک ذترکہ ایک وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلعفملس رفامےتےھت
وخاب اہلل یک رطػ ےس وہات ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس وہات ےہ بج  م ںیم ےس وکیئ ااسی انوگار وخاب دےھکی وج ہک
اےسرباولعمؾوہ وتاچےئہہک اینپابںیئ رطػنیترمہبتوھتکدے افراطیشؿ ےکرش ےساہللیک انپہامےگنویکہکنااسیرکےن ےس
فہوخاباےسوکیئاصقنؿہن اچنہےئاگ۔
رافی  :رمعفاندقااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعانبہنییعانبایبرمعایفسؿ،زرہی،رضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1401

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا٣ ،٪ح٤س بً ٩بساٟزح٣ ٩٤ولی آ ٢ك٠حہ ًبسربہ یحٌی سٌیس ٣ح٤س ب٤ً ٩زو ب٤٘٠ً ٩ہ ابوس٤٠ہ
ابوٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی آ ٔ ٢كَ َِ ٠ح َة َو ًَ ِب ٔس َربِّطٔ َو َی ِحٌَی ابِى َِی َسٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َّٔ ٤س
َک فٔی َحسٔیثٔض ٔ ِِ َٗ ٥و َ ٢أَبٔی
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َسَ ٤ََ ٠ة ُُ ٨ِ ٛت أَ َری ُّ ُ
١
ْعی َٔ ٨ِ ٣ضا َُْ ِ َر أَنِّی ََّل أ ُ َز َُّ ٣
اٟز ِؤیَا أ ِ َ

انبایبرمعایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمحومیلآؽہحلط دبعرہبییحیدیعسدمحمنبرمعفنبہمقلعاوبہملساوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہلل
اعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہنکیلاسںیماوبہملساکوقؽںیموخابداتھکیسجےسریمی
تیفیکاخبریکیسوہاجیتیھتنکیلںیماچدرہنافڑاتھاھتذموکرںیہنےہ۔
رافی  :انب ایبرمع ایفسؿ ،دمحم نب دبعارلنمح ومیلآؽہحلط دبعرہبییحی دیعس دمحم نب رمعف نب ہمقلع اوبہملس اوباتقدہ ،رضحت اوباتقدہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1402

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا
و َح َّسثَىٔی َ ِ
ُ
َّ َ
ْعی َٔ ٨ِ ٣ضا َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص
ًَ ِب ُس اٟزَّزا ٔ ٚأ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا أ ِ َ
َٓ َِ ٠ی ِب ُؼ ًَِ ٙل َی َي َشارٔظ ٔح ْٔ َن َی ُض ُّب ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ ث َ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ت
رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفی
ےہاؿ ںیم یھبرضحت اوبہملس اکوقؽذموکرںیہن افر رضحتویسنیکدحثی ںیم ہیااضہف ےہہک بجفہ دنین ےسدیبار وہ وت نیت
ابراینپابںیئاجبنوھتےک۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1403

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ اب٨ٌٗ ٩ب س٠امی ٪اب ٩بًل ٢یحٌی ب ٩سٌیس ابو س٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ٩
اٟز ِؤ َیا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟح ِ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗ َتا َز َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ ٢

َّ
َ َ ُ
رکصُ ُط َٓ َِ ٠ی ِِ ُٔ ٨ث ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔثَ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ت َو َِ ٟی َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض ُظ
رش َصا َٓإَٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ُ َّ
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا َرأی أ َح ُسَ ٥ِ ٛط ِیئّا َی ِ َ
یضا
اٟز ِؤ َیا أَ ِث َ٘ ًََ ١ل َ َّی َٔ ٩ِ ٣ج َب ٕ٤ََ ٓ ١ا ص َُو إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ٓ ََ٤ا أُبَاَ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َِلَ َری ُّ
دبع اہلل نب ہملسم انب بنعق امیلسؿ انب البؽییحی نبدیعس اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےت وہےئانساےھچوخاباہللیکرطػےسوہےتںیہافرربےوخاباطیشؿیک
رطػےسوہےتںیہبج مںیمےسوکیئاندنسپزیچوکدےھکیوتاینپابںیئاجبننیترمہبتوھتکدےافراسےکرشےساہللیکانپہ
امےگنویکہکنفہوخاباےسوکیئاصقنؿہن اچنہےئاگرضحتاوبہملسےناہک بجےسںیمےنہیدحثی ینےہںیما ےسوخاب یھب
داتھکیوجھجمرپاہپڑےسیھبز ادہفزینوہےتنکیلںیماؿیکرپفاہہنرکاتاھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمانببنعقامیلسؿانبالبؽییحینبدیعساوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1404

راوی ٗ :تیبہ ٣ح ٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ب ٩سٌس ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر یحٌی ب٩
سٌیس ابوس٤٠ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اب َي ٌِىٔی
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ
اٟث َ٘ف ٔ َّی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
اٟز ِؤ َیا َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ َّ
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َزا َز
اِ ٠ٟیثٔ َوابِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ ِو ُ ٢أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة إلٔ َی ٔ ٔ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٓإ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َِلَ َری ُّ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ
ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح فٔی رٔ َوا َیةٔ َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َِ ٟی َت َح َّو َِ ٩ِ ًَ ٢ج ِ٨بٔطٔ َّأ ٟذی ک َ َ
ہبیتق دمحم نب رحم ،ثیل نب دعس دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ییحی نب دیعس اوبہملس اؿ اانسد ےس یھب ہی
دحثیرمفیےہیفقثیکدحثیںیمےہاوبہملس ےناہک ںیما ےسوخابداتھکی اھتابح  رفا اتںیماوبہملساکہیوقؽ ذموکرںیہنافر
انبرحمیکدحثیںیمہیااضہفےہہکافراچےئہہکاانپولہپدبتلیرکےلسجرپ ا اوہااھت۔
رافی  :ہبیتقدمحمنبرحم،ثیلنبدعسدمحمنبینثم،دبعاولاہباوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمنییحینبدیعساوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1405

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً ،بسربہ ب ٩سٌیس ابوس٤٠ہ ابً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
اٟز ِؤیَا َّ
اٟش ِو ُئ ٔ٩ِ ٣
اٟز ِؤیَا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ُّ
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َُّ ٢
َّ
َّ
رض ُظ َوَّلَ یُ ِدب ٔ ِر ب ٔ َضا
اٟظ ِی َلا َٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪رأَی ُر ِؤ َیا ٓ َ ٔ
َرک َظ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا َٓ َِ ٠ی ِِ ُٔ ٨ث ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔ َو َِ ٟی َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣اٟظ ِی َلا ََّٔ ٪ل َت ُ ُّ
رش َو ََّل یُ ِدبٔرِ إ ٔ ََّّل َ ٩ِ ٣یُحٔ ُّب
أَ َح ّسا َٓإ ٔ َِ ٪رأَی ُر ِؤیَا َح َش َّ ٨ة َٓ ِ٠یُ ِب ٔ ِ
اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دبعرہب نب دیعس اوبہملس انب دبعارلنمح رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےسرفاتی رکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا کینوخاب اہللیکرطػےسافرربےوخاباطیشؿ
یکرطػےسوہےتںیہسپوجااسیوخابدےھکیسجںیموکیئانوگارزیچوہوتاینپابںیئرطػوھتکدےافراطیشؿےساہللیکانپہ
امےگن ااسی رکےن ےس فہ وخاب وکیئ اصقنؿ ہن  اچنہےئ اگ افر ہن یسک وک ہی وخاب اتبےئ افر ارگ ااھچ وخاب دےھکی وت وخش وہ اجےئ افر
دفوتسںےکالعفہیسکوکہناتبےئ۔
رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،دبعرہبنبدیعساوبہملسانبدبعارلنمحرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1406

راوی  :ابوبرک ب ٩خًلز باہلی اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح٣ ٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بسربہ اب ٩سٌیس حرضت ابوس٤٠ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ ٩خ ًَّلز ٕ ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ َٗ ٥ٔ ٜاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اٟز ِؤ َیا
اٟز ِؤ َیا تُ ِ٤ز ٔ ُؿىٔی َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
یت أَبَا َٗ َتا َز َة َٓ َ٘ا ََ ٢وأََ٧ا ُُ ٨ِ ٛت َِلَ َری ُّ
َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َِل َ َری ُّ
َّ
اٟز ِؤیَا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َٓإٔذَا َرأَی أَ َح ُس ُ٣َ ٥ِ ٛا یُ ٔح ُّب ٓ ًََل
َٓت ُِ٤ز ٔ ُؿىٔی َحًی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ ٢
رش َّ
َّ
َ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪و َ ِّ
رک ُظ َٓ َِ ٠ی ِت ُٔ َِ ٩ِ ًَ ١ي َشارٔظ ٔ ثَ ًَلثّا َو َِ ٟی َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َصا َوَّلَ
یُ َح ِّس ِث ب ٔ َضا إَّٔل َ ٩ِ ٣یُ ٔح ُّب َوإ ٔ َِ ٪رأی َ٣ا یَ ِ َ
رض ُظ
یُ َح ِّس ِث ب ٔ َضا أَ َح ّسا َٓإَٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ُ َّ

اوبرکبنب الخدابیلہادمحنبدبعاہللنبمکحدمحمنبرفعج،ہبعش،دبعرہبانبدیعسرضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک ںیم ا ےس وخاب داتھکی وج ےھجم امیبر رک دےتی ےھت ںیم اوباتقدہ ےس الم وت اوہنں ےن اہک ںیم ا ےس وخاب داتھکی اھت وج ےھجم امیبر رک دےتی
ےھتاہیں کتہکںیمےنر اؽاہللوکرفامےتوہےئانسکینوخاباہللیکرطػےسوہےتںیہسپارگ مںیمےسوکیئااسیوخاب
دےھکی ےسج فہ دنسپ رکات وہ وت  ااےئ اےنپ دفتس ےک یسک وک ایبؿ ہن رکے افر ارگ ااسیوخاب دےھکی ےسج فہ اندنسپ رکات وہ وت اینپ ابںیئ
اجبن نیت ابر وھتک دے ا فر اہلل ےس اطیشؿ یک افر وخاب ےک رش ےس انپہ امےگن افر یسک وک یھب ہی وخاب ایبؿ ہن رکے افر اس
وخابےساسوکاصقنؿہنےچنہپاگ۔
رافی  :اوبرکبنبالخدابیلہادمحنبدبعاہللنبمکحدمحمنبرفعج،ہبعش،دبعرہبانبدیعسرضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1407

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩ر٣ح ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إٔذَا َرأَی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛاٟز ِؤ َیا یَ ِرکص َُضا َٓ َِ ٠ی ِب ُؼ َِ ٩ِ ًَ ٙي َشارٔظ ٔ ثَ ًَلثّا َو َِ ٟی ِش َتٌ ِٔذ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ٪
ُّ
َ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ
ثَ ًَلثّا َو َِ ٟی َت َح َّو َِ ٩ِ ًَ ٢ج ِ٨بٔطٔ َّأ ٟذی ک َ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحماوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج
 مںیمےسوکیئااسیوخاب دےھکیےسجفہاندنسپرکاتوہوت اینپابںیئاجبننیتابروھتکدے افراطیشؿ ےسنیتابر اہللیکانپہامےگن
افراچےئہہکاےنپاسولہپوکدبتلیرکےلسجرپےلہپاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحماوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1408

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کیً ،بساٟوہاب ث٘فی ایوب سدتیانی ٣ح٤س ب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز ا ِ٤ٟک ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٟوصَّ ٔ َّ
وب َّ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اٟش ِدت َٔیان ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
اب اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ
ٔ َ َ ُّ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِٗت َ َر َب اٟزَّ َ٣ا َُ ٥َِ ٟ ٪ت َِ ٜس ُر ِؤیَا ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠تٔ ِٜذ ُب َوأَ ِػ َس ُُٗ ٥ِ ُٜر ِؤیَا أَ ِػ َس َُٗ ٥ِ ُٜحسٔی ّثا

ی٩
رشی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ُر ِؤ َیا َت ِحز ٔ ْ
رف ِؤ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ٔة بُ ِ َ
َو ُر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟشُ ٥ٔ ٔ ٠جزِئْ َٔ ٩ِ ٣خ ِٕ ٤ص َوأَ ِر َبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َو ُّ
اٟز ِؤ َیا ث َ ًَلثَ ْة َ ُ
َّ
َ َ ُ
اض َٗا َ٢
رک ُظ ََِٓ ٠ی ُ٘ ُِ ٠ِ َٓ ٥ی َؼَ ِّ١و ََّل یُ َح ِّس ِث ب ٔ َضا اَ ٨َّ ٟ
ٔ ٩ِ ٣اٟظ ِی َلا َٔ ٪و ُر ِؤیَا ٔ٤َّ ٣ا یُ َح ِّس ُث ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َنٔ َِشطُ َٓإ ٔ َِ ٪رأی أ َح ُس٣َ ٥ِ ٛا یَ ِ َ
ی٩
ات فٔی ِّ
اٟس ٔ
یًََ ٓ ٩ل أَ ِزرٔی ص َُو فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ َِٗ ٦ا َُ ٟط ابِ ُ ٩سْٔر ٔ َ
َک ُظ ا َِ ١َّ ُِ ٟوا ِِ َ٘ ٟی ُس ثَ َب ْ
َوأُح ُّٔب ا ِِ َ٘ ٟی َس َوأَ ِ َ

دمحمنبایبرمعیکم،دبعاولاہبیفقثاویبایتخس یندمحمنبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ابجزامہنرقبیآاجےئاگوترقبیرقبیاملسمؿاکوخابوھجاٹہنوہاگافر مںیمےسوجابتںیماچسوہاگاساک
وخابیھباچسوہاگافراملسمؿاکوخابوبنتےکازجاءںیمےس یتاںاوساںہصحےہافروخابیکنیتااسقؾںیہکینوخاباہللیک
رطػ ےس اشبرت ںیہ افر نیگمغ رکےنفاےل وخاب اطیشؿیکرطػ ےس ںیہ افر رسیتی مسق ےک وخاب ااسنؿ ےک اےنپ دؽ ےک
ایخالت وہےتںیہسپارگ م ںیمےسوکیئااسیوخاب دےھکی وجاےسانوگاروہوتاچےئہہک ڑھکاوہاجےئافرامنززپوہ افرااسیوخاب
ولوگں وک ایبؿ ہن رکے رافی ےن اہک ںیم ڑیب اں وخاب ںیم دنسپ رکات وہں افر وطؼ دےنھکی وک انوگار اتھجمس وہں افر ڑیب اں دنی ںیم
اثتبدقیمےہافرںیمںیہناجاتنہکہیدحثیےہ اانبریسنیاکاانپوقؽ۔

رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،دبعاولاہبیفقثاویبایتخسیندمحمنبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1409

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ات فٔی ِّ
یَ ٩و َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر ِؤیَا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة
اٟس ٔ
َک ُظ ا َِ ١َّ ُِ ٟوا ِِ َ٘ ٟی ُس ثَ َب ْ
َٓ ُی ٌِحٔبُىٔی ا ِِ َ٘ ٟی ُس َوأَ ِ َ

َوأَ ِر َبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ

دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،اویباسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہک
ےھجم ڑیب اں دنسپ افر وطؼ اندنسپ ںیہ افر ڑیب اں دنی ںیم اثتب دقیم ےہ افر یبن ےن اراشد رفام ا ومنم ےک وخاب ازجاء وبنت ںیم
ےسایھچںاوساںہصحںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1410

راوی  :ابوربیٍ ح٤از اب ٩زیس ایوب ہظا٣ ٦ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوصٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إٔذَا ا ِٗت َ َر َب اٟزَّ َ٣ا ُ٪
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َو َس َ
َک ٓ ٔیطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوبرعیب امحد انب زدی اویب اشہؾ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ماتم ےک رقبی ،ابح  دحثی ابمرہک
زگریکچافراسدنسںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرعیبامحدانبزدیاویباشہؾدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1411

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ٣ ،ح٤س ب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َّ
َّ
اٟز ِؤیَا ُجزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة
َک ُظ ا ِ ١َّ ُِ ٟإلٔ َی َت َ٤ا ٔ ٦ا ِٟک َ ًَلَ ٔ ٦وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک ُّ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَ ِز َر َد فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗ ِو َٟطُ َوأَ ِ َ
َوأَ ِر َبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ

ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾاوباتقدہ،دمحمنبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت
ںیہ افر اس دحثی ںیم اانپ وقؽ ںیم وطؼ وک اندنسپ رکات وہں درج ںیہن ایک افر وخاب وبنت ےک ازجاء ےس ایھچںاوساں ہصح وہےت
ںیہیھبذرکںیہنایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾاوباتقدہ،دمحمنبریسنیرضحتاوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1412

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،ابوزاؤز زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی طٌبہً ،بیساہلل ب٩
ٌ٣اذ طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟکً ،بازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َوأَبُو َزا ُو َز ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ٔی ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َو َّ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ٩
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة

َوأَ ِر َبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ

دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،اوبداؤدزریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمیہبعش،دیبعاہللنباعمذہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،
ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ومنم ےک وخاب وبنت ےک

ایھچسیلازجاءںیمےساکیزجءوہےتںیہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب اشبردمحم نبرفعج ،اوبداؤد زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ہبعش ،دیبعاہلل نباعمذ ہبعش ،اتقدہ ،اسن
نبامکل،ابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1413

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ ،ثابت ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک
َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ ١ذََ ٔ ٟ

دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اثتبنباسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثی
ابمرہکرفاتییکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اثتبنباسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1414

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّ ٪ر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ

دبع نب دیمحدبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن
اراشدرفام اومنمےکوخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجءںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1415

راوی  :اسٌ٤ی ١ب ٩خ٠یً ١لی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی ٔ ١أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر ِؤیَا ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠ی َزا َصا أَ ِو تُ َزی َٟطُ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ
اٟز ِؤیَا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة ُجزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
ُّ

الیعمس نب لیلخ یلع نب رہسم ،اشمع ،انب ریمن ،ایب اشمع ،اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملس ےناراشدرفام ااملسمؿاکوخاب وج فہداتھکی ےہ ااےسداھک ااجات ےہافرانب رہسم یکدحثی ںیمےہہک کین
وخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجءںیہ۔
رافی  :الیعمسنبلیلخیلعنبرہسم،اشمع،انبریمن،ایباشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1416

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ر ِؤیَا اَّ ٟز ُج ٔ ١اٟؼَّ أ ٟحٔ ُجزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
ییحینبییحی،دبعاہللنبییحینبایبریثکاوبہملساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملس

ےس رفاتی رکےت ںیہہکآپ یلص اہللہیلعفملس ےن اراشد رفام ا کینآدیم ےکوخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زجء
ںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاہللنبییحینبایبریثکاوبہملساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1417

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ًلی اب٣ ٩بارک اح٤س ب٨٣ ٩ذر ًبساٟؼ٤س رحب اب ٩طساز یحٌی ب ٩ابی ٛثْر

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا

رح ْب َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ط َّساز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َ ِ

دمحمنبینثم،امثعؿنبرمعیلعانبابمرکادمحنبذنمردبعادمصلرحبانبدشادییحینبایبریثک،اؿدفونںاانسدےسیھبہیدحثی
رمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمعیلعانبابمرکادمحنبذنمردبعادمصلرحبانبدشادییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1418

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےسایسرطحدحثیابمرہکرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1419

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ابْ٤٧ ٩رً ،بساہلل ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗ َاَّل َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟز ِؤ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة ُجزِئْ َٔ ٩ِ ٣س ِبٌْٔ َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم انب ریمن ،دبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اکینوخابوبنتےکرتسازجاءںیمےساکیزجءںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمانبریمن،دبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1420

راوی  :اب٣ ٩ثىی ًبیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ًبیساہلل

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
انبینثمدیبعاہللنبدیعسییحیدیبعاہللاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :انبینثمدیبعاہللنبدیعسییحیدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںےکاہللیکرطػےسافروبنتاکزجءوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1421

راوی ٗ :تیبہ اب ٩ر٣ح ٟیث ،ب ٩سٌس اب ٩رآٍ اب ٩ابی ٓسیک ؿحاک ابً ٩ث٤ا٧ ٪آٍ ٟیث٧ ،آٍ اب٤ً ٩ز حرضت ٧آٍ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی
اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َح ٔش ِب ُت أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َُ ٢جزِئْ َٔ ٩ِ ٣س ِبٌْٔ َن
ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
ہبیتق انب رحم ثیل ،نب دعس انب راعف انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف ثیل ،انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہہکریماامگؿےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکوخابوبنتےکرتسازجاءںیمےساکیزجءںیہ۔
رافی  :ہبیتقانبرحمثیل،نبدعسانبراعفانبایبدفکیاحضکانبامثعؿانعفثیل،انعفانبرمعرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنقیقحتےھجمیہدی...
ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنقیقحتےھجمیہداھکیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1422

راوی  :ابوبیٍ س٠امی ٪ب ٩زاؤز ًتکی ح٤از اب ٩زیس ایوب ہظا٣ ٦ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوصٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رآنٔی فٔی ا ِ٨َ ٤ٟاِ َ٘ َٓ ٔ ٦س َرآنٔی َٓإ ٔ ََّّ ٪
 ١بٔی
اََّ ٪ل یَ َت ََّ ٤ث ُ
اٟظ ِی َل َ
َ
اوبرعیبامیلسؿنبداؤدعتکیامحدانبزدیاویباشہؾدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہلل

ہیلعفملسےنرفام اسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنےھجمیہداھکیویکہکناطیشؿریمیوصرتاایتخرںیہنرکاتکس۔
رافی  :اوبعیبامیلسؿنبداؤدعتکیامحدانبزدیاویباشہؾدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنقیقحتےھجمیہداھکیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1423

راوی  :ابوكاہز رح٠٣ہ اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رآنٔی فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَ َٓ ٔ ٦شْ َ َرانٔی فٔی ا َِ ٟی َ٘وَ ةٔ أَ ِو َلَٜأَ٤َ َّ ٧ا َرآنٔی فٔی
َّ ١
اٟظ ِی َلا ُ ٪بٔی
ا َِ ٟی َ٘وَ ةٔ ََّل یَ َت ََّ ٤ث ُ

اوباطرہ رحہلم انب فبہ ،ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن

ر اؽاہللےسانسآپ یلص اہللہیلعفملس ےنرفام اسج ےنےھجموخاب ںیمداھکی رقنعبیفہےھجمدیباری ںیمدےھکی اگ اوگ اہکاس
ےنےھجمدیباریںیمداھکیاطیشؿریمیلکشفوصرتںیہناایتخررکاتکس۔
رافی  :اوباطرہرحہلمانبفبہ،ویسنانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنقیقحتےھجمیہداھکیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1424

راوی  :ابوس٤٠ہ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َو َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو َٗ َتا َز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رآنٔی َٓ َ٘ ِس َرأَی ا َِ ٟح َّٙ
اوبہملسرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اسجےنےھجموخابںیمداھکیقیقحتاسےنقح
وکیہداھکی۔
رافی  :اوبہملسرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنقیقحتےھجمیہداھکیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1425

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥زہزی ایاض

َک ا َِ ٟح ٔسی َثْ ِ ٔن َجٔ٤ی ٌّا
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِِّم ٓ ََذ َ َ

بٔإ ٔ ِس َ٨ا َزیِض ٔ َ٤ا َس َوا ّء ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص

زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،زرہی،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،زرہیا اس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنقیقحتےھجمیہداھکیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1426

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩ر٣ح ابی زبْر حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رآن ٔی فٔی اِ ٨َّ ٟوِ َ٘ َٓ ٔ ٦س َرآنٔی إَّٔ٧طُ َّلَ یَ َِ ٨بغٔی َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا ٔ ٪أَ ِ ٪یَ َت ََّ ٤ث َ ١فٔی ُػ َورت ٔی َو َٗا َ ٢إٔذَا َح ٥ََ ٠أَ َح ُس ًََُ ٓ ٥ِ ٛل
یُ ِدب ٔ ِر أَ َح ّسا ب ٔ َتٔ ٌَ٠ب َّ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪بٔطٔ فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٦
ُّ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحمایبزریبرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسج
ےنےھجمدنینںیمداھکیقیقحتاسےنےھجمیہداھکیویکہکناطیشؿےکےئلہیابتانمبسںیہنفہہکریمیوصرتاایتخررکےافر
بج مںیمےسوکیئرباوخابدےھکیوتیسکوکہناتبےئہکوخابںیماسےکاسھتاطیشؿ اتلیھےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحمایبزریبرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنقیقحتےھجمیہداھکیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1427

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥روح زَکیا ب ٩اسحا ٚابو زبْر حرضت جابز بً ٩بساہلل

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رآنٔی فٔی اِ ٨َّ ٟوِ َ٘ َٓ ٔ ٦س َرآنٔی َٓإُٔ َّ ٧ط َّلَ َی َِ ٨بغٔی َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا ٔ ٪أَ ِ ٪یَ َتظَ َّب َط بٔی
دمحمنباح م،رفحزرک انبااحسؼاوبزریبرضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجےن
دنینںیمےھجمداھکیوتقیقحتےھجمیہداھکیویکہکناطیشؿےکےئلانمبسںیہنہکفہریمیاشمتہباایتخررکےل۔
رافی  :دمحمنباح م،رفحزرک انبااحسؼاوبزریبرضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ک
ھ
لب
ی
وخابںیماطیشؿےکاےنپاسھت ےیکربخہندےنییکایبؿںیم...
ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم

ک
وخابںیماطیشؿےکاےنپاسھت ھلبیےیکربخہندےنییکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1428

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابوزبْر ،جابز،

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َّ َ
َ
ْعاب ٔ ٕٓی َجائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َحُ ٤َِ ٠ت أَ ََّ ٪رأِسٔی ُٗ ٔل ٍَ َٓأََ٧ا أَ َّتب ٔ ٌُ ُط َٓزَ َج َز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أُ َّ ٧ط َٗا َِٔ ٢ل ِ َ
َو َٗا َََّ ٢ل تُ ِدبٔرِ ب ٔ َتٔ ٌَ٠ب َّ
ک فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٦
اٟظ ِی َلا ٔ ٪ب ٔ َ
ُّ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریب،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت
ںیہہکآپیلصاہللہیلعفملس وکاکیارعایب ےنآرک رعض ایکںیمےنوخاب ںیمداھکی ےہہکریمارساکٹد اایگےہ افرںیم اس
ےکےھچیپاجاتوہںوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناےسڈااٹنافررفام ااےنپاسھتاطیشؿےکےنلیھکیکربخہندف۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریب،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم

ک
وخابںیماطیشؿےکاےنپاسھت ھلبیےیکربخہندےنییکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1429

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
رح َد ٓ ِ
َاط َت َس ِز ُت ًَل َی أَثَزٔظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َرأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أ َ ََّ ٪رأِسٔی ُ ٔ
ُض َب َٓ َت َس ِ َ
اض ب ٔ َتٔ ٌَ٠ب َّ
َّ
َّ
ک َو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک فٔی َ٨َ ٣ا َٔ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ ٪ب ٔ َ
ْعاب ٔ ِّی ََّل تُ َح ِّس ِث اَ ٨َّ ٟ
ُّ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِْ ٔ ٟ ٥َ ٠لَ ِ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُس َی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َََّ ٢ل یُ َح ِّسثَ َّ٩أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛب ٔ َتٔ ٌَ٠ب َّ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪بٔطٔ فٔی َ٨َ ٣ا ٔ٣طٔ
ُّ
امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیماحرضوہاافررعضایکاےاہللےکر اؽںیمےنوخابںیمداھکیہک ریمارساکاٹایگےہرھپفہڑلاتکھوہااجراہےہافر
ںیماسےکےھچیپےھچیپدفڑاتوہںوتر اؽاہللےنارعایبےسرفام ااےنپاسھتوخابںیماطیشؿےکےنلیھکاکولوگںےسایبؿہنرکف
افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک دعب ہبطخ دےتی وہےئ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

رفام ا مںیمےسوکیئاےنپاسھتوخابںیماطیشؿےکےنلیھکوکایبؿہنرکے۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم

ک
وخابںیماطیشؿےکاےنپاسھت ھلبیےیکربخہندےنییکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1430

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَب ٔی ُسٔ َِی َ
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َرأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أ َ ََّ ٪رأِسٔی ُٗ ٔل ٍَ َٗا َََ ٓ ٢ـ ٔح َ
َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢إٔذَا ََٔ ٌٟب َّ
اض َوفٔی رٔ َوا َیةٔ أَبٔی بَ ِرکٕ إٔذَا َٔ ٌُٟب بٔأ َ َح ٔس َُ ٥ِ ٛو٥َِ ٟ
اٟظ ِی َلا ُ ٪بٔأ َح ٔس ُ ٥ِ ٛفٔی َ٨َ ٣ا ٔ٣طٔ ٓ ًََل یُ َح ِّس ِث بٔطٔ اَ ٨َّ ٟ
َی ِذ َُک َّ
ا٪
اٟظ ِی َل َ
ِ
اوبرکبنبایبہیبشاوبدیعساجشفعیک،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنیبنیلصاہلل
ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن وخاب ںیم داھکی وگ ا ہک ریما رس اکٹ د ا ایگ یبن یلص اہلل
ہیلعفملسپ سزپےافررفام ابج مںیمےسیسکےکاسھتاسےکوخابںیماطیشؿےلیھکوتاےنپاسوخاباکولوگںےسذترکہہن

ایکرکفافراوبرکبیکرفاتیںیمےہبج مںیمےسیسکےکاسھتالیھکاجےئافراطیشؿاکذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشاوبدیعساجشفعیک،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخاوبںیکریبعتےکایبؿںیم...
ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںیکریبعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1431

راوی  :حاجب ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩رحب زبیسی زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل  ،ابً ٩باض ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی أَ ِخب َ َرنٔی اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َّ ٪ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا َحا ٔج ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی
ًَبَّا ٕ
ض أَ ِو أَبَا ص َُزیِ َز َة ک َ َ
ا ٪یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
َو َّ
ض
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ ِخبَرَ ُظ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٪یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َری َّ
ٕ
کَ َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاُ ٔ ٦ه َّّ ٠ة َت ِٔ ٨ل ُ

َ
اػ ًّل َّٔ ٩ِ ٣
َّ
ئ إلٔ َی
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا بٔأَیِسٔیض ٔ َِٓ ٥ا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثٔرُ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ َُّ ١وأَ َری َسب َ ّبا َو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اض یَ َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
اٟش َِ ٩َ ٤وا َِ ٌَ ٟش ََٓ ١أ َری اَ ٨َّ ٟ
اِلِ َ ِر ٔ َ
آَخ
آَخ َٓ ٌَ ًَل ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
ق َٓأ َرا َک أَ َخ ِذ َت بٔطٔ ٓ ٌَََِ ٠و َت ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ب ٌِ ٔس َک ٓ ٌََ ًَل ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
َٓا ِن َ٘ َل ٍَ بٔطٔ ث ُ َُّ ٥و ٔػ َُ َٟ ١ط ٓ ٌََ ًَل َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َواہللٔ ََ ٟت َس ًَىِّی ٓ َ َ
َْل ًِب ُ َرَ َّ ٧ضا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ٕ َّٔ ٩ِ ٣
ْقآ َُ ٪ح ًَل َوتُ ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِب ُ ِر َصا َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أَ َّ٣ا ُّ
اٟو َُّ ٠ة َٓو َُُّ ٠ة ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وأَ َّ٣ا َّأ ٟذی یَ ِٔ ٨ل ُ
اٟش َِ ٩ٔ ٤وا َِ ٌَ ٟش َٔٓ ١ا ِِ ُ ٟ
َّ ٩ِ ٣ٔ ١
ْقآ َٔ ٪وا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ َُّ ١وأَ َّ٣ا َّ
ئ إلٔ َی
اٟش َب ُب ا َِ ٟو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اض ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اػ ُ
َؤٟیُ ُ٨ط َوأَ َّ٣ا َ٣ا یَ َت َُ َّٔ ٜ
ٕ اُ ٨َّ ٟ
ک َٓا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثٔرُ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
یک اہللُ بٔطٔ ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُخ ُذ بٔطٔ َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ب ٌِس َٔک ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُخ ُذ بٔطٔ َر ُج ْ١
اِلِ َ ِر ٔ
ق َٓا َِ ٟح َُّّ ٙأ ٟذی أََ ِ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َتأ ِ ُخ ُذ بٔطٔ َٓ ُی ٌَِ ٔ ٠
ِ
ُ َٟ ١ط ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ َٓأ َ ِخب ٔ ِرنٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت أَ َػ ِب ُت أَ ِ٦
وػ ُ
آَخ َٓ َی ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ بٔطٔ ث ُ َّ ٥یُ َ
آَخ ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ ث ُ ََّ ٥یأ ُخ ُذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
َُ
أَ ِخ َلأ ِ ُت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ ِب َت َب ٌِ ّـا َوأَ ِخ َلأ ِ َت َب ٌِ ّـا َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُ ٟت َح ِّسثَىِّی َ٣ا
َّأ ٟذی أَ ِخ َلأ ِ ُت َٗا َََّ ٢ل ُت ِ٘ ٔش ِ٥

احبجنبفدیلدمحمنبرحبزدیبیزرہی،دیبعاہللنبدبعاہللانبابعساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتانبابعسریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن آج رات
وخابںیماب دؽدےھکیسجےسیھگافردہشکپٹراہےہںیمےنولوگںوکداھکیہکاسےساےنپاےنپاہوھتںںیمولچرھبرھبرک ےل
رےہ ںیہ اؿ ںیم ےس ضعب ز ادہ ےل رےہ ںیہ افر ضعب مک افر ںیم ےن اکی ریسدیھکی وج آامسؿ ےس زنیم کت ےہ ںیم ےن آپ
یلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآپےناس ریسوکڑکپاافرافرپھڑھےئگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےکدعباکی آدیم ےناےسڑکپا
فہیھبھڑھایگرھپ اکیدفرساآدیمیھباےسڑکپرک افرپ ھڑھایگرھپاکی افرآدیمےن اےسڑکپاوتفہ ریسوٹٹیئگرھپ اسےک ےئل
وجڑدییئگوتفہھڑھایگرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیل ہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسریمےامںابپآپ
یلصاہلل ہیلعفملسرپرقابؿ اہللیک مسقآپ یلصاہللہیلع فملس ےھجمااجزت دںیہک ںیم اس یک ریبعترکفںر اؽاہلل ےنرفام ا ریبعت
رکف۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ابدؽ ےس رماد امالؾ اک اسہی ےہ افر یھگ افر دہش ےک  ےنکپ ےس رماد رقآؿ دیجم یک

الحفت ف رنیم ےہ اس ےس ولوگں اک احلص رکان رقآؿ دیجم ےس مک افر ز ادہ احلص رکےن ےک رتمادػ ےہ افر ریس وج آامسؿ ےس
زنیم کت ےہ اس ےس رماد فہ قح ےہ سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اقمئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس وبضمیط ےس اھتےم
وہےئںیہاہللاسےکذرےعیآپیلصاہللہیلعفملسوکدنلب رفامےئاگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےکدعبوجآدیماس وکاھتےماگفہ
اسےکذرہعیدنلبوہاگرھپاسےکدعبدفرساآدیمڑکپےاگفہیھبدنلبوہاجےئاگرھپاسےکدعباکیدفرساآدیمڑکپےاگفہیھب
دنلبوہاجےئاگرھپاسےکدعباکیدفرساآدیمڑکپےاگوتاسےسدنیںیمللخفاعقوہاگنکیلفہرخایبدفروہاجےئیگافرفہیھب
دنلبیرپالچاجےئاگاےاہللےکر اؽریمےامںابپآپیلصاہللہیلعفملسرپرقابؿآپیلصاہللہیلعفملسےھجماتبںیئہک ںیم
ےن تعتیر درتس یک ےہ  ا اطخء یک ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ضعب تعتیر وت ےن درتس یک ںیہ افر ضعب ںیم یطلغ یک
ےہاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاہللیکمسقاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسےھجماتبںیئوجںیمےنیطلغیکآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام امسقتمدف۔
رافی  :احبجنبفدیلدمحمنبرحبزدیبیزرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںیکریبعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1432

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّی
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ص َٓ ُط ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُح ٕس َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َرأَیِ ُت َص ٔذظ ٔ َّ
ٕ َّ
اٟش ِ٩َ ٤
اِ ٠ٟی ََ ٠ة فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاُ ٔ ٦ه َّّ ٠ة َت ِٔ ٨ل ُ
َ
َوا َِ ٌَ ٟش َ ١ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص
انب ایب رمع ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےس
فایسپرپاکیآدیم ےنیبن یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیماحرضوہرکرعضایکاے اہللےکر اؽآجراتںیمےنوخاب ںیم
اکیابدؽداھکیسجےسیھگافردہشکپٹراہاھتابح دحثیویسنیکرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم

وخاوبںیکریبعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1433

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ یا حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َوأَ ِح َیاّ٧ا َي ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَی
اْ ٤َ ٌِ ٣َ ٪ز أَ ِح َیاّ٧ا َي ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
ض أَ ِو أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚک َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی أَ َری َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُه َّّ ٠ة ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔض ٔ ِ٥

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ا رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمر اؽاہللیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکآجراتںیمےنابدؽداھکیابح دحثیاںیہنیک
رطحےہ۔
رافی  :دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ا رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
وخاوبںیکریبعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1434

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی٣ ،ح٤س بٛ ٩ثْر س٠امی ٪بٛ ٩ثْر زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ،ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثْٔر ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وصُ َو ابِ َُٛ ٩ثْٔر ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ
ا٤َّ ٣ٔ ٪ا َي ُ٘و ُِٔ ٢لَ ِػ َحابٔطٔ ََ ٩ِ ٣رأَی ُٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ر ِؤ َیا
اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ََِٓ ٠ی ُ٘ؼَّ َضا أَ ًِب ُ ِر َصا َُ ٟط َٗا ََ َٓ ٢حا َئ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َرأَیِ ُت ُه َّّ ٠ة ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥

دبع اہلل نب دبعارلنمحداریم ،دمحم نب ریثک امیلسؿ نب ریثک زرہی،دیبع اہلل نب دبعاہلل انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللاحصہبےسرفام ارکےتےھت مںیم ےسسجےنوخابداھکیوہفہاےسایبؿرکےاتہکںیماےس
اسوخابیکریبعتاتبؤںاکیآدیمآ اافررعضایکاےاہللےکر اؽںیمےنابدؽداھکیابح دحثیزگریکچ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دمحمنبریثکامیلسؿنبریثکزرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنادقسریضاہللاعتٰیلہنعےکوخاوبںےکایبؿںیم...
ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنادقسریضاہللاعتٰیلہنعےکوخاوبںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1435

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اب
َات َِ ٟی َٕ ٠ة ٓ ٔ َامی َی َزی ا٨َّ ٟائ ٔ َُٛ ٥أََّ٧ا فٔی َزارٔ ًُ ِ٘ َب َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٓأُت ٔی َ٨ا بٔزُكَبٕ ُٔ ٩ِ ٣ركَ ٔب ابِ ٔ ٩كَ ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت ذ َ
اب
َٓأ َ َّو ُِ ٟت اِّ ٟزٓ ٌَِ َة َ٨َ ٟا فٔی ُّ
َخة ٔ َوأَ َّ ٪زٔی َ٨َ ٨ا َٗ ِس ك َ َ
اٟسَ ِ ٧یا َوا ٌَِ ٟاٗ ٔ َب َة فٔی ِاْل ٔ َ
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امحد نب ہملس اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمےناکیراتفہداھکی وج اےنفاالداتھکیےہوگ اہکمہہبقعنبراعفےکرھگںیمںیہافر
امہرےاپسانباطبمسقیکاتزہوجھکرںیالںیئںیئگوتںیمےناسیکریبعتہییھجمسہکداینںیمامہریتمظعوہیگافرآرختںیم
اچبؤوہاگافرامہرادنیتہبدمعہےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامحدنبہملساثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنادقسریضاہللاعتٰیلہنعےکوخاوبںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1436

راوی  :نَص بً ٩لی ابی ػرخ ب ٩جویزیہ ٧آٍ اب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رخ بِ ُُ ٩ج َویِز ٔ َی َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ِم أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َػ ِ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َخ َٓ َ٨ا َو ُِ ٟت ِّ
اٟش َوا َک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َرانٔی فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٦أَ َت َش َّو ُک بٔ ٔش َوا ٕک َٓ َح َذبَىٔی َر ُج ًَل ٔ ٪أَ َح ُسص َُ٤ا أَ ِٛب َرُ ِٔ ٩ِ ٣اْل َ ٔ

اِلِ َ ِػ َِ َز ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َٓ٘ٔی َ ١لٔی َٛب ِّ ِر ٓ ََسٓ ٌَِ ُت ُط إلٔ َی اِلِ َ ِٛبَر ٔ
رصن نب یلع ایب رخص نب وجریہی انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام اےھجموخابںیمداھک اایگہکںیموسماکرکراہوہںدفآدویمں ےنےھجماچنیھک اؿںیم ےساکیدفرسےےسڑبا اھت ںیمےنفہ
وسماکاؿںیمےسوھچےٹوکدےدیوتےھجماہکایگہکڑبےوکدفوتںیمےنفہوسماکڑبےوکدےدی۔
رافی  :رصننبیلعایبرخصنبوجریہیانعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنادقسریضاہللاعتٰیلہنعےکوخاوبںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1437

راوی  :ابوًا٣ز ًبساہلل ب ٩بزاز اطٌزی ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ابواسا٣ہ بزیسہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕ اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟا ٔ ٦أَنِّی أ ُ َصا ٔجزُ َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة إلٔ َی
ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ای َص ٔذظ ٔ أَنِّی َصزَ ِز ُت َس ِیّٔا
أَ ِرقٕ ب ٔ َضا ِ َ ٧د ََْ ٓ ١ذ َص َب َوصِلٔی إلٔ َی أََ َّ ٧ضا ا َِ َ ٟامی َُ ٣ة أَ ِو َص َحزُ َٓإٔذَا ه ٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة یَثِر ٔ ُب َو َرأَیِ ُت فٔی ُر ِؤیَ َ

آَ ٪إٔذَا ص َُو َ٣ا َجا َئ اہللُ بٔطٔ
َخی ٓ ٌََا َز أَ ِح َش َ٣َ ٩ا ک َ َ
َٓا ِن َ٘ َل ٍَ َػ ِس ُر ُظ َٓإٔذَا ص َُو َ٣ا أ ُ ٔػ َ
یب ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس ث ُ ََّ ٥صزَ ِزتُ ُط أ ُ ِ َ

رف ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َوإٔذَا ا َِ ٟدِْرُ َ٣ا
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟتحٔ َوا ِجت َٔ٤ا َٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َو َرأَیِ ُت ٓ َٔیضا أَي ِّـا َب َ ّْقا َواہللُ َخْ ِ ْر َٓإٔذَا ص ُِ ٥اُ َ ٨َّ ٟ
اب ِّ
اٟؼ ِس َّٔ ٚأ ٟذی آ َتاَ٧ا اہللُ َب ٌِ َس َی ِؤ ٦بَ ِسرٕ
َجا َئ اہللُ بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدْ ِر ٔ َب ٌِ ُس َوثَ َو ُ

اوباع رمدبعاہللنبربادارعشیاوبرکبیدمحمنبالعءاوبااسہمربدیہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اںیم ےنوخابںیمداھکیہکںیم ہکمےسایسیزنیمیکرطػ اج راہوہںاہجںوجھکرںیںیہریمےدؽ ںیمہی
ایخؽآ اہکفہہگج امیہم ارجہےہرگمفہرہشرثیباھتافرںیمےناےنپاسوخابںیمداھکیہکںیمےنولتاروکرحتکدیوتفہافرپ
ےسوٹٹیئگاسیکریبعتفہوہیئوجومنینموکزغفہادحےکدؿفیلکتیچنہپرھپںیمےنولتاروکدفابرہرحتکدیوتفہےلہپےسیھب
ز ادہوبضمطافر اسملیھت اسیکریبعتاہللیکرطػےسحتف ہکمیکوصرتںیم افراملسمونںےکاامتجعےسوہیئافرایسوخاب ںیم
ںیمےن اگےئوک یھبداھکی افر اہللرتہبوثاب اطعرفامےنفاےلںیہ۔اسیکریبعتاملسمونںاکزغفہادحںیمدیہشوہان اھتافرریخ ےس
رمادفہالھبیئےہوجاہللےناسےکدعباطعیکافراچسیئاکوثابفہےہوجامہرےاپساہللےنزغفہدبرےکدعباطعایک۔

رافی  :اوباعرمدبعاہللنبربادارعشیاوبرکبیدمحمنبالعءاوبااسہمربدیہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنادقسریضاہللاعتٰیلہنعےکوخاوبںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1438

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم ابوی٤ا ٪طٌیب ًبساہلل ب ٩ابی حشْن ٧آٍ ب ٩جبْر ابً ٩باض

َّ َ
َّ
یِم َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی حُ َشْ ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُُ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ٩
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
اب ًَل َی ًَ ِضسٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َِ ٪ج ٌَ َ ١لٔی
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٣ُ ٦ش ِیُ ٤َ ٔ ٠ة ا ِل ََّ ٜذ ُ
رش َٛثْٔر ٕ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َٓأَٗ َِب َ ١إَِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط ثَاب ٔ ُت
َُ ٣ح َّْ ٤س اِلِ َ َِ ٣ز َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسظ ٔ َتب ٔ ٌِ ُت ُط َٓ َ٘ ٔس ََ ٣ضا فٔی َب َ ٕ
ٕ ًَل َی َُ ٣ش ِیَ ٤َ ٔ ٠ة فٔی أَ ِػ َحابٔطٔ َٗا ََِ ٟ ٢و
ض َوفٔی یَ ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ٗ ٥َ ٠ل ٌَ ُة َجز ٔ َ
بِ ُِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ
یسة ٕ َحًَّی َو َٗ َ
ٔیت
ک اہللُ َوإنِّٔی َِل ُ َرا َک َّأ ٟذی أُر ُ
ْقَ َّ ٧
َسأ َ َِ ٟتىٔی َص ٔذظ ٔ ا ِِ ٔ ٟ٘ل ٌَ َة َ٣ا أَ ًِ َل ِی ُتَ َٜضا َو ٩َِ ٟأَ َت ٌَ َّسی أَ َِ ٣ز اہللٔ ٓ ٔی َ
ک َو َٟئ ٔ ِ ٩أَ ِزبَ ِز َت ََ ٟی ٌِ ٔ َ
ٔیت َو َص َذا ثَاب ٔ ْت یُحٔیبُ َ ُ
ض ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ًَ ِِ َٗ ٩و ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیک َ٣ا أُر ُ
َص َٖ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ٓ َ
ک ًَىِّی ث َّ ٥ا ِن َ َ
ٔیت َٓأ َ ِخب َ َرنٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُت فٔی َی َس َّی
ک َ٣ا أُر ُ
ک أَ َری َّأ ٟذی أ ُر ُ
ٔیت ٓ ٔی َ
إَٔ َّ ٧
ُ
ِ
َ
َ
رخ َجا ٔ٩ِ ٣ٔ ٪
س َٔو َاریِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ذصَبٕ َٓأ َص َّ٤ىٔی َطأُ ُ ٧ض َ٤ا َٓأوو َٔی إلٔ َ َّی فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٦أَ ِ ٪ا ِن ُٔ ِد ُض َ٤ا َٓ َِ َٔ ٨د ُت ُض َ٤ا ٓ ََل َارا َٓأ َّو ُِ ٟت ُض َ٤ا ََّ ٛذابَْ ِ ٔن َی ِ ُ
َخ َُ ٣ش ِیَ ٤َ ٔ ٠ة َػاح َٔب ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة
َب ٌِسٔی َٓک َ َ
ا ٪أَ َح ُسص َُ٤ا ا ِٔ ٨ِ ٌَ ٟس َّی َػاح َٔب َػ ٌَِ ٨ا َئ َو ِاْل َ ُ

دمحمنبلہسیمیمتاوبامیؿبیعشدبعاہللنبایبنیسحانعفنبریبجانبابعسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ہملیسم ذکاب دمہنی آ ا افر اس ےن انہک رشفع رک د ا ہک ارگ دمحم اےنپ دعب وکحتم
ریمے رپسد رک دںی وت ںیم اؿ یک اابتع رکات وہں افر فہ اینپ وقؾ ےک اکیفآدویمں ےک رمہاہ آ ا یبن یلص اہلل ہیلعفملس اس یکرطػ
رشتفیالےئافرآپیلص اہللہیلعفملسےکاسھت اثتب نبسیقنبامشسیھبےھتافریبنیلصاہللہیلعفملسےکاہھتابمرکںیم
اکیزکلیاکڑکٹااھتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفملسہملیسمےکاپساؿےکاسویھتںںیماجرکڑھکےوہےئگافررفام اارگوتھجم
ےسزکلیاکہیڑکٹایھبامےگنوتںیمےھجتہندفںاگافرںیمریتےابرےںیماہللےکمکحےسرہزگاجتفزہنرکفںاگافرارگوتےنھٹیپ
ریھپی وت اہلل ھجت وک لتق رکے اگ افر ںیمریتے ابرے ںیم فیہ امگؿ راتھک وہں وج ےھجمریتے ابرے ںیموخاب ںیم داھک اایگ ےہ
افر ہی اثتب ںیہ وج ےھجت ریمی رطػ ےس وجاب دںی ےگ رھپآپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےسفاسپ رشتفی الےئ انب ابعس ریض

اہللاعتٰیلہنعےناہک ںیمےن یبنیلصاہللہیلعفملسےکوقؽ ےکابرےںیمہکریتےابرےںیمفیہامگؿرکاتوہں وجےھجموخاب
ںیمداھک اایگےہ،وپاھچ وتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےن ےھجمربخدیہکیبنیلصاہللہیلعفملس ےنرفام اںیمےن اےتوہےئداھکی
ہکریمےدفونںاہوھتںںیم اےنےکنگنکںیہنجےسےھجمرکفدیپاوہیئگوتوخابںیمیہریمیرطػفیحیکیئگہکاؿدفونں
رپ وھپکن امرف ںیم ےن اںیہن وھپاکن وت فہ اڑ ےئگ ںیم ےن اؿ یک ریبعت ہی یک ہک دف وھجےٹ ریمے دعب ت ںیل ےگ سپ اؿ ںیم ےس اکی
یسنعاعنصءاکرےنہفاالےہافردفرساہملیسمامیہمفاال۔
رافی  :دمحمنبلہسیمیمتاوبامیؿبیعشدبعاہللنبایبنیسحانعفنبریبجانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنادقسریضاہللاعتٰیلہنعےکوخاوبںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1439

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ٔیت َخزَائ َٔ٩
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أُت ُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ق ٓ ََو َؿ ٍَ فٔی َی َس َّی أ ُ ِس َو َاریِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ذَصَبٕ َٓ َٜب ُ َرا ًَل َ َّی َوأَ َص َّ٤انٔی َٓأُوو َٔی إلٔ َ َّی أَ ِ ٪ا ِن ُٔ ِد ُض َ٤ا َٓ َِ َٔ ٨د ُت ُض َ٤ا ٓ ََذصَ َبا َٓأ َ َّو ُِ ٟت ُض َ٤ا
اِلِ َ ِر ٔ
ا ِل ََّ ٜذابَْ ِ ٔن َّ
اَ ٠ٟذیِ ٔ ٩أََ٧ا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َػاح َٔب َػ ٌَِ ٨ا َئ َو َػاح َٔب ا َِ َ ٟامی َ٣ةٔ
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہ

ہک ر ا ؽ اہلل ےن رفام ا ںیم  ا ا وہا اھت ہک ریمے اپس زنیم ےک زخاےن الےئ ےئگ افر ریمے اہوھتں ںیم  اےن ےک دف نگنک رھک
د ےےئگوتفہھجمرپتخسرگاؿزگرےافراوہنںےنےھجمرکفدنمرکد اریمیرطػفیحیکیئگہکاؿوکوھپکنامرفںیمےناںیہن
وھپکن امری وت فہ دفونں اجےت رےہ ںیم ےن اؿ یک ریبعت ہی یھجمس ہک ہی دفونں ذکاب وہں ےگ نج ےک درایمؿ ںیم وہں اکی وت
فایئلاعنصءافردفرسافایئلامیہم۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابافرایکسریبعتےکایبؿںیم
یبنادقسریضاہللاعتٰیلہنعےکوخاوبںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1440

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،وہب ب ٩جزیز ،ابو رجا ًلارزی س٤زہ ب ٩ج٨سب

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ ا َِ ٌُ ٟلارٔز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨س ٕب َٗا َ ٢ک َ َ
اٟؼ ِبحَ أَٗ َِب ََِ ٠ًَ ١یض ٔ ِ ٥ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١رأَی أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٟبارٔ َح َة ُر ِؤیَا
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی ُّ
دمحمنباشبر،فبہ نبرجری،اوبراجاطعردیرمسہ نبدنجبرضحترمسہ نبدنجبریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفملسحبصیکامنزادارفامرکولوگںیکرطػوتمہجوہےتافررفامےتایک مںیمےسیسکےنزگہتشراتوکیئوخابداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،فبہنبرجری،اوبراجاطعردیرمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکبسنابمرکیکتلیضفافروبنتےسلبقرھتپاکآپیلصاہلل...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکبسنابمرکیکتلیضفافروبنتےسلبقرھتپاکآپیلصاہللہیلعفملسوکمالؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1441

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ہزا ٪رازی ٣ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سہ ٥وٟیس اب٣ ٩ہزا ٪وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ابی ً٤ار طساز،
واث٠ہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس
ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ِض َٕ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا َ ٢ابِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َّ٤ا ٕر َط َّساز ٕ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤واث ٔ ََ ٠ة بِ َ ٩اِلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َقیِ ٕع بَىٔی صَا ٔط ٕ٥
َقي ِّظا ٔ٨َ ٔ ٛ ٩ِ ٣اَ َ ٧ة َو ِاػ َلفَی َٔ ُ ٩ِ ٣
َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ِاػ َلفَی ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة َٔ ٩ِ ٣و َٟسٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و ِاػ َلفَی ُ َ

َو ِاػ َل َٔانٔی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی صَا ٔط ٕ٥

دمحمنبرہماؿرازیدمحمنبدبعارلنمحنبمہسفدیلانبرہماؿفدیلنبملسم،افزایعایبامعردشادفا ہلرضحتفا ہلریضاہللاعتٰیل

ہنعنباعقسریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکاہلل
اعتیلےنرضحتاامسلیعیکافالدںیمےس انکہنوکانچافر رقشیوکانکہنںیمےسانچ افر رقشیںیمےسینباہمشوکانچافر رھپینباہمش
ںیمےسےھجمانچ۔
رافی  :دمحمنبرہماؿرازیدمحمنبدبعارلنمحنبمہسفدیلانبرہماؿفدیلنبملسم،افزایعایبامعردشاد،فا ہل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکبسنابمرکیکتلیضفافروبنتےسلبقرھتپاکآپیلصاہللہیلعفملسوکمالؾرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1442

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩ابی بْٜر ابزاہی ،٥ب ٩كہ٤ا ٪س٤اک ب ٩رحب ،جابز ب ٩س٤زہ

رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ َِْٜر ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩كَ ِض ََ ٤
اَ ٪ح َّسثَىٔی س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
ْع ُٓ ُط ِاْل َ٪
ا ٪ي َُش ًَِّ ٥ُ ٠ل َ َّی َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أ ُ ِب ٌَ َث إنِّٔی َِل َ ِ ٔ
َس َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َِل َ ِ ٔ
ْع ُٖ َح َح ّزا ب ٔ ََ َّٜ٤ة ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبریکباربامیہ،نبامہطؿامسکنبرحب،اجربنبرمسہرضحتنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم اس رھتپ وک اچہپاتن وہں ہک وج ہکم ہمرہم ںیم ریمے وعبمث
وہےنےسےلہپھجمرپمالؾایکرکاتاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبریکباربامیہ،نبامہطؿامسکنبرحب،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاسریولخماقتںیمبسےسالضفامہرےیبنیلصاہللہیلعفملسہ...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاسریولخماقتںیمبسےسالضفامہرےیبنیلصاہللہیلعفملسںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1443

٣وسی ابوػاٟح ہ٘ ١اب ٩زیاز اوزاعی ابوً٤ار ًبساہلل ب ٩رفوق حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ح ٥ٜبٰ ٩

وسی أَبُو َػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا صٔ ِ٘ َْ ١ي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َح َّسثَىٔی أَبُو ًَ َّ٤ارٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
رفو َر َح َّسثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َس ِّی ُس َو َٔ ٟس آ َز َ ٦یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َوأَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢یَ ِ٨ظَ ُّ٨ِ ًَ ٙطُ
َ ُّ

ا َِ٘ ٟبِرُ َوأَ َّو َُ ٢طآ ٍٕٔ َوأَ َّو ُ٣ُ ٢ظَ َّٔ ٍٕ
مکحنب ومٰیساوباصحلہقل انبز اد افزایعاوبامعردبعاہلل نبرففضرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہہکر اؽاہلل
ےنرفام ا ماتمےکدؿںیمرضحتآدؾیکافالداکرسداروہںاگافربسےسےلہپریمیربقےلھکیگافربسےسےلہپںیمافشتع
رکفںاگافربسےسےلہپریمیافشتعوبقؽیکاجےئیگ۔
رافی  :مکحنبومٰیساوباصحلہقلانبز ادافزایعاوبامعردبعاہللنبرففضرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1444

راوی  :ابوربیٍ س٠امی ٪ب ٩زاؤز ًتکی ح٤از ب ٩زیس ثابت ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ُ
اٟش ِّتْ َن إلٔ َی َّ
ُوَ َٓ ٪حزَ ِر ُت َ٣ا بَْ ِ َن ِّ
اٟث َ٤اَ ْٔ٧ن َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَُِ ٠ت
رحا ٕح َٓ َح ٌَ َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦یَ َت َو َّؿئ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓأت َٔی بٔ َ٘ َس ٕح َر ِ َ
ئ یَ ِ٨بُ ٍُ ٔ ٩ِ ٣بَْ ِ ٔن أَ َػابٔ ٌٔطٔ
أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد عتکی امحد نب زدی اثتب اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

اپیناماگنوتاکی اشکدہایپہلال اایگولگاسںیمےسفوضرکےنےگلںیمےنادنازہاگل اہکاسھٹےسایسکتولوگںےنفوضایکوہاگ
افرںیماپینوکدھکیراہاھتہکآپیلصاہللہیلعفملسیکاویلگنںےسوھپٹراہےہ۔
رافی  :اوبرعیبامیلسؿنبداؤدعتکیامحدنبزدیاثتباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1445

٣وسی انؼاری ٣ ٩ٌ٣اٟک ابوكاہز اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ  ،حرضت
راوی  :اسحا ٚبٰ ٩

ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک
وسی اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩

بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أََّ٧طُ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض ا َِ ٟو ُؿو َئ ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ُسو ُظ َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َو ُؿو ٕئ ٓ ََو َؿ ٍَ
َو َحاِ َ ٧ت َػ ًَل ُة ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َص َٓا َِ ٟت ََ ٤ص اُ ٨َّ ٟ
ئ َی َس ُظ َوأَ ََ ٣ز اَ َ ٨َّ ٟ
رفأَیِ ُت ا ِ٤َ ٟا َئ َی ِ٨بُ ٍُ َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ
ک ِاْلَٔ٧ا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ذََ ٔ ٟ
اض أ َِ ٪ی َت َو َّؿئُوا ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ َ ٢
آَخص ِٔ٥
اض َحًَّی َت َو َّؿئُوا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ٔ ٔ
أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓ َت َو َّؿأ َاُ ٨َّ ٟ

ااحسؼنبومٰیسااصنرینعمامکلاوباطرہانبفبہ،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک اس احؽ ںیم داھکی ہک رصع یک امنز اک فتق وہایگ اھت افر ولوگں ےن
فوضرکےنےکےئلاپینالتشایکنکیلاپینںیہنالمرھپوھتڑااساپینر اؽاہللےکفوضےکےئلال اایگوتر اؽاہللےناسربنتںیم
اانپاہھتابمرکرھکد اافر احصہبرکاؾوکاساپینےسفوضرکےناکمکحرفام ارضحتاسن ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہکںیمےن
داھکی ہک اپین آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اویلگنں ےک درایمؿ ےس ہہب راہ ےہ رھپ احصہب رکاؾ ےنفوض ایک اہیں کت ہک اؿ ںیم ےس وج
بسےسآرخںیماھتاسےنیھبفوضایک۔
رافی  :ااحسؼنبوم ٰیسااصنرینعمامکلاوباطرہانبفبہ،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہلل
اعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1446

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی ٌ٣اذ اب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ

اٟشو َٔ ٚوا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ٓ ٔ َامی ثَ َِّ ٤ط َز ًَا بٔ َ٘ َس ٕح ٓ ٔیطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابَطُ بٔاٟزَّ ِو َرا ٔ
ئ َٗا ََ ٢واٟزَّ ِو َرا ُئ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ً ٔ َِ ٨س ُّ
َ٣ائْ ٓ ََو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛط ٓ ٔیطٔ َٓ َح ٌَ َ ١یَ ِ٨بُ ٍُ ٔ ٩ِ ٣بَْ ِ ٔن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓ َت َو َّؿأ َ َجٔ٤ی ٍُ أَ ِػ َحابٔطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٥ِ ٛکَاُ ٧وا یَا أَبَا َح ِ٤زَ َة َٗا َ ٢کَاُ ٧وا
ُز َصا َئ َّ
اٟث ًَل ٔث ٔ٣ائَةٔ

مس
اوباسغؿ معی اعمذ انب اشہؾ اوباتقدہ ،اسن نب امکل ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس افر آپ یلص اہللہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ زفراء ےکاقمؾ ںیم ےھت رافی ےتہک ںیہہک زفارءدمہنی ونمرہ ےک ابزار ںیم دجسمےک
رقبی اکی اقمؾ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپین اک ایپہل وگنما ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ یلیھتہ ابمرک اس اپینفاےل
ایپہلںیمرھکدیوتآیکپاویلگنںےساپینوھپےنٹاگلرھپآپ ےک ماؾاحصہبےناسےسفوضایکرضحتاتقدہرفامےتںیہہکںیم ےن
رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک اے اوبزمحہ احصہب رکاؾ ینتک داداد ںیم ےھت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا
احصہبرکاؾاسفتقرقتابینیت ایکدادادںیمےھت۔
مس
مع
رافی  :اوباسغؿ یاعمذانباشہؾاوباتقدہ،اسننبامکل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1447

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،سٌیس ٗتازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ئ َ٣ا ٕئ ََّل َي ِِ ُ٤زُ أَ َػابٔ ٌَ ُط أَ ِو َٗ ِس َر َ٣ا یُ َوارٔی أَ َػابٔ ٌَ ُط ث ُ َّ ٥ذ ََ
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ صٔظَ إ ٦
ئ َٓأت ُ َٔی بٔإَٔ٧ا ٔ
ا ٪بٔاٟزَّ ِو َرا ٔ
کَ َ
دمحم نب ینثم دمحم نب رفعج ،دیعس اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس زفراء ےک اقمؾ ںیم
ےھت ہک آیکپ دختم ںیم اکی ربنت ال ا ایگ ہک سج ںیم رصػ اانت اپین اھت ہک اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اایلگنں ڈفیتب ںیہن
ںیھت اآپیلصاہللہیلعفملسیکاایلگنںاسںیمیتپھچںیہنںیھترھپاشہؾیکرفاتییکرطحذرکیک۔
رافی  :دمحمنبینثمدمحمنبرفعج،دیعساتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاےنےکایب...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1448

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن  ١ٌ٘٣اب ٩زبْر جابز ،ا٣ ٦اٟک حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أُ٣َ َّ٦إ ٔ ٟک کَاِ َ ٧ت تُ ِضسٔی
و ٪اِلِ ُ ِز ََ ٦وَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨سص َُِ ٥ط ِی ْئ َٓ َت ٌُِ ٔ٤س إلٔ َی َّأ ٟذی
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ًُ َّٕ ٜة ََ ٟضا َس ِ٨ّ ٤ا ٓ ََیأِت َٔیضا بَُ٨و َصا ٓ ََی ِشأََ ُٟ
َّ
َّ
َّ
ُ
َص ِت ُط َٓأ َ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی
کَاِ َ ٧ت تُ ِضسٔی ٓ ٔیطٔ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠تحٔ ُس ٓ ٔیطٔ َس ِ٨ّ ٤ا ٓ ََ٤ا َزا َُ ٢ي٘ٔی ََُ ٟ ٥ضا أ ِز َ ٦بَ ِیت َٔضا َحًی ًَ َ َ
َّ
َّ
ٔیضا َ٣ا َزا ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا
َصت َٔیضا َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََِ ٟ ٢و َت َز ِٛت َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ َ ًَ ٢

ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب زریب اجرب ،اؾ امکل رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امکل ریض
اہللاعتٰیلہنعیکفادلہ یبنیلص اہللہیلعفملسیکدختمںیم یھگےکاکیربنت ںیمیھگ وطبردہہیےکاجیھبرکیتںیھترھپ اسےکےٹیب
آےتافراینپفادلہےساسنلامےتگننکیلاؿےکاپسوکیئزیچہن وہیتوترضحتامکلیکفادلہاسربنتےکاپساجںیتسجںیمفہ
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل یھگ اجیھب رکیت ںیھت وت فہ اس ربنت ںیم یھگ وموجد اپںیت وت اس رطح ہشیمہ اؿ ےک رھگ اک اسنل اتلچ راہ
اہیںکتہکاؾامکلےناسربنتوکوچنڑایلرھپفہیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآںیئوتآپےنرفام اوتےناسربنتوکوچنڑ
ایلوہاگوتاسےناہک یاہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکشوتاےسایسرطحوھچڑدیتیوتفہہشیمہاقمئراتہ۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمانبزریباجرب،اؾامکلرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1449

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن  ١ٌ٘٣ابی زبْر جابز ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َوا َِ ٣زأَتُ ُط َو َؿ ِی ُٔ ُض َ٤ا َحًَّی کَا َُ ٟط َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی
َ ١یأِک ُ ُ
رط َو ِس َٔ ٙطٌْٔر ٕٓ ََ٤ا َزا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ِلٌ ُُٔ ٤ط َٓأك ِ ٌَ َُ ٤ط َط ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َ ٥َِ ٟتک ٔ ِ٠طُ َِلَک َ ِ٠ت ُِ٨ِ ٣ٔ ٥طُ َو ََ َ٘ ٟاَ ٦ل٥ِ ُٜ
ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمایبزریباجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمیبنیلصاہللہیلعفملس

یک دختم ںیمآ ا افر اس ےنآپ یلص اہللہیلع فملس ےس اھکےن ےک ےئل ھچک اماگن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس آداھ فقس وج
دے د ے رھپ فہ آدیم افر اس یک ویبی افر اؿ ےک امہمؿ ہشیمہاس ےس اھکےت رےہ اہیں کت ہک اس ےن اس اکفزؿ رکایل رھپ یبن
یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اوتآپےنرفام ااکشہکوتاساکفزؿہنرکاتوتہشیمہ مایسںیمےساھکےترےتہافرفہاہمترے
ےئلاقمئراتہ۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمایبزریباجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1450

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوًلی ح٨فی ٣اٟک اب ٩ا٧ص ،ابوزبْر٣ ،کی ابوكٔیً ١ا٣ز ب ٩واث٠ہ ٌ٣اذ ب ٩جب١
حرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
ک َوص َُو ابِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی أَ َّ٪
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَُ ٦زِ َوة ٔ
أَبَا ُّ
اٟلٔ َِی ًَٔ ١ا َٔ ٣ز بِ ََ ٩واث ٔ ََ ٠ة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌََّ ٣ُ ٪اذَ بِ ََ ٩ج َب ٕ ١أَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ َ ٢

َخ َد
َتبُ َ
اَ ٪ی ِح َ ٍُ ٤اٟؼَّ ًَل َة ٓ ََؼلَّی ُّ
َص َجٔ٤ی ٌّا َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َجٔ٤ی ٌّا َحًَّی إٔذَا ک َ َ
وک َٓک َ َ
َخ اٟؼَّ ًَل َة ث ُ ََّ َ ٥
ا ٪یَ ِو ّ٣ا أَ َّ َ
اٟو ِض َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ
وَّ ُ ٪سا إ ٔ ِ٪
ٓ ََؼلَّی ُّ
َخ َد َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ََؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧س َتأِتُ َ
َص َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ث ُ ََّ َ ٥
اٟو ِض َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ
ار ٓ َََ ٩ِ ٤جائ َ َضا ًََٔ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل یَ ََّ ٤ص ٔ٣َ ٩ِ ٣ائ َٔضا َط ِیئّا َحًَّی آت َٔی
َطا َئ اہللُ ًَْ ِ َن َتبُ َ
وک َوإَٔ ٩َِ ٟ ٥ِ َُّٜ٧تأِتُوصَا َحًَّی ي ُِـه ٔ َی اَ ٨َّ ٟض ُ
ئ َٗا َََ ٓ ٢شأ َ َُ ٟض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟرشا ٔک َتب ٔ ُّف بٔظَ ِی ٕئ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
َٓحٔ ِئ َ٨ا َصا َو َٗ ِس َس َب َ٘ َ٨ا إَِٔ ٟی َضا َر ُج ًَل َٔ ٪وا ُِ ِ ٌَْ ٟن ِٔ ٣ث ُ
َ ِّ ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ٣َ ١ش ِشت َُ٤ا ٔ٣َ ٩ِ ٣ائ َٔضا َط ِیئّا َٗ َاَّل َن ٌَ ََِ ٓ ٥ش َّب ُض َ٤ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َُ َٟ ٢ض َ٤ا َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ٪
ُ
ُغ ُٓوا بٔأَیِسٔیض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن َّٗ ٔ ٠یًل َّٗ ٔ ٠یًل َحًَّی ا ِج َت َ ٍَ ٤فٔی َط ِی ٕئ َٗا ََ ٢وُ ََش ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َي ُ٘و ََٗ ٢ا َ ٢ث ََّ َ ٥
ٓ ٔیطٔ َی َسیِطٔ َو َو ِج َض ُط ث ُ َّ ٥أَ ًَا َز ُظ ٓ َٔیضا َٓ َح َز ِت ا ُِ ِ ٌَْ ٟن ب ٔ َ٤ا ٕئ َُ ٨ِ ٣ضٔ٤ز ٕأَ ِو َٗا ََُ ٢زٔیز ٕ َط َّ
اض ث ُ َّ٥
اس َت َقی اُ ٨َّ ٟ
ک أَبُو ًَل ٔ ٕٓی أَ ُّی ُض َ٤ا َٗا ََ ٢حًَّی ِ
ک َح َیا ْة أَ َِ ٪ت َزی َ٣ا َصاصُ َ٨ا َٗ ِس َُ ٔ ٠٣ئ ٔج َ٨اّ٧ا
َٗا َ ٢یُو ٔط ُ
ک یَا ٌَُ ٣اذُ إ ٔ ِ ٪كَاَِ ٟت ب ٔ َ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبیلع یفنح امکل انب اسن ،اوبزریب ،یکم اوبلیفط اعرم نب فا ہل اعمذ نب لبج رضحت اعمذ نب لبج
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکزغفہوبتکفاےلاسؽمہر اؽاہللےکاسھتےلکنوتآپیلصاہللہیلعفملسامنزفںوکعمجرفامےت

ےھترہظ افر رصعیک امنزںی ایھٹک زپےتھ ےھت افر رغمب افراشعءیکامنزںی ایھٹک زپےتھ ےھت اہیںکت ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس
ےناکیدؿامنزںیمدریرفامیئرھپآپیلصاہللہیلعفملسےلکنافررہظفرصعیکامنزںیایھٹکزپںیھرھپآپیلصاہللہیلعفملسادنر
رشتفیےلےئگرھپاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئافررغمبافراشعیکامنزںیایھٹکزپںیھرھپآپےنرفام ا
ارگاہللےناچاہوتلک مدؿھڑوہکتہمشچرپچنہپاجؤےگافر مںیموکیئاسےمشچےکاپینوکرہزگاہھتہناگلےئبجکتہکںیمہن
آاجؤںرافیےتہکںیہہکمہےسےلہپدفآدیماسےمشچیکرطػچنہپےئگافرےمشچںیماپینوجیتےک ےمسےکرباربوہاگافرفہاپینیھب
آہتسہ آہتسہ ہہب راہ اھت رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اؿ دفونں آدویمں ےس وپاھچ ہک ایک  م ےناس ےمشچ ےک اپین وک اہھت اگل ا ےہ
اوہنں ےن اہک ی اہں وت یبن یلص اہللہیلع فملس ےن وج اہلل ےن اچاہ اؿ وک ربا اہک رافی ےتہک ںیہہک رھپ ولوگں ےن اےنپ اہوھتں ےکاسھت
ہمشچاکوھتڑاوھتڑااپیناکیربنتںیمعمجایکرافیےتہکںیہہکر اؽاہللےناےنپاہھتابمرکافراےنپرہچہادقسوکدوھ ارھپفہاپین
ا سہمشچںیمڈاؽد ارھپاسہمشچےسوجشامرےتوہےئاپینےنہباگلاہیںکتہکولوگںےنیھباپینایپرھپآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ااےاعمذارگریتیزدنیگیبملوہیئوتوتدےھکیاگہکاسےمشچاکاپینابوغںوکریسابرکدےاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبیلعیفنحامکلانباسن،اوبزریب،یکماوبلیفطاعرمنبفا ہلاعمذنبلبجرضحتاعمذنب
لبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1451

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب س٠امی ٪ب ٩بًل٤ً ٢زو ب ٩یحٌی ًباض ب ٩سہ ١ب ٩سٌس ساًسی حرضت ابوح٤یس

ض بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی ًَ ًَِ ٩بَّا ٔ
اٟشأًس ِّٔی ًَ ٩أَبی ُح٤ی ٕس َٗاََ ٢خ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََُّ ٥٠زِو َة َتب َ َ
َّ
ْقی ًَل َی َحسٔي َ٘ ٕة
ِ َ َ َ َ ُ
َ
ِ ٔ َِ َ َ
وک َٓأ َت ِی َ٨ا َواز ٔ َی ا َِ ُ ٟ
رش َة
اَخ ُػو َصا ٓ َ َ
َخ َػ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ًَ ٥َ ٠
َّٔل َِ ٣زأَة ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ِ ٥َ ٠
َرخ ِػ َ٨ا َصا َو َ َ
وک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یضا َحًَّی ِ َ ٧ز ٔج ٍَ إَِٔ ٟی ٔک إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َواَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َحًَّی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َتبُ َ
أَ ِو ُس َٕ ٙو َٗا َ ٢أَ ِح ٔؼ َ
َس َت ُض ُّب ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
ٔیس ْة َٓ َ٘ َا٦
اُ َٟ ٪ط َبٌْٔ ْر ََِٓ ٠ی ُظ َّس ً ٔ َ٘ا َُ ٟط ٓ ََضب َِّت ر ْ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ر ْ
ٔیح َطس َ
ٔیح َطس َ
ٔیس ْة ٓ ًََل َي ُ٘ َِٔ ٓ ٥یضا أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ک َ َ

ئ َػاح ٔٔب أَیِ ََ ٠ة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُج َْ َٓ ١ح َِ ٠َ ٤تطُ اِّ ٟزیحُ َحًَّی أَ ِِ َ٘ ٟتطُ ب ٔ َح َبل َِی كَی ِّٕئ َو َجا َئ َر ُسو ُ ٢ابِ ٔ ٩ا ِ٤َِ ٠ٌَ ٟا ٔ

اب َوأَص َِسی َُ ٟط َب ِِ َّ ٠ة بَ ِی َـا َئ ََٓ َٜت َب إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَص َِسی َُ ٟط ب ُ ِز ّزا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َحًَّی
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َٔ ٜت ٕ
َ
رش َة أَ ِو ُس ٕٙ
ْقی ٓ ََشأ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ًَ َِ ٩حسٔي َ٘ت َٔضا َ ٥ِ ٛبَ َ َّ ٠ثَ َ٤زُصَا َٓ َ٘اَِ ٟت ًَ َ َ
َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َواز ٔ َی ا َِ ُ ٟ
َرخ ِج َ٨ا َحً َّی
رس َْ ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ ُٔ ٠ِ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ِ ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی ُٔ ِ ٣
رس َِ َ٣ع ٔ َی َو ََ ٩ِ ٣طا َئ ََِٓ ٠ی ِِ ُٜ٤ث ٓ َ َ
رش ِٓ َ٨ا ًَل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔكَابَ ُة َو َص َذا أ ُ ُح ْس َوص َُو َج َب ْ ١یُحٔب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧ح ُّب ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪خْ ِ َر ُزورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َزا ُر بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ
أَ ِ َ

ث ُ ََّ ٥ز ُار بَىٔی ًَ ِب ٔس اِلِ َ ِط َض ٔ ١ث ُ ََّ ٥زا ُر بَىٔی ًَ ِبسٔ ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد ث ُ ََّ ٥زا ُر بَىٔی َساً َٔس َة َوفٔی ک ُُ ِّ١زورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َخْ ِ ْر َٓ َٔ ٠ح َ٘ َ٨ا
آَخا َٓأ َ ِز َر َک
َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو أ ُ َس ِی ٕس أََ ٥َِ ٟت َز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خْ َّ َر زُ َ
ور اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َح ٌَ َ٨َ ٠ا ٔ ّ
آَخا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َو َِ ٟی َص ب ٔ َح ِشبٔ٥ِ ُٜ
َس ٌِ ْس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َخْ َّ ِر َت ُز َ
ور اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َح ٌَ ِ٠ت َ َ٨ا ٔ ّ

أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ٔ َیارٔ

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ نب البؽ رمعف نب ییحی ابعس نب لہس نب دعس اسدعی رضحت اوبدیمح ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ
وبتکںیممہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتےلکنوتمہفادیرقیںیماکیتورتےکابغرپآےئوتر اؽاہللےنرفام ااس
ابغ ےک ولھپں اک ادنازہ وت اگلؤ وت مہ ےن ادنازہ اگل  ا افر ر اؽ اہلل ےک ادنزے ےک اطمقب دس فقس ولعمؾ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا ارگ  م اہلل ےن اچاہ وت امہرا ریتی رطػ فاسپ آےن کت اس داداد وک  اد رانھک افر رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک وبتک ںیم
آےئگ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا آج رات تہب زیت آدنیھ ےلچ یگ افر  م ںیم ےس وکیئ آدیم یھب اس ںیم ڑھکا ہن وہ سج آدیم ےک اپس
افٹنںیہ فہاںیہنوبضمیط ےسابدنھدےا ےس یہوہاتہب زیتآدنیھ یلچاکیآدیمڑھکاوہاوتوہااےسےلرک اڑیئگاہیںکت
ہکیطےکدفونںاہپڑفںےکدرایمؿاےسڈاؽد ارھپاس ےکدعباملعءےکےٹیباکاکی اقدصوجہکاہلیاکرمکحاؿاھتفہ اکیاتکب
افر اکی دیفسدگاھ ر اؽ اہللیلص اہللہیلعفملس ےک ےئل وطبر دہہی ےل رک آ ار اؽاہللےن یھباسیک رطػ وجاب اھکل افر اکی
اچ دروطبردہہیاسیکرطػ یجیھبرھپمہفاسپ وہےئ اہیںکتہک مہفادیرقیںیم آےئگوتر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس ےناس
تورتےساسلھپےکابغےکابرےںیموپاھچہکاسابغںیمانتکلھپت الاستورتےنرعضایکدسفقسر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام اںیمدلج یاجےنفاالوہںافر مںیمےسوجوکیئدلجیاجاناچےہوتفہریمےاسھتےلچافروجاچےہوترہھٹاجےئ
رھپمہ ےلکناہیںکتہکںیمہدمہنیونمرہرظنآےناگلوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیاطہبےہافرہیادحےہافرہیفہادحاہپڑ
ےہہکوجمہےستبحمرکاتےہ افرمہاسےستبحمرکےتںیہرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اااصنرےکبسرھگفںےسرتہب
ینب اجنر ےک رھگ ںیہ رھپ ہلیبق دبعاال لہش ےک رھگ افر ااصنر ےک بس رھگفں ںیم ریخ ےہ رھپ رضحت دعس نب ابعدہ مہ ےس ےلم وت
رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اؿ ےس اہک ایک وت ےن ایخؽ ںیہن ایکہک ر اؽ اہللےن ااصنر ےکرھگفںیک الھبیئ ایبؿیک ےہ

افرںیمہبسےسآرخںیمرکد اےہرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسالماقتیکافررعضایک
اےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسےنااصنرےکرھگفںیکالھبیئ ایبؿیکےہافرآپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہبسےس
آرخںیمرکد اےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکںیہمتہیاکیفںیہنہک مدنسپدیہولوگںںیمےسوہاجؤ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامیلسؿنبالبؽرمعفنبییحیابعسنبلہسنبدعساسدعیرضحتاوبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکزجعماتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1452

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪اسحا ٚب ٩ابزاہیِْ٣ ،٥رہ ب ٩س٤٠ہ ٣دزومی وہیب حرضت ً٤ز ب ٩یحٌی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َٗ َاَّل
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ ٔٔٗ ٩ِ ٣ؼَّ ٔة
َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َوفٔی کُُ ِّ١زورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َخْ ِ ْر َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

َک فٔی َحسٔیثٔ ُو َص ِیبٕ
َس ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ُو َص ِیبٕ ََٓ َٜت َب َٟطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َب ِ ٔ
َحص َِٔ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ااحسؼ نب اربامیہ ،ریغمہ نب ہملس یموفیم فبیہ رضحت رمع نب ییحی ےن ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک
ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےکاس رفامؿکت ےہ ہک ااصنر ےک بسرھگفں ںیم الھبیئ ےہ افر اس ےک دعب رضحت دعس ریض اہلل
اعتٰیل ہنع نب ابعدہ فاےل فاہعق اک ذرک ںیہن ایک افر فبیہ یک دحثی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلی
فاولںےکےئلاؿاککلمھکلد اافرفبہیکدحثیںیمہیاافلظںیہنہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناؿیکرطػاھکل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿااحسؼنباربامیہ،ریغمہنبہملسیموفیمفبیہرضحترمعنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساہللاعتیلیکذاترپوتلکےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساہللاعتیلیکذاترپوتلکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1453

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ جابز ،ابوً٤زا٣ ٪ح٤س ب ٩جٌرف ب ٩زیاز ابزاہی ٥اب ٩سٌس زہزی،
س٨ا ٪ب ٩ابی س٨ا ٪زولی حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَىٔی أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
رف بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َو َّ
اٟس َؤل ٔ ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِٔ ٩س َ٨ا ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ُّٕ ٪

ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زِ َو ّة ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓأ َ ِز َر َ٨َ ٛا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
رف َٚ
َواز ٕ َٛثْٔر ٔا َِٔ ٌٟـاظ ٔ َٓ َ٨زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِح َت َط َح َزة ٕ ٓ ٌََ ََّ َٙ ٠س ِی َٔ ُط بٔ ُِ ِؼ ٕ ٩ِ ٣ٔ ٩أَُ َِؼاَ ٔ ٧ضا َٗا ََ ٢و َت َ َّ
و ٪ب ٔ َّ
اٟظ َحز ٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ر ُج ًّل أَ َتانٔی َوأََ٧ا َ٧ائ َْٔٓ ٥أ َ َخ َذ
اض فٔی ا َِ ٟوازٔی َي ِش َت ٔو َُّ ٠
اُ ٨َّ ٟ

َاست َِی َ٘وِ ُت َوص َُو َٗائ ًَْٔ ٥ل َی َرأِسٔی َٓ ٥َِ ٠أَ ِط ٌُزِ إ ٔ ََّّل َو َّ
َّ
ک ٔ٣ىِّی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت اہللُ
ٕ َػ ِّ ٠تا فٔی َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َ ٩ِ ٣یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
اٟش ِی ُ
اٟش ِی َ
ٕٓ ِ
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢فٔی َّ
ک ٔ٣ىِّی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت اہللُ َٗا ََٓ ٢ظَ َاَّ ٦
ٕ ٓ ََضا ص َُو ذَا َجاْ ٔ ٟص ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ي ٌِز ٔ ِق َٟطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟثاَ ٔ ٧یةٔ َ ٩ِ ٣یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
اٟش ِی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس اجرب ،اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج نب ز اد اربامیہ انب دعس زرہی ،انسؿ نب ایب انسؿ دفیل
رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت دجن یک رطػ اکی زغفہ
ںیم ےئگ وت مہ ےن ر اؽ اہلل وک اکی ایسی فادی ںیم اپ ا اہجں اکےٹن دار درتخ تہب ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی درتخ
ےک ےچی ارتے افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولتار اکی اشخ ےس اکٹل دی افر احصہب رکاؾ اس فادی ےک دروتخں ےک اسےئ ںیم
دحیلعہدحیلعہوہرکھٹیبےئگرافیےتہکںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیآدیمریمےاپساساحؽںیمآ اہکںیم ا
راہاھتوتاسےنولتارڑکپیلںیمدیبار وہوتفہآدیمریمےرسرپڑھکااھتےھجمرصػاسفتقہتپالچبجیگننولتاراسےکاہھتںیم
یھتفہآدیمھجمےسےنہکاگلابےھجتوکؿھجمےساچبےئاگںیمےناہکاہللدفابرہرھپاسےنھجمےساہکابےھجتوکؿھجمےساچبےئ
اگںیمےناہکاہللاسےنولتاراینپاینؾںیمڈایلفہآدیمہیاھٹیبےہرھپر اؽاہللےناسےسھچکرعتضںیہنرفام ا۔
رافی  :دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس اجرب ،اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج نب ز اد اربامیہ انب دعس زرہی ،انسؿ نب ایب
انسؿدفیلرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساہللاعتیلیکذاترپوتلکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1454

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی ابوبرک ب ٩اسحا ٚابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،س٨ا ٪ب ٩ابی س٨ا ٪زولی ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ٩٤حرضت جابز بً ٩بساہلل انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
اٟسارٔم ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
اب
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
اٟس َؤل ٔ ُّی َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اِلِ َ ِن َؼار َّٔی َوک َ َ
َح َّسثَىٔی ٔس َ٨ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ُّٕ ٪
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َرص َُ٤ا أََّ٧طُ َُزَا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ز ِ َو ّة ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َ
َّ
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َسٌَ ٣َ ١َ َٔ َٗ ٥َ ٠طُ َٓأ ِز َر َِ ٛت ُض ِ ٥ا َِ٘ ٟائ ٔ َُ ٠ة یَ ِو ّ٣ا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دبعاہللنبدبعارلنمحداریماوبرکبنبااحسؼاوبامیؿبیعشزرہی،انسؿنبایب انسؿدفیلاوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاجربنب
دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ےھت فہ ربخ دےتی ںیہ ہک مہ یبن یلص اہللہیلع
فملسےکاسھتدجنیکرطػاکیزغفہںیمےئگوتبجیبنیلص اہللہیلعفملسفاسپوہےئوتمہیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھت
ےھتاکیدؿدفرہپوکمہےناؿوکآراؾرکےتوہےئاپ ارھپاسےکدعبرمعمافراربامیہنبدعسیکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ بیعش زرہی ،انسؿ نب ایب انسؿ دفیل اوبہملس نب دبعارلنمح
رضحتاجربنبدبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساہللاعتیلیکذاترپوتلکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1455

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ابا ٪ب ٩یزیس یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یزٔی َس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َذا ٔ
َک ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ي ٌِز ٔ ِق
ت اِّ ٟز َٗا َٔ ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اوبرکبنبایبہبیش،افعؿاابؿنبسیدیییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہر اؽاہللےک
اسھتےلکناہیںکتہکمہذاتارلاقعکتچنہپےئگذموکرہدحثییکرطحدحثیلقنیک یئگنکیلاسںیمہیںیہنہکر اؽاہلل

یلصاہللہیلعفملسےناسےسھچکرعتضںیہنرفام ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿاابؿنبسیدیییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساثمؽےکایبؿںیمہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسوکانتکملعافردہاتیدےرکم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اساثمؽےکایبؿںیمہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسوکانتکملعافردہاتیدےرکوعبمثرفام اایگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1456

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ابوًا٣ز اطٌزی ٣ح٤س بًً ٩لء ابی ًا٣ز ابوسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٣َ ٪ث َ٣َ ١ا َب ٌَ َثىٔ َی اہللُ بٔطٔ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١ا ُِ ٟض َسی
ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا
اب أَ ِر ّؿا َٓکَاِ َ ٧ت َٔ ٨ِ ٣ضا كَائ ٔ َٔ ْة كَی َِّب ْة َٗبَِٔ ٠ت ا ِ٤َ ٟا َئ َٓأَِ٧ب َ َت ِت ا ِٟک َ َ َْل َوا ِِ ٌُ ٟظ َب ا ِل َٜثْٔ َر َوک َ َ
َوا َِ ٤َ َٛ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟث َِٔ ُ ١ی ٕث أَ َػ َ
اََّ ٪ل
اض ٓ َ ٔ
یٌ ْ
أَ َجاز ٔ ُب أَ َِ ٣ش َِ ٜت ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ ٍَ َٔ ٨اہللُ ب ٔ َضا اَ ٨َّ ٟ
َخی إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ٗ ٔ َ
َرشبُوا َٔ ٨ِ ٣ضا َو َس َ٘ ِوا َو َر ًَ ِوا َوأَ َػ َ
اب كَائ ٔ َٔ ّة َٔ ٨ِ ٣ضا أ ُ ِ َ
ک َّ ٣
 ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ١یَ ِز َٓ ٍِ
َ ُ٘ َٓ ٩ِ ٣َ ١ط فٔی ز ٔ ٔ
تُ ِٔ ٤ش ُ
ائ َو ََّل تُ ِ٨ب ٔ ُت ک َ َ ّْل ٓ ََذَ ٔ ٟ
ی ٩اہللٔ َو َنٔ ٌََ ُط ب ٔ َ٤ا َب ٌَ َثىٔ َی اہللُ بٔطٔ َٓ ٌََ ٥َ ٔ ٠و ًَ ََّ ٥َ ٠و ََ ٣ث ُ
ک ََ ٣ث ُ

ک َرأِ ّسا َوَ ٥َِ ٟي ِ٘ َب ِ ١ص َُسی اہللٔ َّأ ٟذی أ ُ ِر ٔسُِ ٠ت بٔطٔ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ

اوبرکب نب ایب ہبیش اوباعرم ارعشی دمحم نب العء ایب اعرم اوباسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن ےھجم ک ان ملع افر دہاتی دے رک وبعمث رفام ا اس یک اثمؽ ا ےس ےہ سک ے ہک زنیم رپ میںہ رباس
اسزنیمںیمےسھچکہصحااسیاھتہکسجےناپیناےنپادنرذجبرکایلافرتہبرثکتےساچرہافرزبسہااگ اافرزنیماکھچکہصح
تخساھتہکفہاپینوکرفکاتیلےہسجیکفہجےساہللاعتیلولوگںوکعفندےتیںیہولگاسںیمےسےتیپںیہاےنپاجونرفںوکالپےت
ںیہافرآاگہروہاھگسرچاےتںیہافرزنیماکھچکہصححیبتلدیماؿےہہکفہاپینوکںیہنرفاتکافرہنیہاسںیماھگسدیپاوہیتےہ
وتیہیاثمؽاسیکےہہکسجےناہللاعتیلےکدنیوکاھجمسافروجدنیاہللاعتیلےنےھجمدےرکوعبمثرفام ااہللاعتیلےناسےک
ذرےعی ولوگں وک افدئہ  اچنہ ا انچہچن اس ےن وخد یھب دنی اھکیس افر دفرسفں وک یھب اھکس ا افر اثمؽ اؿ ولوگں یک ہک وہنجں ےن اس
رطػرسیھبںیہنااھٹ اافراہللاعتیلیکاسدہاتیوکےسجےھجمدےرکاجیھبایگےہاسوکوبقؽںیہنایک۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیشاوباعرمارعشیدمحمنبالعءایباعرماوباسہمربدیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمرپتقفشےکایبؿںیم۔...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمرپتقفشےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1457

راوی ً :بساہلل ب ٩بزاء ،اطٌزی ابوَکیب ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َکیِبٕ َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٣َ ٪ثلٔی َو ََ ٣ث َ٣َ ١ا َب ٌَ َثىٔ َی اہللُ بٔطٔ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١أَتَی َٗ ِو َ٣طُ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َٗ ِو ٔ ٦إنِّٔی
َُ ٣
َرأَیِ ُت ا َِ ٟح ِی َع بٔ ٌَ ِیى َ َّی َوإنِّٔی أََ٧ا أ ٨َّ ٟذیزُ ا ِِ ٌُ ٟزیَا َُٓ ٪اَ ٨َّ ٟحا َئ َٓأَكَا ًَ ُط كَائ ٔ َٔ ْة ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َٓأ َ ِز َُ ٟحوا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا ًَل َی ُِ ٣ض َ٠ت ٔض ٔ ِ٥
 ٩ِ ٣َ ١أَكَا ًَىٔی َو َّات َب ٍَ َ٣ا
َو ََّ ٛذبَ ِت كَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥أ َ ِػ َب ُحوا َ٣کَاُ َ ٧ض ََِ ٓ ٥ؼ َّب َح ُض ِ ٥ا َِ ٟح ِی ُع َٓأَصِ َُ َٜ ٠ض َِ ٥وا ِج َتا َح ُض ََِ ٓ ٥ذَ ٔ ٟ
ک ََ ٣ث ُ
َ ًَ ٩ِ ٣َ ١ؼانٔی َو ََّ ٛذ َب َ٣ا ٔجئ ُِت بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّٙ
ٔجئ ُِت بٔطٔ َو ََ ٣ث ُ

دبعاہللنبرباء،ارعشیاوبرکبیاوبااسہمربدیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہ ہک یبنیلصاہلل ہیلعفملس ےن
رفام ا ریمے اس دنی یک اثمؽ وج اہلل اعتیل ےن ےھجم اطع رفام رک وعبمث رفام ا ےہ اس آدیم یک رطح ےہ ہک وج اینپ وقؾ ےس آرک ےہک
اےوقؾںیمےناینپآوھکنںےسدنمشاکاکیرکشلداھکیےہافرںیم موکفاعضوطررپڈرااتوہںوت ماےنپآپوکدنمشےساچبؤ
افراسیکوقؾںیمےساکیامجتعےناسیکااطتعرکیلافراشؾوہےتیہاستلہمیکانبءرپاھبگیئگافراکیرگفہےناس
وکالٹھج اافرفہحبصکتایسہگجرپرےہوتحبصوہےتیہدنمشےکرکشلےناؿرپہلمحرکد اافرفہالہکوہےئگ افراؿوکڑجےساڑیھک
د ایہیاثمؽےہوجریمیااطتعرکاتےہافرںیموجدنیقحےلرکآ اوہںاسیکاابتعرکاتےہافراثمؽاؿولوگںیکوجریمی
انرفامینرکےتںیہافروجدنیقحےلرکآ اوہںاےسالٹھجےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبرباء،ارعشیاوبرکبیاوبااسہمربدیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمرپتقفشےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1458

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزحَ ٩٤قشی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ُ ٟ
ْقش ُّٔی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
 ١أ ُ ًَّٔ٣ی ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١ا ِس َت ِو َٗ َس ّ َ ٧ارا َٓ َح ٌََِ ٠ت َّ
رف ُ
اغ َي َ٘ ٌِ َ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
اب َوا َِ َ ٟ
اٟس َو ُّ

ؤ ٓ ٪یطٔ
ٓ ٔیطٔ َٓأََ٧ا آخٔذْ ب ٔ ُح َحز ٔ َُ ٥ِ ٛوأَْمُتْن َت َ٘ح ََُّ ٤

ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ نب دبعارلنمح رقیش ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریمیاثمؽافرریمیاتمیکاثمؽاسآدیمیکرطحےہہکسجےنآگالجیئوہیئوہافر
اسرےڑیکےوکمڑےافرےگنتپاس ںیمرگےتےلچاجرےہوہںافرںیماہمتری رمفںوکڑکپےوہےئوہںافر مالب اےچادناھ
ددنھاسںیمرگےتےلچاجرےہوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہنبدبعارلنمحرقیشایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمرپتقفشےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1459

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪حرضت ابواٟز٧از رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
رمعفاندقانبایبرمعایفسؿ،رضحتاوبازلاندریضاہللاعتٰیلہنعےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رمعفاندقانبایبرمعایفسؿ،رضحتاوبازلاندریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمرپتقفشےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1460

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦اب٨٣ ٩بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ثلٔی ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١ا ِس َت ِو َٗ َس
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اغ َو َص ٔذظ ٔ َّ
رف ُ
اب َّأًٟی فٔی ا٨َّ ٟارٔ َي َ٘ ٌِ ََٔ ٓ ٩یضا َو َج ٌَ َ ١یَ ِح ُحزُصَُ َّ٩و َي ِِٔ٠ب ِ َ٨طُ
ّ َ ٧ارا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َؿائ َ ِت َ٣ا َح ِوََ ٟضا َج ٌَ َ ١ا َِ َ ٟ
اٟس َو ُّ

َٓ َی َت َ٘ح ََِّٔ ٓ ٩َ ٤یضا َٗا َََ ٓ ٢ذلَٔ ٣َ ٥ِ ُٜثلٔی َو ََ ٣ث ٥ِ ُُٜ٠أََ٧ا آخٔذْ ب ٔ ُح َحز ٔ ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛا٨َّ ٟارٔ َص ٩ِ ًَ ٥َّ ُ٠ا٨َّ ٟارٔ َص ٩ِ ًَ ٥َّ ُ٠ا٨َّ ٟارٔ َٓ َت ِِٔ٠بُونٔی
ؤَ ٓ ٪یضا
َت َ٘ح ََُّ ٤
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾانبہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ریمی اثمؽ اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن آگ الجیئ وہ وت بج اس ےن آگ ےس اےنپ ارد رگد وک رفنش ایک وت اس ںیم
ڑیک ےوکمڑےافرفہاجونروجاسںیمرگےتںیہفہرگےنےگلفہاؿوکرفےکرگمفہہنرںیکافراسںیمرگےترںیہآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ایہیاثمؽریمیافراہمتریےہہکںیماہمتری رمڑکپرکںیہمتدفزخںیمرگےنےسرفاتکوہںافرںیمںیہمتاتہک
وہںہکدفزخےکاپسےسےلچآؤدفزخےکاپسےسےلچآؤنکیل مںیہنامےتنافراسںیمرگےتےلچاجرےہوہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾانبہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمرپتقفشےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1461

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥اب٣ ٩ہسی س٠ی ٥سٌیس ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َسْ ٔ ٠یَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔیسٔ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َّ
رف ُ
یضا َوص َُو َی ُذبُّ ُضَ ٨ِ ًَ َّ٩ضا َوأََ٧ا
اغ َي َ٘ ٌِ ََ ٔ ٓ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٣َ ٥َ ٠ثلٔی َو ََ ٣ثَ ٤َ َٛ ٥ِ ُُٜ٠ث َٔ ١ر ُج ٕ ١أَ ِو َٗ َس ّ َ ٧ارا َٓ َح ٌَ َ ١ا َِ ٟح َ٨از ٔ ُب َوا َِ َ ٟ
ُو ٩ِ ٣ٔ ٪یَسٔی
آخٔذْ ب ٔ ُح َحز ٔ ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛا٨َّ ٟارٔ َوأَْمُتْن َتٔ ََّ٠ت َ
دمحمنباح مانبدہمیمیلسدیعسنبانیمء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
ریمی اثمؽ افر اہمتری اثمؽ اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن آگ الجیئ وت اس ںیم ڈٹی افر ےگنتپ رگےن  ںیگ افر فہ آدیم اؿ وک
رفےکافرںیمیھبدفزخیکآگےساہمتری رمفںوکاھتےموہےئوہںافر مریمےاہوھتںےستکلیےےلچاجرےہوہ۔
رافی  :دمحمنباح مانبدہمیمیلسدیعسنبانیمء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع

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

نتب
ت
ب
وہےنےکایبؿںیم...
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاخ ما
ابب  :اضفلئاکایبؿ

نتب
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاخ ما تب وہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1462

راوی ٤ً :ز ب٣ ٩ح٤س ن٘از سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
و٪
 ١اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
و ٪بٔطٔ َي ُ٘وَ ُٟ
اض یُ ٔلی ُٔ َ
ئ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١بَى َی ب ُ َِ ٨یاّ٧ا َٓأ َ ِح َش َُ ٨ط َوأَ ِج َُ ٠َ ٤ط َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ِک َّ
َ٣ا َرأَیِ َ٨ا ب ُ َِ ٨یاّ٧ا أَ ِح َش ََ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا إ ٔ ََّّل َص ٔذظ ٔ َّ
ا٠ٟب ٔ ََ ٨ة
ا٠ٟب ٔ ََ ٨ة َُٓ ٨ِ ُٜت أََ٧ا تَٔ ٠
رمعف نب دمحم اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام اریمیاثمؽافر ماؾاایبنءرکاؾیکاثمؽایسیےہسک ےیسکآدیمےنوکیئاکمؿانب اافراےستہبااھچافروخوصبرتانب اافرولگ
اس اکمؿ ےک اچرفں رطػ وھگےنم ےگل افر ےنہک ےگل ہک مہ ےن اس اکمؿ ےس ز ادہ وخوصبرت اکمؿ ںیہن داھکی  ااےئ اس اکی
اٹنیےکوتفہاٹنیںیمیہوہں۔
رافی  :رمعنبدمحماقندایفسؿنبہنییع،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

نتب
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاخ ما تب وہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1463

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ئ ٔ٩ِ ٣
 ١اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

اض
َٗ ِبلٔی ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١ابِ َتى َی ب ُ ُیو ّتا َٓأ َ ِح َش ََ ٨ضا َوأَ ِج َََ ٠٤ضا َوأَ ََِ ٠٤َ ٛضا إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ َٟب ٔ َٕ ٨ة َٔ ٩ِ ٣زاو ٔ َی ٕة َٔ ٩ِ ٣ز َوا َیاصَا َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ

ک َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ َُٜٓ ٥َ ٠ت أََ٧ا
و ٪أَ ََّّل َو َؿ ٌِ َت َصاصُ َ٨ا َٟب ٔ َّ ٨ة َٓ َیتٔ َّ ٥ب ُ َِ ٨یاَ ُ ٧
وَ ٪وي ٌُِحٔبُ ُض ِ ٥ا ِٟب ُ َِ ٨یا ََُ ٓ ٪ی ُ٘وَ ُٟ
َی ُلو ُٓ َ
َّ
ا٠ٟب ٔ ََ ٨ة
دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبااقلمس ےن رفام ا ریمی اثمؽ
افراؿ ماؾاایبنءرکاؾیکاثمؽوجھجمےسےلہپآےکچںیہایسیےہسک ےیسکآدیمےنرھگانب اافراسوکااھچوخوصبرتافرلمکموطررپ
انب انکیلاسےکاکیوکےنںیماکیاٹنییکہگجابح رہیئگولگاساکمؿےکاچرفںرطػوھگےتمںیہافراےسدےتھکیںیہافرفہ
اکمؿ اؿ وک ااھچ اتگل ےہ نکیلفہ ےتہک ںیہہک ارگ اس ہگج اکی اٹنی رھکدی اجیت وت اہمترا اکمؿ لمکم وہاجات رضحتدمحم یلص اہللہیلع
فملسےنرفام اںیمیہفہاٹنیوہں۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

نتب
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاخ ما تب وہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1464

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًبساہلل ب ٩زی٨ار ابوػاٟح س٤ا ٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رف ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َػإ ٔ ٟح َّ
ئ ِٔ َٗ ٩ِ ٣بلٔی ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ١
 ١اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
وَ ٪ص ًَّل
وُ َٟ ٪ط َو َي ُ٘وَ ُٟ
اض یَ ُلو ُٓو َ ٪بٔطٔ َو َي ٌِ َحبُ َ
بَى َی ب ُ َِ ٨یاّ٧ا َٓأ َ ِح َش َُ ٨ط َوأَ ِج َُ ٠َ ٤ط إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ َٟب ٔ َٕ ٨ة َٔ ٩ِ ٣زاو ٔ َی ٕة َٔ ٩ِ ٣ز َوا َیا ُظ َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ا٠ٟب ٔ َُ ٨ة َٗا ََٓ ٢أََ٧ا َّ
ُوؿ ٌَٔ ِت َص ٔذظ ٔ َّ
ا٠ٟب ٔ َُ ٨ة َوأََ٧ا َخا َت ُ ٥ا٨َّ ٟبٔیِّْ َن
ییحینباویب،ہبیتقانبرجحاامسلیعانبرفعجدبعاہللنبدانیراوباصحلامسؿرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریمیاثمؽافراؿ ماؾاایبنءرکاؾیکاثمؽوجھجمےسےلہپآےکچںیہاسآدیمیکرطحےہہک
سج ےن اکمؿ انب ا افر تہب ااھچ افر وخوصبرت انب ا نکیل اکمؿ ےک اکی وکےن ںیم ےس اکی اٹنی یک ہگج اخیل رہ یئگ ولگ اس ےک
اکمؿےکاچرفںرطػوھگےمفہاکمؿاؿوکڑباااھچاگلافرفہاکمؿانبےنفاےلےسےنہکےگلہکآپےناسہگجاکیاٹنیویکں
ہنرھکدیآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہاٹنیںیمیہوہںافرںیماخ ما نییبنوہں۔

رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحالیعمسانبرفعجدبعاہللنبدانیراوباصحلامسؿرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

نتب
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاخ ما تب وہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1465

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
 ١ا٨َّ ٟبٔیِّْ َن ٓ ََذ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام اافررھپذموکرہدحثییکرطحدحثیلقنیک۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

نتب
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاخ ما تب وہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1466

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪س٠ی ٥ب ٩حیا ٪سٌس ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َسٔ٠ی ُ ٥بِ َُ ٩حی َ
اض
 ١اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
ئ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١بَى َی َز ّارا َٓأ َ َت ََّ ٤ضا َوأَ ََِ ٠٤َ ٛضا إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ َٟب ٔ َٕ ٨ة َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ا٠ٟب ٔ َٔ ٨ة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أََ٧ا َِ ٣و ٔؿ ٍُ َّ
وَِ ٟ ٪و ََّل َِ ٣و ٔؿ ٍُ َّ
ا٠ٟب ٔ َٔ ٨ة
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َو َي ُ٘و َُ ٟ
َی ِس ُخ ُ٠وَ َ ٧ضا َو َی َت ٌَ َّحبُ َ

ٔجئ ُِت َٓ َد َت ُِ ٤ت اِلِ َِ٧ب ٔ َیا َئ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ میلس نب ایحؿ دعس نب انیمء ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ا ریمی اثم ؽ افر دفرسے  ماؾ اایبنء رکاؾ یک اثمؽ اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن اکی رھگ انب ا افر اےس وپرا افر اکلم انب ا
 ااےئاکیاٹنییکہگجےکہکفہاخیلرہیئگولگاسرھگےکادنردالخوہرکاےسدےنھکیےگلافرفہرھگاؿوکدنسپآےناگلفہولگ

ےنہکےگلہکہیاکیاٹنیویک ںہنرھکدییئگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکںیمیہاساٹنییکہگجآ اوہںافرںیمےن
اایبنءرکاؾیکآدماکہلسلسمتخرکد اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿمیلسنبایحؿدعسنبانیمء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

نتب
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاخ ما تب وہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1467

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ہسی حرضت س٠ی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َسْ ٔ ٠ی ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا َ ٢بَ َس َ ٢أَ َت ََّ ٤ضا أَ ِح َش ََ ٨ضا
دمحمنباح م،انبدہمیرضحتملسریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحدحثیلقنیکیئگےہرصػ

یظفلرفؼےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،انبدہمیرضحتمیلسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکبجاہللاعتیلاتمرپرمحرکےناکارادہرفاماتےہوتاساتم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکبجاہللاعتیلاتمرپرمحرکےناکارادہرفاماتےہوتاساتمےکناسیکالہتکےسےلہپیہالباتیلےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1468

راوی ٣ :ش ٥٠ابی اسا٣ہ ابزاہی ،٥ب ٩سٌیس جوہزی ابواسا٣ہ یزیس بً ٩بساہلل حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ِ٨طُ إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِ ٟح ِو َصز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَىٔی ب ُ َزیِ ُس
َٗا َِ ٣ُ ٢شَ ٥ٔ٠و ُح ِّسث ِ ُت ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َو َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ر َوی ذََ ٔ ٟ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔذَا أَ َرا َز َر ِح ََ ٤ة أ ُ َّٕ ٣ة ٔ٩ِ ٣
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

رفكّا َو َس َّٔ٠ا بَْ ِ َن َی َسیِ َضا َوإٔذَا أَ َرا َز َص ََ َٜ٠ة أ ُ َّٕ ٣ة ًَ َّذبَ َضا َوَ٧ب ٔ ُّی َضا و ٌَّی َٓأَصِ ََ َٜ ٠ضا َوص َُو یَ ُِ ٨وزُ
ً َٔبازٔظ ٔ َٗ َب َف َ٧بٔی ََّضا َٗ ِبََ ٠ضا َٓ َح ٌَ َُ ٠ط ََ ٟضا َ َ
َٓأ َ َ ََّق ًَ ِی َ٨طُ ب ٔ َض ََٜ ٠ت َٔضا ح ْٔ َن ََّ ٛذبُو ُظ َو ًَ َؼ ِوا أَ َِ ٣ز ُظ

ملسم ایب ااسہم اربامیہ ،نب دیعس وجرہی اوبااسہم ریدی نب دبعاہلل رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفملسےنرفام ااہللزعفلجبجاےنپدنبفںںیمےسیسکاتمرپرمحرکےناکارادہرفاماتےہوتاساتمےکیبنوکاتمیک
الہتکےسےلہپالباتیلےہافرفہاینپاتمےکےئلارجافرشیپہمیخوہاتےہافربجاہللاعتیلیسکاتموکالہکرکےناکارادہرفامات
ےہ وت اےس اس یبن یک زدنیگ ںیم یہ اس ےک اسےنم اس یک اتم رپ ذعاب انزؽ رفامات ےہ افر یبن اس اتم یک الہتک دھکی رک اینپ
آںیھکنڈنھٹیرکاتےہویکہکناوہنںےناےنپیبنوکالٹھج اافراسےکمکحیکانرفامینیکیھت۔
رافی  :ملسمایبااسہماربامیہ،نبدیعسوجرہیاوبااسہمریدینبدبعاہللرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتک...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1469

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص زائسہ ًبسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر حرضت ج٨سب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِْ٤َ ًُ ٩ر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُج َِ ٨س ّبا َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت
َّ
َّ
َ
ق
رفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ٧ا َ َ
ادمح نب دبعاہلل نب وی سن زادئہ دبعاکلمل نب ریمع رضحت دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکںیموحضرپاہمتراشیپہمیخوہںاگ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسنزادئہدبعاکلملنبریمعرضحتدنجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1470

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابوَکیب اب ٩برش ٣شٌز ًبیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف،
طٌبہً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر حرضت ج٨سب

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
رف َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٕب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبرکبی انب رشب رعسم دیبع اہلل نب اعمذ ایب دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ریمع رضحت
دنجبیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبرکبی انب رشب رعسم دیبعاہلل نب اعمذ ایب دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ریمع
رضحتدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1471

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہیٗ ،٥اری ،ابی حاز ٦حرضت سہ١

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض ًّل َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
َ
رش َب َ ٥َِ ٟیوِ َ٤أ ِأَبَ ّسا َو ََ ْٟر ٔ َز ًََّ ٪ل َ َّی أَٗ َِو ْا٦
رفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
رش َب َو َٔ َ ٩ِ ٣
ق ََ ٩ِ ٣و َر َز َ ٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ٧ا َ َ
غ َوأََ٧ا أ ُ َح ِّسث ُ ُض َِ ٥ص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٓ َ٘ا َ٢
ْع ُٓ ُض َِ ٥و َي ٌِز ٔ ُٓونٔی ث ُ َّ ٥یُ َحا ُ ٢بَ ِیىٔی َوبَ ِی َُ ٨ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َحازََٔ ٕٓ ٦ش ٍَ ٔ٤ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
أَ ِ ٔ
َص ََ ٜذا َسَ ٌِ ٔ٤ت َس ِض ًّل َي ُ٘و َُٗ ٢ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َن ٌَ ِ٥
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب نب اربامیہ ،اقری ،ایب احزؾ رضحت لہس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل
ہیلعفملسرفامےتںیہہک ںیم وحضرپاہمتراشیپ ہمیخوہں اگوجاسوحضرپآےئاگ فہ اسوحض ںیمےس ےئپاگ افر وجاس ںیم یپ
ےلاگ رھپفہیھبکایپاسہنوہاگ ریمےاپسھچکولگآںیئ ےگںیماؿوکاچہپاتنوہںاگافرفہولگےھجماچہپےتنوہںےگرھپریمے
افر اؿ ےک درایمؿ(اکی رپدہ) احلئ رک د ا اجےئ اگ اوباحزؾ ےتہک ںیہہک بج ںیم ہی دحثیایبؿرک راہ اھت وت رضحت امعنؿ نب ایب
ایعشیھبہیدحثینسرےہےھتوتاوہنںےنرفام اہکںیمےنرضحتلہسےسہیدحثیایسرطح ینےہںیمےناہک یاہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنباربامیہ،اقری،ایباحزؾرضحتلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1472

راوی ً :لی ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت نٌ٤ا٪

ک َّلَ َت ِسرٔی َ٣ا ًَُ٠ٔ٤وا َب ٌِ َس َک َٓأ َُٗو ُ٢
َٗا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس ًَل َی أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َیزٔی ُس ٓ ََی ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ض ِ٣ٔ ٥ىِّی َٓ ُی َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧
ُس ِح ّ٘ا ُس ِح ّ٘ا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟبَ َّس ََ ٢ب ٌِسٔی
یلعاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرضحتامعنؿےناہکہکںیموگایہداتیوہںہکںیمےنرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس یھب ہی دحثی ایس رطح  ین ےہ نکیل فہ اینت ابت ز ادہ رفامےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامںیئ ےگ ہک ہی ولگ وت
ریمے ںیہ وتآپ یلص اہلل ہیلعفملس وک وجاب ںیم اہک اجےئ اگہک آپ یلص اہللہیلع فملس وک ولعمؾ ںیہنہک اوہنں ےن آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےکدعبایکایکاکؾےئکںیموہکںاگدفروہاجؤدفروہاجؤفہولگہکوہنجںےنریمےدعبدنیںیمردفدبؽرکد ا۔
رافی  :یلعاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرضحتامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1473

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب ،ابواسا٣ہ ابوحاز ،٦سہ ١نٌ٤ا ٪اب ٩ابی ًیاغ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ

وب
َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
غ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َي ٌِ ُ٘ َ

اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،اوبااسہم اوباحزؾ ،لہس امعنؿ انب ایب ایعش رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسیبنیلصاہللہیلعفملسینعیوقعیبیکرفاتییکرطحلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،اوبااسہم اوباحزؾ ،لہس امعنؿ انب ایب ایعش رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1474

راوی  :زاؤز ب٤ً ٩زو ؿيی ٧آٍ ب٤ً ٩ز ج٤هی اب ٩ابی ٠٣یٜہ حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َّ
اؾ
اٟـي ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ِوضٔی َٔ ٣شْ َرةُ َط ِضز ٕ َو َز َوا َیا ُظ َس َوائْ َو َ٣ا ُؤ ُظ أَبِ َی ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟورٔ َٔ ٚورٔی ُح ُط أَك ِ َی ُب ٔ٩ِ ٣
ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َؤٛیزَاُ ُ ٧ط َُ٨ٛحُوَّ ٔ ٦
رش َب ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ًََل یَوِ َ٤أ ُ َب ٌِ َس ُظ أَبَ ّسا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ٓ ََٔ َ ٩ِ ٤

داؤدنبرمعفیبضانعفنبرمعیحمجانبایبملتکہرضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا ریما وحض اکی امہ یک اسمتف ےک ربارب ےہ افر اس ےک اسرے وکےن ربارب ںیہ افر اس وحض اک اپین اچدنی ےس
ز ادہدیفسافر اسیکوخوبشکشمےسز ادہرتہبےہافراسےکوکزےآامسؿےکاتسرفںیکرطحںیہوتوجآدیمریمےاسوحض
ےسےئپاگرھپاسےکدعباسوکیھبکایپسںیہنےگلیگ۔
رافی  :داؤدنبرمعفیبضانعفنبرمعیحمجانبایبملتکہرضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1475

راوی  :حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ق َحًَّی أَِ٧و َُز ََ ٩ِ ٣یزٔزُ ًَل َ َّی ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
َٗا ََ ٢و َٗاَِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی ًَل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
و٪
اض ُزونٔی َٓأَُٗو َُ ٢یا َر ِّب ٔ٣ىِّی َو ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ ُی َ٘ا ُ ٢أَ َ٣ا َط ٌَ ِز َت َ٣ا ًَُ٠ٔ٤وا َب ٌِ َس َک َواہللٔ َ٣ا بَزٔحُوا َب ٌِ َس َک َی ِز ٔج ٌُ َ
َو َس ُی ِؤ َخ ُذ أُْ َ ٧
ا ٪ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َي ُ٘و َُّ ٢
ک أَ ِِ َ ٧ ٪ز ٔج ٍَ ًَل َی أَ ًِ َ٘اب ٔ َ٨ا أَ ِو أَ ِ ٪نُ ِٔت َ َن ًَ ِ ٩زٔی٨َ ٔ ٨ا
اُ ٠ٟض َّ ٥إَّٔ٧ا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
ًَل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ک َ َ

رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکر اؽاہللےنرفام اںیموحضرپوہںاگاہیںکتہکوج مںیمےسریمے
اپس آےئ اگ ںیم اےس دے راہ وہں اگ افر ھچکولوگں وک ریمے رقبی وہےن ےس ےلہپ یہ ڑکپایل اجےئ اگ وت ںیم اہلل زعفلج یک ابراگ
ںیمہ رعض ایک رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر ہی ولگ وت ریمے ایتم ںیہ وت آپ یلص اہللہیلع فملس وک وجاب ںیم اہک اجےئ اگ ہک ایک

آپ ںیہن اجےتن ہک اوہنں ےن آےکپ دعب ایک ایک اکؾ ےئک اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب ہی ولگ وفرا ازیویں ےک لب رھپ
ےئگرافیےتہکںیہہکانبایبملتکہہیداعزپاھرکےتےھتاےاہللمہاسابتےسانپہامےتگنںیہ ہکمہازیویںےکلبرھپاجںیئافر
اسابتےسیھبہکمہاےنپدنیےسیسکآزامشئںیمالتبمرکدیاجںیئ۔
رافی  :رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1476

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز یحٌی ب ٩س٠ی ٥اب ٩خثیً ٥بساہلل بً ٩بیساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩خ َث ِی ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة أََّ٧طُ َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة

ق أََ ِ ٧ت ٔوزُ ََ ٩ِ ٣یزٔزُ ًَل َ َّی
َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وص َُو بَْ ِ َن هَ ِض َزان َ ِی أَ ِػ َحابٔطٔ إنِّٔی ًَل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
اَ َ ٓ ٢
ک ََّل َت ِسرٔی َ٣ا ًَُ٠ٔ٤وا َب ٌِ َس َک َ٣ا َزاُٟوا
َْلُٗو َّ٩َٟأَ ِی َر ِّب ٔ٣ىِّی َو ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢إَٔ َّ ٧
ََٔ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣واہللٔ َُ ٟی ِ٘ َت َل ٌَُ َّ٩زونٔی رٔ َج ْ
وًَ ٪ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ ِ٥
َی ِز ٔج ٌُ َ

انبایب رمع ییحینبمیلسانب ِحدبعاہللنبدیبعاہلل نبایب ملتکہرضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ ہک ںیمےنر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس اس احؽ ںیم ہک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ ےھٹیب وہےئ رفام رےہ ےھت ہک ںیم وحض رپ اہمترا ااظتنر
رکفںاگہک مںیمےسوکؿوکؿریمےاپسآاتےہاہللیکمسقھچکآدیمریمےاپسآےنےسرفکد ےاجںیئےگںیموہکںاگ
اے ریم ے رپفرداگر ہی وت ریمے ایتم ںیہ وت اہلل رفامےئ اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ںیہن اجےتن ہک اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےکدعبایکایکاکؾےئکہیاگلاتراےنپازیویںےکلبےسرھپےتیہرےہ،۔
رافی  :انبایبرمعییحینبمیلسانبمیثخدبعاہللنبدیبعاہللنبایبملتکہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1477

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَّلًلی ػسفی ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو اب ٩حارث بْٜر ٗاس ٥بً ٩باض ہاطِم ًبساہلل ب ٩رآٍ ٣ولی

حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی اٟؼَّ َسف ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ب ُ َّ ِ ْٜرا َح َّسثَ ُط ًَ ِ٩
ِم ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا
ض ا َِ ٟضا ٔط ٔ ِّ
ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ی ِو ّ٣ا ٔ٩ِ ٣
و ٪ا َِ ٟح ِو َق َو ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤ذََ ٔ ٟ
ک َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ک َ َ
َک َ
َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس َ ٍُ ٤اَ ٨َّ ٟ
اض یَ ِذ ُ ُ
َخی ًَىِّی
ذََ ٔ ٟ
اض َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٠ِ ٔ ٟحارٔ َی ٔة ا ِس َتأ ِ ٔ ٔ
ک َوا َِ ٟحارٔ َی ُة َت ُِ ٤ظ ُلىٔی ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

َّ
َّ
ُ
رف ْن ًَل َی
َٗاَِ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا َز ًَا اِّ ٟز َجا ََ ٢وَ ٥َِ ٟی ِس َُ اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إنِّٔی َلَ َ ٥ِ ٜ
ای َّلَ َیأِتْٔ َ َّن أَ َح ُس ُُ َٓ ٥ِ ٛی َذ ُّب ًَىِّی َ٤َ ٛا یُ َذ ُّب ا َِ ٟبٌْٔرُ َّ
ک َّلَ َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا
ا َِ ٟح ِو ٔ
آَ ٢أَُٗو َُٔ ٓ ٢یَ ٥ص َذا َٓ ُی َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧
ق َٓإٔیَّ َ
اٟـ ُّ
َب ٌِ َس َک َٓأَُٗو ُُ ٢س ِح ّ٘ا
ویسننبدبعاالیلعدصیفدبعاہللنبفبہ،رمعفانباحرثریکباقمسنبابعساہیمشدبعاہللنبراعفومیلرضحتاؾہملسریضاہلل
اعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفملسیکزفہجرہطمہرفامیتںیہہکولوگںےسوحضاکذرکیتنسیھتنکیلاسےکابرےںیمںیمےنر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےسںیہنانساھتاکیدؿہکبجاکیڑلیکریمےرسںیمیھگنکرکریہیھتوتںیمےنر اؽاہللوکرفامےتوہےئ
انس اے ولوگہک ںیم ےن اس ڑلیک ےس اہک ھجم ےس دحیلعہ وہ اج فہ ےنہک یگل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رصػ رمدفں وک الب ا ےہ افر
توروتںوکںیہنالب اوتںیمےناہکںیمیھبولوگںںیمےسوہںر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیماہمترےےئلوحضوکرثرپ
شیپہمیخوہںاگافر ماسابتےسڈرانہکںیہکااسیہنوہہک مںیمےسوکیئریمیرطػآےئافررھپفہھجمےساٹہد ااجےئاسیج
ہکمگدشہافٹناٹہد ااجاتےہوتںیماؿےکابرےںیموہکںاگوتآپیلصاہللہیلع فملسوکوجابد ااجےئاگہکآپیلصاہللہیلع
فملسںیہناجےتنہکاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاجےنےکدعبایکایکااجیدرکںیلںیھتوتںیموہکںاگدفروہاجؤ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعدصیفدبعاہللنبفبہ،رمعفانباحرثریکباقمسنبابعساہیمشدبعاہللنبراعفومیلرضحتاؾہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1478

راوی  :ابو ٩ٌ٣رٗاشی ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبس ب ٩ح٤یس ابوًا٣ز ًبسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو آ٠ح اب ٩سٌیس ًبساہلل ب ٩رآٍ ا ٦س٤٠ہ

حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َوص َُو ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَىٔی أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َوأَبُو بَ ِ ٔ
أَ َِٓ٠حُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة تُ َح ِّس ُث أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
ض
اض َٓ َ٘اَِ ٟت ٤َ ٔ ٟا ٔط َلت َٔضا ُٛفِّی َرأِسٔی ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ب ُ َِْٜر ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوه ٔ َی َت َِ ٤ت ٔظ ُم أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اوبنعم راقیشاوبرکبنبانعفدبعنبدیمحاوباعرمدبعاکلمل نبرمعفاحلفانبدیعس دبعاہلل نبراعفاؾہملسرضحتاؾہملسریضاہلل
اعتٰیلاہنعایبؿرکیتںیہہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکربنمرپرفامےتوہےئانساساحؽںیمہکفہیھگنکرکفاریہںیھت آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےولوگں رضحت اؾ ہملس یلص اہلل ہیلع فملس ےن انس وت یھگنکرکےنفاےل ےس ےنہک  ںیگ ریمے رس وک
رےنہدےابح رفاتیریکبک ااقلمسیکرفاتییکرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبنعم راقیش اوبرکب نب انعف دبع نبدیمح اوباعرمدبعاکلمل نبرمعف احلف انب دیعس دبعاہلل نب راعف اؾہملسرضحت اؾ ہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1479

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابی خْر حرضت ً٘بہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َّ
ُ
ُ
یس
رف ْن َلَ ٥ِ ُٜوأََ٧ا َطض ٔ ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َخ َد َی ِو ّ٣ا ٓ ََؼلی ًَل َی أَ ِص ٔ ١أ ُح ٕس َػ ًَل َت ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َص َٖ إلٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َ َ
اٖ
ق َوإنِّٔی َواہللٔ َ٣ا أَ َخ ُ
ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜوإنِّٔی َواہللٔ َِلَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َح ِوضٔی ِاْل ََ ٪وإنِّٔی َٗ ِس أ ُ ًِ ٔل ُ
ق أَ ِو ََٔ٣ات ٔیحَ اِلِ َ ِر ٔ
یت ََٔ٣ات ٔیحَ َخزَائ ٔٔ ٩اِلِ َ ِر ٔ
اٖ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ َِ ٪تت َ َ٨آ َُشوا ٓ َٔیضا
رش ُٛوا َب ٌِسٔی َو َل ٩ِٔ ٜأَ َخ ُ
ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ُِ ٪ت ِ ٔ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،ایب ریخ رضحت ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکیدؿابرہےلکن افردہشاءادحیکامنزاسرطحےس زپیھسجرطحہکتیمیکامنززپاھرکےت ںیہ
رھپآپیلصاہللہیلعفملسربنمرپرشتفیالےئافررفام اںیماہمترےےئلشیپہمیخوہںافرںیماہمتراوگاہوہںافراہللیکمسقںیم
ابیھباےنپوحضوکدھکیراہوہںافرےھجمزنیمےکزخاونںیکاچایبںدیںیئگںیہ ازنیمیکاچایبںافراہللیکمسقےھجماسابتاک

ڈرںیہنےہہک مریمےدعبرشمکنباجؤےگہکلبےھجماسابتاکڈرےہہک مولگداینےکالچلںیمآرکاکیدفرسےےسدسح
رکےنوگلےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،ایبریخرضحتہبقعریضاہللاعتٰیلہنعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1480

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب اب ٩جزیز ،ب ٩حاز ٦ابی یحٌی ب ٩ایوب ،یزیس ب ٩ابی حبیب٣ ،زثس حرضت ً٘بہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی
وب یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ َ ٩أَ ُّی َ
َحبٔیبٕ ًَ ِِ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗ ِتل َی أُحُ ٕس ث ُ ََّ ٥ػٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَرَ
ئ َواِلِ َ َِ ٣وا ٔ
ْع َؿ ُط َ٤َ ٛا بَْ ِ َن أَیِ ََ ٠ة إلٔ َی ا ُِ ٟح ِح َٔ ٔة إنٔ ِّی َِ ٟش ُت أَ ِخ َشی ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
کَا َِ ٤ُ ٟو ِّز َٔ َْ ِ ٔ ٟل ِح َیا ٔ
رفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
ق َوإ ٔ َِّ َ ٪
ت َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َ َ
اِ َٗ ٪ب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َ٢
أَ ُِ ٪ت ِ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا أَ َِ ٪ت َ٨آ َُشوا ٓ َٔیضا َو َت ِ٘تَتُٔ٠وا َٓ َت ِضُٜٔ٠وا َ٤َ ٛا َصَ ٠
َک َ ٩ِ ٣ک َ َ
رش ُٛوا بَ ٌِسٔی َو َل ٜٔىِّی أَ ِخ َشی ًََِ ٠یُّ ٥ِ ُٜ

آَخ َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
ًُ ِ٘ َب ُة َٓکَاِ َ ٧ت ٔ َ

دمحم نب ینثم ،فبہ انب رجری ،نب احزؾ ایب ییحی نب اویب ،سیدی نب ایب بیبح ،رمدث رضحت ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےندہشاءادحرپامنززپیھرھپآپیلصاہللہیلعفملسربنمرپھڑوہاسیج ہک وکیئزدنفںافررمدفں وک
رتصخرکراہوہآپ ےنرفام ا ںیموحضوک رثرپاہمتراشیپ ہمیخوہں اگافروحضوکرثیک وچڑایئاینت ےہک انہکاہلی ےکاقمؾ ےس
خخفہےکاقمؾکتافہلصےہےھجم مےساسابتوکڈرںیہنہک مریمےدعبرشمکنباجؤےگنکیلےھجم مےساسابتاکڈرےہ
ہک  م ولگ داین ےک الچل ںیم آسپ ںیم دسح رکےن گل اجؤ ےگ افر آسپ ںیم وخؿ رسیی رکےن گل اجؤ ےگ سج ےک ہجیتن ںیم  م
الہک وہاجؤ ےگ سج رطح ہک  م ےس ےلہپ ولگ الہک وہےئ رضحت ہبقع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک
آرخیرمہبتربنمرپداھکیاھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،فبہانبرجری،نباحزؾایبییحینباویب،سیدینبایببیبح،رمدثرضحتہبقعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1481

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘یً ٙبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
َکیِبٕ َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َّ
َّ َ
ق َو َِلَُ٧ازٔ ًَ َّ٩أَٗ َِوا ّ٣ا ث ُ ََِّ ٥لُُِ َ٠ب َ َّن ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥أَُٗو َُ ٢یا َر ِّب
رفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ٧ا َ َ
ک ََّل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک
أَ ِػ َحابٔی أَ ِػ َحابٔی َٓ ُی َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،اوباعمفہیاشمع،قیقشدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اںیموحضوکرثرپاہمترےشیپہمیخوہںاگافرھچکولوگںیکاخرطےھجمڑگھجانزپےاگرھپںیماؿرپولغمبرکد ااجؤںاگ
رھپ ںیم رعض رکفں اگ ہی وت ریمے اسیھت ںیہ ہی وت ریمے اسیھت ںیہ وت وجاب ںیم ھجم ےس رفام ا اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ںیہناجےتنہکاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاجےنےکدعبایکایکااجیدرکڈایلںیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،اوباعمفہیاشمع،قیقشدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1482

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک أَ ِػ َحابٔی أَ ِػ َحابٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےکاسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس

ض ِانےکاافلظذرکںیہنںیہ۔
ض ِان َأ ْ َ
ںیم َأ ْ َ
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،رجریرضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1483

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،سٌبہ ِْ٣رہ ابووائ ١حرضت ًبساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ِْٔ٣ُ ٩ر َة ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َوفٔی
َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة ًَ َِ ِْٔ٣ُ ٩ر َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٔ ٕ١

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،انب ینثم دمحم نب رفعج ،ہبعس ریغمہ اوبفالئ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل
نَعمُعِی َر َةیکہگج َسمِع ْ ُت
ہیلعفملسےسرضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتییکرطحلقنرکےتںیہافرہبعشیکرفاتیںیم ْ

ائےکاافلظذرکےئکےئگںیہ۔
َأ َ اي َف ِ ٍ

رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،رجری،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعسریغمہاوبفالئرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1484

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ًبثر ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابٓ ٩ـی ١حؼْن ابووائ ١حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ح َؼْ ِ ٕن
و َح َّسثَ َ٨اظ َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١حُ َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َُ ِْٔ٣ر َة

دیعس نب رمعفاشعئیعتیراوبرکب نبا یبہبیش،انبلیضفنیصحاوبفالئرضحتذحہفی ریضاہللاعتٰیلہنع یبن یلصاہللہیلعفملس ےس
رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتریغمہیک دحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دیعسنبرمعفاشعئیعتیراوبرکبنبایبہبیش،انبلیضفنیصحاوبفالئرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1485

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩بزیٍ اب ٩ابی ًسی ،طٌبہٌ٣ ،بس ب ٩خاٟس حرضت حارثہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
یٍ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩حارٔثَ َة أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ح ِو ُؿطُ َ٣ا بَْ ِ َن َػ ٌَِ ٨ا َئ َوا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔزُ أََ ٥َِ ٟت ِش ٌَِ ٤طُ َٗا َ ٢اِلِ َ َوانٔی َٗا ََّ ٢لَ َٓ َ٘ا َ٢

ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔ ُز تُ َزی ٓ ٔیطٔ ِاْلَ ٔ ٧ی ُة ِٔ ٣ث َ ١ا ِلَ َٜوأ ٔ ٛب

دمحم نب دبعاہلل نب رب،ع انب ایب دعی ،ہبعش ،دبعم نب اخدل رضحت احرہث ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص
اہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکریماوحضاانتڑباےہہکک انہکاعنصءافردمہنیونمرہےکدرایمؿافہلصےہ
رضحت وتسمرد ےن ہی دحثی نس رک اہک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن ربونتں ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن انس اوہنں ےن اہک ںیہن وت
رضحتوتسمردےنہکےگلہکاسوحضںیماترفںیکرطحربنتوہںگے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبرب،عانبایبدعی،ہبعش،دبعمنباخدلرضحتاحرہثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1486

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س بْ ٩عْعہ رحمی ب٤ً ٩ارہ طٌبہٌ٣ ،بس ب ٩خاٟس حرضت حارثہ ب ٩وہب خزاعی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤حارٔثَ َة بِ َ٩
ْع َة َح َّسثَ َ٨ا َ َ
و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َ ٩
ْع َ َ
َّ
َّ
َک َٗ ِو َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔ
ََک ا َِ ٟح ِو َق بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َوصِبٕ ا ُِ ٟدزَاعٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وذ َ َ
َو َٗ ِو َُ ٟط
اربامیہنبدمحمنبرعرعہرحیمنبامعرہہبعش،دبعمنباخدلرضحتاحرہثنبفبہزخایعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےن
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ افر رھپ وحض یک رفاتی ذموکرہ دحثی یک رطح لقن یک افر اس ںیم رضحت
وتسمراکوقؽذرکںیہنایک۔
رافی  :اربامیہنبدمحمنبرعرعہرحیمنبامعرہہبعش،دبعمنباخدلرضحتاحرہثنبفبہزخایعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1487

راوی  :ابوربیٍ زہزانی ابوکا ١٣جحسری ح٤از ب ٩زیس ایوب ٧آٍ اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َوأَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َ٣ا ََ ٥ِ ُٜ٣ح ِو ّؿا َ٣ا بَْ ِ َن َ٧اح ٔ َیت َِیطٔ َ٤َ ٛا بَْ ِ َن َج ِزبَا َئ َوأَذ ُِر َح
اوبرعیبزرہایناوباکلمخحدریامحدنبزدیاویبانعفانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
اراشدرفام ااہمترےاسےنم وحضےہاسےکدفونںانکرفںےکدرایمؿاانتافہلص ےہہکک انہکاقمؾرجاب افراذرحےکدرایمؿ

افہلصےہ۔
رافی  :اوبرعیبزرہایناوباکلمخحدریامحدنبزدیاویبانعفانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1488

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ٗلاً ٪بیساہلل ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َ٣ا ََ ٥ِ ُٜ٣ح ِو ّؿا َ٤َ ٛا بَْ ِ َن َج ِزبَا َئ َوأَذ ُِر َح َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
َح ِوضٔی
زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دیبع اہلل نب دیعس ییحی اطقؿ دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہمترے اسےنم وحض ےہ ک ان ہک اقمؾ رجاب افر اذرح ےک
درایمؿافہلصےہافرانبینثمیکرفاتیںیموحیضاکظفلےہینعیریماوحض۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحیاطقؿدیبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1489

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ًبیس اہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َزا َز َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َََ ٢قیَ َتْ ِ ٔن ب ٔ َّ
رش
اٟظأِ ٔ ٦بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٔ ٣شْ َرةُ ثَ ًَل ٔث ََ ٟیا َٕ ٢وفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
ِ
ثَ ًَلثَ ٔة أَیَّإ ٦
انبریمن،ایباوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدیبعاہللاسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہاسںیمرصػ
ہیاافلظزادئںیہہکرضح تدیبعاہللےنرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےساقمؾرجابءافراذرحےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےن
رفام اہیاشؾںیمدفایتسبںںیہاؿدفونںویتسبںےکدرایمؿنیتراتیکاسمتفاکافہلصےہافرانبریثکیکرفاتیںیمنیتدؿاک
ذرکےہ۔
رافی  :انبریمن،ایباوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1490

٣وسی بً٘ ٩بہ ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرسہ ٰ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رس َة ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًُب َ ِیسٔ اہللٔ

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ ومٰیس نب ہبقع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےس رضحت دیبع اہلل یک
رفاتییکرطحدحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی   :ادینبدیعسصفحنبرسیمہومٰیسنبہبقعانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1491

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَىٔی َ ِ

ٔیُ ُ٨َٛ ٙحوَّ ٔ ٦
َرش َب ُٔ ٨ِ ٣ط ٥َِ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َ٣ا ََ ٥ِ ُٜ٣ح ِو ّؿا َ٤َ ٛا بَْ ِ َن َج ِزبَا َئ َوأَذِ ُر َح ٓ ٔیطٔ أَبَار ُ
ئ ََ ٩ِ ٣و َر َز ُظ ٓ َ ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
یَوِ َ٤أ ِبَ ٌِ َس َصا أَبَ ّسا
رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحم،انعف،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہمترے
اسےنم وحض ےہ ک ان ہک اقمؾ رجابء افر ازرج ےک درایمؿ افہلص ےہ افر اس وحض ںیم آامسؿ ےک اتسرفں یک رطح وکزے ںیہ وج
آدیماسوحضرپآےئاگافراسںیمےس یپاگوتاسےکدعبفہیھبکیھبایپاسںیہنوہاگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحم،انعف،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1492

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ٣کی اب ٩ابی طیبہ اب ٩اسحاً ٚبساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤س ابوً٤ز
ا٧حونی ًبساہلل ب ٩ػا٣ت حرضت ابوذر

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ِّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َّ َ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ِاْل َ َ
َخا َٔ ٪حسث َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ق َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ َْلَ ٔ ٧ی ُت ُط أَ ِٛثَرُ َٔ ًَ ٩ِ ٣سز ٔ ُ ُ ٧حوَّ ٔ ٦
ئ َو ََ ٛوأٛب ٔ َضا أََّلَ فٔی
اٟش َ٤ا ٔ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا آَ ٔ ٧ی ُة ا َِ ٟح ِو ٔ
ِ
َّ
آَخ َ٣ا ًََِ ٠یطٔ َي ِظ َد ُب ٓ ٔیطٔ ٔ٣یزَابَا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة ا ِ٤ُ ٟوِ ٔ ٤َ ٔ ٠ة ا ِِ ٤ُ ٟؼ ٔح َی ٔة آَ ٔ ٧ی ُة ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٔ َ ٩ِ ٣
رش َب َٔ ٨ِ ٣ضا  ٥َِ ٟیَوِ َ٤أ ٔ َ

ِ
اؿا َّٔ ٩ِ ٣
ا٠ٟب َ ٔن َوأَ ِحل َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش ٔ١
ا ٪إلٔ َی أَیِ ََ ٠ة َ٣ا ُؤ ُظ أَ َط ُّس بَ َی ّ
َٔ
ْع ُؿ ُط ِٔ ٣ث ُ
 ١كُؤٟطٔ َ٣ا بَْ ِ َن ًَ ََّ ٤
رش َب ُٔ ٨ِ ٣ط َ ٥َِ ٟیوِ َ٤أ َِ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعیکمانبایبہبیشانبااحسؼدبعازعلسینبدبعادمصلاوبرمعاوجنیندبعاہللنباصتم

رضحتاوبذررفامےتںیہہکںیمےن رعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملسوحضوکرثےکربنتےسیکںیہآپیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ اس وحض ےک ربنت آامسؿ ےک
اتسرفںیکدادادےسز ادہںیہافراسراتےکاترےوجراتادنریھ یوہافرسجںیمدبیلوہہیتنجےکربنتںیہوجاسربنت
ےسےئپاگفہرھپیھبکیھبایپاسںیہنوہاگاسوحضںیمتنجےکدفانےلےتہبںیہوجاسےسےئپاگفہایپاسںیہنوہاگاسوحضیک
وچڑایئ افر ابملیئدفونں ربارب ںیہ ک انہکاقمؾ امعؿ افر اقمؾاہلی ےکدرایمؿ افہلص ےہاس اک اپیندفدھ ےس ز ادہ دیفس افر دہشےس
ز ادہاھٹیمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعیکمانبایبہبیشانبااحسؼدبعازعلسینبدبعادمصلاوبرمعاوجنیندبعاہللنب
اصتمرضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1493

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٌ٣اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌس ٌ٣سا ٪ب ٩ابی ك٠حہ
يٌ٤زی حرضت ثوبا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َاه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٩صٔظَ إ ٦
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَ ُِ ٟٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ

ا ٪أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟی ٌِ َ٤ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩س َ
ُض ُب بٌٔ َؼ َ َّ
ْع ٔؿطٔ َٓ َ٘ا َ٩ِ ٣ٔ ٢
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َٟب ٔ ٌُ ِ ٔ
ْق َح ِوضٔی أَذُوزُ اَ ٨َّ ٟ
اض ِٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤أَ ِ ٔ َ
ای َحًی َی ِزٓ ََّف ًََِ ٠یض ٔ َُِ ٓ ٥شئ ٔ َِ َ ٩ِ ًَ ١
اؿا َّٔ ٩ِ ٣
ا٠ٟب َ ٔن َوأَ ِحل َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١ي ُِ ُّت ٓ ٔیطٔ ٔ٣یزَابَا ٔ ٪یَ َُّ ٤سأ٧طٔ ٔ٩ِ ٣
رشابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َط ُّس بَ َی ّ
ََ٘ ٣امٔی إلٔ َی ًَ ََّ ٤
اَ ٪و ُسئ ٔ ََ َ ٩ِ ًَ ١
َخ َٔ ٩ِ ٣ورٔ ٕٚ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ َح ُسص َُ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو ِاْل َ ُ

مس
اوباسغؿ معی دمحمنبینثم ،انباشبراعمذنباشہؾاوباتقدہ،اسمل نبایبدعجدعماؿنب ایبہحلطرمعییرضحتوثابؿ ریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم اےنپ وحض ےک انکرے رپ ولوگں وک اٹہ راہ وہں اگ نمی
فاولںوکںیماینپال یھ امرفںاگاہیںکتہکنمیفاولں رپ ہہبزپےاگرھپآپیلصاہللہیلعفملس ےسوحضیکوچڑایئ ےکابرے
ںیموپاھچایگوتآپےنرفام اوحضاکاپیندفدھےسز ادہاھٹیمےہاسوحضںیمتنجےکدفانےلںیہبےگنجیکتنجےکذرہعی

ےسدمدوہیگاؿںیمےساکیرپانہل اےناکافردفرسااچدنیاکرپانہلوہاگ۔
مس
رافی  :اوباسغؿ معی دمحم نبینثم،انباشبراعمذ نب اشہؾاوباتقدہ ،اسمل نبایب دعج دعماؿ نبایب ہحلطرمعیی رضحتوثابؿریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1494

٣وسی طیبا ،٪حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :زہْر ب ٩رحب ،حش ٩بٰ ٩

وسی َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ صٔظَ ا ٕ ٦بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ق
ْق ا َِ ٟح ِو ٔ
َٗا َ ٢أََ٧ا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ً ٔ َِ ٨س ًُ ِ ٔ

زریہ نب رحب ،نسح نب ومٰیس ابیشؿ ،رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشہؾ یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی
لقنیکیئگےہ ااےئاسےکہکاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیم ماتمےکدؿوکرثےکانکرےرپوہںاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،نسحنبومٰیسابیشؿ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1495

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،یحٌی ب ٩ح٤از طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ثوبا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩س َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حس َ
ق َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟی ِحٌَی بِ َٔ ٩ح َّ٤از ٕ َص َذا َحس ْ
ٔیث َسَ ٌِ ٔ٤تطُ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َٓ َ٘ا َ٢
ٔیث ا َِ ٟح ِو ٔ
ثَ ِوبَ َ

َو َسُ ٌِ ٔ٤تطُ أَي ِّـا ُٔ ٩ِ ٣ط ٌِ َب َة َٓ ُُِ٘ ٠ت اُ ِ ٧و ِز لٔی ٓ ٔیطٔ َٓ َ٨وَ َز لٔی ٓ ٔیطٔ َٓ َح َّسثَىٔی بٔطٔ

دمحمنباشبر،ییحینبامحدہبعش،اتقدہ،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسوحضوکرثیکدحثیہکںیمےنییحی
نب امحد ےس اہک ہک وت ےن ہی دحثی اوبتواہن ےس  ین ےہ فہ ےنہکےگل ہک ا فر ںیم ےن ہی دحثی ہبعش ےس یھب  ین ےہ وت ںیم ےن اہک فہ

یھبھجمےسایبؿرکفوتاوہنںےنفہیھبھجمےسایبؿرکدی۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبامحدہبعش،اتقدہ،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1496

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩سًل ٦جٌ٤هی ربیٍ اب٣ ٩ش٣ ٥٠ح٤س ب ٩زیاز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ًَّل ٕ ٦ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩شَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٢لَذُو َز ََّ ٩ِ ًَ ٪ح ِوضٔی رٔ َج ّاَّل َ٤َ ٛا تُ َذازُ ا َِِ ٟز ٔ َیب ُة ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ٔ١
خمع
دبعارلنمح نب مالؾ جی رعیب انب ملسم دمحم نب ز اد رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ےناراشدرفام اںیماےنپوحضوکرثےسولوگںوکاسرطحاٹہؤںاگسجرطحہکایبنجافوٹنںوکاٹہ ااجاتےہ۔
خمع
ج
رافی  :دبعارلنمحنبمالؾ یرعیبانبملسمدمحمنبز ادرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1497

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیازہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دیبع اہلل نباعمذ ایب ہبعش ،دمحم نب ز ادہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذموکرہ
دحثییکرطحرفام ا۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،دمحمنبز ادہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1498

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َح َّسثَطُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
ٔیَ ٌَ َٛ ٙسز ُٔ ُ ٧حوَّ ٔ ٦
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢س ُر َح ِوضٔی َ٤َ ٛا بَْ ِ َن أَیِ ََ ٠ة َو َػ ٌَِ ٨ا َئ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤وإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َبَار ٔ

رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اریمےوحضیکدقماراینتےہینتجہکاہلیےکاقمؾےساقمؾاعنصءوجہک العہقنمیےکدرایمؿےہافراسوحض ںیم
ربنتآامسؿےکاترفںےکرباربںیہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1499

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتًٔ ،٥ا ٪ب٣ ٩ش ٥٠ػٔار وہیب ًبساٌٟزیز ب ٩ػہیب حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ار َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ػ َض ِیبٕ یُ َح ِّس ُث
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠اٟؼَّ َّٔ ُ
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٢ػا َح َبىٔی َحًَّی إٔذَا
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َْٟ ٢ر ٔ َز ًََّ ٪ل َ َّی ا َِ ٟح ِو َق رٔ َج ْ
َرأَیِ ُت ُض َِ ٥و ُرٓ ٔ ٌُوا إلٔ َ َّی ا ِخ ُتُ ٔ ٠حوا زُونٔی ٓ َ َ
ک ََّل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک
َْلُٗو َّ٩َٟأَ ِی َر ِّب أ ُ َػ ِی َحابٔی أ ُ َػ ِی َحابٔی َٓ َُ ٠ی َ٘ا َّ٩َٟلٔی إَٔ َّ ٧
دمحم نب اح م ،افع ؿ نب ملسم افصرفبیہ دبعازعلسی نب بیہص رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام اوحضرپھچکا ےسآدیمآںیئےگوجداینںیمریمےاسھترےہاہیںکتہکبجںیماؿوکدوھکیںاگافراؿ وک
ریمےاسےنمایکاجےئاگوتاؿوکریمےرقبیآےنےسرفکد ااجےئاگوتںیموہکںاگاےریمےرپفرداگرہیوتریمےاسیھت
ںیہ ہی وت ریمےاسیھت ںیہ وت وجاب ںیم اہک اجےئ اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیہن اجےتن ںیہ اوہنں ےن آپ ےک دعب ایک ایک ااجید
ںیک۔
رافی  :دمحمنباح م،افعؿنبملسمافصرفبیہدبعازعلسینببیہصرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1500

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب ٩ححز ًلی ب٣ ٩شہز ،ابوَکیب ابٓ ٩ـی٣ ١دتار ب ،١ٔ٠ٓ ٩حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١جٔ٤ی ٌّا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ بِ ٔ ٩ِ ًَ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َو َزا َز آَ ٔ ٧ی ُت ُط ًَ َسزُ اُ ٨ُّ ٟحؤ ٦

اوبرکب نب ایب ہبیش  ،یلع نب رجح یلع نب رہسم ،اوبرکبی انب لیضف اتخمر نب لفلف ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےسیہیرفاتیلقنرکےتںیہافراسںیمہیزادئےہہکاسوحضےکربنتاتسرفںےکرباربںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجحیلعنبرہسم،اوبرکبیانبلیضفاتخمرنبلفلف،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1501

راوی ً :اػ ،٥ب ٩نرض تیِم ٫زی ٥بً ٩بساَّلًلیٌ٣ ،ت٤ز ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

رض اٟت َّ ِی ِٔم َوص َُزیِ ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی َو َّ
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ٌَ ٔ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ُ ٥بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ُّ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَْ ِ َن َ٧اح َٔیً َ ِی َح ِوضٔی َ٤َ ٛا بَْ ِ َن َػ ٌَِ ٨ا َئ َوا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
اعمص،نبرضنیمیت رمینبدبعاالیلع،رمتعماتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلامہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےن اراشد رفام ا ریمے وحض ےک دفونں انکرفں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ ک ان ہک اقمؾ اعنصء افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ افہلص
ےہ۔
رافی  :اعمص،نبرضنیمیت رمینبدبعاالیلع،رمتعماتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1502

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ًبساٟؼ٤س ہظا ٦حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ابووٟیس كیاٟسی ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ
و َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطکَّا َٓ َ٘ َاَّل أَ ِو
اَ ٪وفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َ٣ا بَْ ِ َن ََّلبًَ َ ِی َح ِوضٔی
ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا بَْ ِ َن ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َو ًَ ََّ ٤
اہرفؿ نبدبعاہللدبعادمصل اشہؾنسحنب یلعولحایناوبفدیلسلا ،یاوبتواہن،اتقدہ ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیل ہنع یبنیلصاہلل ہیلع
فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم دفونں رافویں وک کش ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک  ا وت
ح ِ َ)ےکاافلظںیہ۔
آپےنرفام ادمہنیونمرہافرامعؿےکدرایمؿک انافہلصےہافراوبتواہنیکرفاتیںیم َ(ل َ َ ْ
اب َ ْ
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللدبعادمصلاشہؾنسحنبیلعولحایناوبفدیلسلا ،یاوبتواہن،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1503

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل رزی خاٟس ب ٩حارث ،سٌیس حرضت ٗتازہ

اٟز ِّز ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ُّ
ٔیَّ ٙ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة ََ ٌَ ٛسز ُٔ ُ ٧حوَّ ٔ ٦
ئ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٗا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ َزی ٓ ٔیطٔ أَبَار ُ
اٟش َ٤ا ٔ
ییحی نب بیبح احریث ،دمحم نب دبعاہلل رزی اخدل نب احرث ،دیعس رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفام ااہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاسوحضںیم اےنافراچدنیےکوکزےدےھکیاگس ےنآامسؿےکاترےںیہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،دمحمنبدبعاہللرزیاخدلنباحرث،دیعسرضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1504

٣وسی طیباٗ ٪تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :زہْر ب ٩رحب ،حش ٩بٰ ٩

وسی َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٣ٔ ٢ث َ٠طُ َو َزا َز أَ ِو أَ ِٛثَرُ َٔ ًَ ٩ِ ٣سز ُٔ ُ ٧حوَّ ٔ ٦
ئ
اٟش َ٤ا ٔ

زریہ نب رحب ،نسح نب ومٰیس ابیشؿ اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےنذموکرہدحثییکرطحرفام اافراسںیماینتابتزادئےہہکآامسؿےکاتسرفںیکدادادےسز ادہ۔
رافی  :زریہنبرحب،نسحنبومٰیسابیشؿاتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1505

راوی  :وٟیس ب ٩طحاَ ،ب ٩وٟیس سٜونی ابی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ زیازہ ب ٩خیث٤ہ س٤اک ب ٩رحب ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُُ ٩ط َحا َٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َّ
رح ٕب ًَ ِ٩
اٟشُٜون ٔ ُّی َح َّسثَىٔی أَبٔی َرح َُٔ ٤ط اہللُ َح َّسثَىٔی زٔ َیازُ بِ َُ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َّ
َّ
َ
َطٓ َِیطٔ َ٤َ ٛا بَْ ِ َن
رف ْن َلًَ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
ق َوإ ٔ َّ ٪بُ ٌِ َس َ٣ا بَْ ِ َن َ َ
َجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ََّل إنِّٔی َ َ
َػ ٌَِ ٨ا َئ َوأَیِ ََ ٠ة َٛأ َ َّ ٪اِلِ َبَار َٔیٔ ٓ ٙیطٔ اُ ٨ُّ ٟح ُو٦
فدیل نب اجشع ،نب فدیل وکسین ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ز ادہ نب ہمثیخ امسک نب رحب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمسہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم وحض وکرث رپ اہمترے ےئل شیپ ہمیخ وہں اگ افر اس
وحض ےک دفونں انکرفں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ ک ان ہک اقمؾ اعنصء افر اقمؾ اہلی ےک درایمؿ افہلص ےہ افر اس ںیم وکزے
اتسرفںیکرطحوہںےگ۔
رافی  :فدیلنباجشع،نبفدیلوکسینایبریضاہللاعتٰیلہنعز ادہنبہمثیخامسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

امہرےیبنیلصاہللہیلعفملسےکوحضےکاابثتافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1506

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی٣ ١ہاجز ب٣ ٩ش٤ار حرضت ًا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩سٌس
ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ا ٕر ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََٛ ٢ت َِب ُت إلٔ َی َجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًََُ ُ ٍَ ٣لمٔی َ٧آ ٍٕٔ أَ ِخب ٔ ِرنٔی بٔظَ ِی ٕئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
ق
رف ُن ًَل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ََٜٓ ٢ت َب إلٔ َ َّی إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا َِ َ ٟ

ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اح م نب اامسلیع اہمرج نب امسمر رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس نب ایبفاقص ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاجربنبرمسہیکرطػاےنپالغؾانعفےکاہھتاکیطخھکلرکاجیھبہکےھجماسزیچیکربخ
دف ہکوجآپےنر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسےس ینےہ اوہنںےنےھجماھکلہکںیم ےنانسےہہکآپ یلصاہلل ہیلعفملس رفامےت
ںیہںیموحضوکرثرپاہمترےشیپہمیخوہںاگ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اح م نب الیعمس اہمرج نب امسمر رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس نب ایب فاقص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسارکاؾےکایبؿںیمہکرفوتشںےنآپیلصاہللہیلعفلس...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسارکاؾےکایبؿںیمہکرفوتشںےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتلمرکافکرےساتقؽایکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1507

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ابواسا٣ہ ٣شٌز سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب بَ َیاقٕ َ٣ا َرأَیِ ُت ُض َ٤ا
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًَ َِ ٩یٔ ْٔ٤ن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َر ُج َٔ ِ ْ٠ن ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ث َٔی ُ
َ ١و ََّل َب ٌِ ُس َي ٌِىٔی ٔجبِرٔی ََ ١و ٔ٣یکَائ ٔی ََِ ٠ًَ ١یض ٔ َ٤ا َّ
اٟش ًَل٦
َٗ ِب ُ

اوبرکب نبایبہبیش،دمحم نب رشب اوبااسہم رعسمدعس نباربامیہ،رضحت دعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک ںیم ےنزغفہادح
ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک داںیئ افر ابںیئ دف آدویمں وک داھکی وہنجں ےن دیفس ابلس انہپ وہا اھت ںیم ےن اؿ وک ہن اس
ےسےلہپیھبکداھکیاھتافرہنیہاسےکدعبیھبکداھکیینعیرضحتربجالیئیلصاہللہیلعفملسافررضحتاکیملیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشباوبااسہمرعسمدعسنباربامیہ،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسارکاؾےکایبؿںیمہکرفوتشںےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتلمرکافکرےساتقؽایکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1508

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ًبساٟؼ٤س ًبساٟوارث ابزاہی ،٥ب ٩سٌس سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ْس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس ًَ َِ ٩یٔ ْٔ٤ن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔ َر ُج َٔ ِ ْ٠ن ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا
َ ١و ََّل َب ٌِ ُس
اب ب ٔ ْ
یف ُي َ٘ات ًَٔل ُٔ ٨ِ ًَ ٪ط َٛأ َ َط ِّس ا َِ ٔ ٟ٘تا ٔ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت ُض َ٤ا َٗ ِب ُ
ث َٔی ْ

ااحسؼنب وصنمردبعادمصلدبعاولارثاربامیہ،نبدعسدعسنبایبفاقصریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنزغفہادح ےک
دؿر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےکداںیئافرابںیئرطػدفآدویمںوکداھکیوہنجںےندیفسڑپکےےنہپوہےئےھتفہآدیمآپ
یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وخب دشت ےس اتقؽ رک رےہ ےھت ںیم ےن اؿ وک ہن اس ےس ےلہپ یھبک داھکی افر ہن اس ےک دعب یھبک
داھکی۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمردبعادمصلدبعاولارثاربامیہ،نبدعسدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکاجشتعےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکاجشتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1509

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوربیٍ ًتکی ابوکا ١٣یحٌی یحٌی ح٤از ب ٩زیس ثابت ،حرضت ا٧ص ب٩

٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤یِم َو َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتکٔی َوأَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و
ُّ
ُّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َ٩
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
َٗا َِ ٢اْل َ َ
اض ٗ ٔ َب َ ١اٟؼَّ ِو ٔ
ت َٓ َتََّ٘ ٠اص ُِ٥
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ذ َ
ض َو َِ َ٘ ٟس َٓز ٔ ََ أَ ِص ُ
ض َوک َ َ
ض َوک َ َ
ا ٪أَ ِط َح ٍَ ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪أَ ِج َو َز ا٨َّ ٟا ٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٓاَ ِ ٧لْ َ ٧ ََٙ ٠
ی فٔی ًُُٔ٘٨طٔ َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠را ٔج ٌّا َو َٗ ِس َس َب َ٘ ُض ِ ٥إلٔ َی اٟؼَّ ِو ٔ
ْع ٕ
ٕ َوص َُو
رف ٕ
اٟش ِی ُ
ض ِٔلَبٔی كَ َِ ٠ح َة ُ ِ
ت َوص َُو ًَل َی َ َ
اَ ٪رفسا یُب َّلأ ُ
َي ُ٘و ُ ٥َِ ٟ ٢تُ َزاًُوا  ٥َِ ٟتُ َزاًُوا َٗا ََ ٢و َج ِسَ٧ا ُظ بَ ِ ّ
َح َٗا ََ ٢وک َ َ َ ّ َ
َحا أَ ِو إُٔ َّ ٧ط ََ ٟب ِ ْ

ییحینبییحییمیمت،دیعسنبوصنمر،اوبرعیبعتکیاوباکلمییحی ییحیامحدنبزدیاثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن ماؾولوگںےسز ادہوخوصبرتافر ماؾولوگںےسز ادہیخسافر ماؾ
ولوگں ےس ز ادہ اہبدر ےھت اکی رات دمہنی ونمرہ فاےل ربھگا ےئگ افر سج رطػ ےس آفاز آریہ یھت احصہب رکاؾ اس رطػ لچ
زپےراےتسںیمآپیلصاہللہیلعفملساؿولوگںوکفاسپآےتوہےئےلمافرآپیلصاہللہیلعفملساسآفازیکرطػبسےس
ےلہپرشتفیےلےئگافرآپیلصاہللہیلعفملسرضحتاوبہحلطےکوھگڑےرپ اارےھتوجہکیگننھٹیپ رپاھتافرآپیکرگدؿںیم
ولتار یھت افر رفام رےہ ےھتوکیئ ربھگاےن یک ابت ںیہن وکیئ ربھگاےن یک ابت ںیہن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مہ ےن اس
وھگڑےوکزیتراتفریںیمدنمسریکرطحاپ اافرہیوتدر اےہافرفہوھگڑےےلہپتسسراتفریںیموہشمراھت۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دیعسنبوصنمر،اوبرعیبعتکیاوباکلمییحیییحیامحدنبزدیاثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکاجشتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1510

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓزَ َْ َٓا ِس َت ٌَ َار أ ٨َّ ٟي ُّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
َحا
رفَ ٔ ٛبطُ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َرأَیِ َ٨ا َٔٓ ٩ِ ٣زَ َٕ َوإ ٔ َِ ٪و َج ِسَ٧ا ُظ ََ ٟب ِ ّ
رف ّسا ِٔلَبٔی كَ َِ ٠ح َة ُي َ٘ا َُٟ ٢طُ َُ ٨ِ ٣س ْ
وب َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ونمرہ ںیم ھچک ربھگاٹہ یس دیپا
وہیئگ وت ویبنں ےن رضحت اوبہحلط اک وھگڑا اماگن ےسج دنمفب اہک اجات اھتآپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وھگڑے رپ  اار وہےئ افر رفام ا مہ

ےنوتوکیئربھگاٹہیکابتںیہندیھکیافرمہےناسوھگڑےوکدنمسریکرطحاپ ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکاجشتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1511

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،یحٌی ب ٩حبیب ،خاٟس اب ٩حارث طٌبہ ،اب ٩جٌرف حرضت طٌبہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ّسا َ٨َ ٟا َو ََ ٥ِ ٟي ُ٘ ِِٔ ١لَبٔی كَ َِ ٠ح َة َوفٔی
َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا ََ َ ٢
َحسٔیثٔ َخإ ٔ ٟس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا

دمحمنبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ییحینببیبح،اخدلانباحرثہبعش،انبرفعجرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےک
اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر انب رفعج یک رفاتی ںیم ےہ ہک امہرا وھگڑا ایل افر اس ںیم رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک
نےہ۔
ق َد َةیکہگج َسمِع ْ ُت َأ َ ً ا
نَع َ َ ا
وھگڑےاکذرکںیہنافراخدلیکرفاتیںیم ْ
رافی  :دمحمنبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ییحینببیبح،اخدلانباحرثہبعش،انبرفعجرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1512

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ٥ابزاہی ،٥اب ٩سٌس زہزی ،ابوً٤زا٣ ٪ح٤س ب ٩جٌرف ،ب ٩زیاز ابزاہی ٥اب ٩طہاب ًبیساہلل ب٩
ًبساہلل بً ٩تبہ اب٣ ٩شٌوز حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف بِ ٔ٩
اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
زٔ َیاز ٕ َو َّ
ض َٗا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ا ٪إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی ََِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ًَل٦
ا ٪أَ ِج َو َز َ٣ا یَُٜو ُ ٪فٔی َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
ض بٔا َِ ٟدْ ِر ٔ َوک َ َ
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِج َو َز ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪یَ َِ٘ ٠ا ُظ فٔی کَُ ِّ١س َٕ ٨ة فٔی َر ََ ٣ـ َ َّ
َّ
َّ
١
آَٓ ٪إٔذَا ََ ٔ ٟ٘ی ُط ٔجبِرٔی ُ
ْق َ
کَ َ
اَ ٪حًی َی َِ ٨شَ ٔ ٠ذ ٓ ََی ٌِز ٔ ُق ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِج َو َز بٔا َِ ٟدْ ِر ٔ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟزیحٔ ا ِِ ٤ُ ٟز َس َ٠ةٔ
کَ َ
وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ ،انب دعس زرہی ،اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج ،نب ز اد اربامیہ انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب
وعسمدرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ماؾولوگںںیمےسامؽ
ےکاطعرکےنںیمیخس ےھتافر ماؾافاقتےسز ادہراضمؿےکےنیہمںیمآپیلصاہللہیلعفملس یک اخسفتوہیت یھت افر رضحت
ربجالیئرہاسؽراضمؿےکااتتخؾکتآپےسالماقترکےتےھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرضحتربجالیئےسرقآؿدیجم
انسےت ےھت افر بج رضحت ربجالیئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یتلچ وہیئ وہا
ےسیھبز ادہیخسوہاجےتےھت۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامحاربامیہ،انبدعسزرہی،اوبرمعاؿدمحمنبرفعج،نبز اداربامیہانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع
انبوعسمدرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1513

راوی  :ابوَکیب اب٣ ٩بارک یو٧ص ًبس ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٣ُ ٩ب َار ٕک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز َّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبرکبی انب ابمرک ویسن دبع دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی
ابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبیانبابمرکویسندبعدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1514

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوربیٍ ح٤از ب ٩زیس ثابت  ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢خ َس ُِ ٣ت
رش ٔسَ ْٔ٨ن َواہللٔ َ٣ا َٗا َ ٢لٔی أ ُ ًّٓا َٗ ُّم َوَّلَ َٗا َ ٢لٔی ٔ ٟظَ ِی ٕئ َِ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٔ ٟت ََ ٛذا َو َص ًَّل ٓ ٌَََِ ٠ت ََ ٛذا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ ًَ ٥َ ٠
َک َٗ ِو َُ ٟط َواہللٔ
َزا َز أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َِ ٟی َص ٔ٤َّ ٣ا َي ِؼ َُ ٌُ ٨ط ا َِ ٟداز ٔ َُ ٦وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دیعسنبوصنمر،اوبرعیبامحدنبزدیاثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس یکدس اسؽ کتدختم اکرشػاحلصوہااہللیکمسقآپ ےنےھجم یھبک یھب اػکتںیہنرفام ا افر ہن یہ یھبکہیرفام اہک وت
ےنہیاکؾویکںایکافرہیاکؾویکںںیہنایکرضحتاوبارلعیبےنہیاافلظزادئےہکںیہہکوجاکؾاخدؾوکرکاناچےئہافر َفا َ
ّللِّاکظفلذرک
ںیہنایک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرعیبامحدنبزدیاثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1515

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور سًل ٦ب٣ ٩شْٜن ب٨انی حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َس ًَّل ُ ٦بِ ُِ ٣ٔ ٩شٕ ْٜٔن َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َح َّسثَ َ٨اظ َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ابیشؿنبرففخمالؾنبنیکسمانبینرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخمالؾنبنیکسمانبینرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1516

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ١زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١اح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہیً ،٥بساٌٟزیز  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و َّ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَ ِح ََ ٤س َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَ َخ َذ أَبُو كَ َِ ٠ح َة ب ٔ َیسٔی َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔی إلٔ َی
رف
ک َٗا ََ َٓ ٢د َس ُِ ٣ت ُط فٔی اَّ ٟش َ ٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ َن ّشا ُ ًَُل َْٛ ٦ی ِّْص ََِٓ ٠ی ِد ُس َِ ٣
رض َواہللٔ َ٣ا َٗا َ ٢لٔی ٔ ٟظَ ِی ٕئ َػ َُ ٌِ ٨تطُ َ ٥َ ٔ ٟػ ََ ٌِ ٨ت َص َذا َص ََ ٜذا َو ََّل ٔ ٟظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟأَ ِػ َُ ٌِ ٨ط َ ٥َِ ٟ ٥َ ٔ ٟت ِؼ ََ ٍِ ٨ص َذا َص ََ ٜذا
َوا َِ ٟح َ ٔ
ادمح نب لبنح زریہ نب رحب ،اامسلیع ادمح نب اامسلیع نب اربامیہ ،دبعازعلسی  ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
بجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسدمہنیونمرہرشتفیالےئوترضحتاوبہحلطےنریمااہھتڑکپاافرےھجمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
یکرطػےلرکلچزپےافررعضرکےنےگلاےاہللےکر اؽاسندنملقعڑلاکےہہیآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمرکے
اگ رضحتاسنرفامےتںیہہکںیمےنرفسافررضحںیمآپیکدختمیکاہللیکمسقآپیلصاہللہیلعفملسےنیسکاکؾےکابرے
ںیم وج ںیم ےن ایک وہ یھبک ںیہن رفام اہک وت ےن ہی اکؾاس رطح ویکں ایک افر ہن یہ اس اکؾ ےک ابرے ںیم سج وک ںیم ےن ایک وہ آپ
یلصاہللہیلعفملسےنںیہنرفام اہکہیاکؾوتےنویکںںیہنایک۔
رافی  :ادمحنبلبنحزریہنبرحب،الیعمسادمحنباامسلیعنباربامیہ،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1517

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س ب ٩برش زَکیا ،سٌیس ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس َوص َُو ابِ ُ ٩أَب ٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیَّا ُئ َح َّسثَىٔی َسٌ ْ
اب
إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢خ َس ُِ ٣ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تٔ ِش ٍَ ٔسَ ْٔ٨ن ٓ ََ٤ا أَ ًُِ ٤َُ ٠ط َٗا َ ٢لٔی َٗ ُّم َِ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٔ ٟت ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو ََّل ًَ َ

ًَل َ َّی َط ِیئّا َٗ ُّم
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،دمحم نب رشب زرک ا ،دیعس نب اسن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ون اسؽ کت
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس یک دختم اک رشػ احلص وہا ےہ ںیم ںیہن اج اتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک رفام ا وہ وت ےن ہی

اکؾاسرطحویکںایکافرہنیہیھبکآپیلصاہللہیلعفملسےنوکیئہتکنینیچیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دمحمنبرشبزرک ا،دیعسنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1518

راوی  :ابو ٩ٌ٣رٗاشی زیس ب ٩زیس ً٤ز ب ٩یو٧ص ًرک٣ہ اب٤ً ٩ار اسح ،ٙحرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة َوص َُو ابِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أَْ َ ٧ص
َح َّسثَىٔی أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َزیِ ُس بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
ض ُخّ٘ ُ٠ا َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔی یَ ِو ّ٣ا َ ٔ ٟحا َج ٕة َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ ََّل أَذِصَ ُب َوفٔی َن ِٔ ٔسی
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِح َش ٔ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
اٟشو َٔٓ ٚإٔذَا َر ُسو ُ٢
َرخ ِج ُت َحًَّی أَ َُّ ٣ز ًَل َی ٔػب ِ َیا َٕ ٪وص َُِ ٥ی ٌَِ ٠بُ َ
و ٪فٔی ُّ
أَ ِ ٪أَذِ َص َب ٤َ ٔ ٟا أَ ََ ٣زنٔی بٔطٔ ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
ک َٓ َ٘ا ََ ٢یا أُِ َ ٧ی ُص أَ َذ َص ِب َت َح ِی ُث
َای َٔ ٩ِ ٣و َرائٔی َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ ِز ُت إَِٔ ٟیطٔ َوص َُو َي ِـ َح ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َٗ َب َف بٔ َ٘ٔ َ

ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َن ٌَ ِ ٥أََ٧ا أَذِ َص ُب َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ َِ ٣زتُ َ

اوبنعمراقیشزدینبزدیرمعنبویسنرکعہمانبامعرااحسؼ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ اےھچ االخؼفاےل ےھت اکی دؿآپ یلص اہللہیلع فملس ےن ےھجم یسک اکؾ ےک ےئل اجیھب ںیم ےن اہک اہللیک
مسق ںیمںیہناجؤںاگافرریمے یںیمہیابتیھتہک سجاکؾاکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنےھجممکحرفام اےہاسےکےئل
ںیمرضفراجؤں اگوت ںیمت ال اہیںکتہک ںیمھچکا ےس وچبںےک اپسےسزگراہکفہابزارںیم لیھک رےہ ےھتااچکن ںیمایکداتھکی
وہں ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھچیپ ےس ریمی دگی ڑکپے وہےئ ںیہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن
آپ یلصاہللہیلعفملسیک رطػداھکیوتآپ یلصاہللہیلعفملسرکسمارےہےھتافرآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا اےاسن ایک وت
فاہںایگاھت؟اہجںاجےناک ںیمےنےھجتمکحد ااھترضحتاسنےتہکںیہہکںیم ےن رعضایک یاہںاےاہللےکر اؽںیماباج
راہوہں۔
رافی  :اوبنعمراقیشزدینبزدیرمعنبویسنرکعہمانبامعراقحس،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1519

راوی  :حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َخ َس ُِ ٣ت ُط تٔ ِش ٍَ ٔسَ ْٔ٨ن َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠تطُ َٗا َٔ ٟ ٢ظَ ِی ٕئ َػ َُ ٌِ ٨ت ُط َِ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٔ ٟت ََ ٛذا َو ََ ٛذا أَ ِو ٔ ٟظَ ِی ٕئ َت َز ُِ ٛت ُط صَ ًَّل

ٓ ٌَََِ ٠ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا

رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاہللیکمسقںیمےنوناسؽکتآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمیکںیمںیہناجاتنہک
یسکاکؾ ےکابرےںیمآپ یلصاہللہیلعفملسےنےھجمرفام اوہہکوت ےنہیاکؾاسرطح ویکںایک ایسک ا ےساکؾےکابرےںیم ہک
سجوکںیمےنہنایکوہہکوتےنہیاکؾویکںںیہنایک۔
رافی  :رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاخسفتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1520

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ابوربیٍ ًبساٟورث ابوتیاح  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
رفو َر َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ض ُخّ٘ ُ٠ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َ ٩ا٨َّ ٟا ٔ

ابیشؿ نب رففخ اوبرعیب دبع اولرث اوبایتح  ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ماؾولوگںےسز ادہاےھچاالخؼفاےلےھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففخاوبرعیبدبعاولرثاوبایتح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1521

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو بٜ٨٣ ٩سر جابز بً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َٗا َ٣َ ٢ا ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا َٗ ُّم َٓ َ٘ا َََّ ٢ل و

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفنبدکنمراجربنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوکیئزیچامیگنیئگوہ
افرآپیلصاہللہیلعفملسےنہنرفام اوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفنبدکنمراجربنبدبعاہلل،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1522

راوی  :ابوَکیب اطحعی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َس َو ّ
ائ
ُسٔ َِی َ
اوبرکبی ایعجش دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ
دحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبیایعجشدمحمنبینثم،دبعارلنمحانبدہمیایفسؿ،دمحمنبدکنمررضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1523

٣وسی ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :اػ ،٥ب ٩نرض تیِم خاٟس اب ٩حارث ح٤یس ٰ

اػ ُ ٥بِ ُ ٩اَّ ٔ ِ ٨َّ ٟ
وسی بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٣َ ٢ا
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ َِ ٣ُ ٩
رض اٟت ِی ٔ ُّ
رف َج ٍَ
ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦ط ِیئّا إ ٔ ََّّل أَ ًِ َلا ُظ َٗا ََ َٓ ٢حائ َ ُط َر ُج َْٓ ١أ َ ًِ َلا ُظ َُ َ٤ّ ٨ا بَْ ِ َن َج َب َٔ ِ ْ٠ن ََ
إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣طٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َٗ ِؤ ٦أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َٓإ ٔ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ي ٌُِ ٔلی ًَ َل ّ
ائ ََّل یَ ِد َشی ا َِٟٔا َٗ َة
اعمص،نبرضنیمیتاخدلانباحرثدیمحومٰیسنباسن ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکامالؾوبقؽرکےنرپر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وج زیچ یھب امیگن یئگ آپ ےن فہ زیچ اطع رفام دی رافی ےتہک ںیہ اکی آدیمآ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف
اہپڑفں ےک درایمؿ یک رکب اں اطع رفام دںی فہ فاسپ اینپ وقؾ یک رطػ آ ا افر اس ےن اہک اے وقؾ امالؾ وبقؽ رکول ویکہکن دمحم یلص
اہللہیلعفملساانتاطعرفامےتںیہہکافہقیشکاکوخػیہںیہنراتہ۔
رافی  :اعمص،نبرضنیمیتاخدلانباحرثدیمحومٰیسنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1524

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ّ ٨َ َُ ٥َ ٠ا بَْ ِ َن َج َب َٔ ِ ْ٠ن َٓأ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ َٓأتََی َٗ ِو َُ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َٗ ِو ٔ ٦أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا ٓ ََواہللٔ إ ٔ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َُ ٟی ٌِ ٔلی ًَ َل ّ
ائ َ٣ا
اٟسَ ِ ٧یا
یَ َد ُ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اٟسَ ِ ٧یا ٓ ََ٤ا ي ُِشَ ٥ُ ٔ ٠حًَّی یََ ُٜ
َْق َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص إ ٔ ِ ٪ک َ َ
وِ ٪اْل ٔ ِس ًَل ُ ٦أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ُّٔ ٩ِ ٣
ُ َٟ ١ی ِش٣َ ٥ُ ٔ ٠ا یُزٔی ُس إ ٔ ََّّل ُّ
اٖ ا َِ ِ ٟٔ

َو َ٣ا ًََِ ٠ی َضا
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملساثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسدفاہپڑفںیک رکب اںامںیگنوتآپےناےساینتیہرکب اںاطع رفامدںیفہآدیماینپوقؾےکاپسآ ا افر ےنہکاگلاے
وقؾامالؾوبقؽرکولاہللیکمسقدمحماسدقراطعرفامےتںیہہکرھپاتحم یاکوخػیہںیہنراتہرضحتاسنرفامےتںیہہکاکیآدیم
 ااےئدایناحلصرکےنےکےئلامالؾوبقؽںیہنرکاتنکیلاملسمؿوہےنےکدعبامالؾاسیکرظنںیمآپیلصاہللہیلعفملسیک
تبحصاایتخررکےنیکفہجےساسریداینےسز ادہاےسوبحمبوہاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملساثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1525

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩ز ب ٩رسح ًبساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص حرضت اب ٩طہاب

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب َٗا ََُ ٢زَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
َّ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٤ط ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زِ َو َة ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ِتحٔ ََ ٜ٣ة ث ُ ََّ َ ٥
ا ٪بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ٔ٣ائ َ ّة
َص اہللُ زٔی َُ ٨ط َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َوأَ ًِ َلی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َػٔ َِو َ
َٓا ِٗت َ َت ُ٠وا ب ٔ ُح َٕ ِ ْ٨ن َٓ ََ َ ٨
اَٗ ٪ا ََ ٢واہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ًِ َلانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٔ ٩ِ ٣ا ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟث ُ َّ٣ٔ ٥ائ َ ّة ث ُ َّ٣ٔ ٥ائ َ ّة َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ََّ ٪ػٔ َِو َ
ض إلٔ َ َّی
ض إلٔ َ َّی ٓ ََ٤ا بَز ٔ َح ي ٌُِ ٔلیىٔی َحًَّی إُٔ َّ ٧ط َِلَ َح ُّب ا٨َّ ٟا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ًِ َلانٔی َوإُٔ َّ ٧ط َِلَ ِب َِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
اوباطرہ ادمح نبرمع نب رسحدبعاہلل نب فبہ ،ویسن رضحت انباہشب ےس رفاتی ےہہکحتف ہکم ےکدؿ زغفہ ےک دعبر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملساےنپاؿ ماؾاملسمونںےکاسھتوجآپےکاسھتےھتنینحیکرطػےلکننینحںیماملسمونںےناتقؽایکوتاہلل
اعتیلےناےنپدنیافراملسمونںیک دمدرفامیئاسدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنوفصاؿنباہیموک اافٹناطعرفامےئرھپ ا
افٹن اطع رفامےئ رھپ  اا فٹن اطع رفام ا رضحت انب اہشب رفامےت ںیہہک ھجم ےس دیعس نب ر بی ےنایبؿ ایک ہک وفصاؿ ےتہک ںیہ
ہکاہللیکمسقر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن ےھجماطعرفام اک اناطعرفام اافر ماؾولوگںےسز ادہےھجموغبمضےھتافرآپیلصاہلل
ہیلعفملسہشیمہےھجماطعرفامےترےہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفملسےھجم ماؾولوگںےسز ادہوبحمبوہےئگ۔
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعنبرسحدبعاہللنبفبہ،ویسنرضحتانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1526

راوی ٤ً :زو ٧اٗس سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابٜ٨٣ ٩سر جابز بً ٩بساہلل ،اسحا ٚسٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩سر جابز٤ً ،زو ٣ح٤س بً ٩لی
جابز ،یزیس اب ٩ابی ً٤ز سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر جابز ،بً ٩بساہلل سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ٣ح٤س بً ٩لی حرضت جابز ب٩
ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا
َخ و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی
ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َح ُسص َُ٤ا َیزٔی ُس ًَل َی ِاْل َ ٔ
ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪و َسُ ٌِ ٔ٤ت

َخ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَي ِّـا ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩زٔی َ٨ارٕ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو َزا َز أَ َح ُسص َُ٤ا ًَل َی ِاْل َ ٔ
ُک صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َٗا َ ٢ب ٔ َی َسیِطٔ َجٔ٤ی ٌّا
َحیِ ِٔ َ٘ َٟ ٩س أَ ًِ َل ِیت َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َٗ ِس َجائ َ َ٨ا َ٣ا ُ ٢ا َِ ٟب ِ َ
َحیِ َٔ٘ َٓ ٩س ًََٔ ٦ل َی أَبٔی بَ ِرکٕ َب ٌِ َس ُظ َٓأ َ ََ ٣ز ُ٨َ ٣از ٔ ّیا َٓ َ٨ا َزی َ٩ِ ٣
َٓ ُ٘ب ٔ َف أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ ١أَ ِ ٪یَحٔی َئ َ٣ا ُ ٢ا َِ ٟب ِ َ
کَاِ َ ٧ت َُ ٟط ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ً ٥َ ٠س ْة أَ ِو َزیِ َِْ ٠َٓ ٩یأ ِ ٔ
ت َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َٗ ِس
ُک صَ ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َٓ َحثَی أَبُو بَ ِرکٕ َ٣زَّ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی ًُ َّس َصا َٓ ٌَ َس ِزتُ َضا َٓإٔذَا ه ٔ َی َخ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة
َحیِ ٔ ٩أَ ًِ َل ِیت َ
َجائ َ َ٨ا َ٣ا ُ ٢ا َِ ٟب ِ َ

َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ ِٔ ٣ثَِ ٠ی َضا

رمعفاندقایفسؿنبہنییع،انب دکنمراجربنبدبعاہلل،ااحسؼایفسؿ،انبدکنمراجرب،رمعف دمحمنبیلعاجرب،سیدیانبایبرمعایفسؿ،دمحم
نب دکنمر اجرب ،نب دبعاہلل ایفسؿ ،رمعف نب دانیر دمحم نب یلع رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اراشد رفام اارگ امہرےاپس یرحنی اک امؽ آ ا وت ںیمےھجتاساس دقردفں اگ افراس دقر افراس دقر افرآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن
اےنپ دفونں اہوھتں ےس ااشرہ رک ےک رفام ا وت یبن یلص اہللہیلع فملس یرحنی ےک امؽ ےکآےن ےسےلہپ یہ رتلح رفام ےئگ رضحت اجرب
ریضاہللاعتٰیلہنعآپ یلص اہللہیلعفملس ےکدعبرضحت اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع ےکاپسآےئ وترضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیل
ہنعےناکیاالعؿرکےنفاےلوکمکحرفام اہکفہہیاالعؿرکدےہکسجآدیمےسیبنیلصاہللہیلعفملسےنوکیئفدعہایکوہ اسج
رپآپیلصاہللہیلعفملساکرقضوہوتاےساچےئہہکفہآےئوتںیمڑھکاوہایگافرںیمےنرعضایکیبنیلصاہللہیلعفملس(اکھجمےس
فدعہاھت)ہکارگامہرےاپسیرحنیاکامؽآ اوتںیمےھجتاساسدقردفںاگافراسدقرافراسدقروترضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیل
ہنعےناکیپلرھبارھپھجمےسرفام ااےسونگںیمےناؿوکانگوتفہاپچن اےلکنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ااسےس
دفانگےلول۔
رافی  :رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع ،انب دکنمر اجرب نب دبعاہلل ،ااحسؼ ایفسؿ ،انب دکنمر اجرب ،رمعف دمحم نب یلع اجرب ،سیدی انب ایب رمع
ایفسؿ،دمحمنبدکنمراجرب،نبدبعاہللایفسؿ،رمعفنبدانیردمحمنبیلعرضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجدفاخسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1527

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ی٤و٣ ٪ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ٣ح٤س بً ٩لی جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی
ات أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣
اُ َٟ ٪ط ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٔ ١ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
رضم ٔ ِّی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َ ٩ِ ٣ک َ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ أَبَا بَ ِرکٕ َْ ٣
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِ َ
َزیِ ْ ٩أَ ِو کَاِ َ ٧ت َُ ٟط ٗ ٔ َب َ٠طُ ً َٔس ْة ََِٓ ٠یأِت ٔ َ٨ا ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
دمحمنباح م،انبومیمؿدمحمنبرکب،انبرججی،رمعفنبدانیردمحمنبیلعاجربنبدبعاہلل،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل ےس
رفاتی ےہہک بج یبن یلص اہللہیلعفملس ااقتنؽ رفام ےئگ وترضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاپسالعء نب رضحیمیک رطػ ےس
ھچک امؽآ ا وترضحتاوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنع ےنرفام ا سجآدیماک یبن یلصاہللہیلع فملس رپوکیئرقض وہ ا سج ےسآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنوکیئفدعہرفام اوہوتفہآدیمامہرےاپسآاجےئابح رفاتیانبہینیعیکرفاتییکرطحوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،انبومیمؿدمحمنبرکب،انبرججی،رمعفنبدانیردمحمنبیلعاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعف...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1528

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس طیبا ٪ب ٩رفور س٠امی ٪طیبا ٪س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو َط ِی َبا ُ ٪بِ َُ ٩رفو َر ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َّ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُس ََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ٟظَ ِی َب َ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
ُّ

ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨انٔی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠وَ ٔ ٟس لٔی َّ
اس ٔ ٥أَبٔی
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُ ًَُل ََْ ٓ ٦ش َِّ ٤ی ُت ُط ب ٔ ِ
ُّ
إٔبِ َزاص َٔی ٥ث ُ ََّ ٥زٓ ٌََ ُط إلٔ َی أ ُ َِّ ٦س ِی ٕٕ ا َِ ٣زأَة ٔ َْٗ ِ ٕن ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو َس ِی ٕٕ َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠یأِت ٔیطٔ َو َّات َب ٌِ ُت ُط َٓاَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا إلٔ َی أَبٔی َس ِی ٕٕ َوص َُو یَ ُِ ُٔ ٨ذ
َ
ک
رس ًِ ُت ا ِِ ٤َ ٟش َی بَْ ِ َن یَ َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا أَبَا َس ِی ٕٕ أَ ِٔ ٣ش ِ
بْٜٔٔرٔظ ٔ َٗ ِس ا َِ ٣ت َْلَ ا ِٟب َ ِی ُت ُز َخاّ٧ا َٓأ ِ َ

ک ٓ ََس ًَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاٟؼَّ ٔي ِّی ٓ ََـ َُّ ٤ط إَِٔ ٟیطٔ َو َٗا َ٣َ ٢ا َطا َئ
َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َِ ٣ش َ
اہللُ أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُط َوص َُو یَٜٔی ُس ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ بَْ ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َِ ٌَ ٣ت ًَ ِی َ٨ا َر ُسو ٔ٢
ک
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ِس َ ٍُ ٣ا ُِ ِ ٌَْ ٟن َویَ ِحزَ ُ ٪ا ُِِ ٠َ٘ ٟب َو ََّل َن ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّل َ٣ا یَ ِزضَی َربُّ َ٨ا َواہللٔ یَا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥إَّٔ٧ا ب ٔ َ

ِ ٤ََ ٟحزُوَُ ٧و٪
دہابنباخدلابیشؿنبرففخامیلس ؿابیشؿامیلسؿنبریغمہاثتب،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رات ریمے اہں اکی ڑلےک یک دیپاشئ وہیئ ںیم ےن اس ڑلےک اک انؾ اےنپ ابپ رضحت
اربامیہ ےک انؾ رپ راھک رھپ آپ ےن فہ ڑلاک اؾ فیس وک دے د ا وج ہک اکی ولاہر یک ویبی یھت افر اسولاہر وک اوبفیس اہک اجات اھت آپ
یلص اہلل ہیلع فملس اوبفیس ےک اہں ےچنہپ وت فہ اینپ ولےہ یک یٹھب دوھکن رےہ ےھت افر اؿ اک رھگ دوھںیئ ےس رھبا وہ اھت وت ںیم ےن
دلجی دلجیر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےسےلہپ اج رک اس ےس اہک اے اوبفیس رہھٹ اجؤ ر اؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملس رشتفی ال
رےہںیہوتفہرہھٹےئگیبنیلصاہللہیلعفملسےنےچبوکالب اافراےسآپیلصاہللہیلعفملسےناےنپےنیسےساٹمچایلافرآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنفہرفام اوجاہللےناچاہاسنرفامےتںیہہکںیمےناسےچب وکداھکیہکفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمدؾوتڑ
راہ ےہ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس یک آوھکنں ےسآوسن اجری وہ ےئگ افرآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام اآںیھکن اکشآولد ںیہ
افردؽزمغدہےہافرمہفہابتںیہنےتہکہکسجےسامہراربرایضہنوہاہللیکمسقاےاربامیہمہریتیفہجےسزمغدہںیہ۔
رافی  :دہابنباخدلابیشؿنبرففخامیلسؿابیشؿامیلسؿنبریغمہاثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1529

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زہْر اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہ ،ایوب ً٤زو ب ٩سٌیس حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
وب ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر َٕٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا ٪أَ ِر َح َ ٥بٔا َِٔ ٌٟیا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أَ َح ّسا ک َ َ
ا ٪هٔئِزُ ُظ َٗ ِی ّ٨ا
ا ٪یَ َِ ٨لَ ُٙ ٔ ٠وِ َ ٧ح ُُ ٌَ ٣َ ٩ط ٓ ََی ِس ُخ ُ
 ١ا ِٟب َ ِی َت َوإُٔ َّ ٧ط َُ ٟی َّس َخ َُ ٩وک َ َ
ا ٪إٔبِ َزاصٔی ُِ ٣ُ ٥شتَرِ ٔؿ ٌّا َُ ٟط فٔی ًَ َوالٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓک َ َ
کَ َ

ات
ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ ُظ َٓ ُی َ٘ ِّبُ ُ٠ط ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍُ َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوف ِّ َی إٔبِ َزاصٔی َُٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔی ٥ابِىٔی َوإُٔ َّ ٧ط ََ ٣
فٔی َّ
ی َوإ ٔ ََّٟ ٪طُ َٔ ٟوئ َِزیِ ٔ ٩تُ ًََ ٤ِّ ٜل َٔ ٪ر َؿا ًَ ُط فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
اٟث ِس ٔ
زریہ نب رحب ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،زریہ اامسلیع انب ہیلع ،اویب رمعف نب دیعس رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ابؽ وچبں رپ اینت تقفش رکےت وہےئ یسک وک ںیہن داھکی ینتج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وچبں رپ تقفش
رفام ارکےتےھترضحتاربامیہتوایئلدمہنیںیمدفدھےتیپےھتافرآپیلصاہللہیلعفملسفاہںےلچاج ارکےتےھتافرمہیھبآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وہےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک رھگ ںیم یھب ےلچ اجےت فاہں دوھاں وہات ویکہکن اس اک
اخفدن ولاہر اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ ےچب وک ےتیل اس ےس ایپر رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ رشتفی ےل آےت رمع
ےتہکںیہہکبجرضحتاربامیہااقتنؽرکےئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااربامیہریمااٹیبےہ افرفہراضتعیکاحتل
ںیمیہااقتنؽرکایگےہاباسےکےئلدفاانںیئںیہوجاےستنجںیمراضتعیکدمتوپریوہےنکتدفدھالپںیئیگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہالیعمسانبہیلع،اویبرمعفنبدیعسرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1530

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابواسا٣ہ ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗس َٔ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َ
ؤ ٪ػب ِ َیاَ٘ َٓ ٥ِ َُٜ٧اُٟوا َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َل ٔ٨َّ ٜا َواہللٔ َ٣ا
ْع ٔ
اب ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا أَ ُت َ٘ ِّبَ ُ٠
ْ َ٧
اض ٔ ٩ِ ٣اِلِ ِ َ

ک اٟزَّ ِح ََ ٤ة
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ُِ ٔ ٠٣
ا ٪اہللُ َ٧زَ ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣اَّ ٟز ِح ََ ٤ة و َٗا َ ٢ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ِٔ٠َٗ ٩ِ ٣ب ٔ َ
نُ َ٘ ِّب ُ
ک إ ٔ ِ ٪ک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوبااسہم انب ریمن ،اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک ھچک داہییت ولگ ر اؽ
اہللیلصاہللہیلع فملسیکدختمںیمآےئافرےنہکےگلایکآپیلصاہللہیلعفملساےنپوچبںےسایپررکےتںیہآپےنرفام ااہںوت
فہداہییتولگےنہکےگلاہللیکمسقمہوتوچبںےسایپرںیہنرکےتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمایکرکفںارگاہللےن
اہمترےادنرےسرمحوکااھٹایلےہافرانبریمنےتہکںیہاہللےناہمترےدؽےسرمحاکنؽد اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوبااسہمانبریمن،اشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1531

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َ
َ َ
رش ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟس َ٣ا
َص أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ ِّب ُ
 ١ا َِ ٟح َش ََ٘ َٓ ٩ا َ ٢إ ٔ َّ ٪لٔی ًَ ِ َ
َق ََ بِ ََ ٩حاب ٔ ٕص أَبِ َ َ
ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة أ َّ ٪اِلِ ِ َ
َٗ َّبُِ ٠ت َواح ّٔسا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط ََّ ٩ِ ٣لَ َی ِز َح ََِّ ٥ل یُ ِز َح ِ٥

رمعفاندقانبایبرمعایفسؿ،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکارقعنباحسب
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایپر رک رےہ ںیہ ارقع ےنہک اگل ہک
ریمے وت دس ےٹیب ںیہ ںیم ےن وت اؿ ںیم ےس یسک ےس ایپر ںیہن ایک وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا وجآدیم رمح ںیہن رکات اس رپ رمح ںیہن ایک
اجات۔
رافی  :رمعفاندقانبایبرمعایفسؿ،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1532

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس یبن یلصاہللہیلعفملس ےسذموکرہ دحثییک
رطحرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1533

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ابوَکیب ٣ح٤س ب٩
راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥لی ب ٩خرشٰ ٦
ًًلء ابوٌ٣اویہ ابوسٌیس اطخ حٔؽ ابً ٩یاث اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،ابی كبیا ٪جزیز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

رشَ َٗ ٕ ٦اَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُ َ
َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
اث ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ َوأَبٔی هٔب ِ َی َ
اض ََّل َی ِز َح ُِ ٤ط اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ل َی ِز َح ِ ٥اَ ٨َّ ٟ

زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن ،اوبرکبی دمحم نب العء اوباعمفہی اوبدیعس
اجشصفحانبایعثاشمع،زدینبفبہ،ایبایبط ؿرجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلامہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اوجآدیمولوگںرپرمحںیہنرکاتاہللیھباسآدیمرپرمحںیہنرکےاگ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نبرشخؾ ٰیسیع نب ویسن ،اوبرکبی دمحم نبالعء اوباعمفہی
اوبدیعساجشصفحانبایعثاشمع،زدینبفبہ،ایبایبطؿرجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1534

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر اسٌ٤یٗ ١یص جزیز ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی ً٤زو اح٤س بً ٩بسہ
سٔیا٤ً ،٪زو ٧آٍ ب ٩جبْر حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُج َبِْر ٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،دبعاہلل نبریمن اامسلیع سیق رجری ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب رمعف ادمح نب دبعہ ایفسؿ ،رمعف انعف نب ریبج
رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےساشمعیکرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،دبعاہلل نب ریمن الیعمس سیق رجری ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایبرمعف ادمح نب دبعہ ایفسؿ ،رمعف انعف
نبریبجرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1535

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہٗ ،تازہً ،بساہلل ب ٩ابی ًتبہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س
ب٣ ٩ثىی اح٤س ب ٩س٨ا ٪زہْر ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہٗ ،تازہً ،بساہلل ب ٩ابی ًتبہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی ًُت ِ َب َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕٗ ٪ا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی
ا ِٟد ُِسر ِّٔی ح و َح َّسث َ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی ًُت ِ َب َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وَّلُ ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َط َّس َح َی ّ
ْع ِٓ َ٨ا ُظ فٔی َو ِجضٔطٔ
ائ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟذ َرا ٔ
ا ٪إٔذَا َ ٔ
ئ فٔی خ ِٔسرٔصَا َوک َ َ
َک َظ َط ِیئّا َ َ

دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اتقدہ،دبعاہللنبایبہبتعاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعزریہنبرحب،دمحمنبینثمادمحنبانسؿزریہ
دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اتقدہ،دبعاہللنبایبہبتعرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساسونکاریڑلیکےسیھبز ادہرشؾفایحءفاےلےھتوجہکابرپدہوہافربجآپیلصاہللہیلعفملسیسک
زیچوکاندنسپےتھجمسےھتوتمہاےسآپیلصاہللہیلعفملسےکرہچہادقسےساچہپؿاجےتےھت۔
رافی  :دیبعاہلل نباعمذ ایب ہبعش ،اتقدہ ،دبعاہلل نب ایب ہبتع اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع زریہ نبرحب ،دمحم نب ینثم ادمح نب
انسؿزریہدبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اتقدہ،دبعاہللنبایبہبتعرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1536

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ط٘یً ، ٙبساہلل ب٤ً ٩زو ٌ٣اویہ حرضت ٣رسوٚ

رسو َٕٗ ٚا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی
رح ٕب َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
یُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٙ

َک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟ ٢یََٓ ٩ِ ُٜاح ّٔظا َو ََّل
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ح ْٔ َن َٗس ٌََٔ ٣ُ ٦اؤیَ ُة إلٔ َی ا ِلُٜو َٓةٔ ٓ ََذ َ َ
َُ ٣ت َٔ ِّح ّظا َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪خ َٔیارٔ ُ ٥ِ ٛأَ َحا ٔس َ ٥ِ ُٜ٨أَ ِخ ًَلّٗا َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪ح ْٔ َن َٗس ٍََٔ ٣َ ٦

ٌَُ ٣او ٔ َی َة إلٔ َی ا ِلُٜو َٓةٔ

زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،قیقش،دبعاہللنبرمعفاعمفہیرضحتورسفؼےسرفاتیےہہکسجفتقرضحت
اریم اعمفہی وکہف یک رطػ رشتفی الےئ وت مہ رضحت انب رمعےک اپس ےئگ وت اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک ذرک ایک
رفامےنےگلہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ہن وتدب زابؿ ےھت افر ہن یہدب زابین رکےت ےھت افر اوہنں ےن رفام اہک ر اؽ اہللیلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ا مولوگںںیمےسرتہبنیولگفہںیہنجےکاالخؼاےھچںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،قیقش،دبعاہللنبرمعفاعمفہیرضحتورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکوچبںافرالہفایعؽرپتقفشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوتاعضافراسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1537

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ وٛیٍ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ابوسٌیس اطخ ابوخاٟس اح٤ز  ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس َي ٌِىٔی اِلِ َ ِح ََ ٤ز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی فعیک ،انب ریمن ،ایب اوبدیعس اجش اوباخدل ارمح  ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایسدنس ےک اسھت
ذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہیفعیک،انبریمن،ایباوبدیعساجشاوباخدلارمح،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکمسبتافرنسحاعمرشتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکمسبتافرنسحاعمرشتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1538

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ س٤اک ب ٩رحب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت س٤اک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩رحب

رح ٕب َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟحابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة أَ َُ ٨ِ ٛت تُ َحاُ ٔ ٟص َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اََّ ٪ل َي ُ٘ ُوَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٦ؼ ًَّل ُظ َّأ ٟذی ي َُؼل ِّی ٓ ٔیطٔ اٟؼ ِبحَ َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َٓإٔذَا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِٛ ٥ثْٔ ّرا ک َ َ
ُّ
وَ ٪و َیت ََب َّش َُ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و ٪فٔی أَ ِ٣ز ٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ٓ ََی ِـ َحَ ُٜ
وََ ٓ ٪یأ ِ ُخ ُذ َ
كَِ ٌََ ٠ت َٗ َاَ ٦وکَاُ ٧وا یَ َت َح َّسث ُ َ
ییحینبییحی،اوبہمثیخامسکنبرحبریضاہللاعتٰیلہنعرضحتامسکریضاہللاعتٰیلہنعنبرحبےتہکںیہہکںیمےنرضحتاجرب
نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ںیم اھٹیب رکےت ےھت
اوہنںےنرفام ااہںتہبز ادہآپ یلصاہلل ہیلعفملس حبصیکامنز سجہگج زپاھرکےت ےھت وتفاہں ےس ارجےنلکنکت ہناےتھٹ ےھت
افربج  ارج لکآاتوتآپیلصاہللہیلعفملسفاہںےساھٹڑھکےوہےتافراحصہبرکاؾابوتںںیمرصمفػوہےتےھتافرزامہن
اجتیلہےکاکومںاکذترکہرکےتوتآپرکسمازپےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخامسکنبرحبریضاہللاعتٰیلہنعرضحتامسکریضاہللاعتٰیلہنعنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکتوروتںرپرمحرکےنےکایبؿںیم۔...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکتوروتںرپرمحرکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1539

راوی  :ابوربیٍ ًتکی حا٣س ب٤ً ٩زو ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،ابوکا ١٣ح٤از ب ٩زیس ابوربیٍ ح٤از ب ٩ایوب ابی ًٗلبہ حرضت ا٧ص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َو َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔ َوُ ًَُل ْ٦
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِس َوزُ يُ َ٘ا َُٟ ٢طُ أََ ِ ٧حظَ ُة یَ ِح ُسو َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أََ ِ ٧حظَ ُة ُر َویِ َس َک َس ِوّٗا بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ

اوبرعیب عتکی احدم نب رمعف ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم امحد نب زدی اوبرعیب امحد نب اویب ایب القہب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس اکی رفس ںیم ےھت افر اکیایسہ افؾ الغؾ ےسج اہشجن اہکاجات اھتفہرعش زپھ راہ اھت وت ر اؽ

اہللیلصاہللہیلعفملسےناسےسرفام ااےہشجنذراآہتسہآہتسہلچافراؿافوٹنںوکہشیشدلےوہےئافوٹنںیکرطحاہکن۔
رافی  :اوبرعیبعتکیاحدمنبرمعفہبیتقنبدیعس،اوباکلمامحدنبزدیاوبرعیبامحدنباویبایبالقہبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکتوروتںرپرمحرکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1540

راوی  :ابوربیٍ ًتکی حا٣س ب٤ً ٩ز ابوکا ١٣ح٤از ثابت  ،حرضت ا٧ص

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َو َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبُو کَا َٔٗ ١ٕ ٣اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
اوبرعیبعتکیاحدمنبرمعاوباکلمامحداثتب،رضحتاسنےسذموکرہرفاتییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرعیبعتکیاحدمنبرمعاوباکلمامحداثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکتوروتںرپرمحرکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1541

راوی ٤ً :زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،اب٠ً ٩یہ ،زہْر اسٌ٤ی ١ایوب ابی ًٗلبہ  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ٩
رح ٕب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَی ًَل َی أَ ِز َوا ٔجطٔ َو َس َّو ْاَ ٚي ُش ُ
ک َیا أََ ِ ٧حظَ ُة
و ٚبٔضٔ َّ٩يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أََ ِ ٧حظَ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح َ
ک بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ٗ ٔ ًَلبَ َة َتک َ ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َِ ٟو َتک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا َب ٌِ ُـ٥ِ ُٜ
ُر َویِ ّسا َس ِو َٗ َ

ٌَٔ ٟبِت ُُ٤وصَا ًََِ ٠یطٔ
رمعفاندقزریہنبرحب،انبہیلع،زریہاامسلیعاویبایبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فملساینپازفاجرہطماتےکاپسآےئافراکیاکنہےنفاالاؿےکافوٹنںوکاکنہراہاھتےسجاہشجناہکاجاتےہآپیلصاہللہیلعفملس
ےناسےسرفام ااےاہشجنوشیشںوکآہتسہآہتسہےلرکلچ۔رضحتاوبالقہبےتہکںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکی
ایسیابتاراشدرفامیئہکارگ مںیمےسوکیئاسرطحیکابترکاتےہوت ماےسلیھکےتھجمس۔
رافی  :رمعفاندقزریہنبرحب،انبہیلع،زریہالیعمساویبایبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکتوروتںرپرمحرکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1542

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ س٠امی ٪تیِم ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ِم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّ َ َّ
ئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصَُ َّ٩ي ُش ُ
و ٚبٔضَٔ َّ٩س َّو ْاٚ
ِم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٍَ ٣َ ٥ن َٔشا ٔ
َحسث َ٨ا اٟت ِی ٔ ُّ
ک بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ
َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِی أََ ِ ٧حظَ ُة ُر َویِ ّسا َس ِو َٗ َ
ییحی نب ییحی ،سیدی نب زر،ع امیلسؿ یمیت اسن نب امکل ،اوباکلم سیدی نب یمیت  ،اؾ میلس رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس
رفاتیےہہکرضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعوجہکیبنیک ازفاجرہطماتےکاسھتںیھتافراکیاکنہےنفاالاؿےکافوٹنںوک
اکنہراہاھتوتاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاہشجنآہتسہآہتسہوشیشںوکےلرکلچ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزر،عامیلسؿیمیتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکتوروتںرپرمحرکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1543

راوی  :اب٣ ٩ثىی ًبساٟؼ٤س ہ٤اٗ ٦تازہ ،حرضت ا٧ص

اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَىٔی َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠حاز ٕ َح َش ُ ٩اٟؼَّ ِو ٔ
رس ا َِ َ٘ ٟوار َٔیز َي ٌِىٔی َؿ ٌَ َٔ َة
ت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر َویِ ّسا َیا أََ ِ ٧حظَ ُة َّلَ َتِ ٔ ِٜ
ئ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
انب ینثم دبعادمصل امہؾ اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک دحی وخاؿ وخش ااحلؿ اھت ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےناسےسرفام ااےاہشجنآہتسہآہتسہلچںیہکوشیشںوکہنوتڑدانیینعیزمکفرتوروتںوکوکیئفیلکتہنوہ۔
رافی  :انبینثمدبعادمصلامہؾاتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکتوروتںرپرمحرکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1544

راوی  :اب ٩بظار ابوزاؤز ہظاٗ ٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َک
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ َُ ٩بظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َحاز ٕ َح َش ُ ٩اٟؼَّ ِو ٔ
ت
انباشبراوبداؤداشہؾاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیلقنرکےتںیہنکیلاسںیمدحیوخاؿیکوخشآفازیاک

ذرکںیہنےہ۔
رافی  :انباشبراوبداؤداشہؾاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےسولوگںاکرقتبافرربتکاحلصرکےنافرآپیلصاہللہیلع...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےسولوگںاکرقتبافرربتکاحلصرکےنافرآپیلصاہللہیلعفملساکولوگںےکےئلوتاعضاایتخررکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1545

٣وسی ابوبرک ب ٩نرض ب ٩ابی نرض ہارو ٪بً ٩بساہلل ابی نرض ابوبرک ابونرض ہاط ٥بٗ ٩اس ٥س٠امی ٪ب٩
راوی ٣ :حاہس بٰ ٩

ِْ٣رہ ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رض بِ ٔ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
وسی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رض َو َص ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حاصٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩

اَ ٪ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َي ٌِىٔی صَا ٔط َ ٥بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ئ إ ٔ ََّّل ُ َََ ٤ص َی َس ُظ ٓ َٔیضا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی ا َِ َِ ٟسا َة َجا َئ َخ َس ُ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة بٔآَ ٔ ٧یتٔض ٔ َِٔ ٓ ٥یضا ا ِ٤َ ٟا ُئ ٓ ََ٤ا یُ ِؤتَی بٔإَٔ٧ا ٕ
رفبَّ َ٤ا َجا ُؤ ُظ فٔی ا َِ َِ ٟساة ٔا َِ ٟبارٔ َزة ٔٓ ََی ُِِ ٔ٤ص َی َس ُظ ٓ َٔیضا
َُ

اجمدہ نب ومٰیس اوبرکب نب رضن نب ایب رضن اہرفؿ نب دبعاہلل ایب رضن اوبرکب اوبرضن اہمش نب اقمس امیلسؿ نب ریغمہ اثتب ،رضحت اسن
ریضاہللاعتٰیل ہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسبجحبصیکامنزےسافرغوہےتےھت
وت دمہنی ونمرہ ےک اخدؾ اےنپ ربونتں ںیم اپین ےل رک آےت رھپ وج ربنت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ال ا اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع
فملساسربنتںیماانپ اہھتابمرکڈوبدےتیافرارثکافاقتتخسرسدیےکوممسںیمیھبہیاافتاقتشیپآاجےتوترھپیھبآپ
یلصاہللہیلعفملساسںیماانپاہھتابمرکڈوبدےتی۔
رافی  :اجمدہ نب ومٰیس اوبرکب نب رضن نب ایب رضن اہرفؿ نب دبعاہلل ایب رضن اوبرکب اوبرضن اہمش نب اقمس امیلسؿ نب ریغمہ اثتب،
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےسولوگںاکرقتبافرربتکاحلصرکےنافرآپیلصاہللہیلعفملساکولوگںےکےئلوتاعضاایتخررکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1546

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ابونرض س٠امی ٪ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
و ٪أَ َِ ٪ت َ٘ ٍَ َط ٌِ َز ْة إ ٔ ََّّل فٔی َیسٔ َر ُج ٕ١
َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِ ٟح ًَّل َُ ٚی ِحُ٘ ٔ ٠طُ َوأَك َ َ
اٖ بٔطٔ أَ ِػ َحابُطُ ٓ ََ٤ا یُزٔی ُس َ
دمحمنبراعفاوبرضنامیلسؿاثتبرضحتاسنریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکںیمےنداھکیہک
اجحؾآپیلصاہللہیلعفملسیکاجحتمانبراہاھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبرکاؾآپےکاردرگدےھتفہںیہناچےتہےھتہک
آپاکوکیئابؽابمرکےچیرگےہکلبیسکہنیسکآدیمےکاہھتںیمآپیلصاہللہیلعفملساکابؽرگے۔
رافی  :دمحمنبراعفاوبرضنامیلسؿاثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےسولوگںاکرقتبافرربتکاحلصرکےنافرآپیلصاہللہیلعفملساکولوگںےکےئلوتاعضاایتخررکےنےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1547

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪فٔی ًَ َِ٘ ٔ ٠ضا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
وَ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ک َ َ
ار َ
ک َحا َج ّة َٓ َ٘ا ََ ٢یا أًَُ ُٓ َّ٦ل ٕ ٪اِ٧وُزٔی أَ َّی ِّ
اٟش َٔ ٜک ٔطئِتٔ َحًَّی أَ ِٗ ٔض َی َٔ ٟک َحا َج َت ٔک َٓ َد ًَل
َط ِی ْئ َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی إَِٔ ٟی َ
َّ
رفُ َِت َٔ ٩ِ ٣حا َجت َٔضا
ََ ٌَ ٣ضا فٔی َب ٌِ ٔف اٟرطُّ ُ َٔ ٚحًی َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملساثتبنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیتورتسج
یکلقعںیمھچکوتفراھتفہرعضرکےنیگلاےاہللےکر اؽےھجمآپیلصاہللہیلعفملسےساکیاکؾےہوتآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ااےاؾالفںوتسجہگجاچیتہےہرہھٹےلںیمریتااکؾرکدفںاگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناکیراہتسںیماستورت

ےسدحیلعیگںیمابتیکاہیںکتہکفہاےنپاکؾےسافرغوہیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملساثتبنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1548

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َق َئ ًََِ ٠یطٔ ح و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا ُخْ ِّ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َّ
ض ٔ٨ِ ٣طُ َو َ٣ا اَ ِ ٧ت َ٘ ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪إٔث ِ ّ٤ا ک َ َ
ِرسص َُ٤ا َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜإٔث ِ ّ٤ا َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪أَبِ ٌَ َس ا٨َّ ٟا ٔ
َو َس ٥َ ٠بَْ ِ َن أَ َِ ٣زیِ ٔ ٩إَّٔل أَ َخ َذ أَي َ َ

رح َُ ٣ة اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥َ ٠شطٔ إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪تُ َِ ٨ت َض َ
ک ُِ

ہبیتقنبدیعس ،امکلنب اسن،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع یبنیلصاہللہیلعفملس یکزفہج رہطمہےسرفاتیےہ ہکر اؽاہلل یلص
اہلل ہیلعفملس وک بج دف اکومں ںیم ےس اکی اکؾ رکےن اک اایتخر د ا اجات وت آپ اؿ ںیم ےس آاسؿ اکؾ وک اایتخر رفامےت ےھت رشط ہی
ےہہکفہانگہاکاکؾہنوہاتوہافرارگانگہوکاکؾوہاتوتآپیلصاہللہیلعفملسبسولوگںےسڑبھرکاساکؾےسدفررےتہافرر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنیھبکیسکےساینپذاتیکفہجےس ااقتنؾںیہنایلنکیلارگوکیئآدیماہللےکمکحےکالخػاکؾرکاتوتآپ
یلصاہللہیلعفملساےسزسادےتی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1549

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اح٤س بً ٩بسہ ٓـی ١بً ٩یاق ٨٣ؼور ٣ح٤س ٓـی ١اب ٩طہاب جزیز،
٣ح٤س زہزیْ ،عوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕح و َح َّسث َ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س فٔی رٔ َوایَ ٔة ُٓ َـ ِی ٕ ١ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َوفٔی رٔ َوا َیةٔ َجزٔیز ٕ َُ ٣ح َّْ ٤س اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِِ ُ ٩

زریہنبرحب،ااحسؼ نباربامیہ ،رجری،ادمح نبدبعہ لیضف نبایعضوصنمر دمحملیضف انباہشب رجری،دمحمزرہی ،رعفہرضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،ادمحنبدبعہلیضفنبایعضوصنمردمحملیضفانباہشبرجری،دمحمزرہی،رعفہ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1550

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َ ِ

رحہلم نب ٰییحی ،انب فبہ ،ویسن ،رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ امکل یک دحثی یک رطح
رفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،رضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1551

راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا ُخْ ِّ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَْ ِ َن
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
أَ َِ ٣زیِ ٔ ٩أَ َح ُسص َُ٤ا أَيِرس ِٔ ٩ِ ٣اْل َ ٔ َّ
ض ٔ٨ِ ٣طُ
ا ٪إٔث ِ ّ٤ا ک َ َ
ِرسص َُ٤ا َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜإٔث ِ ّ٤ا َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪أَبِ ٌَ َس ا٨َّ ٟا ٔ
َُ
َخ إَّٔل ا ِخ َت َار أَي َ َ
اوبرکبیاوبااسہماشہؾ رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتیےہرفامیتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکبجیھبدف
اکومںںیماایتخرد ااجاتوتآپیلصاہللہیلعفملساؿںیمےسآاسؿاکؾوکاایتخررفامےتبجکتہکفہانگہاکاکؾہنوہاتافرارگانگہ
اکاکؾوہاتوتآپیلصاہللہیلعفملس ماؾولوگںےسز ادہاساکؾےسدفررےتہ۔

رافی  :اوبرکبیاوبااسہماشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1552

راوی  :ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ًبساہلل بْ٤٧ ٩ر حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکا َ٣ا
ِرسص َُ٤ا َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ َ
َکیِبٕ َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔإلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ أَي َ َ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

َب ٌِ َس ُظ
اوبرکبی انب ریمن دبعاہلل نب ریمن رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم
ُهینعیاؿںیمےسآاسؿاکؾوکاایتخررفامےنکتاکوقؽذموکرےہنکیلاسےکدعباکہصحذموکرںیہنےہ۔
ي ُ َا
َأ ْ َ َ
رافی  :اوبرکبیانبریمندبعاہللنبریمنرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اضفلئاکایبؿ
 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1553

راوی  :ابوَکیب ابو اسا٣ہ ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ُض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َ َ
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
َط ِیئّا َٗ ُّم ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو ََّل ا َِ ٣زأَ ّة َو ََّل َخاز ٔ ّ٣ا إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ َحاص َٔس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َو َ٣ا ٔ٧ی َ٨ِ ٣ٔ ١طُ َط ِی ْئ َٗ ُّم َٓ َی َِ ٨ت٘ ٔ ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ػاح ٔبٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ ِ٪
ک َط ِی ْئ َٔ ٣َ ٩ِ ٣حارٔٔ ٦اہللٔ َٓ َی َِ ٨ت٘ ٔ ًََ ِ ٥زَّ َو َج َّ١
یُ َِ ٨ت َض َ

اوبرکبیاوبااسہماشہ ؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنیھبکیسکوکاےنپاہھتےس
ںیہن امرا افر ہن یہ یسک تورت وک افر ہن یہ یسک اخدؾ وک امرا  ااےئ اس ےک ہک اہلل ےک راےتس ںیم وج اہجد ایک اجات ےہ افر سج ےن یھب
آپ یلصاہللہیلعفملس وکوکیئفیلکت اچنہیئ وتآپیلصاہللہیلعفملس ےناسےس دبہل ںیہنایل ااےئاسےک ہک سجےناہلل ےک
مکحیکالخػفرزییکوتآپیلصاہللہیلعفملسےناہللیہےکےئلاسےسااقتنؾایل۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہماشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
 ااےئاہللاعتیلیکذاتےکااقتنؾوھچڑدےنیےکایبؿم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1554

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩رً ،بسہ وٛیٍ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َو َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َیزٔی ُس بَ ٌِ ُـ ُض ًَِ ٥ل َی َب ٌِ ٕف
اوبرکبنبایب ہبیش،انبریمن،دبعہفعیک،اوبرکبیاوباعمفہیرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت رفاتیوقنمؽ

یکیئگےہرصػھچکیمکیشیبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دبعہفعیک،اوبرکبیاوباعمفہیرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکمسجابمرکیکوخوبشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکیلیھتہ...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکمسجابمرکیکوخوبشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکیلیھتہیکرنیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1555

راوی ٤ً :زو ب ٩ح٤از ب ٩ك٠حہ ٗ٨از اسبان اب ٩نَص ہ٤سانی س٤اک حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ح َّ٤از ٔ بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ا ِ٨َّ َ٘ ٟازُ َح َّسث َ َ٨ا أَ ِس َب ْان َوص َُو ابِ َُ ٩ن َِصٕ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٢
اَ َٓ ٪ح ٌَ َ١
َاس َت ِ٘ َب َُ ٠ط و ٔ َِ ٟس ْ
َخ ِج ُت َُ ٌَ ٣ط ٓ ِ
َخ َد إلٔ َی أَ ِصٔ٠طٔ َو َ َ
َػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ًَل َة اِلِ ُول َی ث ُ ََّ َ ٥

َ
َخ َج َضا ٔ٩ِ ٣
َی َِ ٤شحُ َخ َّس ِی أَ َحسٔص َِٔ ٥واح ّٔسا َواح ّٔسا َٗا ََ ٢وأَ َّ٣ا أََ٧ا ٓ َََ ٤شحَ َخ ِّسی َٗا َََ ٓ ٢و َج ِس ُت َ ٔ ٟی ٔسظ ٔ بَ ِز ّزا أَ ِو رٔی ّحا َٛأ٤َ َّ ٧ا أَ ِ َ
ُج ِؤٔ َ ٧ة ًَ َّلارٕ
رمعف نب امحد نب ہحلط انقد اابسط انب رصن ہاین امسک رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رہظ یک امنز زپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ یک رطػ ےلکن افر ںیم یھب آپ ےک اسھت ت ال وت
اسےنمےسھچکےچبآےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنا ؿوچبںںیمےسرہاکیےکرراسررپاہھتریھپارضحتاجربریضاہللاعتٰیل
ہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنریمےرراسررپیھباہھتریھپارضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکںیمےنآپ
یلصاہللہیلعفملسےکاہھتابمرکںیمڈنھٹکافروخوبشوسحمسیکوگ اہکاطعرےکڈہبےساہھتابرہاکنالوہ۔
رافی  :رمعفنبامحدنبہحلطانقداابسطانبرصنہاینامسکرضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکمسجابمرکیکوخوبشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکیلیھتہیکرنیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1556

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سیٌس جٌرف ب ٩س٠امی ٪ثابت ا٧ص ،زہْر ب ٩رحب ،ہاط ٥ابٗ ٩اس ٥س٠امی ٪ابِْ٣ ٩ر ثابت حرضت ا٧ص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

َصا ٔط َْ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َ٣ا َط َُ ٤ِ ٤ت ًَ ِ٨ب َ ّرا َٗ ُّم َو ََّل ِٔ ٣شکّا َو ََّل َط ِیئّا

رحی ّزا أَ َِ َ ْٟن ًَّ ٣شا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
أَك ِ َی َب ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل َٔ ٣ش ِش ُت َط ِیئّا َٗ ُّم ز ٔ َیبا ّجا َو ََّل َ ٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق نب سبعد رفعج نب امیلسؿ اثتب اسن ،زریہ نب رحب ،اہمش انب اقمس امیلسؿ انب ریغم اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیمےنہنةنعوکہنکشمافرہنیہوکیئایسیوخوبش ایھگنوجوخوبشںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکمسجارہط
ےسوسحمسیکافرہنیہںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکمسجابمرکےسز ادہیسکدابیجافررمشیوکرنؾاپ ا۔
رافی  :ہبیتق نب سبعد رفعج نب امیلسؿ اثتب اسن ،زریہ نب رحب ،اہمش انب اقمس امیلسؿ انب ریغم اثتب رضحت اسن ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکمسجابمرکیکوخوبشافرآپیلصاہللہیلعفملسیکیلیھتہیکرنیمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1557

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ػرخ زارمی حباب ح٤از ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رخ َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ َٔ ٩ػ ِ ٕ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠أَ ِزصَز َّ َ
رح َیز ّة أَ َِ َ ْٟن َٔ ِّٕ َٛ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ٢
ْع َٗطُ اِ ٠ُّ ٟؤُ ُٟؤ إٔذَا ََ ٣شی َت ََّٔ ٜأ َ َوَّلَ َٔ ٣ش ِش ُت ز ٔ َیبا َج ّة َو ََّل َ ٔ
َ
اِ ٠ٟو َٔٛ ٪أ َََّ ٪
ِ َ َ َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل َطُ ٤ِ ٔ٤ت ِٔ ٣ش َّ ٜة َو ََّل ًَ ِ٨ب َ َر ّة أَك ِ َی َب َٔ ٩ِ ٣رائ ٔ َح ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمح نب دیعس رخص داریم ةحب امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رگن
ابمرک دیفس اتکمچ وہا اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک تیسبتہ ابمرک ومیتیکرطح اتکمچ وہا اھت افر بجآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےتلچ وت
آےگےتکھجوہےئدابؤڈاؽرکےتلچےھتافرںیمےندابیجافررمشیوکیھباانترنؾںیہناپ اک انہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
یکابمرکویلیھتہںوکرنؾاپ اافرکشمفریغہںیمفہوخوبشںیہنیھتہکوجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکمسجابمرکںیمیھت۔
رافی  :ادمحنبدیعسرخصداریمةحبامحداثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکہنیسپابمرکےکوخوبشدارمکوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہنیسپابمرکےکوخوبشدارمکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1558

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ہاط ٥ابٗ ٩اس ٥س٠امی ٪ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط َْ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس ُٔٔ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

َاست َِی َ٘ َى أ ٨َّ ٟي ُّی
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٨ِ ٔ ً ٢سَ ٧ا ٓ ٌََز ٔ ََ ٚو َجائ َ ِت أُم ِّی بٔ َ٘ ُ
ار َ
ورة ٕ َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ِشُ ٔ ٠ت ا َِ ٌَ ٟز ََٔ ٓ ٚیضا ٓ ِ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُک ِ َ ٧ح ٌَُ ُ٠ط فٔی كٔیب ٔ َ٨ا َوص َُو ٔ ٩ِ ٣أَك ِ َی ٔب
ْعٗ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا أُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ٣َ ٥ا َص َذا أ ٟذی َت ِؼ ََ ٌْٔ٨ن َٗاَِ ٟت َص َذا َ َ

یب
اِّ ٟل ٔ

زریہ نب رحب ،اہمش انب اقمس امیلسؿ اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس
امہرےاہںرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفملسےنآراؾرفام اآپیلصاہللہیلعفملسوکہنیسپآ اریمیفادلہرتحمہماکییشیش
ال ںیئافرآپیلصاہللہیلعفملساکابمرکہنیسپوپ ھچرکاسیشیشںیمڈاےنل ںیگوتیبنیلصاہللہیلعفملسدیباروہےئگافرآپیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ میلس  م ہی ایک رک ریہ وہ اؾ میلس ےنہک یگل ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ ابمرک ےہ سج وک مہ اینپ
وخوبشںیمڈاںیلےگافر ماؾوخوبشؤںےسڑبھرکوخوبشوسحمسرکںیےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،اہمشانباقمسامیلسؿاثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہنیسپابمرکےکوخوبشدارمکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1559

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ححْن ب٣ ٩ثىی ًبساٌٟزیز اب ٩ابوس٤٠ہ اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َحْ ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ُ
رفا ٔط َضا َوَِ ٟی َش ِت
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِس ُخ ُ
أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
 ١بَ ِی َت أ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕ َٓ ٥ی َُ ٨اًَ ٦ل َی ٔ َ

رفا ٔط َضا َٓأُت َٔی ِت َٓ٘ٔی َََ ٟ ١ضا َص َذا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ا ٦فٔی بَ ِیت ٔٔک ًَل َی
ٓ ٔیطٔ َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ذ َ
َات یَ ِوَ ٨َ َٓ ٕ ٦اًَ ٦ل َی ٔ َ

ک
غ َٓ َٔ َت َح ِت ًَت َ
رفا ٔ
ٕ ذََ ٔ ٟ
رفا ٔط ٔک َٗا ََ َٓ ٢حائ َ ِت َو َٗ ِس َ ٔ
ٔیس َت َضا َٓ َح ٌََِ ٠ت تُ َِّ ٨ظ ُ
ْع ََ ٚو ِ
ْع ُٗ ُط ًَل َی ٗ ٔ ِل ٌَ ٔة أَز ٔ ٕیًَ ٥ل َی ا َِ ٔ ٟ
است َ َِ َ ٍَ َ٘ ٨
َٔ
َص ُظ فٔی َٗ َوارٔیزٔصَا ََٓٔز ٔ ََ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َت ِؼ ََ ٌْٔ٨ن یَا أ ُُ َّ٦س َِ ٠ی َٕ٘ َٓ ٥اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َ ٧ز ُجو
ا َِ ٌَ ٟز ََ َٓ ٚت ٌِ ٔ ُ
بَ َز ََ ٛت ُط ٔ ٔ ٟؼب ِ َیا٨َ ٔ ٧ا َٗا َ ٢أَ َػ ِبتٔ
خ
دمحمنبراعف حب نبینثمدبعازعلسیانباوبہملسااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطاسننبامکلےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
اؾ میلس ےک رھگ رشتفی الےت وت اؾ میلس ےک رتسب رپ  ا اجےت افر اؾ میلس فاہں ہن وہںیت رافی رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ
آپ یلص اہلل ہیلعفملس رشتفی الےئ وت اؾ میلس ےک رتسب رپ  ا ےئگ اؾ میلسآںیئ وت اؿ ےسولوگں ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلعفملس آپ
ےکرھگ ںیمآپ ےک رتسبرپ  ارےہںیہرافی ےتہک ںیہہک رضحتاؾ میلسادنرآںیئ وتداھکیہکآپیلصاہللہیلعفملس وکہنیسپآراہ
ےہافرآپیلصاہللہیلعفملساکہنیسپابمرکڑمچےےکرتسبرپعمجوہراہےہوتاؾمیلسےناکیڈہبوھکالافرآپیلصاہللہیلعفملس
اکہنیسپابمرکوپ ھچوپ ھچرکاس ںیمڈاےنل  ںیگوت یبن یلصاہلل ہیلعفملسربھگا ےئگافر رفامےنےگلاےاؾمیلس ہیایک رک ریہوہاؾ
میلسےنرعضایکاےاہللےکر اؽمہاےنپوچبںےکےئلاسےنیسپےسربتکیکادیمرےتھکںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
وتکیھٹرکریہےہ۔

خ
رافی  :دمحمنبراعف حب نبینثمدبعازعلسیانباوبہملسااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہنیسپابمرکےکوخوبشدارمکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1560

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ب٣ ٩ش ٥٠وہیب ایوب ابی ًٗلبہ ا٧ص ،حرضت ا ٦س٠ی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ٥
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
اَٛ ٪ثْٔ َر ا َِ ٌَ ٟز َٔٓ ٚکَاِ َ ٧ت َت ِح ٍَُ ٤
َ ٨ِ ٔ ً ١س َصا َٓت َِب ُش ُم َُ ٟط ِ ٔ ٧ل ٌّا ٓ ََی٘ٔی ُ
اَ ٪یأِت َٔیضا ٓ ََی٘ٔی ُ
ِ ٠َ ًَ ١یطٔ َوک َ َ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َّ
َّ ُ
وٖ بٔطٔ كٔی ٔيی
ک أَزُ ُ
ْع َٗ ُط َٓ َت ِح ٌَُ ُ٠ط فٔی اِّ ٟل ٔ
ْع ُٗ َ
یب َوا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَا أُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ٣َ ٥ا َص َذا َٗاَِ ٟت َ َ
ََ

اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسمفبیہاویبایبالقہباسن،رضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فملساؿےکاہںرشتفیالےتےھتافرآراؾرفامےتےھتاؾمیلسآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلڑمچےاکاکیڑکٹااھچبدیتیںیھت

اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس آراؾ رفامےت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ تہب ز ادہ آات اھت اؾ میلس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ
ابمرک ااھٹک رکیت ںیھت افر اےس وخوبش افرویشیشں ںیم الم دیتی یھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ میلس ہی ایک ےہ فہ ےنہک
 ںیگہیآپیلصاہللہیلعفملساکتیسبتہابمرکےہسجوکںیماینپوخوبشںیمالمیتوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسمفبیہاویبایبالقہباسن،رضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسدیےکدونںںیمدفراؿفیحآپیلصاہللہیلعفملسوکہنیسپآےنےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رسدیےکدونںںیمدفراؿفیحآپیلصاہللہیلعفملسوکہنیسپآےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1561

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ابواسا٣ہ ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَٟ ٪یُ ِ٨زَ ًَُ ٢ل َی َر ُسو ٔ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ْعّٗا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ َِ ٟساة ٔا َِ ٟبارٔ َزة ٔث ُ ََّ ٥تٔ ُ
ٔیف َج ِب َض ُت ُط َ َ
اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ رسدی ےک
دونںںیمفیحانزؽوہیتوتآپیلصاہللہیلعفملسیکاشیپینابمرکرپہنیسپےنہبگلاجاتاھت۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءاوبااسہماشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رسدیےکدونںںیمدفراؿفیحآپیلصاہللہیلعفملسوکہنیسپآےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1562

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوَکیب ابواسا٣ہ اب ٩برش ہظا٣ ٦ح٤س ب ٩برش سیسہ ًائظہ رضی اہلل

رش َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوابِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
صٔظَ ا ٕ ٦و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪

ض
ٕ َیأِت ٔ َ
یک ا َِ ٟوو ُِی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِح َیاّ٧ا َیأِت ٔیىٔی فٔی ِٔ ٣ث َٔ ١ػَِ ٠ؼ َ٠ةٔ ا َِ ٟح َز ٔ
ا َِ ٟحار َٔث بِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦سأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
َک فٔی ِٔ ٣ث ُٔ ١ػ َورة ٔاَّ ٟز ُج َٔٓ ١أَعٔی َ٣ا َي ُ٘و ُ٢
َوص َُو أَ َط ُّس ُظ ًَل َ َّی ث ُ ََّ ٥ئ ِٔؼ ًَُ ٥ىِّی َو َٗ ِس َو ًَ ِی ُتطُ َوأَ ِح َیاّ٧ا َْ ٠٣
اوبرکب نبایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع،اوبرکبیاوب ااسہمانب رشباشہؾدمحمنب رشبدیسہ اعہشئریضاہلل ےسرفاتیےہ ہکاحرث نب
اشہؾےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفملسرپفیحےسیکآیتےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اھجمرپفیح
یھبک وتیٹنھگ یک اکنھجریکرطح آیت ےہ افر فہ تیفیک ھجم رپ تہب تخس وہیت ےہ رھپفہ تیفیک وموقػ وہ اجیت ےہ افر ںیم اسفیح وک
وفحمظرک اکوہاتوہںافریھبکوتاکیرفہتشااسنینلکشںیمآاتےہافروجفہاتہکےہںیماےس ادرکاتیلوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اوبرکبیاوبااسہمانبرشباشہؾدمحمنبرشبدیسہاعہشئریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رسدیےکدونںںیمدفراؿفیحآپیلصاہللہیلعفملسوکہنیسپآےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1563

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساَّلًلی ابوٗتازہ ،حش ٩حلا ٪بً ٩بساہلل حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َى َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ح ٔ َّل َ
َک َب َ ٔ ٟذَ َٝٔ ٟو َت َزبَّ َس َو ِج ُض ُط
أ َ ٧ ٪ي ُّی اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ ا َِ ٟوو ُِی ُ ٔ
بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ ٢ک َ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع اوباتقدہ ،نسح اطحؿ نب دبعاہلل رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن
یلص اہلل ہیلعفملس رپ بجفیح انزؽوہیت وتاسیکفہج ےس آپ یلص اہللہیلع فملس رپ یتخس وہیت افرآپ ےک رہچہ ادقس اک رگن دبؽ
اجات۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلعاوباتقدہ،نسحاطحؿنبدبعاہللرضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رسدیےکدونںںیمدفراؿفیحآپیلصاہللہیلعفملسوکہنیسپآےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1564

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ٦ابی َقازہ حش ٩حلا ٪بً ٩بساہلل رٗاشی حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اَّ ٟز َٗا ٔش ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ح َّٔل َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ ا َِ ٟوو ُِی َ َٜ َ ٧ص َرأِ َس ُط َوَ ََٜ٧ص أَ ِػ َحابُطُ
ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ُرؤ َُس ُض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أ ُ ِتل ٔ َی ًَ ِ٨طُ َر َٓ ٍَ َرأِ َسطُ
دمحم نب اشب ر،اعمذ نب اشہؾ ایب رقادہنسح اطحؿ نب دبعاہلل راقیش رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبنیلصاہللہیلعفملسرپبجفیحانزؽوہیتیھتوتآپیلصاہللہیلعفملساانپرس ابمرکاکھجےتیلےھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےک
احصہبیھباےنپرسفںوکاکھجےتیلافربجفیحمتخوہاجیتوتآپیلصاہللہیلعفملساانپرسابمرکااھٹےتیلےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾایبرقادہنسحاطحؿنبدبعاہللراقیشرضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتافر...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتافرےکپہیلحابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1565

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح٣ ٥ح٤س ب ٩جٌرف ،ب ٩زیاز ٨٣ؼور اب ٩جٌرف ابزاہی ،٥اب ٩سٌس اب ٩طہاب ًبیساہلل بً ٩بساہلل
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ٪
رف بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا َُ ٨ِ ٣َ ٢ؼ ْور َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
ا٪
ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪أَصِ ُ
و ٪أَ ِط ٌَ َارصُ َِ ٥وک َ َ
اب َي ِش ٔسَ ُٟ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
اب ٓ ٔ َامی  ٥َِ ٟیُ ِؤ َ٣زِ بٔطٔ ٓ ََش َس َ٢
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُحٔ ُّب َُ ٣وا َٓ َ٘ َة أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ُوُ ٪رؤ َُس ُض َِ ٥وک َ َ
رفٗ َ
رش َُ ٛ
وَ ٪ي ِ ُ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ َ ٧ ٥َ ٠
رف ََ ٚب ٌِ ُس
اػ َی َتطُ ث ََّ َ ٥

وصنمرنبایبزمامحدمحمنبرفعج،نبز ادوصنمرانبرفعجاربامیہ،انبدعسانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللرضحتانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکالہاتکباےنپابولںوکاشیپینرپےکٹلوہےئوھچڑدےتیےھتافررشمکولگامگناکنےتلےھتافر
ر اؽا ہللیلصاہللہیلعفملسسجیسکاکؾےکابرےںیماہللاکمکحہنوہاتوتاساکؾےکابرےںیمالہاتکبیکوماتقفرتہبےتھجمس
ےھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیھباینپاشیپینابمرکرپابؽاکٹلےنےگلرھپاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفملسےنامگناکمینل

رشفعرکدی۔
رافی  :وصنمر نب ایب زمامح دمحم نب رفعج ،نب ز اد وصنمر انب رفعج اربامیہ ،انب دعس انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکافرآپیلصاہللہیلعفملسیکافصتافرےکپہیلحابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1566

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب ،یو٧ص حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اوباطرہانبفبہ،ویسنرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،ویسنرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکافصتافراسابتےکایبؿںیمہکآپیلصاہللہیلعفملسؽ...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکافصتافراسابتےکایبؿںیمہکآپیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمےسبسےسز ادہنیسحےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1567

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙحرضت بزا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ٢
ٔی ٥ا ُِ ٟح َّٔ ٤ة إلٔ َی َط ِح َ٤ةٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل َِ ٣زبُو ًّا َبٌ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َي ُ٘وَّلُ ک َ َ
ٔیس َ٣ا بَْ ِ َن ا َِٔ ٜ٨ِ ٤َ ٟبْ ِ ٔن ًَو َ

أُذُِ َ ٧یطٔ ًََِ ٠یطٔ حُ َّْ ٠ة َح َِ ٤زا ُئ َ٣ا َرأَیِ ُت َط ِیئّا َٗ ُّم أَ ِح َش َ٨ِ ٣ٔ ٩طُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحتربارفامےتںیہہکر اؽاہللایمہندقےکآدیمےھتآپیلصاہللہیلع
فملسےکدفونںاشونںاکدرایمینہصحفعیساھتآپیلصاہللہیلعفملساجنگؿابولںفاےلےھتوجہکاکونںیکولکتآےتےھت،آپ
رپاکیرسخداھریداراچدریھتںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےسز ادہنیسحزیچیھبکںیہندیھکی۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،رضحتربا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکافصتافراسابتےکایبؿںیمہکآپیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمےسبسےسز ادہنیسحےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1568

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ابوَکیب وٛیٍ ،سٔیا ٪ابواسحا ٚحرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت ٔ ٩ِ ٣ذٔی ٕ ٤َّ ٔ ٟة
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوأَبُو ُ َ

ٔیس َ٣ا بَْ ِ َن ا َِٔ ٜ٨ِ ٤َ ٟبْ ِ ٔن َِ ٟی َص
أَ ِح َش َ ٩فٔی حُ َّٕ ٠ة َح َِ ٤زا َئ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ٌِزُ ُظ َي ِ ٔ
رض ُب َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ َبٌ َ
ب ٔ َّ
َکیِبٕ َُ ٟط َط ٌَ ْز
اٟلؤی َٔ ١و ََّل بٔا ِٔ َ٘ ٟؼْر ٔ َٗا َ ٢أَبُو ُ َ
رمعفاندقاوبرکبیفعیک،ایفسؿاوبااحسؼرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیسکےٹپفاےلوکرسخوجڑے
ںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسز ادہوخوصبرت ںیہنداھکی آپےکابؽابمرکآپ ےک دنکوھںکتآرےہےھتآپ ےک
دفونںدنکوھںاکدرایمینہصحفعیساھتافرہنآپیلصاہللہیلعفملسز ادہےبملدقےکےھتافرہنیہوھچےٹدقےک۔
رافی  :رمعفاندقاوبرکبیفعیک،ایفسؿاوبااحسؼرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکافصتافراسابتےکایبؿںیمہکآپیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمےسبسےسز ادہنیسحےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1569

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ابزاہی ،٥اب ٩یوسٕ ابی اسحا ٚحرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩یُو ُس َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٟلؤی َّٔ ١
ض َو ِج ّضا َوأَ ِح َش َُ ٨ط َخ ِّ٘ ٠ا َِ ٟی َص ب ٔ َّ
اٟذاص ٔٔب
َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َي ُ٘وَّلُ ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َ ٩ا٨َّ ٟا ٔ

َو ََّل بٔا ِٔ َ٘ ٟؼْر ٔ
اوبرکبی دمحم نبالعء ااحسؼ نب وصنمر اربامیہ ،انب ویفس ایب ااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہکر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملساکرہچہادقس بسولوگںےسز ادہوخوصبرتاھتافرآپےکاالخؼ بسولوگںےسز ادہاےھچ ےھتہنز ادہےبملدق

فاےلےھتافرہنیہوھچےٹدقفاےل۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءااحسؼنبوصنمراربامیہ،انبویفسایبااحسؼرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکاکایبؿ...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1570

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور جزیزب ٩حاز ، ٦حرضت ٗتازہ

اَ ٪ط ٌَزُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ٕکَ َ
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِٔلَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َِ ٛی َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اَ ٪ط ٌَ ّزا َر ٔج ًّل َِ ٟی َص بٔا َِ ٟح ٌِ ٔس َو ََّل َّ
اٟش ِب ٔم بَْ ِ َن أُذُِ َ ٧یطٔ َو ًَاتٔ٘ٔطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ

ابیشؿنبرففخرجرینباحزؾ،رضحتاتقدہرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےس
وپاھچہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکےسیکےھت؟اوہنںےنرفام ادرایمےنمسقےکےھتہنوتتہبز ادہوھگرگن اےل
افرہنیہتہبدیسوہآپےکاکونںافردنکوھںےکدرایمؿکتآپیلصاہللہیلعفملسےکابؽےھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففخرجرینباحزؾ،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1571

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،حبا ٪ب ٩ہًل٣ ٢ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س ہ٤اٗ ٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ًَٔل ٕ ٢ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤ا٦
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رض ُب َط ٌَزُ ُظ َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ
اَ ٪ي ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
زریہ نب رحب ،ةحؿ نب الہؽ دمحم نب ینثم ،دبعادمصل امہؾ اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےکابؽابمرکدنکوھںےکرقبیکتےھت۔

رافی  :زریہنبرحب،ةحؿنبالہؽدمحمنبینثم،دبعادمصلامہؾاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1572

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوَکیب اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ح٤یس  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ط ٌَزُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو ُ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اٖ أُذُِ َ ٧یطٔ

ییحی نب ییحی ،اوبرکبی اامسلیع نب ہیلع دیمح  ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےکابؽابمرکآدوہاکونںکتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبیالیعمسنبہیلعدیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکبمابمرکافرآوھکنںافرازیویںےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکبمابمرکافرآوھکنںافرازیویںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1573

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿٔ٠ی ٍَ ا ِ ٥َٔ ٟٔأَ ِطک َ َ ١ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن
رح ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

َ ١ط ِّ ٙا ِٔ ِ ٌَْ ٟن
 ١ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن َٗا َ ٢كَؤی ُ
وض ا َِ ٔ ٌَ٘ ٟبْ ِ ٔن َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٔ ٔ ٟش َ٤ا ٕک َ٣ا َؿٔ٠ی ٍُ ا َِٗ ٥َٔ ٟٔا ًََ ٢ؤی ُ ٥ا َِٗ ٥َٔ ٟٔا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا أَ ِطک َ ُ
َُ ٨ِ ٣ض َ
ِ َٟ ١ح ٔ ٥ا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟب
وض ا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟب َٗا َٔ٠َٗ ٢ی ُ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا َُ ٨ِ ٣ض ُ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع

فملسرفاخہنمفاےلےھتآپیلصاہللہیلعفملسیکآوھکنںیکدیفسیںیمرسخ ڈفرےزپےوہےئےھتآپیلصاہللہیلعفملس
نْف َ
یک ازیویں ںیم تہب مک وگتش اھت رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن امسک ےس وپاھچ ہک َصلِی َع ا ِم َؾ اک ایک ینعم ےہ اوہنں ےنرفام ا رفاخ ہنم
َ َْ ن
ْشا ْعَ ْب ِ اکایک ینعم اوہنںےنرفام ا دراز آوھکنں ےکاگشػرافی ےتہک ںیہہک ںیم ےنرھپ
رافیےن اہک ہک رھپںیم ےن وپاھچ ہک أ َ
سانْعَق ِ َتےکایکینعمںیہاوہنںےنرفام اوھتڑےوگتشفایلازیی۔
وپاھچہک ْ ُن َ

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکرہچہادقساکرگنابمرکدیفسالمؾ...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکرہچہادقساکرگنابمرکدیفسالمتمداراھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1574

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،خاٟس بً ٩بساہلل حرضت جزیزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلٔ َِی َٔٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط أَ َرأَیِ َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ

آَخ َ٩ِ ٣
ا ٪أَبِ َی َف َٔ٠٣یحَ ا َِ ٟو ِجطٔ َرض َٔی اہللُ َت ٌَال َی ًَ َِ ٨ضا ََ ٣
اٟلٔ َِی َٔ ١س ََ ٨ة ٔ٣ائ َ ٕة َوک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ک َ َ
ات أَبُو ُّ
اَ ٔ ٪
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ ٣
ات ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
دیعس نب وصنمر ،اخدل نب دبعاہلل رضحت رجریی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبالیفطل ےس وپاھچ ہک ایک
آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس وک داھکی ےہ اوہنں ےن رفام ااہں آپ ےک رہچہ ادقس اک رگن ابمرک دیفس المتح دار اھت اامؾ
ملسمنباجحجرفامےتںیہہک رضحتاوبالیفطل ےن444ھ ںیمفافتاپیئ افرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبرکاؾںیم ےس
بسےسآرخںیمفافتاپےنفاےلیہیرضحتاوبالیفطلےھت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اخدلنبدبعاہللرضحترجرییریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکرہچہادقساکرگنابمرکدیفسالمتمداراھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1575

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ًبساَّلًلی جزیزی حرضت ابواٟلٔی ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلٔ َِی َٔٗ ١ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
ا ٪أَبِ َی َف َٔ٠٣ی ّحا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا ًَل َی َو ِجطٔ اِلِ َ ِر ٔ
ٕ َرأَیِ َتطُ َٗا َ ٢ک َ َ
ق َر ُج َْ ١رآ ُظ َُْ ِر ٔی َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط َٓ َِ ٜی َ

َُ٘ ٣ؼَّ ّسا
دیبع اہلل نبرمع وقارریی دبعاالیلع رجریی رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن ر اؽاہلل یلص اہللہیلع
فملس وک داھکی ےہ افر اب رکہ ارض رپ ریمے العفہ وکیئ آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دےنھکی فاال ںیہن ےہ رضحت رجریی
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اسیک داھکی ےہ
رضحتاوبالیفطلرفامےنےگلہکآپیلصاہللہیلعفملساکرگندیفسالمتحداراھتافردرایمہندقفاےلےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییدبعاالیلعرجرییرضحتاوبالیفطلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1576

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر٤ً ،زو ٧اٗس اب ٩ازریص ً٤ز بً ٩بساہلل ب ٩ازریص اوزی ہظا ٦اب ٩سْری ٩رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔیص َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ
یَٗ ٩ا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َص َِ ١خ َـ َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َ٥ِ ٟ
اِلِ َ ِوز ٔ ُّی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َیَ ٩ِ ُٜرأَی َّٔ ٩ِ ٣
ئ َوا ِل ََ ٜت ٔ٥
ٔیص َٛأَُ َّ ٧ط ُي َ٘ ُِّ٠٠طُ َو َٗ ِس َخ َـ َب أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
اٟظ ِی ٔب إ ٔ ََّّل َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،رمعف اندق انب ادرسی رمع نب دبعاہلل نب ادرسی افدی اشہؾ انب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ
ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ ہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اضخب اگل ا ےہ اوہنں ےن رفام ا
آپ یلصاہللہیلعفملسرپاس دقرڑباھاپیہ ںیہنداھکیایگ ااےئاسےکہکانبادرسی ےتہکںیہہکرضحتاوبرکب افر رضحترمع

ریضاہللاعتٰیلہنعےندنہمیافرفہمسےکاسھتاضخباگل اےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،رمعفاندقانبادرسیرمعنبدبعاہللنبادرسیافدیاشہؾانبریسنیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1577

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بکار ب ٩ریا ٪اسٌ٤ی ١ب ٩زَکیاً ،اػ ،٥احو ، ٢حرضت اب ٩سْری ٩رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَٗ ٩ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص
َکیَّا َئ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اِلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩اَّ ٟزیَّا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یف َٗا َ٢
ا ٪فٔی ِ ٔ ٟح َیتٔطٔ َط ٌَ َز ْ
ات ب ٔ ْ
اب ک َ َ
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َص ِ ١ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َـ َب َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢یَ ِب ِّ ُ٠ا ِٟد ٔ َـ َ

ئ َوا ِل ََ ٜت ٔ٥
ٔب َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
ُُِٗ ٠ت َٟطُ أَک َ َ
ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ َی ِدـ ُ

دمحمنباکب رنبر اؿاامسلیعنبزرک ا،اعمص،اوحؽ،رضحتانبریسنیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاسننب
امکلریضاہللاعتٰیلہنعےس وپاھچہکایکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےناضخباگل ا ےہ وتاوہنں ےنرفام اآپ یلص اہللہیلعفملس
اضخب ےکدرےج وک ےچنہپ یہ ںیہنآپ یلص اہلل ہیلع فملس یکداڑیھ ابمرک ںیم رصػ دنچ ابؽ دیفس ےھت رضحت انب ریسنی ےتہک
ںیہ ہک ںیم ےن رھپ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اضخب اگلےت ےھت وت اوہنں
ےنرفام ااہںدنہمیافرفہمسےکاسھت۔
رافی  :دمحمنباکبرنبر اؿالیعمسنبزرک ا،اعمص،اوحؽ،رضحتانبریسنیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1578

راوی  :ححاد ب ٩طاْعٌ٣ ،لی ب ٩اسس وہیب ب ٩خاٟس ایوب ٣ح٤س ب ٩سْری ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ٣ح٤س ب ٩سْری٩

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
یَٗ ٩ا َ٢
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َسأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َخ َـ َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی َز َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی ٔب إ ٔ ََّّل َّٗ ٔ ٠یًل

اجحج نب اشرع ،معلی نب ادس فبیہ نب اخدل اویب دمحم نب ریسنی اسن نب امکل ،رضحت دمحم نب ریسنی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع ےسوپاھچہکایکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناضخباگل اےہاوہنںےنرفام اآپیلص
اہللہیلعفملساکڑباھاپیہںیہنداھکیایگ ااےئوھتڑےےسڑباھےپےک۔
رافی  :اجحجنباشرع،معلینبادسفبیہنباخدلاویبدمحمنبریسنیاسننبامکل،رضحتدمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1579

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ح٤از ثابت ا٧ص ب٣ ٩اٟک حرضت ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩خ َٔـ ٔ

َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و ٔطئ ُِت أَ ِ ٪أًَُ َّس َط ََ ٤لا ٕ
ئ َوا ِلَ َٜت ٔ٥
ٔب َو َٗ ِس ا ِخ َت َـ َب أَبُو بَ ِرکٕ بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
ت ُ َّ٩ٛفٔی َرأِ ٔسطٔ ٓ ٌََُِ ٠ت َو َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢ی ِد َتـ ِ
ئ بَ ِح ّتا
َوا ِخ َت َـ َب ًُ َ٤زُ بٔا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ

اوبرعیبعتکیامحداثتباسن نبامکلرضحت اثتبریض اہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہہک رضحتاسننب امکلریض اہللاعتٰیلہنع ےس
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاضخباگلےنےکابرےںیموپاھچایگوترضحتاسنےنرفام اارگںیماچاتہوتںیمآپےکرسابمرکںیم
دیفس ابؽ نگ اتکس اھت آپ ےن اضخب ںیہن اگل ا اہتبل رضحت اوبرکب ےن دنہمی افر فہمس ےک اسھت اضخب اگل ا ےہ افر رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرصػدنہمیےساضخباگل اےہ۔
رافی  :اوبرعیبعتکیامحداثتباسننبامکلرضحتاثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1580

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ابی ٣ثىی ب ٩سٌیس ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
َ
ٕٔ
رک ُظ أَ َِ ٪ی ِ٨ت َ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
ِم َح َّسثَ َ٨ا أبٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢یُ ِ َ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

َّ ١
ا ٪ا ِٟب َ َی ُ
اق فٔی
اَّ ٟز ُج ُ
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
اٟظ ٌِ َز َة ا ِٟب َ ِی َـا َئ َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟح َیتٔطٔ َٗا ََ ٢وَ ٥َِ ٟی ِد َتـ ِ
ض ِ َ ٧بذْ
اٟؼ ِسَُْ ِ ٔن َوفٔی اَّ ٟزأِ ٔ
ًَ َِ٘ َٔ ٨تٔطٔ َوفٔی ُّ
خہض
رصن نب یلع می ایب ینثم نب دیعس اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ابت وک اندنسپ ےتھجمس ےھت ہک آدیم اےنپ رس افر
داڑیھ ےک دیفس ابولں وک ااھکڑے افر رفامےت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اضخب ںیہن اگل ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک
وھچیٹداڑیھوجہکوہوٹنںےکےچیوہیتےہاسںیمھچکدیفسابؽےھتافرھچکویٹپنکںافرھچکرسںیمدیفسابؽےھت۔
خہض
رافی  :رصننبیلع میایبینثمنبدیعساتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1581

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س ٣ثىی حرضت ٣ثىی

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنبینثم،دبعادمصلینثمرضحتینثمےسایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصلینثمرضحتینثم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1582

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اح٤س ب ٩ابزاہی ،٥زورقی ہارو ٪بً ٩بساہلل ابی زاؤز اب٣ ٩ثىی س٠امی ٪ابوزاؤز طٌبہ،
خاٟس ب ٩جٌرف ابوایاض ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَّ ٥
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی َزا ُو َز َٗا َ ٢ابِ ُ٩
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َو َص ُ
ض ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ط ِی ٔب أ ٨َّ ٟي ِّی
ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩خَِ ٠ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َس ٍَ ٔ٤أَبَا إٔیَا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َطاُ َ ٧ط اہللُ بٔب َ ِی َـا َئ

دمحم نبینثم،انباشبرادمحنباربامیہ،دفرح اہرفؿنبدبعاہللایبداؤدانبینثمامیلسؿاوبداؤدہبعش،اخدلنبرفعجاوبا اس،رضحت
اسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاؿےسیبنیلصاہللہیلعفملسےکڑباھےپےکابرےںیموپاھچایگوتاوہنںےنرفام ااہلل
ےنآپیلصاہللہیلعفملسوکڑباھےپےکاسھتںیہندبال۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرادمحنباربامیہ،دفرح اہرفؿنبدبعاہللایبداؤدانبینثمامیلسؿاوبداؤدہبعش،اخدلنبرفعجاوبا اس،
رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1583

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص زہْر ابواسحا ٚیحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ابواسح ،ٙحرضت ابوجحٔیہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ ٔ٨ِ ٣طُ بَ ِی َـا َئ َو َو َؿ ٍَ ُزصَْ ِ ْر َب ٌِ َف أَ َػابٔ ٌٔطٔ ًَل َی ًَ َِ٘ َٔ ٨تٔطٔ

 ٩ِ ٣َ ١أََ ِ ٧ت یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٓ َ٘ا َ ٢أَبِزٔی اِ ٨َّ ٟب ََ ١وأَر ُ
ٔيظ َضا
ٗٔی َُ َٟ ١ط ِٔ ٣ث ُ

ادمح نب ویسن زریہ اوبااحسؼ ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ اوب ااحسؼ  ،رضحت اوبخخفتہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک

ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ہی دیفسی دیھکی افر زریہ ےن اینپ اایلگنں اینپ وھٹڑی ےک ابولں رپ رھک رک اتب ا رضحت
اوبخخفتہےساہکایگہکاسدؿ مےسیکےھت؟وتاوہنںےنرفام اںیمریتںیماکیپؿافررپاگلاتاھت۔
رافی  :ادمحنبویسنزریہاوبااحسؼییحینبییحی،اوبہمثیخاوباقحس،رضحتاوبخخفتہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1584

راوی  :واػ ١بً ٩بساَّلًلی ٣ح٤س بٓ ٩ـی ١اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس حرضت ابوجحٔیہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ

ا ٪ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ي ُِظب ٔ ُض ُط
اب ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ َی َف َٗ ِس َط َ

فالص نب دبعاالیلع دمحم نب لیضف اامسلیع نب ایب اخدل رضحت اوبخخفتہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہللیلص اہلل ہیلع فملس وک
داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رگن ابمرک دیفس اھت افرآپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ھچکڑباھاپ آایگ اھت رضحت نسح یھب آپ یلص
اہللہیلعفملسےکاشمہبےھت۔

رافی  :فالصنبدبعاالیلعدمحمنبلیضفالیعمسنبایباخدلرضحتاوبخخفتہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1585

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪خاٟس بً ٩بساہلل ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س ب ٩برش

رش ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪و َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
اب
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ب ٔ َض َذا َوَ ٥َِ ٟي ُ٘وُٟوا أَبِ َی َف َٗ ِس َط َ
دیعس نب وصنمر ،ایفسؿ ،اخدل نب دبعاہلل انب ریمن ،دمحم نب رشب اس دنس ےک اسھت رضحت اوبخخفتہ ےس یہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ

نکیلاسںیمآپیلصاہللہیلعفملسےکرگنیکدیفسافرڑباھےپاکذترکہںیہنےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،اخدلنبدبعاہللانبریمن،دمحمنبرشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللےکڑباھےپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1586

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ا ٪إٔذَا َز َص ََ ٩رأِ َس ُط  ٥َِ ٟیُ َز ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ َوإٔذَا َ ٥َِ ٟی ِسص ُُِ ٩رئ َٔی ُٔ ٨ِ ٣ط
َس َُ ٤ز َة ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ط ِی ٔب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
دمحمنبینثم،اوبداؤدامیلسؿنبداؤد،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعےسیبنیلص

اہللہیلعفملسےکڑباھےپےکابرےںیموپاھچ ایگوتاوہنںےنرفام اہکبجاےنپرسابمرکںیما لاگلےتوتھچکدیفسیداھکیئہن
دبافربجا لہناگلےتوتآپیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےسھچکدیفسیداھکیئدب۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤدامیلسؿنبداؤد،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکرہموبنتےکوبثتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکرہموبنتےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1587

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بیساہلل ارسائی ١س٤اک جابز ،ب ٩س٤زہ حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رسائ ٔی َٔ ٩ِ ًَ ١س َ٤ا ٕک أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َي ُ٘وَّلُ ک َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

اَٛ ٪ثْٔ َر َط ٌِز ٔ
ا ٪إٔذَا ا َّز َص ََ ٥َِ ٟ ٩یت ََبْ َّ ِن َوإٔذَا َطٌ َٔث َرأِ ُس ُط َت َبْ َّ َن َوک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َطَ ٔ٤م َُّ َ٘ ٣س َُ ٦رأِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟح َیتٔطٔ َوک َ َ
اِ ٣ٔ ٪ث ََّ ١
َّ ١
اِ ٣ُ ٪ش َتسٔی ّزا َو َرأَیِ ُت ا َِ ٟدا َت ََ ٨ِ ٔ ً ٥س
اِ ٠ِّ ٟح َی ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١و ِج ُض ُط ِٔ ٣ث ُ
اٟظ ِٔ ٤ص َوا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َوک َ َ
اٟش ِی ٕٔ َٗا ََّ ٢لَ بَ ِ ١ک َ َ
َٛتٔ ٔٔطٔ ِٔ ٣ث َ ١بَ ِی َـةٔ ا َِ ٟح َ٤ا َ٣ةٔ ي ُِظب ٔ ُط َج َش َس ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہلل ارسالیئامسکاجرب،نبرمسہ رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکافرداڑیھابمرکاکاالگہصحدیفسوہایگاھتافربجآپیلصاہللہیلعفملسا لاگلےتوت
دیفسی اظرہ ہن وہیت افر بج آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےک رس ابمرک ےک ابؽ رپادنگہ وہےت وت دیفسی اظرہ وہاجیت افر آپ یلص اہلل
ہیلع فملس یک داڑیھ ابمرک ےک ابؽ تہب ےنھگ ےھت اکی آدیم ےنہک اگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ ادقس ولتار یک رطح ےہ
رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےنہکےگلہکںیہنہکلبآپیلصاہللہیلعفملساک رہچہادقس ارجافراچدنیکرطحوگالیئاملئاھتافر
ںیمےنرہموبنتآپےکدنکوہابمرکےکاپسدیھکیسجرطحہکوبکرتاکاڈنہافراساکرگنآپےکمسجابمرکےکاشمہب
اھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللارسالیئامسکاجرب،نبرمسہرضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکرہموبنتےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1588

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َخا َت ّ٤ا فٔی هَ ِضز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠أََّ٧طُ بَ ِی َـ ُة َح َ٤إ ٦
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس

یکتشپابمرکںیمرہموبنتدیھکیاسیجہکوبکرتاکاڈنا۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکرہموبنتےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1589

٣وسی حش ٩ب ٩ػاٟح س٤اک حرضت س٤اک
راوی  :ابْ٤٧ ٩رً ،بیساہلل بٰ ٩

وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
انب ریمن ،دیبع اہلل نب ومٰیس نسح نب اصحل امسک رضحت امسک ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ

ےہ۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہللنبومٰیسنسحنباصحلامسکرضحتامسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکرہموبنتےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1590

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بً ٩باز حات ٥اب ٩اسٌ٤ی ١جٌس بً ٩بساٟزح ، ٩٤حرضت سائب ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥وص َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟح ٌِسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ٢

َسُ ٌِ ٔ٤ت َّ
یس َي ُ٘وَّلُ َذ َص َب ِت بٔی َخا ًَٟٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی
اٟشائ َٔب بِ َ ٩یَز ٔ َ
ِٕ هَ ِضزٔظ ٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت إلٔ َی َخا َتٔ٤طٔ بَْ ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ
َو ٔج ٍْ ٓ َََ ٤شحَ َرأِسٔی َو َز ًَا لٔی بٔا ِٟب َ َر َٔ ٛة ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ ٓ َ ٔ
َرشبِ ُت َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئٔطٔ ث ُ َُّ ٤ُِ ٗ ٥ت َخَ ٠
ِٔ ٣ث َ ١زٔ ِّر ا َِ ٟح َح َ٠ةٔ
ہبیتقنبدیعس،دمحمنبابعداح مانباامسلیعدعجنبدبعارلنمح،رضحتاسبئنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکریمیاخہل
ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ںیئگ افر رعض رکےن  ںیگ اے اہلل ےک ر اؽ ریما ہی اھباجن امیبر ےہ وت آپ
یلصاہللہیلعفملسےنریمےرسرپاانپاہھتریھپاافرریمےےئلربتکیکداعرفامیئرھپآپےنفوضرفام اافرںیمےنآپےکفوض
اک اچب وہا اپین یپ ایل رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک تشپ ابمرک ےک ےھچیپ ڑھکا وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں
دنکوھںےکدرایمؿرہموبنتدیھکیوجہکرہسمییکڈنھگویںیسیجیھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبابعداح مانبالیعمسدعجنبدبعارلنمح،رضحتاسبئنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکرہموبنتےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1591

راوی  :ابوکا ١٣حا٣س اب ٩زیس سویس اب ٩سٌیس ًلی ب٣ ٩شہزً ،اػ ،٥احو ٢حا٣س ب٤ً ٩ز برکاوی ًبساٟوحس اب٩
زیازًاػ ،٥حرضت ًبساہلل ب ٩رسجص

اػ ٕ٥
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِٔ ًَ ٩
اِلِ َ ِح َو ٔ ٢ح و َح َّسثَىٔی َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِرکاو ٔ ُّی َو َّ
اػ ِْ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
َ
ک
رس ٔج َص َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَکَُِ ٠ت َُ ٌَ ٣ط ُخ ِبزّا َو َِ ٟح ّ٤ا أَ ِو َٗا َ ٢ثَز ٔ ّ
رف ََ ٟ
بِ ِٔ َ ٩
یسا َٗا َُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط أَ ِس َت ِِ َ َ
ک َوِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ َٔ ْٔ٨٣ن َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
ت َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥زُ ِر ُت
رف َ ٔ ٟذِ٧ب ٔ َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ََ ٟ
ک ث ُ ََّ ٥ت ًَل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
َخ ُِ َٔ ٠ط َٓ َ٨وَ ِز ُت إلٔ َی َخا َت ٔ ٥ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔبَْ ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ ً ٔ َِ ٨س َ٧أُ ٔف َٛتٔ ٔٔطٔ ا ُِ ٟیرسی ُجٌّ ٤ا ًََِ ٠یطٔ خ َٔیًل َْٛ ٪أ َ َِ ٣ثا َّٔ ٢
اٟثآٟٔی ٔ١
َِ ِ
اوباکلم احدم انب زدی  ادی انب دیعس یلع نب رہسم ،اعمص ،اوحؽ احدم نب رمع رکبافی دبعاولدح انب ز اداعمص ،رضحت دبعاہلل نب
رسسج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی افر ںیم ےن آپ ےک اسھت رفیٹ افر وگتش  ا رثدی اھک ا رضحت اعمص
ےتہکںیہہکںیمےندبعاہللےساہکہکایکیبنیلصاہللہیلعفملسےنریتےےئلداعےئ ترفغتیھبیکےہاوہنںےناہک یاہںافر

ن َفلِلْمُو ِ ِ
س
م ِ
ات) رضحت دبعاہلل
نم َفالْم ُْو ِ َ
ریتے ےئل یھب داعےئ ترفغت یک ےہ رھپ ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ ( َفا ْ َبع ْف ِ ْر ِ َ
لِْ َ ْ َ
ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ یک رطػ وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں
دنکوھں ےکدرایمؿ ینیچ یک ڈہی ےک اپس ابںیئ دنکوہ ےک رقبی  یھٹ یکرطح رہموبنت دیھکی اس رپ وسمں یک رطح ےک لت
ےھت۔
رافی  :اوباکلماحدمانبزدی ادیانبدیعسیلعنبرہسم،اعمص،اوحؽاحدمنبرمعرکبافیدبعاولدحانبز اداعمص،رضحتدبعاہلل
نبرسسج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکرمعابمرکےکایبؿںیمافرااقتمہکمفدمہنیےکابرےںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکرمعابمرکےکایبؿںیمافرااقتمہکمفدمہنیےکابرےںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1592

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ربیٌہ ب ٩ابوًبساٟزح ،٩٤حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ا٪
یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩رب ٔ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ب ٔ َّ
اٟلؤی ٔ ١ا َِ ٟبائ َٔٔ ٩و ََّل بٔا ِٔ َ٘ ٟؼْر ٔ َوَِ ٟی َص بٔاِلِ َبِ َی ٔف اِلِ َ َِ ٣ض َٔ ٙو ََّل ب ٔ ِاْل َزَ ٔ ٦و ََّل بٔا َِ ٟح ٌِسٔ
َّ
َ
ا َِ َ٘ ٟل ٔم َو ََّل ب ٔ َّ
رش ٔسَ ْٔ٨ن َو َت َو َّٓا ُظ اہللُ ًَل َی
اٟشب ٔ ٔم َب ٌَ َث ُط اہللُ ًَل َی َرأِ ٔ
رش ٔسَ ْٔ٨ن َوبٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ًَ ِ َ
ض أَ ِر َبٌْٔ َن َس َّ ٨ة َٓأ َٗ َا ٦ب ٔ ََ ٜ٤ة ًَ ِ َ
وَ ٪ط ٌِ َز ّة بَ ِی َـا َئ
ٔرش َ
َرأِ ٔ
ض ٔس ِّتْ َن َس َّ ٨ة َوَِ ٟی َص فٔی َرأِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟح َیتٔطٔ ً ِ ُ
ییحینبییحی،امکلرہعیبنباوبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت ںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسہن وت
تہب وطلی ااقلتم ےھت افر ہن یہ تسپ دق افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ابلکل دیفس ےھت افر ہن یہ دنگیم رگن افر آپ ےک ابؽ
ابمرکہنوتابلکلرگنھگ اےلےھتافرہنیہابلکلدیسوہاہللاعتیلےنآپےکرسابمرکرپاچسیلاسؽیکرمعںیموبنتاکاتجراھک
رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنہکمہمرہمںیمدساسؽ ماؾرفام اافردساسؽدمہنیونمرہںیمرےہافراسھٹےسھچکافرپےھتہکاہلل
اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک فافت دے دی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک افر داڑیھ ابمرک ںیم سیب ابؽ یھب

دیفسںیہنےھت۔

رافی  :ییحینبییحی،امکلرہعیبنباوبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکرمعابمرکےکایبؿںیمافرااقتمہکمفدمہنیےکابرےںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1593

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسً ،لی ب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ٗاس ٥ب ٩زَکیا ،خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب٩
بًل ،٢ربیٌہ اب ٩ابوًبساٟزح ، ٩٤حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ح و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ٥
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
یٌ َة َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَٔ َ ٧ص
بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٔ ٢لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩رب ٔ َ
ا ٪أَ ِز َص َز
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا ک َ َ

ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجحاامسلیعانبرفعجاقمسنبزرک ا،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،رہعیبانباوبدبعارلنمح،
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرضحتامکلریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہہکنکیلاؿ
دفونںرفاوتیںںیمہیاافلظزادئہںیہہکآپیلصاہللہیلعفملساکرگنابمرکاتکمچوہدیفساھت۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح الیعمس انب رفعج اقمس نب زرک ا ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ ،رہعیب انب
اوبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکفافتےکدؿرمعابمرکےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکفافتےکدؿرمعابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1594

راوی  :ابوُشا ،٪رازی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،حکا ٦ب ٩سً ،٥٠ث٤ا ٪ب ٩زائسہ ،زبْر بً ٩سی ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
ب٣ ٩اٟک

ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا َحک َّ ُا ٦بِ َُ ٩سَ ٥ِٕ ٠ح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔبِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُٗ ٢ب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ ُ ٩ث َ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َوأَبُو بَ ِرکٕ َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن
َوًُ َ٤زُ َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن

اوباسغؿ،رازی،دمحمنبرمعف،اکحؾنبملس،امثعؿنبزادئہ،زریبنبدعی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےسرفاتیےہ
ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم وہا افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع
ںیمفافتاپیئ۔
رافی  :اوباسغؿ،رازی،دمحمنبرمعف،اکحؾنبملس،امثعؿنبزادئہ،زریبنبدعی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکفافتےکدؿرمعابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1595

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابی جسی ً٘ی ١ب ٩خاٟس اب ٩طہاب ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ ِ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
اب أَ ِخب َ َرنٔی
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ ُوف ِّ َی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َس َّ ٨ة و َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ُِ
ک
َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ

دبعاکلملنب بیعشنبثیل،ایبدجیلیقعنباخدلانباہشبرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
ےنرتھٹسیاسؽیکرمعابمرک ںیمفافتاپیئانباہشب ریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہک ےھجمرضحتدیعسنبر بیریضاہللاعتٰیل
ہنعےنیھبایسرطحربخدیےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،ایبدجیلیقعنباخدلانباہشبرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکفافتےکدؿرمعابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1596

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،باز ب٣ ٩وسی ،ك٠حہ ب ٩یحٌی ،یو٧ص ب ٩یزیس ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وسی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَبَّازُ بِ َُ ٣ُ ٩
ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ َٔ ٩جٔ٤ی ٌّا ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ ًُ َ٘ ِی ٕ١
امثعؿنبایبہبیش،ابعد نب ومیس،ہحلطنبییحی،ویسن نب سیدی،رضحتانباہشبریض اہللاعتٰیلہنع ےساؿدفونں اانسدےکاسھت

لیقعیکرفاتییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ابعدنبومیس،ہحلطنبییحی،ویسننبسیدی،رضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1597

راوی  :ابو٤ٌ٣ز ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ہذلی سٔیا٤ً ،٪زو حرضت ً٤زو

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌُ ٔ ٟز َو َة َ ٥ِ ٛک َ َ
َّ
رش َة
رشا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإ ٔ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة َٗا َّ ِ ًَ ٢
ض َي ُ٘و ُ ٢ثَ ًَل َث ًَ ِ َ
اوبرمعم ،اامسلیع نب اربامیہ ،ذہیل ایفسؿ ،رمعف رضحت رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رعفہ ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےن ہکم ہمرہم ںیم انتک رعہص  ماؾ ایک اوہنں ےن رفام ا دس اسؽ ںیم ےن اہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وت ریتہ اسؽ
رفامےئںیہ۔
رافی  :اوبرمعم،اامسلیعنباربامیہ،ذہیلایفسؿ،رمعفرضحترمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا٤ً ،٪زو حرضت ً٤زو

حسیث 1598

َّ
رشا
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌُ ٔ ٟز َو َة ََٟ ٥ِ ٛب ٔ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة َٗا َّ ِ ًَ ٢
رش َة َٗا ََّ َِ َٓ ٢رف ُظ َو َٗا َ ٢إٔ٤َّ٧ا أَ َخ َذ ُظ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َّٔ ٢
اْع
ُُِٗ ٠ت َٓإ ٔ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اٟظ ٔ ٔ
ض َي ُ٘و ُ ٢بٔ ِـ ٍَ ًَ ِ َ
َ
َ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمعف رضحت رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رعفہ ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہکم ہمرہم ںیم کا
رعہص  ماؾ رفام ا اوہنں ےن رفام ا دس اسؽ ںیم ےن اہک ہک رضحت انب ابعس وت دس اسؽ ےس ھچک افرپ ےتہک ےھت وت رضحت رعفہ ےن
اؿےکےئلترفغتیکداعرفامیئافرےنہکےگلہکاؿوکاشرعےکوقؽےسفمہوہایگےہ
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعفرضحترمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1599

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ہارو ٪بً ٩بساہلل روح بً ٩بازہ ،زَکیا ،ب ٩اسحا٤ً ٚزو ب ٩زی٨ار ،حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ر ِو ٔح بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َص ُ
َّ
رش َة َوتُ ُوف ِّ َی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٜ ٣َ ٥َ ٠ث ب ٔ ََ ٜ٤ة ثَ ًَل َث ًَ ِ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اہرفؿ نب دبعاہلل رفح نب ابعدہ ،زرک ا ،نب ااحسؼ رمعف نب دانیر نب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہکمہمرہمںیمریتہاسؽ ماؾرفام اافرآپےنرتھٹسیاسؽیکرمعںیمفافتاپیئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اہرفؿنبدبعاہللرفحنبابعدہ،زرک ا،نبااحسؼرمعفنبدانیر،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1600

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،برش ب ٩رسی ،ح٤از ،ابوح٤زہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ ٢أَ َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
رش بِ ُٔ َّ ٩
اٟـ َبع ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟرس ِّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة ُّ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

َّ
ات َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َس َّ ٨ة
رشا َو ََ ٣
رش َة َس َّ ٨ة یُووَی إَِٔ ٟیطٔ َوبٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ًَ ِ ّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة ثَ ًَل َث ًَ ِ َ
انب ایبرمع ،رشب نب رسی ،امحد ،اوبزمحہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل ےن ہکمہمرہم ںیمریتہ
اسؽ ماؾرفام اافراسرعہصںیمآپیلصاہللہیلعفملسیک رطػفیحآیتریہافردمہنیونمرہںیمآپیلصاہللہیلعفملسےندس
اسؽ ماؾرفام اافرآپےنرتھٹسیاسؽیکرمعںیمفافتاپیئ۔
رافی  :انبایبرمع،رشبنبرسی،امحد،اوبزمحہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1601

راوی  :اب٤ً ٩ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابا ٪جٌفی سًل ٦ابواَّلحوؾ حرضت ابو اسحا ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا ٍََ ٣
ا ٪ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َس ًَّل ْ ٦أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبَ َ

ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِٛب َ َر َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َکوا ٔسىٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦ک َ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ٓ ََذ َ ُ
ات أَبُو بَ ِرکٕ َوص َُو
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ُٗب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َو ََ ٣
ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َو ُٗتٔ َ٤َ ًُ ١زُ َوص َُو ابِ ُ ٩ث َ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوُ ٔ ٦ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز

َکوا ٔسىٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٌََ ٣ُ ٢او ٔ َی ُة ُٗب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُٗ ٌُو ّزا ً ٔ َِ ٨س ٌَُ ٣اؤیَ َة ٓ ََذ َ ُ

ات أَبُو بَ ِرکٕ َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َو ُٗتٔ َ٤َ ًُ ١زُ َوص َُو ابِ ُ ٩ث َ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ ُ ٩ث َ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َس َّ ٨ة َو ََ ٣

انبرمع نب دمحم نب اابؿیفعجمالؾاوباالوحص رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیلہنعرفامےت ںیہہک ںیم رضحت دبعاہلل نبہبتع ےک
اپس اھٹیباھتہکفاہںوموجدولوگںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرمعابمرکاکذرک ایکوتھچکولوگں ےناہک رضحتاوبرکبریض
اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل ےس ڑبے ےھت رضحت دبعاہلل رفامےنےگلہک ر اؽ اہلل ےن رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فافت اپیئ افر رضحت
رمعافرفؼںیمرتھٹسیاسؽیکرمعںیمدیہشےئکےئگرافیےتہکںیہہکولوگںںیمےساکیآدیمےسجاعرمنبدعساہکاجاتےہےنہکاگل
مہ ےس رضحت رجری ےن ایبؿ ایک ہک مہ رضحت اریم اعمفہی ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک ولوگں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع
ابمرک اک ذترکہ ایک وت رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رتھٹسی اسؽ یکرمع ںیمفافت اپیئ
افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فافت اپیئ ےہ افر رضحت رمع ےن یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم

اہشدتاپیئ۔
رافی  :انبرمعنبدمحمنباابؿیفعجمالؾاوباالوحصرضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1602

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحاً ٚا٣ز ب ٩سٌس بحلی حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح َٙ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی ًَ َِ ٩جزٔیز ٕأَُ َّ ٧ط َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤او ٔ َی َة َی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا ََ ٣َ ٢
ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َوأََ٧ا ابِ ُ ٩ثَ ًَل ٕث َو ٔس ِّتْ َن

انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ اعرم نب دعس یلجب رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
رضحتاریماعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعےسانساوہنںےنہبطخ دےتیوہےئرفام اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن رتھٹسیاسؽیک
رمعںیمفافتاپیئےہافررضحتاوبرکبافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیھبرتھٹسیاسؽیکرمعںیمفافتاپیئافرںیمیھباب
رتھٹسیاسؽاکوہں۔
رافی  :انبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼاعرمنبدعسیلجبرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1603

راوی  :اب٨٣ ٩ہاُ ٢ضیز یزیس ب ٩زریٍ یو٧ص بً ٩بیساہلل ً٤ار ٣ولی ب ٩ہاط ٥ابً ٩باض حرضت ً٤ار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟرضیزُ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا یُوُ ُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َِ ٣ول َی بَىٔی َصا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ َ٩
و َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا ٕٔ َّ ٢
َک ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َی ِدفَی ًََِ ٠یطٔ ذَا َک َٗا َ٢
ض َ ٥ِ ٛأَتَی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ََ ٣َ ٦
ًَبَّا ٕ
ات َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِح ٔش ُب ِٔ ٣ثَ ٠
َ
ک
َک ٓ ٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِح ُش ُب َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ ِٔ ٣ش ِ
اض َٓا ِخ َت َُٔ ٠وا ًَل َ َّی َٓأ َ ِحب َ ِب ُت أَ ِ ٪أَ ًِِ َٗ ٥ََ ٠وَ ٟ
ُُِٗ ٠ت إنِّٔی َٗ ِس َسأ ُِ ٟت اَ ٨َّ ٟ

رش َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ضا َجزٔظ ٔإلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
رش َة ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َیأ ِ ََ ٩ُ ٣و َی َد ُ
اٖ َو ًَ ِ َ
أَ ِر َبٌْٔ َن بٌُ َٔث ََ ٟضا َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
انباہنمؽرضریسیدینبزر،عویسننبدیبعاہللامعرومیلنباہمشانبابعسرضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچہکر اؽاہللیکرمعابمرکآپیلصاہللہیلعفملسیکفافتےکدؿینتکیھتوت
اوہنںےنرفام اریم اایخؽںیہناھتہکآپیلصاہللہیلعفملسیکوقؾںیم ےس وہےتوہےئیھباینتیسابت مےس وپہدیہوہیگںیم
ےناہکہکںیمےنولوگںےسوپاھچوتاوہنںےنھجمےساالتخػایکاسےئلںیمےندنسپایکہکںیماسےلسلسںیمآپاکوقؽاجؿ
ولںرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل ہنعےنرفام ا ماسحباجےتنوہںںیمےناہک یاہںاوہنںےنرفام ا ماچسیلوک ادروھکاس
فتقآپیلصاہللہیلعفملسوکوعبمثایکایگدنپرہاسؽہکمہمرہمںیمرےہیھبکانمافریھبکوخػےکاسھترےہافررھپآپیلص
اہللہیلعفملسےنرجہتےکدعبدساسؽدمہنیونمرہںیم ماؾرفام ا۔
رافی  :انباہنمؽرضریسیدینبزر،عویسننبدیبعاہللامعرومیلنباہمشانبابعسرضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1604

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ طبابہ ب ٩سوار طٌبہ ،یو٧ص حرضت یو٧ص

یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َیز ٔ َ
دمحمنبراعفابشہبنب اارہبعش،ویسنرضحتویسنےساسدنسےکاسھتسیدینبزر،عیکرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفابشہبنب اارہبعش،ویسنرضحتویسن
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1605

راوی  :نَص بً ٩لی برش بٔ٣ ٩ـ ١خاٟس خذا ً٤ار ٣ولی بىی ہاس ٥حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ َح َّسث َ َ٨ا ًَ َّْ ٤ار َِ ٣ول َی بَىٔی َصا ٔط َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
و َح َّسثَىٔی َن ِ ُ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ ُوف ِّ َی َوص َُو ابِ َُ ٩خ ِٕ ٤ص َو ٔس ِّتْ َن
ًَبَّا ٕ

رصن نب یلع رشب نب لضفم اخدل فذا امعر ومیل ینب اہمس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یک فافت
ھٹسنیپاسؽیکرمعںیموہیئ۔
رافی  :رصننبیلعرشبنبلضفماخدلفذاامعرومیلینباہمسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1606

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٠ً ٩یہ ،حرضت خاٟس

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،انبہیلع،رضحتاخدلےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبہیلع،رضحتاخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکمہمرہمافردمہنیونمرہںیم ماؾیکرضفرتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1607

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٨ولی روح ح٤از ب ٩س٤٠ہ ً٤ار ب ٩ابی ً٤ار حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َّ٤ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
رش َة َس َّ ٨ة َي ِش َ ٍُ ٤اٟؼَّ ِو َت َویَ َزی َّ
اٟـ ِو َئ َس ِب ٍَ ٔسَ ْٔ٨ن َو ََّل یَ َزی َط ِیئّا
أَ َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
رشا
َوثَ ََ ٤
أ ٪سَ ْٔ٨ن یُووَی إَِٔ ٟیطٔ َوأَ َٗ َا ٦بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ًَ ِ ّ

ااحسؼ نب اربامیہ ،یلظنح رفح امحد نب ہملس امعر نب ایب امعر رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ہکم
ہمرہم ںیم دنپرہاسؽ ماؾ ذپری رےہ آپ آفاز ےتنس افر رفینشدےتھکیاست اسؽ کت راہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وکیئ وصرت ہن
دےتھکیافررھپآھٹاسؽکتفیحآےنیگلافرآپیلصاہللہیلعفملسےندساسؽدمہنیونمرہںیم ماؾرفام ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلظنحرفحامحدنبہملسامعرنبایبامعررضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکاامسءابمرکےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاامسءابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1608

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤زو زہْر اسحا ٚسٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حرضت ٣ح٤س ب ٩جیبر رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩لٌ٥

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَب ٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخبَرََ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َسَ ٣ُ ٍَ ٔ٤ح ََّ ٤س بِ َُ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س
َّ
اض ًَل َی ًَ٘ ٔ ٔيی َوأََ٧ا ا ٌَِ ٟاٗ ٔ ُب َوا ٌَِ ٟاٗ ٔ ُب َّأ ٟذی
رش اُ ٨َّ ٟ
رف َوأََ٧ا ا َِ ٟح ٔ ُ
ارش َّأ ٟذی یُ ِح َ ُ
َوأََ٧ا أَ ِح َُ ٤س َوأََ٧ا ا ِ٤َ ٟاؤی أ ٟذی یُ َِ ٤هی ب ٔ َی ا ِلُ ِ ُٜ
َِ ٟی َص َب ٌِ َس ُظ ٔ َ ٧ي ٌّی
زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعفزریہااحسؼایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتدمحمنبرریضاہللاعتٰیلہنعنبمعطم
اےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمدمحموہںافرںیمادمحیھبوہںافرںیمامیحیھبوہںینعیاہلل
ریمیفہجےسرفکوکاٹمےئاگافرںیماحرشوہںبسولوگںوکریمے اپؤںرپعمجایکاجےئاگافرںیماعبقوہںافراعبقفہےہ
ہکسجےکدعبوکیئافریبنںیہن۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعفزریہااحسؼایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتدمحمنبرریضاہللاعتٰیلہنع
نبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاامسءابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1609

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب حرضت ٣ح٤س ب ٩جبْر ب٣ ٩لٌ٥

اب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ

َّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪لٔی أَ ِس َّ ٤
رف َوأََ٧ا
ائ أََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوأََ٧ا أَ ِح َُ ٤س َوأََ٧ا ا ِ٤َ ٟاؤی أ ٟذی َی ُِ ٤حو اہللُ ب ٔ َی ا ِلَ ِ ُٜ
اض ًَل َی َٗ َسم َ َّی َوأََ٧ا ا ٌَِ ٟاٗ ٔ ُب َّأ ٟذی َِ ٟی َص َب ٌِ َس ُظ أَ َح ْس َو َٗ ِس َس َّ٤ا ُظ اہللُ َر ُؤّٓا َرح ّٔامی
رش اُ ٨َّ ٟ
ا َِ ٟح ٔ ُ
ارش َّأ ٟذی یُ ِح َ ُ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب رضحت دمحم نب ریبج نب معطم اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
ریمے تہب ےس انؾ ںیہ ںیم دمحم وہں افر ںیم ادمح وہں افر امیح وہں افر ںیم احرش وہں اہلل بس ولوگں وک ریمے اپؤں رپ عمج
رفامےئاگافرںیماعبقوہںسجےکدعبوکیئیبنںیہنافراہللاعتےلآپیلصاہللہیلعفملساکانؾرؤػافررمیحراھکےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبرضحتدمحمنبریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاامسءابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1610

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابی جسی ً٘یً ١بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی،
ابوس٤ا ٪طٌیب حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا
ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ُط ٌَ ِیبٕ َو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َحسٔیثٔ ًُ َ٘ ِی َٕٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت

َّ
رف
رف َة َوفٔی َحسٔیثٔ ُط ٌَ ِیبٕ ا ِلَ ِ ُٜ
٠ٟٔزُّصِز ٔ ِّی َو َ٣ا ا ٌَِ ٟاٗ ٔ ُب َٗا َ ٢أ ٟذی َِ ٟی َص َب ٌِ َس ُظ ٔ َ ٧ي ٌّی َوفٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َوًُ َ٘ ِی ٕ ١ا ِل ََ َ ٜ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،ایب دجی لیقع دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامسؿ بیعش رضحت
زرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساؿدنسفںےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافرہبعشافررمعمیکدحثیںیمسمعتر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملس ےکاافلظںیہافر لیقعیکرفاتیںیمےہہک ںیمےنرضحتزرہیےسوپاھچہکاعبق ےکایکینعمںیہاوہنںےنرفام ا
سجےکدعبوکیئیبنہنوہافرلیقعےناےنپرفاتیںیمرفکاکظفلاہکےہافربیعشےناینپرفاتیںیمرفکاکظفلاہکےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعش نبثیل ،ایبدجیلیقعدبع نبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم ،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامسؿبیعش
رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاامسءابمرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1611

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،جزیز ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ابی ًبیسہ حرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُش ِِّم َ٨َ ٟا َنٔ َِش ُط أَ ِس َّ ٤
ارش َؤ َ ٧ي ُّی
َٗا َ ٢ک َ َ
ائ َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوأَ ِح َُ ٤س َوا َِ٘ ٤ُ ٟفِّی َوا َِ ٟح ٔ ُ
اَّ ٟت ِوبَ ٔة َؤ َ ٧ي ُّی اَّ ٟز ِح َ٤ةٔ
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رجری ،اشمع ،رمعف نب رمہ ایب دیبعہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہلل ےن مہ ےس اےنپ یئک انؾ ایبؿ رفامےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم دمحم افر ادمح افر یفقم افر احرش یبن اوتلہب افر یبن
ارلتمحوہں۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،اشمع،رمعفنبرمہایبدیبعہرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿمہکانجبیبنیلصاہللہیلعفملسبسےسز ادہاہللاعتیلوکاجنن...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿمہکانجبیبنیلصاہللہیلعفملسبسےسز ادہاہللاعتیلوکاجےننفاےلافراہللےسڈرےنفاےلےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1612

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،اب ٩ؿهی ٣رسو ،ٚسیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َػ ََ ٍَ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ک َٓ َ٘ َاَ ٦خ ٔلی ّبا
اسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َٜأَُ َّ ٧ض ِٔ َ ٥
َکصُو ُظ َو َت َ٨زَّصُوا ًَ ُِ ٨ط ٓ ََب ََِ ٠طُ َذَ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِّ ٣زا َٓت َ َر َّخ َؽ ٓ ٔیطٔ ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
کّ َ٧
َرکصُو ُظ َو َت َ٨زَّصُوا ًَ ِ٨طُ ٓ ََواہللٔ َِلََ٧ا أَ ًُِ ٤َُ ٠ض ِ ٥بٔاہللٔ َوأَ َط ُّسص ُُِ َٟ ٥ط َخ ِظ َی ّة
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢رٔ َجا ٕ ٢بَ َُ َِ ٠ض ًَِ ٥ىِّی أَ ِْ ٣ز َت َز َّخ ِؼ ُت ٓ ٔیطٔ ٓ َ ٔ

ض
زریہنبرحب،رجری،اشمع،انب جیورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرفامیتںیہہکر اؽاہللےناکی
اکؾایکافراسںیمرتصخریھکوتہیابتآپیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبرکاؾںیمےسھچکولوگںکتیچنہپوتاؿولوگںےناےس

اندنسپ اھجمس افراس ےس رپزیہ ایکآپ یلص اہللہیلعفملس وک اس ابت اک ہتپالچ وت رھپ ڑھکے وہےئ افرہبطخدےتی وہےئ رفام ا ایکاحؽ
ےہ اؿولوگں اک ہک نج وک ہی ابت یچنہپ ےہ ہک ںیم ےن اکی اکؾ رکےن یک ااجزت دے دی ےہ افر فہ اےس اندنسپ ھجمس رےہ ںیہ افر
اسےسرپزیہرکرےہںیہاہللیکمسقںیمیہبسےسز ادہاہللاعتیلوکاجاتنوہںافرںیمیہاہللاعتیلےسبسےسز ادہڈرےنفاال
وہں۔

ض
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع،انب جیورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿمہکانجبیبنیلصاہللہیلعفملسبسےسز ادہاہللاعتیلوکاجےننفاےلافراہللےسڈرےنفاےلےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1613

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع حرضت اً٤ع رضی اہلل
راوی  :ابوسٌیس اطخ حٔؽ ابً ٩یاث اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥لی ب ٩حرشٰ ٦
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
رشَ َٗ ٕ ٦اَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا
اث ح و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َجزٔیز ِٕ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ

ا وبدیعس اجش صفح انب ایعث ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشحؾ ٰیسیع نب ویسن ،اشمع رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رجری یک
دنسےکاسھتذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبدیعساجشصفحانبایعثااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشحؾٰیسیعنبویسن،اشمعرضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿمہکانجبیبنیلصاہللہیلعفملسبسےسز ادہاہللاعتیلوکاجےننفاےلافراہللےسڈرےنفاےلےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1614

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع٣ ،ش٣ ٥٠رسو ،ٚسیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ا ٪ا َِ َِ ٟـ ُب فٔی
ض ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ٔب َحًَّی بَ َ
اض ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َٓ ٥َ ٠ـ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَ ِ٣ز ٕ َٓت َ َ٨زَّ َظ ًَ ُِ ٨ط ْ َ ٧

و٤َّ ًَ ٪ا ُر ِّخ َؽ لٔی ٓ ٔیطٔ ٓ ََواہللٔ َِلََ٧ا أَ ًُِ ٤َُ ٠ض ِ ٥بٔاہللٔ َوأَ َط ُّسص ُُِ َٟ ٥ط َخ ِظ َی ّة
َو ِجضٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَٗ َِواَ ٕ ٦ی ِزَُبُ َ
اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،ملسمورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنیسکاکؾ
ےکرکےنےکابرےںیمااجزت اطعرفامیئوتولوگںںیمےسھچکولگاسےسےنچبےگلبجہیابتیبنیلصاہللہیلعفملسکتیچنہپ
وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ ںیمآ ےئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےک رہچہ ادقس رپ ہصغ ےک ارثات امن اں وہ ےئگ رھپ
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااؿولوگںاک ایکاحؽےہہکسجاکؾےکرکےنیکںیمااجزتدیےہافرفہولگاسےسارعاض
رکےتںیہاہللیکمسقںیمبسےسز ادہاہللوکاجاتنوہںافرںیمیہبسےسز ادہاہللاعتیلےسڈراتوہں۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،ملسمورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اؽاہللیکاابتعےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ر اؽاہللیکاابتعےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1615

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،اب ٩طہاب ْعوہ اب ٩زبْر حرضت ًبساہلل ب ٩زبْر رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َحة ٔ
رشا ٔد ا َِّ َ ٟ
ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َح َّسثَطُ أَ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َخ َ
اػ َ ٥اٟزُّبَِْرَ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔ َ
و ٪ب ٔ َضا اِ ٨َّ ٟد ََ٘ َٓ ١ا َ ٢اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َ ِّ
رس ِح ا ِ٤َ ٟا َئ َی ُُّ ٤ز َٓأبََی ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥ا ِخ َت َؼ ُ٤وا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّأًٟی َي ِش ُ٘ َ
ٔب اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٘ا َ ٢یَا
اس ٔ ٙیَا ُزبَِْرُ ث ُ َّ ٥أَ ِر ٔس ِ ١ا ِ٤َ ٟا َئ إلٔ َی َجارٔ َک َٓ َِـ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٠ٟٔ ٥َ ٠زُّبَْ ِر ٔ ِ
اس ٔ ٙث ُ َّ ٥ا ِحب ٔ ِص ا ِ٤َ ٟا َئ َحًَّی
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ ٪ک َ َ
ا ٪ابِ َ٤َّ ًَ ٩ت َٔک َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ُزبَِْرُ ِ
وک ٓ ٔ َامی َط َح َز
وَ ٪حًَّی یُ َح َِّ ٤ُ ٜ
ک ٓ ًََل َو َرب َ
َی ِز ٔج ٍَ إلٔ َی ا َِ ٟح ِسرٔ َٓ َ٘ا َ ٢اٟزُّبَِْرُ َواہللٔ إنِّٔی َِل َ ِح ٔش ُب َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َ٧زََِ ٟت فٔی ذََ ٔ ٟ
ِّک َّلَ یُ ِؤ َٔ ُ٨٣

رح ّجا
بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥ث ُ َََّّ ٥ل َیحٔ ُسوا فٔی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ َ ٥

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،انب اہشب رعفہ انب زریب رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک

ااصنراکاکیآدیم رحہےک اکیرہمے ےکابرے ںیمہک سجےسوجھکرےکدروتخں وک اپیناگلےتںیہر اؽاہلل ےک اسےنمڑگھجا
رکےن اگل ااصنری ےن اہک ہک اپین وک وھچڑ دے اتہک فہ اتہب رےہ رضحت زریب ےن ااکنر رک د ا وت بس ےن ر اؽ اہلل ےک اسےنم اس
ڑگھجے اک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت زریب ےس رفام ا اے زریب وت اےنپ دروتخں وک اپین دے رھپ اپین اےنپ زپفیس یک
رطػوھچڑدےااصنریہصغںیمآایگافرےنہکاگلاےاہللےکر اؽہیزریبوتآپیلصاہللہیلعفملسےکوھپیھپزاداھبیئےھتاہلل
ےکیبنیلصاہلل ہیلعفملسےکرہچہادقساکرگندبؽایگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےزریباےنپدروتخںوکاپیندےرھپ
ي َ ال ُ ْن ِ ُم َؿ
اپین وک رفک ےل اہیں کت ہک اپین دویارفں کت ھڑھ اجےئ رضحت زریب رفامےت ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک ہی آبیفَ َ ال َف َر ّ ِ َ
تْفُس
َد َّئ ُتحّکَِم ف ِئ َسخ َ َببْ َئ ُه ُ
ِ
ه
ت
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ح
َجاسابرےںیمانزؽوہیئےہاہللیکمسقفہومنمںیہنوہ ےتکسبجکتہکفہ
ث ال ِ ُدفا ِفأ مرَح ً ا
ک مَاا َز ْم ّ
ی ُو َ
اےنپڑگھجفںںیمآپیلصاہللہیلعفملسوکمکح میلسہنرکںیلافررھپآپ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشبرعفہانبزریبرضحتدبعاہللنبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1616

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی تحیيی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤اور حرضت سٌیس ب٣ ٩شیب

اب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َ َ ٧ض ِی ُت٨ِ ًَ ٥ِ ُٜطُ
َو َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗ َاَّل ک َ َ

یِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩بَٛ ٥ِ ُٜٔ٠ث ِ َرةُ ََ ٣شائٔٔ٠ض ٔ َِ ٥وا ِخت ًَٔل ُٓ ُض ًَِ ٥ل َی
َک َّأ ٟذ َ
َٓا ِجتَٔ٨بُو ُظ َو َ٣ا أَ َِ ٣زتُ ٥ِ ُٜبٔطٔ َٓآ ٌَُِ٠وا ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ا ِس َت َل ٌِت َُِٓ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا أَصَِ ٠

أَِ٧ب ٔ َیائ ٔض ٔ ِ٥

ت
رحہلمنب ییحی حبئیانب فبہ،ویسنانب اہشبرضحتاوبہملسنب دبعارلنمح افر رضحتدیعسنب ر بیرفامےتںیہہکرضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہہکاوہنںےنر اؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکںیمسجاکؾےس
ںیہمترفاتکوہں ماسےسرکاجؤافرسجاکؾےکرکےناکںیمںیہمتمکحداتیوہںوت م اینپااطتستعےکاطمقباساکؾوکرکف

ویکہکن مےسےلہپفہولگاسفہجےسالہکوہےئہکفہاےنپویبنںےسرثکتےس ااؽافراالتخػرکےتےھت۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی حبئیانبفبہ،ویسنانباہشبرضحتاوبہملسنبدبعارلنمحافررضحتدیعسنبر بی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1617

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ٕ٠ابوس٤٠ہ ٨٣ؼور ب ٩س٤٠ہ خزاعی ٟیث ،یزیس ب ٩ہاز حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

یس بِ ٔ٩
ور بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ُِ ٟدزَاعٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوص َُو َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َس َو ّ
ائ
ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
دمحمنبادمحنبایبفلخاوبہملسوصنمرنبہملسزخایعثیل،سیدینباہدرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت
ذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخاوبہملسوصنمرنبہملسزخایعثیل،سیدینباہدرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1618

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ابْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابوػاٟح ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ٗتیبہ ب٩
سٌیسِْ٣ ،رہ حزامی اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪ابوز٧از اْعد ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ًبیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ٣ ،ح٤س ب٩

زیاز ابوہزیز ٣ح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیاز اب

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٪
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

زٔ َیاز ٕ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠ث ُ َّ٥
َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َُرونٔی َ٣ا َت َز ُِ ٛتَ ٥ِ ُٜوفٔی َحسٔیثٔ َص َّ٤ا٣َ ٕ ٦ا تُز ٔ ِٛت َُِٓ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا َصَ ٠
َک َ ٩ِ ٣ک َ َ
ََکوا ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ذ َُ

اوبرکبنبایبہبیش ،اوبرکبیاوباعمفہیانبریمن،ایباشمع،اوباصحلاوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعہبیتقنبدیعس،ریغمہزحایمانبایب
رمع ایفسؿ ،اوبزاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش ،دمحم نب ز اد اوبرہریہ دمحم نب دمحم نب ز اد اوبرہریہ،
ریض اہلل اعت ٰیل ہنع دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ بس دنسفں ےک اسھت رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکسجاکؾوکںیموھچڑدف میھباسوکوھچڑ
کئ
دفافرامہؾیکرفاتیںیمرت ماکظفلےہبلطمہیہکسجاعمہلمںیمںیہمتوھچڑد ااجےئرھپآےگرفاتیرفاتیںیمزرہیک 
دیعسافراوبہملسک اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتییکرطحذرکایکایگےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن ،ایب اشمع ،اوباصحل اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ
زحایمانبایبرمعایفسؿ،اوبزاندارعجاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعدیبعاہللنباعمذایبہبعش،دمحمنبز اداوبرہریدمحمنبدمحمنبز اد
اب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1619

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابزہی ٥ب ٩سٌس اب ٩طہاب حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ًِوَ َ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن فٔی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ُج ِز ّ٣ا ََ ٩ِ ٣سأ َ ََ ٩ِ ًَ ٢ط ِی ٕئ  ٥َِ ٟیُ ََح ًََِّ ٦ل َی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ٓ ُ ِّ
ََح ََِ ٠ًَ ٦یض ٔ ِ٩ِ ٣ٔ ٥
أَ ِج ِٔ ٣َ ١شأ َ َٟتٔطٔ
ییحی نب ییحی ،اربمیہ نب دعس انب اہشب رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا املسمؿ ںیم ےس بس ڑبا رجؾ اس املسمؿ اک ےہ ہک سج ےن یسک زیچ ےک ابرے ںیم وپاھچ
املسمؿرپرحاؾںیہنیھتنکیلاؿےک ااؽرکےنیکفہجےساؿرپفہزیچرحاؾرکدییئگ۔

رافی  :ییحینبییحی،اربمیہنبدعسانباہشبرضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1620

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی٣ ،ح٤س بً ٩باز سٔیا ،٪حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِح َٔ ُو ُط َ٤َ ٛا أَ ِحٔ َُى بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔی ٥اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح ِِّ ُ ٓ ٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِوَ ُ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن فٔی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ُج ِز ّ٣ا ََ ٩ِ ٣سأ َ َ ٩ِ ًَ ٢أَ ِ٣ز ٕ ٥َِ ٟیُ َ َّ
ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ١
ََح ًََ ٦ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َِ ٣شأ َ َٟتٔطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دمحم نب ابعد ایفسؿ ،رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس
رفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااملسمونںںیمبسےسڑبارجؾاس املسمؿاکےہ
ہک سج ےن یسک ا ےس اکؾ ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وج رحاؾ ںیہن اھت وت رھپ فہ اکؾ اس املسمؿ ےک  ااؽرکےن یک فہج ےس ولوگں رپ
رحاؾرکد اایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمعایفسؿنبہنییع،زرہی،دمحمنبابعدایفسؿ،رضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1621

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َ ِ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َر ُج َْ ١سأ َ ََ ٩ِ ًَ ٢ط ِی ٕئ َو َن َّ
ْق ًَ ِ٨طُ َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص ًَا ٔ٣زُ بِ ُ٩
َ

َس ٌِ ٕس أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤س ٌِ ّسا
رحہلمنبییحیانب فبہ ،ویسندبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنس ےکاسھترفاتیلقن
یک یئگ ےہ نکیل رمعم یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئہ ںیہ ہک اکی آدیم ےن یسک زیچ ےک ابرے ںیم وپاھچ افر اس ےک ابرے ںیم ومش
س
اگیفیکافرویسنےناےنپرفاتیںیماعرمنب َشعْ ٍد َأ َّب ُةےس َ م ِ َع َشعْ ًداےکاافلظذرکےئکںیہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسندبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1622

٣وسی ب ٩ا٧ص،
راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یًل٣ ٪ح٤س بٗ ٩سا٣ہ س٤٠ہ یحٌی ب٣ ٩ح٤س ٟوٟوی ٣ح٤وز نرض ب ٩ط٤ی ١نرض طٌبہٰ ،
حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َِم َو َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ ُّی َوأَ ُِ ٟٔ
َاه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َٗا َِ ٣َ ٢ح ُ٤و ْز
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ًَل ََ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
وسی بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
رض أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ْع َؿ ِت ًَل َ َّی ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر َٓ ٥َِ ٠أَ َر کَا َِ ٟی ِو ٔ ٦فٔی
بَ ََ َّ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِػ َحابٔطٔ َط ِی ْئ َٓ َد َل َب َٓ َ٘ا َٔ ُ ٢
ا َِ ٟدْ ِر ٔ َو َّ ِّ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ـ ٔحِٜت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥یًل َوََ ٟبِ َٜیت َُِٛ ٥ثْٔ ّرا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَتَی ًَل َی أَ ِػ َح ٔ
اٟرش َوَِ ٟو َت ٌَِ ٤َُ ٠
ْن َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ا٤َ ًُ ٦زُ َٓ َ٘ا ََ ٢رؿٔی َ٨ا بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َ٧ب ٔ ًّیا
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ْ ٦أَ َط ُّس ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َََّ ُ ٢ل ِوا ُرؤ َُس ُض َِ ٥و َُ ٟض َِ ٥خْ ٔ ٨
ی ٩آ َُ٨٣وا َّلَ َت ِشأَُٟوا ًَ ِ ٩أَ ِط َیا َئ إ ٔ ِ ٪تُ ِب َس َل٥ِ ُٜ
َ٘ َٓ ١ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَبٔی َٗا َ ٢أَبُو َک ُٓ ًَل ْ٨َ َٓ ٪زََِ ٟت یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ا ٦ذَا َک اَّ ٟز ُج ُ
َت ُش ِؤ ُ٥ِ ٛ
ومحمد نب الیغؿ دمحم نب دقاہم ہملس ییحی نب دمحم ولولی ومحمد رضن نب ،لیم رضن ہبعش ،ومٰیس نب اسن ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللوکاےنپاحصہبرکاؾیکرطػےسوکیئابتیچنہپوتآپیلصاہللہیلعفملسےنہبطخاراشدرفام اافر
اسںیمرفام اہکریمےاسےنمتنجافردفزخوک شیپایکایگوتںیمےنآجےکدؿیکرطحوکیئریخافروکیئرشیھبکںیہندیھکیافر
ارگ میھباجؿےتیلوجںیماجاتنوہںوت مولگمکےتسنہافرتہبز ادہرفےترافیرضحتاسنرفامےتںیہہکر اؽاہللےکاحصہبرپ
اس دؿ ےسز ادہ تخسدؿ وکیئ ںیہنآ ارافی ےتہکںیہ ہکاؿ بس ےناےنپ رسفں وک اکھجایل افراؿ رپرگہی اطریوہایگرافی ےتہک

ںیہہکرھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعڑھکےوہےئافرفہےنہکےگلمہاہللےکربوہےنرپافرامالؾےکدنیوہےنرپافردمحم
ےک یبن وہےن رپ رایض ںیہ رھپاس ےک دعبفیہآدیم ڑھکا وہا افر ےنہک اگلہک ریمے ابپ وکؿ ےھتآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
ُ لَُک
ب َُ
(ي َأ ُّ َيا َّ ِ
ُک)اےاامیؿفاول مایسیزیچفں
نَْ ُلانَعْ َأ ْ َ ا
آما َ ال َ ْ ا
ریتاابپالفںاھتوتہیآتیرکہمیانزؽوہیئ َ ا
تُ ْ
شئَ ِإ ْؿ ْ َ
ت ْم َ ُ ْ
ال َ
ےکابرےںیمہنوپاھچرکفہکارگفہاظرہوہاجںیئوت موکربیولعمؾوہےن ںیگ۔
رافی  :ومحمد نب الیغؿ دمحم نب دقاہم ہملس ییحی نب دمحم ولولی ومحمد رضن نب ،لیم رضن ہبعش ،ومٰیس نب اسن ،رضحت اسن نب امکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
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٣وسی ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،ب ٩ربعی ٗیسی روح بً ٩بازہ ،طٌبہٰ ،

وسی بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٔبِ ٔ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل َت ِشأَُٟوا ًَ ِ٩
أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبٔی َٗا َ ٢أَبُو َک ُٓ ًَل َْ ٪وَ٧زََِ ٟت یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ

أَ ِط َیا َئ إ ٔ ِ ٪تُ ِب َس َلَ ٥ِ ُٜت ُش ِؤ َُ ٥ِ ٛت ََ ٤اِ ٦اْلیَةٔ

دمحمنبرمعم،نبریعبیسیقرفحنبابعدہ،ہبعش،ومٰیسنب اسن،رضحت اسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیآدیم
ےنرع ضایکاےاہللےکر اؽریماابپوکؿاھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریتاابپالفںآدیماھتافرہیآتیرکہمیانزؽ
ُ لَُک
ب َُ
ي َّ ِ
ُک) اے اامیؿ فاول  م ایسی زیچفں ےک ابرے ںیم ہن وپاھچ رکف ہک ارگ فہ
نَْ ُلا نَعْ َأ ْ َ ا
آما َ ال َ ْ ا
(ي َأ ُّ َ ا
وہیئ َ ا
تُ ْ
شئَ ِإ ْؿ ْ َ
ت ْم َ ُ ْ
ال َ
اظرہوہاجںیئوت موکربیولعمؾوہےن ںیگ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،نبریعبیسیقرفحنبابعدہ،ہبعش،ومٰیسنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ب ٩رح٠٣ہ ب٤ً ٩زا ٪اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩

٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رح ََ ٠َ ٣ة بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ٩
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠خ َد ح ْٔ َن َزاُ َِت َّ
ٔط َض ٕ
اٟو ِضز ٔ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََؼلَّی َُ ٟض َِ ٥ػ ًَل َة ُّ
َ

َّ
َک َّ
ََک أَ َِّ َٗ ٪بََ ٠ضا أ ُ ُّ ٣ورا ً ٔوَ ا ّ٣ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ َِ ٪ي ِشأ َ َٟىٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ
اٟشا ًَ َة َوذ َ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا َسَ َٗ ٥َ ٠اًَ ٦ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ ٓ ََذ َ َ
اض
ََِٓ ٠ی ِشأ َ ِٟىٔی ًَ ُِ ٨ط ٓ ََواہللٔ َّلَ َت ِشأَُٟوَ٧ىٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ إ ٔ ََّّل أَ ِخبَرِتُ ٥ِ ُٜبٔطٔ َ٣ا ُز ُِ ٣ت فٔی ََ٘ ٣امٔی َص َذا َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓأ َ ِٛث َ َر اُ ٨َّ ٟ
ک َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِٛث َ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢سُ٠ونٔی
ا ِٟبُکَا َئ ح ْٔ َن َسٌُ ٔ٤وا ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ َاِ ًَ ٦ب ُس اہللٔ بِ ُُ ٩ح َذا َٓ َة َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَبٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو َک ُح َذا َٓ ُة َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛث َ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠

أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢سُ٠ونٔی بَ َز َک ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا ََ ٢رؿٔی َ٨ا بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ًَل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َر ُس ّوَّل َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْع َؿ ِت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِول َی َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِ َ٘ ٟس ُ ٔ
ق َص َذا ا َِ ٟحائ ٔٔم َٓ ٥َِ ٠أَ َر کَا َِ ٟی ِؤ ٦فٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ َو َّ ِّ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
اٟرش َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ْع ٔ
ًَل َ َّی ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر آنّٔٔا فٔی ُ ِ

و٪
اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أ ُ ُِّ ًَ ٦ب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َذا َٓ َة ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َذا َٓ َة َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت بٔابِ ُّٕ َٗ ٩م أَ ًَ ََّ ٨ِ ٣ٔ ٙ
ک أَأَ َٔ ٨ِ ٣ت أَ َِ ٪تَ ُٜ
ض َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩حُ َذا َٓ َة َواہللٔ
أ ُ َُّ ٣
ک َٗ ِس َٗ َارٓ َِت َب ٌِ َف َ٣ا ُت َ٘ار ُٖٔ ن َٔشا ُئ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓ َتٔ َِـ َح َضا ًَل َی أَ ًِْ ُ ٔن ا٨َّ ٟا ٔ

َِ ٟو أَ َِ ٟح َ٘ىٔی بٔ ٌَ ِب ٕس أَ ِس َو َز َٔ ٠َ ٟح ِ٘ ُت ُط

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نبرمعاؿ انبفبہ ،ویسن انباہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع نب امکلریض اہلل اعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع فملس ارجڈےک ےےکدعبےلکنافرآپےناحصہبوکرہظیکامنززپاھیئرھپبجمالؾریھپا
وت آپ یلصاہلل ہیلع فملسربنم رپڑھکےوہےئ افر  ماتماک ذرکرفام ا افر آپ یلصاہلل ہیلع فملس ےنرفام ا ماتم ےس تہے تہب یس
ڑبیڑبیابںیتاظرہوہں یگ رھپآپ یلصاہللہیلع فملس ےنرفام اوجآدیمھجم ےس یسکزیچ ےکابرےںیم وپ انھاچاتہ ےہفہ ھجمےس
وپھچ ےل اہللیک مسق  م ھجم ےس سجزیچ ےک ابرے ںیم وپوھچ ےگ وت ںیم  م وکاس ےک ابرے ںیم ربخ دے دفں اگ بجکت ہک ںیم
اینپاسہگجرپوہںرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکسجفتقاوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکہی
ابت  ین وت تہب ےس ولوگں ےن رفان رشفع رک د ا افر ر اؽ اہلل ےن رفامان رشفع رک د ا ہک ھجم ےس وپوھچ رضحت دبعاہلل نب ذحاہف
ڑھکےوہےئافراوہنںےنرعضایکاےاہللےکر اؽریماابپوکؿاھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکریتاابپذحہفی اھت
ر اؽ اہلل ےن رھپ رفامان رشفع رک د ا ہک  م ولگ ھجم ےس وپوھچ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ونٹھگں ےک لب رگ زپے افر

رعضایکمہاہللےکربوہےنرپافرامالؾےکدنیوہےنرپافردمحمیلصاہللہیلعفملسےکیبنوہےنرپرایضںیہرافیےتہکںیہہک
سج فتق رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی اہک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اخومش وہ ےئگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام اآتفرقبیےہافرمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمںیمدمحمیلصاہللہیلعفملسیکاجؿےہافراسدویار ےکوکےن
ںیمریمےاسےنمتنج افردفزخوکشیپ ایکایگ وتںیم ےنآجےکدؿیکرطح یکوکیئ الھبیئافرربایئیھبک ںیہن دیھکیانباہشب
ےتہکںیہہکےھجمدبعاہللنبدبعاہللنبہبتعےنربخدیےہفہےتہکںیہہکدبعاہللنبذحاہفیکامںےناؿےساہکہکںیمےنریتے
اسیج انرفامؿاٹیبوکیئںیہن داھکیہکےھجتاسابتاکڈر ںیہنےہہکریتیامں ےن یھبفہانگہ ایکوہاگہک وجزامہناجتیلہیکتورںیت ایک
رکیتںیھترھپوتاینپامںوکولوگںیکآوھکنںےکاسےنمر اارکےرضحتدبعاہللنبذحاہفےنہکےگلہکارگریمارہتشاکییشبح
الغؾےسیھبالم ااجاتوتںیماسےسلماجات۔
رافی  :رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ انب فبہ ،ویسن انباہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل ب ٩اًبساٟزح ٩٤زارمی ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َحسٔیثٔ ًُب َ ِی ٔس اہللٔ َُ ٌَ ٣ط َُْ ِ َر
أَ َُّ ٪ط ٌَ ِی ّبا َٗا َ ٩ِ ًَ ٢اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ َّ ٪أُِ ًَ َّ٦ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ُح َذا َٓ َة َٗاَِ ٟت بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص
دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعاہلل نب ادبعارلنمح داریم اوبامیؿ بیعش زرہی ،رضحت اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی
دحثیویسنیکرفاتییکرطحلقنیکےہافربیعشیکرفاتیںیمےہہکرضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکےھجمدیبع
اہللنبدبعاہللنبہبتعےنربخدیفہ ےتہکںیہہکالہملع ںیمےسیسکآدیمےن ھجم ےسایبؿایکہکرضحتدبعاہللنبذحہفیریض
اہللاعتٰیلہنعیکامںےناؿےساہک۔

رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہللنبادبعارلنمحداریماوبامیؿبیعشزرہی،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1626

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤از ًبساَّلًلی سٌیس بٗ ٩تازہ ،حرضت ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اض َسأَُٟوا ٔ َ ٧ي َّی
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ا ٌِِ ٤َ ٟىٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َ
َّ
َات یَ ِوََ ٓ ٕ ٦ؼٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َر َٓ َ٘ا ََ ٢سُ٠ونٔی ََّل َت ِشأَُٟونٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ إ ٔ ََّّل
َرخ َد ذ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًی أَ ِحٔ َِو ُظ بٔا ِِ ٤َ ٟشأ َٔ ٟة ٓ َ َ

رض َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ َِ ٟتٔ ُٔت َیٔ٤ی ّ٨ا
بَ َّی ُِ ٨ت ُط َل٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ ُٜا َس ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
ک ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦أَ َر ُّ٣وا َو َرصٔبُوا أَ َِ ٪یَ ُٜ
و ٪بَْ ِ َن َی َس ِی أَ ِ٣ز ٕ َٗ ِس َح َ َ
ا ٪یُ ًَلوَی َٓ ُی ِسع َی ِ َِْ ٔ ٟر ٔأَبٔیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ
َو ٔط َّ ٤اَّل َٓإٔذَا ک ُ َُّ ١ر ُج َّٕ ١لَ ٌّٖ َرأِ َس ُط فٔی ثَ ِوبٔطٔ َی ِبکٔی َٓأ َ ِنظَ أ َ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ک َ َ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢رؿٔی َ٨ا بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ًَل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س
َ ٩ِ ٣أَبٔی َٗا َ ٢أَبُو َک ُح َذا َٓ ُة ث ُ َّ ٥أَ ِنظَ أ َ ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ئ ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠أَ َر کَا َِ ٟی ِوُّ َٗ ٔ ٦م فٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ َو َّ ِّ
اٟرش إنِّٔی ُػو َِّر ِت
َر ُس ّوَّل ًَائ ّٔذا بٔاہللٔ ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ

وَ ٪ص َذا ا َِ ٟحائ ٔٔم
رفأَیِ ُت ُض َ٤ا زُ َ
لٔی ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر َ َ

ویفسنبامحددبعاالیلع دیعسنباتقدہ،رضحتنب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکھچکولوگںےناہللےک یبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسوپ انھرشفع رکد ااہیںکتہکولوگںےنآپیلصاہللہیلعفملسوکگنترکد اوتاکیدؿآپیلصاہللہیلعفملسابرہ
رشتفی اےئل افر ربنم رپ ھڑھ رک رفام ا ہک  م ولگ ھجم ےس وپوھچ افر سج زیچ ےک ابرے ںیم وپوھچ ےگ ںیم ںیہمت اتب دفں اگ بج
ولوگں ےن ہی انس وتفہ اخومش وہ ےئگ افر اس ابت ےسڈرےنےگلہک ںیہک وکیئ ابت وت شیپآےنفایل ںیہن ےہ رضحت اسن رفامےت
ںیہ ہک ںیم ےن داںیئ ابںیئ داھکی وت رہ آدیم اانپ ہنم اےنپ ڑپکے ںیم ےٹیپل رف راہ اھت ابالآرخ دجسم ےک اکی آدیم ہک سج ےس ولگ
ڑگھجےت ےھت ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ریما ابپ وکؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتا ابپ ذحہفی
ےہرھپرضحترمعےنتمہرکےکرعضایکمہاہللےکربوہےنرپامالؾےکدنیوہےنرپافردمحمیلصاہللہیلعفملسےکر اؽ
وہےنرپرایضںیہ ماؾربےونتفںےساہللاعتیلیکانپہاچےتہںیہرھپر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسےنرفام اںیمےنآجےکدؿیک
رطح یک الھبیئ افر ربایئ یھبک ںیہن دیھکی ویکہکن تنج افر دفزخ وک ریمے اسےنم ال ا ایگ افر ںیم ےن اس دویار ےک وکےن ںیم اؿ
دفونںوکداھکیےہ۔

رافی  :ویفسنبامحددبعاالیلعدیعسنباتقدہ،رضحتنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1627

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،خاٟس ب ٩حارث٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩ابی ًسی ہظاً ٦اػ ،٥ب ٩نرض ٌ٣ت٤ز

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی
اػ ُ ٥بِ ُ ٩اَّ ٔ ِ ٨َّ ٟ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗ َاَّل َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ
ًَس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
رض اٟت ِی ٔ ُّ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ

ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،دمحمنباشبر،دمحمنبایبدعیاشہؾاعمص،نبرضن رمتعماؿدنسفںےکاسھترضحتاسنریض
اہللاعتٰیلہنعےسیہیفاہعقلقنیکایگےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،دمحمنباشبر،دمحمنبایبدعیاشہؾاعمص،نبرضنرمتعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ریغبرضفرتےکرثکتےس ااؽرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1628

راوی ً :بساہلل ب ٩بزاء ،اطٌزی ٣ح٤س بًً ٩لء ،ہ٤سانی ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ض َسُ٠ونٔی ًَ َّٔ ٥طئِت ُِ٥
وسی َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِط َیا َئ َ ٔ
ٔب ث ُ ََّٗ ٥ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
َُ ٣
َکصَ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا أ ُ ِٛث ٔ َر ًََِ ٠یطٔ َُـ َ

آَخ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَبٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَب ُ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣َ ١أَبٔی َٗا َ ٢أَب ُ َ
وک َساِ ٣َ ٥ْ ٔ ٟول َی َط ِی َب َة َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ًُ َ٤زُ
وک حُ َذا َٓ ُة َٓ َ٘ َاُ َ ٦
َکیِبٕ َٗا َ٢
َ٣ا فٔی َو ِجطٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ َِ ٟـ ٔب َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َ٧ت ُ
ُوب إلٔ َی اہللٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی ُ َ
وک َساِ ٣َ ٥ْ ٔ ٟول َی َط ِی َب َة
َ ٩ِ ٣أَبٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَب ُ َ
دبع اہلل نب رباء ،ارعشی دمحم نب العء ،ہاین اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ےسولوگںےنھچکایسیزیچفںےکابرےںیموپاھچہکوجآپیلصاہللہیلعفملسوکانوگارولعمؾوہںیئوتبجولوگںےنابرابرایسی
زیچفں ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ ںیم آ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ولوگںےسرفام اوجاچوہںھجمےسوپھچولاکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽریماابپوکؿےہآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ریتا ابپ ذحہفی ےہ رھپ اکی دفرسا آدیم ڑھکا وہا افراس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریما ابپ وکؿ ےہ آپ ےن رفام ا
اسملومیلہبیشرھپرضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرہچہ ادقسرپہصغےکارثات دےھکیوترعض
ایکاےاہللےکر اؽمہاہللاعتیلیکرطػوتہجرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبرباء،ارعشیدمحمنبالعء،ہایناوبااسہمربدیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکر اؽاہللرشتعیاکوجمکحیھبرفامںیئاسرپلمعرکانفابج...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اس ابتےک ایبؿںیمہک ر اؽ اہللرشتعیاکوجمکحیھب رفامںیئ اس رپلمعرکانفابجےہافردوینںتشیعمےک ابرےںیموجوشمرہ  اوج ابتاینپراےئ ےس رفامںیئ
اسرپلمعرکےنںیماایتخرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1629

٣وسی ب ٩ك٠حہ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ث٘فی ابوکا ١٣جحسر ٗتیبہ ابوًوا٧ہ ،س٤اک حرضت ٰ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟث َ٘ف ٔی َوأَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َو َص َذا َحس ُ
ٔیث ُٗت َ ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة
َ
ُّ
ض اِ ٨َّ ٟد ٔ١
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِوًَ ٕ ٦ل َی ُر ُؤ ٔ
ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٣ُ ٩

ئ َٓ َ٘اُٟوا یُ َُ ِّ٘ ٠حوُ َ ٧ط َی ِح ٌََّ َ ُ٠
َک فٔی اِلِ ُِ٧ثَی ٓ ََی َِ٘ ٠حُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ُه ُّ٩
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َي ِؼ ََ ٍُ ٨ص ُؤ ََّل ٔ
و ٪اٟذ َ َ
ک
اَ ٪ی ُِ ٌُ َٔ ٨ض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
ک َٓت َ َر ُٛو ُظ َٓأ ُ ِخب ٔ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َط ِیئّا َٗا ََٓ ٢أ ُ ِخبٔرُوا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ُي ِِىٔی ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ

َٓ َِ ٠ی ِؼ ٌَُ ٨و ُظ َٓإٔنِّی إٔ٤َ َّ ٧ا هَ َُ ٨ِ ٨ت هَ ًّ٨ا ٓ ًََل تُ َؤاخ ُٔذونٔی ب ٔ َّ
اٟو َِّ ٩و َل ٩ِٔ ٜإٔذَا َح َّسث ِ ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاہللٔ َط ِی ّئا َٓد ُُذوا بٔطٔ َٓإٔنِّی  ٩َِ ٟأَ ِٔ ٛذ َب ًَل َی
اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ہبیتقنبدیعس،یفقثاوباکلمخحدرہبیتقاوبتواہن،امسکرضحتومٰیس نبہحلطاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہک ںیم
ےن ر اؽ اہلل ےک اسھت ھچک ولوگں ےک اپس ےس زگرا وج ہک وجھکر ےک دروتخں ےک اپس ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی

ولگایکرکرےہںیہاحصہبرکاؾےنرعضایکہیولگملقاگلےتںیہینعیرنوکامدہےکاسھتالمےتںیہوتفہلھپداروہاجاتےہر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریمےایخؽںیماسزیچںیمھچکافدئہںیہنرافیےتہکںیہہکبجاسابتیکربخاؿولوگںوکوہیئ
وتاوہنںےناسرطحرکانوھچڑد ار اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکاسابرےںیم ربخدییئگوت آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگ
ہی اکؾ اؿ وکعفنداتی ےہ وتفہ ولگ ہی اکؾ رکںی ویکہکن ریمے ایخؽ رپ  م ےھجم ہنڑکپف نکیل بج ںیم  م وک اہلل اعتیلیکرطػ ےس وکیئ
مکحایبؿرکفںوت ماسرپلمعرکفویکہکنںیماہللاعتیلرپوھجڑوبےنلفاالںیہنوہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،یفقثاوباکلمخحدرہبیتقاوبتواہن،امسکرضحتومٰیسنبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اس ابتےک ایبؿںیمہک ر اؽ اہللرشتعیاکوجمکحیھب رفامںیئ اس رپلمعرکانفابجےہافردوینںتشیعمےک ابرےںیموجوشمرہ  اوج ابتاینپراےئ ےس رفامںیئ
اسرپلمعرکےنںیماایتخرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1630

راوی ً :بساہلل ب ٩رومی ی٤امی ًباض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بری اح٤س ب ٩جٌرف نرض ب٣ ٩ح٤س ًرک٣ہ اب٤ً ٩ار ابو٧حاشی
حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

رض بِ ُ٩
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ا ِٔ ٔ ٌِ ٤َ ٟ
اٟزوم ٔ ِّی ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َو ًَب ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُُّ ٩
ْق ُّی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ٔرک َُ ٣ة َوص َُو ابِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َح َّسثَىٔی َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢س َٔٔ َ ٧ ٦ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
َُ ٣ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
وَٗ ٪اُٟوا ُ٨َّ ٛا َن ِؼ َُ ٌُ ٨ط َٗا ََِ ٟ ٥ِ ُٜ٠َّ ٌََ ٟ ٢و ٥َِ ٟ
و ٪اِ ٨َّ ٟد ََ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا َت ِؼ ََ ٌُ ٨
و ٪یُ َُ ِّ٘ ٠ح َ
و ٪اِ ٨َّ ٟد ََ ١ي ُ٘وَ ُٟ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوص َُِ ٥یأِبُزُ َ
رش إ ٔذَا أَ َِ ٣زتُ ٥ِ ُٜبٔظَ ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣زٔی٥ِ ُٜٔ٨
َکوا ذََ ٔ ٟ
َتٔ ٌَِ ُ٠وا ک َ َ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
اَ ٪خْ ِ ّرا َٓت َ َر ُٛو ُظ َٓ َََ ٔ٨ـ ِت أَ ِو َٓ ََ َ٘ ٨ؼ ِت َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ُ

ْق ُّی َٓ َََ ٔ٨ـ ِت َوَ ٥َِ ٟي ُظ َّ
َٓد ُُذوا بٔطٔ َوإٔذَا أَ َِ ٣زتُ ٥ِ ُٜبٔظَ ِی ٕئ َٔ ٩ِ ٣رأ ِ ٕ
ک
رش َٗا َٔ ِ ً ٢
ٔرک َُ ٣ة أَ ِو ِ َ ٧ح َو َص َذا َٗا َ ٢ا ِٔ ٔ ٌِ ٤َ ٟ
ی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ

دبع اہلل نب رفیم امییم ابعس نب دبعامیظعل ةنعی ادمح نبرفعج رضن نب دمحم رکعہم انب امعر اوباجنیش رضحت راعف نبدخجی رفامےت
ںیہہکہکاہللےکیبنیلص اہللہیلعفملسبجدمہنیونمرہرشتفیالےئوتفہولگوجھکرفںوکملقاگلرےہےھتینعیوجھکرفںوکاگنھب
رک رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ولگ ایک رک رےہ وہ اوہنں ےن اہک مہ ولگ ایس رطح رکےت ےلچ آےئ ںیہ آپ
یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام اارگ  ماس رطح ہن رکف وت اشدی اہمترے ےئل ہیرتہب وہ اوہنںےناسرطح رکان وھچڑ د ا وت وجھکرںیمک وہ
ںیئگاحصہبرکاؾےناسآپیلصاہللہیلعفملسےکابرےںیمےسذرکیکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیماکیااسنںوہں

بج ںیم ںیہمت وکیئ دنی یک ابت اک مکح دفں وت  م اس وک اانپ ول افر بج ںیم اینپ راےئ ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم اتبؤں وت ںیم یھب
اکیااسنؿیہوہںرضحترکعہمےتہکںیہہک اایسرطحھچکافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا۔
رافی  :دبعاہللنبرفیمامییمابعسنبدبعامیظعلةنعیادمحنبرفعجرضننبدمحمرکعہمانبامعراوباجنیشرضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اس ابتےک ایبؿںیمہک ر اؽ اہللرشتعیاکوجمکحیھب رفامںیئ اس رپلمعرکانفابجےہافردوینںتشیعمےک ابرےںیموجوشمرہ  اوج ابتاینپراےئ ےس رفامںیئ
اسرپلمعرکےنںیماایتخرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1631

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس اسوز ب٤ً ٩ار ابوبرک اسوز بً ٩ا٣ز ح٤از ب ٩س٤٠ہ ہظا ٦بْ ٩عوہ حرضت ا٧ص رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو ًَ ِ ٩ث َاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ بٔ َ٘ ِوٕ ٦
بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

یؼا ٓ َََّ ٤ز بٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٣َ ٢ا ِ ٨َ ٔ ٟدَٗ ٥ِ ُٜٔ٠اُٟوا ُٗ َِ ٠ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢أَْمُتْن أَ ًِ َ٥ُ ٠
یُ َُ ِّ٘ ٠ح َ
َرخ َد ٔط ّ
وَ٘ َٓ ٪ا ََِ ٟ ٢و َ ٥َِ ٟتٔ ٌَُِ٠وا ََ ٟؼُ٠حَ َٗا ََ َ ٓ ٢
بٔأ َ ِ٣ز ٔزَُ ِ ٧یا ُ٥ِ ٛ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقا ادنبامعراوبرکبا ادنباعرمامحدنبہملساشہؾنبرعفہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی

ےہہکیبنیلصاہللہیلعفملساکیامجتعےکاپسےسزگرےوجہکملقاگلرےہےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگ ماس
رطح رکف وت رتہب وہاگ وت وجھکر رخاب آیئ رافی ےتہک ںیہ ہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رھپ اس رطػ ےس زگرے وت آپ ےن رفام ا
اہمترے دروتخں وک ایک وہا اؿ ولوگں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےس ا ےس رفام ا اھت آپ ےن رفام ا  م ولگ اےنپ دوینی
اعمالمتوکریمےةسن ز ادہرتہباجےتنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقا ادنبامعراوبرکبا ادنباعرمامحدنبہملساشہؾنبرعفہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1632

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س فٔی َی ٔسظ ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ََ ٟیأِتْٔ َ َّن ًَل َی أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛیَ ِو َْ ٦و ََّل َی َزانٔی ث ُ ََِّ ٥لَ َِ ٪ی َزانٔی أَ َح ُّب إَِٔ ٟیطٔ َ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ َُ ٌَ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا ٌِِ ٤َ ٟى َی ٓ ٔیطٔ ً ٔ ِ٨سٔی َِلَ ِ٪
َخ
َی َزانٔی َُ ٌَ ٣ض ِ ٥أَ َح ُّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ َوص َُو ً ٔ ِ٨سٔی َُّ َ٘ ٣س َْ ٦و َُ ٣ؤ َّ ْ

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفام ا مسق ےہاس ذاتیک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہللہیلعفملس یک اجؿ ےہ  م رپ اکیدؿ آےئ اگہک  م ولگ ےھجمدھکی ںیہن وکس
ےگافراہمترےےئلےھجمدانھکیںیہمتالہفایعؽافرامؽفدفتلےسز ادہدنسپدیہوہاگ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1633

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابا س٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ َّ ٪أَبَا َس ََ ٤َ ٠ة بِ َِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
ض بٔابِ ٔ٣َ ٩زِیَ َ ٥اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ُئ أَ ِو ََّلزُ ًَ ًَّل ٕ
ت َوَِ ٟی َص بَ ِیىٔی
ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أَ ِول َی ا٨َّ ٟا ٔ

َوبَ ِی َُ ٨ط ٔ َ ٧ي ٌّی
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب ااب ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپرفامےتںیہہکںیمولوگںںیمےسبسےسز ادہرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکرقبیوہں
افراایبنءرکاؾہیلعاالسلؾبسالعیتاھبویئںیکرطحںیہافرریمےافررضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکدرایمؿوکیئیبنںیہنےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباابہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1634

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوزاؤز ً٤ز ب ٩سٌس سٔیا ،٪ابی ز٧از اْعد ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ٔیسی اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ُئ أَبِ َ٨ا ُئ ًَ ًَّل ٕ
ت َوَِ ٟی َص بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ ِول َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض بٌٔ َ
ً َٔیسی ٔ َ ٧ي ٌّی
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبداؤد رمع نب دعس ایفسؿ ،ایب زاند ارعج اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکںیمولوگںںیمبسےسز ادہرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکرقبیوہںافر
 ماؾاایبنءرکؾہیلعاالسلؾالعیتاھبیئںیہافرریمےافررضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکدرایمؿوکیئیبنںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبداؤدرمعنبدعسایفسؿ،ایبزاندارعجاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1635

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ٔیسی ابِ ٔ٩
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ ِول َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض بٌٔ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ُئ إ ٔ ِخ َو ْة ًَّٔ ًَ ٩ِ ٣ل ٕ
ت َوأ ُ ََّ ٣ضاتُ ُض َِ ٥طًَّی َوزٔیُ ُ٨ض َِ ٥واح ْٔس ََِٓ ٠ی َص
َخة ٔ َٗاُٟوا َِ ٛی َ
َِ ٣ز َی َ ٥فٔی اِلِ ُول َی َو ِاْل ٔ َ

بَ ِی َ٨َ ٨ا ٔ َ ٧ي ٌّی
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اںیمداینافرآرخت
ںیم بسولوگںےسز ادہ رضحتٰیسیع نبرممیہیلع االسلؾ ےکرقبیوہںاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنع ےن رعض یکاےاہلل

ےکر اؽفہےسیک؟آپےن رفام ا ماؾاایبنءرکاؾہیلعاالسلؾالعیتاھبیئ ںیہاؿ یکامںیئ دحیلعہدحیلعہںیہ افراؿ بس اکدنیاکی یہ
ےہافرامہرےدرایمؿوکیئیبنںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1636

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساَّلًلی ٤ٌ٣ز ،زہزی ،سٌیس ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟظ ِی َلا ََُ ٓ ٪ی ِش َتض ٔ َُّ ١ػارٔ ّخا ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣د َش ٔة َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ِٔ ٣َ ٩ِ ٣وُٟوز ٕیُو َُ ٟس إ ٔ ََّّل َ َ ٧د َشطُ َّ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪إ ٔ ََّّل ابِ َِ ٣َ ٩زیَ ََ ٥وأ ُ َُّ ٣ط ث ُ َّ٥
ک َوذُ ِّریَّ َت َضا َّٔ ٩ِ ٣
َ
اَقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥وإنِّٔی أًُ ُ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔی٥
ٔیذ َصا ب ٔ َ
َٗا َ ٢أبُو ص َُزیِ َز َة ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع رمعم ،زرہی ،دیعس اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام اوکیئہچبااسیںیہنہکسجیکفالدتےکفتقاطیشؿاسےکوکہچنہنامراتوہرھپفہہچباطیشؿےکوکہچنامرےنیکفہجےس اتخیچ
(رفات) ےہ ااےئرضحت انبرممیہیلع االسلؾےک افر اؿیکفادلہےک رھپرضحتاوبرہریہ ےنرفام اارگ ماچوہوت ہیآتیرکہمی
ّ
ِح)۔آؽرمعاؿ
ي ْ
ي َف ُذ ّ ِر َّ َ َ ا
عَا
نِمان َّس ْب َظا ِاؿا َرلّ ِ ِ
زپوھ( َف ِإ ِن ُأ ِ ُ
هَِ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعرمعم،زرہی،دیعساوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1637

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب  ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو

ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َاَّل یَُّ ٤ش ُط ح ْٔ َن یُو َُ ٟس ٓ ََی ِش َتض ٔ َُّ ١ػارٔ ّخا َّٔ ٣َ ٩ِ ٣شةٔ َّ
اٟظ ِی َلا ٔ٪
َ
إٔیَّا ُظ َوفٔی َحسٔیثٔ ُط ٌَ ِیبٕ ِّٔ ٣َ ٩ِ ٣ص َّ
اٟظ ِی َلا ٔ٪
دمحم نب را عف دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامیؿ بیعش  ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک
اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس رفاتی ںیم ےہ ہک سج فتق ہچب یک فالدت وہیت ےہ وت اطیشؿ اےس وھچات ےہ وت اطیشؿ ےک
وھچےنیکفہجےسفہہچبالچرکرفاتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعش،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1638

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابویو٧ص حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا یُوَُ ٧ص ُسَّ ِ ٠امی َِ ٣ول َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ک ُ ُّ ١بَىٔی آ َز َ ٦یَُّ ٤ش ُط َّ
اٟظ ِی َلا ُ ٪یَ ِو ََ ٦وََ ٟس ِتطُ أ ُ ُُّ ٣ط إ ٔ ََّّل َِ ٣ز َی ََ ٥وابِ ََ ٨ضا
َ
اوباطرہ انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبویسن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےن اراشد رفام ا رہ ااسنؿ یک دیپاشئ ےک دؿ اطیشؿ اےس وھچات ےہ  ااےئ رضحت رممی افر اؿ ےک ےٹیب (ہیلع االسلؾ) ےک ہک

اطیشؿےناؿوکںیہنوھچا۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،رمعفنباحرث،اوبویسنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1639

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ابوًوا٧ہ ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ

رفو َر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

ٔػ َیا ُح ا ِِ ٤ٟوُٟوز ٔح ْٔ َن َي َ٘ ٍُ َ٧زَُِ ْة َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ٪
َ
ابیشؿ نبرففخاوبتواہن ،لیہسرضحتاوبرہریہرفاتیےہہکر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملسےنرفام افالدت ےکفتقےچب اکانخیچ
اطیشؿےکوکےچنامرےنیکفہجےسوہاتےہ
رافی  :ابیشؿنبرففخاوبتواہن،لیہسرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1640

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ً َٔیسی ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٥ر ُج ًّل
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

رسٗ َِت َٗا ََّ َ ٢لِک َو َّأ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو َٓ َ٘ا ََٔ ً ٢یسی آ َُ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َو ََّ ٛذبِ ُت َن ِٔ ٔسی
َي ِ ٔ
رس َُ٘ َٓ ٚا َُ َٟ ٢ط ً َٔیسی َ َ

دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارضحتٰیسیع
ہیلع االسلؾ ےن اکی آدیم وک داھکی ہک فہ وچری رک راہ ےہ رضحت ٰیسیع ےن اس آدیم ےس رفام ا وت وچری رکات ےہ؟ اس آدیم ےن اہک
رہزگ ںیہن افر مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےک  اا وکیئ وبعمد ںیہن رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےن رفام ا ںیم اہلل رپ اامیؿ ال ا افر ںیم
ےناےنپبخ وکالٹھج ا۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1641

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،ابٓ ٩ـی٣ ١دتار ًلی ب ٩سٌسی ًلی ب٣ ٩شہز٣ ،دتار ب ،١ٔ٠ٓ ٩حرضت
ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َوابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َو َّ
ار بِ ُ ٩ِ ًَ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤ُ ٟد َت ُ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َخْ ِ َر ا ِٟبَرٔیَّةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا َک إٔبِ َزاصٔی َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َّ
اٟش ًَل٦

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبلیضفاتخمریلعنبدعسییلعنبرہسم،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکاکیآدیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اافراسےنرعضایک اریخاربلبةوتر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےناراشدرفام افہرضحتاربامیہہیلعاالسلؾںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبلیضفاتخمریلعنبدعسییلعنبرہسم،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1642

راوی  :ابوَکیب اب ٩ازریص ٣دتار ب ١ٔ٠ٓ ٩ب٣ ٩ثىی ًبساٟزح ٩٤سٔیا٣ ،٪دتار  ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رحیِ ٕث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِ ٣د َت َار بِ َِ ٣َ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

اوبرکبیانبادرسیاتخمر نبلفلفنب ینثمدبعارلنمح ایفسؿ،اتخمر،رضحتاسننب امکلرفامےتںیہہکاکی آدیم ےنرعض ایک
اےاہللےکر اؽرھپذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکیک
رافی  :اوبرکبیانبادرسیاتخمرنبلفلفنبینثمدبعارلنمحایفسؿ،اتخمر،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1643

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ٩٤سٔیا٣ ،٪دتار ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ایفسؿ ،اتخمر ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک یک
رطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحایفسؿ،اتخمر،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1644

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ ابً ٩بساٟزح ٩٤خزامی ابوز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِخ َتت َ َن إٔبِ َزاصٔی ُ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَلَ ٦وص َُو ابِ ُ ٩ثَ َ٤اَ ْٔ٧ن َس َّ ٨ة بٔا ُِ َ٘ ٟسؤ ٦
ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ انب دبعارلنمح زخایم اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفام ارضحتاربامیہہیلعاالسلؾےنایساسؽیکرمعںیموبال(درا یت)ےساانپہنتخوخدایک
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہانبدبعارلنمحزخایماوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1645

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َسٌٔی ٔس بِ ٔ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ ٧ ٢ح ُ ٩أَ َح ُّ ٙب ٔ َّ
ٕ
اٟظ ِّک ٔ ٩ِ ٣إٔبِ َزاص َٔی ٥إٔذِ َٗا ََ ٢ر ِّب أَرٔنٔی َِ ٛی َ
اَ ٪یأِؤی إلٔ َی ُر َِ ٩ٕ ٛطسٔی ٕس َوَِ ٟو َٟب ٔ ِث ُت فٔی
تُ ِحٌٔی ا ِِ ٤َ ٟوتَی َٗا َ ٢أَ َو  ٥َِ ٟتُ ِؤ َٔٗ ٩ِ ٣ا َ ٢بَل َی َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ِل َ٤ئٔٔ ٠ِ َٗ َّ٩يی َویَ ِز َح ُ ٥اہللُ ُٟوكّا َِ َ٘ ٟس ک َ َ

ٕ َِلَ َج ِب ُت َّ
ِّ
اٟساعٔ َی
اٟش ِح ٔ ٩كُو ََِ ٟ ٢بثٔ یُو ُس َ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملس ےنرفام امہ رضحتاربامیہ ہیلعاالسلؾ ےسز ادہ کشرکےن ےک دقحارںیہ بجاوہنں ےنرفام ا اےرپفرداگر
ےھجمداھکدےہکوترمدفںوکسکرطحزدنہرکاتےہاہللاعتیلےنرفام اایکےھجتنیقیںیہنےہ؟رضحتاربامیہہیلعاالسلؾےنرفام ا
ویکں ںیہن نکیل ںیم اےنپ دؽ اک اانیمطؿ اچاتہ وہں افر اہلل رضحت ولط ہیلع االسلؾ رپ رمح رفامےئ فہ اکی وبضمط ہعلق یک انپہ اچےتہ
ےھتافرارگاےنترعےصکتےھجمدیقںیمراھکاجاتک انہکرضحتویفسہیلعاالسلؾرےہوتںیمالبےنفاےلےکاسھتوفراالچاجات۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1646

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤ا جویز٧ہ ٣اٟک زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ابوًبیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّ ٪سٌ َ
َوأَبَا ًُب َ ِی ٕس أَ ِخب َ َرا ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
دبعاہللنبدمحمنباامسوجریہنامکلزرہی،دیعسنبر بی اوبدیبع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس

ےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسوجریہنامکلزرہی،دیعسنبر بیاوبدیبع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1647

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،طبابہ ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

رف اہللُ ُ٠ٟٔو ٕن إُٔ َّ ٧ط أَ َوی إلٔ َی ُر َِ ٩ٕ ٛطسٔی ٕس
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ِِ ٔ ُ
زریہنبرحب،ابشہباوبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا
اہللاعتیلرضحتولطہیلعاالسلؾیکترفغترفامےئہکاوہنںےناکیوبضمطہعلقیکانپہاچیہ
رافی  :زریہنبرحب،ابشہباوبزاندارعجرضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکددیاررکےنافراسیکانمترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1648

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب ،جزیز ،ب ٩حاز ٦ایوب سدتیانی ٣ح٤س ب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
وب َّ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی
اٟش ِدت َٔیان ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَ ُّی َ
اٟش ًَلُّ َٗ ٦م إ ٔ ََّّل ث َ ًَل َث ََ ٛذبَا ٕ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟ ٢یَٔ ِٜذ ِب إٔبِ َزاصٔی ُ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی ًََِ ٠یطٔ َّ
ت ث ٔ َِ ٨تْ ِ ٔن فٔی
ذَا ٔ
ت اہللٔ َٗ ِوُ ُٟط إنِّٔی َس٘ ٔ ْیَ ٥و َٗ ِوُ ُٟط بَ ُِ ٠َ ٌََ ٓ ١ط َٛبْٔرُص َُِ ٥ص َذا َو َواح َٔس ْة فٔی َطأ ِ َٔ ٪س َار َة َٓإُٔ َّ ٧ط َٗس َٔ ٦أَ ِر َق َجبَّارٕ َو َُ ٌَ ٣ط َس َارةُ َوکَاِ َ ٧ت
َّار إ ٔ َِ ٪ي ٌِ ٥َِ ٠أَٔ َّ ٧ک ا َِ ٣زأَت ٔی َي ِِِ ٔ ٠بىٔی ًََِ ٠ی ٔک َٓإ ٔ َِ ٪سأََٔ ٟک َٓأ َ ِخبٔرٔیطٔ أَٔ َّ ٧ک أ ُ ِخًٔی َٓإٔٔ َّ ٧ک أ ُ ِخًٔی
ض َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٟحب َ
أَ ِح َش َ ٩ا٨َّ ٟا ٔ

ق ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َُْ ِر ٔی َوَُْ ِ َر ٔک َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ َ ١أَ ِر َؿ ُط َرآ َصا َب ٌِ ُف أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟحبَّارٔ أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َِ َ٘ ٟس
فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلَٓ ٔ ٦إٔنِّی ََّل أَ ًِ َ ٥ُ ٠فٔی اِلِ َ ِر ٔ
َک َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟی َضا َٓأت ُ َٔی ب ٔ َضا َٓ َ٘ َا ٦إٔبِ َزاصٔی َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َّ
اٟش ًَل ٦إلٔ َی اٟؼَّ ًَلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا
و ٪إ ٔ ََّّل َ ٟ
َٗس َٔ ٦أَ ِر َؿ َ
ک ا َِ ٣زأَ ْة ََّل َی َِ ٨بغٔی ََ ٟضا أَ َِ ٪تَ ُٜ
ُض ٔک
ک أَ َِ ٪ب َش َم َی َس ُظ إَِٔ ٟی َضا َٓ ُ٘ب ٔ َـ ِت َی ُس ُظ َٗ ِب َـ ّة َطس َ
َز َخَِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َ ٥َِ ٟی َت َ٤ا َِ ٟ
ٔیس ّة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ا ِزعٔی اہللَ أَ ِ ٪یُ ِلَ َٙ ٔ ٠یسٔی َو ََّل أَ ُ ُّ

ک َٓٔ ٌَََِ ٠ت ٓ ٌََا َز َٓ ُ٘ب ٔ َـ ِت أَ َط َّس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟب َـ َتْ ِ ٔن
َٓٔ ٌَََِ ٠ت ٓ ٌََا َز َٓ ُ٘ب ٔ َـ ِت أَ َط َّس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟب َـ ٔة اِلِ ُول َی َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک
اِلِ ُوََ ٟیْ ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِزعٔی اہللَ أَ ِ ٪یُ ِلَ َٙ ٔ ٠یسٔی ََٓٔ ٠ک اہللَ أَ ََِّ ٪ل أَ ُ َّ
ُض ٔک َٓٔ ٌَََِ ٠ت َوأُكِِ َ٘ ٔ ٠ت یَ ُس ُظ َو َز ًَا َّأ ٟذی َجا َئ ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط إَٔ َّ ٧
َخ ِج َضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِرضٔی َوأَ ًِ ٔل َضا َصا َج َز َٗا ََٓ ٢أ َ ِٗ َبَِ ٠ت َت ِ٤شٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ َصا إٔبِ َزاصٔی ُ٥
إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َت ِی َتىٔی بٔظَ ِی َلا َٕ ٪وَ ٥َِ ٟتأِتٔىٔی بٔإ ٔ ِن َشا َٕٓ ٪أ َ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َّ
َص َٖ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َِ ٣ض َی َِٗ ٥اَِ ٟت َخْ ِ ّرا ََّ ٛ
ک أ ُ َُّ ٥ِ ُٜ٣یا بَىٔی
ٕ اہللُ َی َس ا َِٟٔا ٔجز ٔ َوأَ ِخ َس ََ ٦خاز ٔ ّ٣ا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓتٔ َِ ٠
اٟش ًَل ٦ا ِن َ َ

ئ َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
َ٣ا ٔ

اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،رجری ،نب احزؾ اویب ایتخسین دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملسےنرفام ارضحتاربامیہہیلعاالسلؾےننیترمہبتےکالعفہیھبکوھجٹںیہنوبال۔دفوھجٹوتاہللاعتیلیکذاتےکےئلےھت
افراکیاوہنںےنہیرفام اہکںیمامیبر وہں۔دفرساہیہکرضحتاربامیہہیلعاالسلؾاکہیرفامانہکاؿوتبںوکاؿےکڑبےتب ےن
وتڑا ےہ افر رسیتا رضحت اسرہ ےک ابرے ںیم اؿ اک فاہعق ہی ےہ ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ اکی اظمل ف اجرب ابداشہ ےک کلم ںیم
ےچنہپ افر اؿ ےک اسھت(اؿیک ویبی) رضحت اسرہ یھب ںیھت افر فہ ڑبی وخوصبرت اخوتؿ ںیھت۔ رضحت اربامیہ یلص اہلل ہیلعفملس
ےناینپویبیےسرفام اارگاساظملابداشہوکاسابتاکملعوہایگہکوتریمیویبیےہوتفہےجھتھجمےسنیھچےلاگافرارگفہابداشہ
ھجت ےس وپےھچ وت وت اےس اتبان ہک ہی ریما اھبیئ ےہ ویکہکن وت ریمی امالیم نہب ےہ افر اس فتق وپری داین ںیم ریمے افر ریتے العفہ
وکیئاملسمؿیھبںیہنرھپبجہیدفونںاساظملابداشہےککلمںیمےچنہپوتاسابداشہےکالمزؾرضحتاسرہوکدےنھکیےکےیلآؿ
ےچنہپ (رضحت اسرہ وک دےنھکی ےک دعب) المزومں ےن ابداشہ ےس اہک ہک اہمترے کلم ںیم اکی ایسی تورت آیئ ےہ وج اہمترے العفہ
یسک ےک القئ ںیہن اس اظمل ابداشہ ےن رضحت اسرہ وک ولبا ایل رضحت اسرہ وک ابداشہ یک رطػ ال ا ایگ وت رضحت اربامیہ یلص اہلل ہیلع
فملسامنزےکےیلڑھکےوہےئگوتبجرضحتاسرہاساظملابداشہےکاپسآںیئگوتاساظملےنےباایتخراانپاہھترضحتاسرہ
یکرطػڑباھ اوتاساظملاکاہھتڑکجد اایگفہاظملےنہکاگلہکوتاہللےسداعرکہکریمااہھتلھکاجےئںیمےھجتوکیئفیلکتںیہندفں
اگرضحت اسرہےن داعیکاس اکاہھتلھکایگ رھپدفابرہاس اظملےناانپاہھتڑباھ اوتےلہپ ےس ز ادہاساکاہھت ڑکج د ا ایگاسےن رھپ
داعےکےیلاسرہےساہک رضحتاسرہےنرھپاسےکےیل داعرکدیاساظملےنرسیتیرمہبترھپاانپ(اناپک)اہھتڑباھ ارھپیلہپ
دفونں رمہبت ےس ز ادہاس اک اہھت ڑکج د ا ایگ فہ اظمل ےنہک اگل ہک وت اہلل ےس داعرک ہک ریما اہھت لھک اجےئ اہلل یک مسق! ےھجت یھبک فیلکت
ںیہندفں اگرضحتاسرہےن داعیکوتاساکاہھتلھکایگ افراساظملےنرھپاسآدیموک الب اہکوجاسرہوکےلآ ا اھتفہ اظملابداشہ
اس المزؾ آدیم ےس ےنہک اگل ہک وت ریمے اپس (اَنع َ َتاا ُذ ِ ايہللِ) اطیشین وک ال ا ےہ افر ااسنؿ ںیہن ال ا وت اس اظمل ےن رضحتاسرہ وک اےنپ
کلم ےس اکنؽ د ا افر رضحت اہرجہ وک یھب اؿ وک دے د ا رضحت اسرہ رضحتاہرجہ وک ےلرک لچ زپںی رضحت اربامیہ یلص اہللہیلع
فملس ےن بج اؿ وکداھکی وت ےٹلپ افر اؿ ےس رفام اہک ایک وہا رضحت اسرہ ےنہک  ںیگ ریخ ےہ افر اہلل ےن اسدب رکدار اظمل اکاہھت ھجم
ئان َّسمَاائِ۔یہیرضحتاہرجہاہمتری
ےسرفکد اافراسےنےھجماکیاخدہمیھبدولادیرضحتاوبرہریہرفامےتںیہاےافالد َ ام ِ
امںےہ
رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،رجری،نباحزؾاویبایتخسیندمحمنبریسنیرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔...

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1649

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
و٪
رسائ ٔی ََ ١ي ِِ َت ٔشَ ُ٠
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ک َاِ َ ٧ت بَُ٨و إ ٔ ِ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
وسی أَ َِ ٪ي ِِ َت ٔش َ١
اٟش ًَلَ ٦ي ِِ َت ٔش ُ
ْعا ّة یَ ُِ ٨وزُ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إلٔ َی َس ِوأَة ٔ َب ٌِ ٕف َوک َ َ
َ ١و ِح َس ُظ َٓ َ٘اُٟوا َواہللٔ َ٣ا یَ َِ ٣ُ ٍُ ٨َ ٤
اَ ٣ُ ٪
َُ
وسی بٔأَثَزٔظ ٔ َي ُ٘و ُ ٢ثَ ِوبٔی
ََ ٓ ١و َؿ ٍَ ثَ ِوبَ ُط ًَل َی َح َحز ٕٓ َ َّ
َ٨َ ٌَ ٣ا إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط آ َز ُر َٗا َََ ٓ ٢ذصَ َب ََّ ٣ز ّة َي ِِ َت ٔش ُ
َرف ا َِ ٟح َحزُ ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٗا ََ َٓ ٢ح َ٤حَ َُ ٣

َّ
ض َٓ َ٘ َا ٦ا َِ ٟح َحزُ َب ٌِ ُس َحًَّی ُ٧و َٔز إَِٔ ٟیطٔ
وسی ٔ ٩ِ ٣بَأ ِ ٕ
وسی َٓ َ٘اُٟوا َواہللٔ َ٣ا ب ٔ َُ ٤
رسائ ٔی َ ١إلٔ َی َس ِوأَة ٔ َُ ٣
َح َحزُ ثَ ِوبٔی َح َحزُ َحًی َ٧وَ َز ِت بَُ٨و إ ٔ ِ َ
َ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَل٦
ُض ُب َُ ٣
ُضبّا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َواہللٔ إَّٔ٧طُ بٔا َِ ٟح َحز َٔ َ ٧س ْب ٔس َّت ْة أَ ِو َس ِب ٌَ ْة َ ِ
َٗا ََٓ ٢أ َخ َذ ث َ ِوبَطُ ٓ ََلٔ َٔ ٙبٔا َِ ٟح َحز ٔ َ ِ
بٔا َِ ٟح َحز ٔ
دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ا یبن ارسالیئ ےک ولگ ےگنن لسغ رکےت ےھت افر اکی دفرسے یک رشاگمہ وک دےتھکی ےھت افر رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ دحیلعیگ
ںیم لسغ رکےت ےھت وت یبن ارسالیئ ےک ولگ ےنہک ےگل ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک امہرے اسھت لسغ رکےن ںیم یہی زیچ
راکفٹےہہک اؿ وکقتفیک امیبریےہینعی اؿ ےکویصخں ںیم اجےہانچہچناکی رمہبترضحتومٰیسہیلعاالسلؾلسغرکرےہ
ےھت افر اوہنں ےن اےنپ ڑپکفں وک اکی رھتپ رپ راھک وہا اھت ،رھتپ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک ڑپکفں وک ےل رک اھبگ زپا رضحت
ومٰیس ہیلع االسلؾ اس رھتپ ےک ےھچیپ اھبےگ افر ےتہک اجےت ےھت اے رھتپ ریمے ڑپکے دے دے اے رھتپ ریمے ڑپکے دے
دےاہیں کتہکینبارسالیئےکولوگںےنرضحتومٰیسہیلعاالسلؾیکرشاگمہوکدھکیایلافرفہےنہکےگلاہللیکمسقرضحتومٰیس
ہیلع االسلؾ وک وت وکیئ امیبری ںیہن ےہ بج بس ولوگں ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک دھکی ایل وت رھتپ ڑھکا وہ ایگ رضحت ومٰیس ہیلع
االسلؾےناےنپڑپک فںوکڑکپاافررھتپوکامرےنےگلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاہللیکمسقرضحتومٰیسہیلع
االسلؾےکامرےنیکفہجےساسرھتپرپھچ ااستاشنؿزپےئگ
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1650

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،یزیس ب ٩زریٍ خاٟس حذاء ًبساہلل ب ٩ط٘ی ٙحرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
رسائ ٔی َ ١إَّٔ٧طُ آ َز ُر َٗا َ٢
اٟش ًَلَ ٦ر ُج ًّل َحی ٔ ًّیا َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٣ُ ٪
اَّ ٪لَ یُ َزی َُ ٣ت َح ِّز ّزا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢بَُ٨و إ ٔ ِ َ

ٕ
َٓاُِ َت َش ََ ٨ِ ٔ ً ١س َُ ٣ویِطٕ ٓ ََو َؿ ٍَ ثَ ِوبطُ ًَل َی َح َحز َٕٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠ا َِ ٟح َحزُ َي ِش َعی َو َّات َب ٌَطُ بٔ ٌَ َؼا ُظ َي ِ ٔ
رضب ُ ُط ث َ ِوب ٔی َح َحزُ ث َ ِوبٔی َح َحزُ َحًَّی َو َٗ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س اہللٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل َتُٜوُ ٧وا ک َ َّأ ٟذ َ
رسائ ٔی ََ ١وَ٧زََِ ٟت َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
وسی َٓب َ َّرأَ ُظ اہللُ ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟوا َوک َ َ
ی ٩آ َذ ِوا َُ ٣
ًَل َی ََْ ٣ل ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ

َو ٔجی ّضا
ییحینببیبحاحریث،سیدینبزر،عاخدلذحاءدبعاہللنبقیقشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحتومٰیسہیلع
االسلؾاکیایحءفاےلآدیمےھتافریھبکربہنہںیہندےھکیےئگرافیےتہکںیہہکیبنارسالیئےناہکہکرضحتومٰیسہیلعاالسلؾوک
قتف یک امیبری ےہ اکی رمہبت رضحت ومٰیسہیلع االسلؾ ےن یسک اپین ےک اپس لسغ رکےت فتق اکی رھتپ رپ اےنپ ڑپکے رےھک وت فہ
رھتپرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکڑپکےےلرکدفڑزپارضحتومٰیسہیلعاالسلؾاینپال یھامرےتوہےئاسےکےھچیپےلچافرےتہک
وہےئ اج رےہ ےھت ریمے ڑپکے اے رھتپ ریمے ڑپکے اے رھتپ افر بج آپ ینب ارسالیئ یک اکی امجتع ےک اپس ےس
زگرےافریبنیلصاہللہیلعفملسرپہیآتیرکہمیانزؽوہیئاےاامیؿفاول م اؿولوگںیکرطحہنوہاجؤہک وہنجںےن رضحت
ومٰیسہیلعاالسلؾوکفیلکتدییھترھپاہللےنرضحتومٰیسہیلعاالسلؾوکاؿیکتمہتےسربیرکد اافررضحتومٰیسہیلعاالسلؾ
اہللاعتٰیلےکاہں تہبزعتفاےلںیہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکرضحتومٰیسہیلع االسلؾیکرطػ
کلماوملتومتاکرفہتشاجیھبایگوتبجفہاؿےکاپسآ اوترضحتومٰیسہیلعاالسلؾےنکلماوملتےکاکیڑپھتامرد اسجےس
ربیک رطػولاٹافراس ےناہکاے رپفرداگر! آپےنےھجماکی ا ےسدنبے یک
کلماوملتیک آھکن لکیئگ وت کلماوملتاےنپ ّ
رطػ اجیھب ےہ ہک وج رمان ںیہن اچاتہ اہلل اعتٰیل ےن اس یک آھکن ولاٹ دی افر رفام ا دفابرہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ یک رطػ اج افر اؿ
ےس ہہہکاانپ اہھتابمرک اکیک لیکتشپ رپرںیھک رضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکاہھتےکےچیس ےنابؽآںیئ ےگرضحتومٰیس
ہیلعاالسلؾیکاینترمعڑباھدیاجےئیگرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےنرعضایکاےریمےرپفرداگررھپایکوہاگاہللاعتٰیلےنرفام ا
رھپومتآاجےئیگرضحتوم ٰیسےنرعضایکرھپایھبیہسافررھپرضحتومٰیسےناہللاعتٰیلےسداعامیگنہکاےاہللےھجمارض

دقمسےس اکیرھتپےکنیھپ اجےنےکافےلصرپ رک دےر اؽیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ارگںیماسہگجوہات وتںیم ںیہمتکبیت
ارمحےکےچیاکیراہتسیکاجبنرضحتومٰیسیکربقداھکات۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،سیدینبزر،عاخدلذحاءدبعاہللنبقیقشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1651

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض حرضرت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َّ
َ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
ک ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
رف َج ٍَ إلٔ َی
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أ ُ ِر ٔس َُ ٠َ ٣َ ١
كَا ُو ٕ
ت إلٔ َی َُ ٣
اٟش ًَل٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َجائ َ ُط َػُ ٜط َٓ َٔ َ٘أ ًَ ِی َ٨طُ َ َ
َ
رف َّز اہللُ إَِٔ ٟیطٔ ًَ ِی َُ ٨ط َو َٗا َِ ٢ار ٔج ٍِ إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُ٘ ُِ َٟ ١ط َي َـ ٍُ َی َس ُظ ًَل َی َ٣ت ِ ٔن ثَ ِو ٕر
َر ِّبطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ِر َس َِ ٠تىٔی إلٔ َی ًَ ِب ٕس ََّل یُزٔی ُس ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗا ََ َ ٢
ق
َٓ َُ ٠ط ب ٔ َ٤ا ُ ََّل ِت َی ُس ُظ بٔکَُ ِّ١ط ٌِ َزة ٕ َس َْ ٨ة َٗا َ ٢أَ ِی َر ِّب ث ُ َِّ ٣َ ٥ط َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗا ََِ ٓ ٢اْل َََ ٓ ٪شأ َ َ ٢اہللَ أَ ِ ٪یُ ِسَ ٔ ٧ی ُط ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
یَ ٙت ِح َت
اٟرط ٔ
ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟس َسةٔ َر َِ ٣ی ّة ب ٔ َح َحز ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠َٓ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت ثَ ََِّ ٥لَ َریِ ُتَٗ ٥ِ ُٜب ِ َر ُظ إلٔ َی َجأ ٔ ٧ب َّ ٔ
یب اِلِ َ ِح َ٤ز ٔ
ا ِل َٜث ٔ ٔ

دمحمنبراعفدبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤسرضحرتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت ومٰیس ےک اپس کلم اوملت (ومت اک رفہتش) آ ا افر رضحت ومٰیس ےس رعض رکےن اگل اے ومٰیس
اےنپ رب یک رطػ ےئلچ رضحت ومٰیس ےن اس رفےتش ےک اکی ڑپھت امر رک اس یک آھکن اکنؽ دی ومت اک رفہتش فاسپ اہلل اعتٰیل یک
رطػ ولاٹ افر اس ےن رعض ایک اے رپفرداگر وت ےن ےھجم اکی ا ےس دنبے یک رطػ اجیھب ےہ ہک وج ومت ںیہن اچاتہ افر اس ےن
ریمیآھکناکنؽدیاہللاعتٰیلےناسیک آھکنولاٹدیافررفام ادنبےیکرطػدفابرہاجافراؿےس ہہہکایکآپزدنیگاچےتہںیہ
ارگ آپ زدنیگ اچےتہ ںیہ وت اانپاہھت ک ل یک تشپ رپ رںیھک س ےن ابؽآپ ےکاہھت ےک ےچیآںیئ ےگ اےنت اسؽ آپ یک رمع ڑباھ دی
اجےئ یگ رضحت ومٰیس ےنہک ےگل ہک رھپ ایک وہاگ اوہنں ےن اہک رھپ ومت ےہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل ہک رھپ ومت ےہ وت
ایھب یہس افر رضحت ومٰیس ےن رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ارض دقمس ےس اکی رھتپ ےکنیھپ اجےن ےک افےلص رپ ریمی رفح
اکنانل ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل یک مسق ارگ ںیم اس ہگج ےک اپس وہات وت ںیم  م وک کبیت ارمح ےک اپس راےتس ےک اکی

رطػومٰیسیکربقداھکات۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤسرضحرتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1652

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہظا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضرت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ک ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
وسی
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َُ ٠َ ٣
ت إلٔ َی َُ ٣
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَلَ ِ ًَْ ٦ن ََٔ ٠٣ک ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ک إلٔ َی اہللٔ
ت َٓ َٔ َ٘أ َ َصا َٗا َََ ٢
رف َج ٍَ ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
اٟش ًَلَ٘ َٓ ٦ا ََٟ ٢طُ أَ ٔج ِب َربَّ َ
ک َٗا َََ ٠َٓ ٢ل ََ ٣ُ ٥
َ
رف َّز اہللُ إَِٔ ٟیطٔ ًَ ِی َُ ٨ط َو َٗا َِ ٢ار ٔج ٍِ إلٔ َی ًَ ِبسٔی َٓ ُ٘ ِ١
ک أَ ِر َس َِ ٠تىٔی إلٔ َی ًَ ِب ٕس َ ٟ
َت ٌَال َی َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧
َک ََّل یُزٔی ُس ا ِِ ٤َ ٟو َت َو َٗ ِس َٓ َ٘أ ًَ ِیىٔی َٗا ََ َ ٢
ک َتٌ ُ
ٔیع ب ٔ َضا َس َّ ٨ة َٗا َ٢
ا َِ ٟح َیا َة تُزٔی ُس َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت تُزٔی ُس ا َِ ٟح َیا َة ٓ ََـ ٍِ َی َس َک ًَل َی َ٣ت ِ ٔن ثَ ِو ٕر ٓ ََ٤ا َت َو َار ِت َی ُس َک َٔ ٩ِ ٣ط ٌِ َزة ٕ َٓإَٔ َّ ٧

ق ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟس َس ٔة َر َِ ٣ی ّة ب ٔ َح َحز ٕ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ث ُ َِّ ٣َ ٥ط َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ت ُُ ٤
َقیبٕ َر ِّب أَ ِٔ ٣تىٔی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
وت َٗا ََِ ٓ ٢اْل َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ٪
یب اِلِ َ ِح َ٤ز ٔ
یَ ٨ِ ٔ ً ٙس ا ِل َٜث ٔ ٔ
اٟرط ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ َِ ٟو أَنِّی ً ٔ َِ ٨س ُظ َِل َ َریِ ُتَٗ ٥ِ ُٜب ِ َر ُظ إلٔ َی َجأ ٔ ٧ب َّ ٔ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اشہؾنبہبنم،رضحرتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ارضحتومٰیسےکاپسکلماوملت(ومتاکرفہتش)آ اافررضحتومٰیسےسرعضرکےناگلاےومٰیساےنپربیکرطػ
ےئلچرضحتومٰیس ےناس رفےتشےک اکیڑپھت امررکاسیکآھکناکنؽدیومتاک رفہتشفاسپاہللاعتٰیل یکرطػ ولاٹافراسےن
رعض ایک اے رپفرداگر وت ےن ےھجم اکی ا ےس دنبےیک رطػ اجیھب ےہہک وج ومت ںیہن اچاتہ افراس ےن ریمی آھکن اکنؽ دی اہلل
اعتٰیل ےن اسیکآھکن ولاٹدی افر رفام ادنبےیک رطػدفابرہ اج افر اؿ ےس  ہہہک ایک آپ زدنیگ اچےتہ ںیہ ارگ آپ زدنیگ اچےتہ
ںیہوتاانپاہھتک لیکتشپرپرںیھکس ےنابؽآپےکاہھت ےکےچیآںیئےگاےنتاسؽآپیکرمعڑباھدیاجےئیگرضحتومٰیس
ےنہک ےگل ہک رھپ ایک وہاگ اوہنں ےن اہک رھپ ومت ےہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل ہک رھپ ومت ےہ وت ایھب یہس افر رضحت
ومٰیسےنرعضایکاےریمےرپفرداگرارضدقمس ےساکیرھتپےکنیھپاجےنےکافےلصرپریمیرفحاکنانلر اؽیلصاہللہیلع
فملسےنرفام ااہللیکمسقارگںیماسہگجےکاپسوہاتوتںیم موککبیتارمحےکاپسراےتسےکاکیرطػومٰیسیکربقداھکات۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اشہؾنبہبنم،رضحرتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1653

راوی  :ابو اسحا٣ ٚح٤س ب ٩یحٌی ًبساٟززا ،ٚحرضت ٤ٌ٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
اوبااحسؼدمحمنبییحیدبعارلزاؼ،رضحترمعمریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ
رافی  :اوبااحسؼدمحمنبییحیدبعارلزاؼ،رضحترمعمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1654

راوی  :ابو اسحا٣ ٚح٤س ب ٩یحٌی ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہْر ب ٩رحب ،ححْن ب٣ ٩ثىی ًبساٌٟزیز بً ٩بساہلل ب ٩ابوس٤٠ہ
ًبساہلل بٓ ٩ـ ١ہاطِم ًبساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُح َحْ ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ١
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
َک َص ُط أَ ِو َ ٥َِ ٟیزِ َؿ ُط
ا َِ ٟضا ٔط ٔ ِّ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َی ُضوز ٔ ٌّی َي ٌِز ٔ ُق ٔسّ ٌَِ ٠ة َُ ٟط أ ُ ًِ ٔل َی ب ٔ َضا َط ِیئّا َ ٔ
ِم ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اِلِ ِ َ
َط َّ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَلًَ ٦ل َی ا َِ ٟب َ ٔ
رش َٗا َََ ٓ ٢شُ ٌَ ٔ٤ط َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ َََٓ ٠ل ََ ٥و ِج َضطُ
ک ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا َََّ ٢ل َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣

وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
رش َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَْ ِ َن أَهِ ُضزَٔ٧ا َٗا َََ ٓ ٢ذ َص َب
اٟش ًَلًَ ٦ل َی ا َِ ٟب َ ٔ
َٗا ََ ٢ت ُ٘و َُ ٢و َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣
ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥إ ٔ َّ ٪لٔی ذ ٔ َّّ ٣ة َو ًَ ِض ّسا َو َٗا ًََ ُٓ ٢ل ََْ ٟ ٪ل ََ ٥و ِجهٔی َٓ َ٘ا َ٢

وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَلًَ ٦ل َی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٟ ٥َ ٔ ٟ ٥َ ٠ل َِ ٤ت َو ِج َض ُط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣
ْع َٖ ا َِ َِ ٟـ ُب فٔی َو ِجضٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َََّ ٢ل ُتٔ َِّـُ٠وا
ا َِ ٟب َ ٔ
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ُ ٔ
رش َوأََ ِ ٧ت بَْ ِ َن أَهِ ُضزَٔ٧ا َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
اٟؼورٔ ٓ ََی ِؼ ٌَ ُ ٩ِ ٣َ ٙفٔی َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ق إ ٔ ََّّل ََ ٩ِ ٣طا َئ اہللُ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥یُ ُِ َٔ ٨ذ ٓ ٔیطٔ
بَْ ِ َن أَِ٧ب ٔ َیا ٔ
ت َو َ ٩ِ ٣فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ئ اہللٔ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ُِ َٔ ٨ذ فٔی ُّ

وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
غ ٓ ًََل أَ ِزرٔی أَ ُحوس َٔب بٔ َؼ ٌِ َ٘تٔطٔ
اٟش ًَل ٦آخٔذْ بٔا ٌَِ ٟزِ ٔ
َخی َٓأ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو َ ٩ِ ٣َ ٢بٌُ َٔث أَ ِو فٔی أَ َّو ٔ ٩ِ ٣َ ٢بٌُ َٔث َٓإٔذَا َُ ٣
أُ ِ َ
 ٩ِ ٣ٔ ١یُوَُ ٧ص بِ ًَّٔ٣َ ٩ی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَل٦
اٟلورٔ أَ ِو بٌُ َٔث َٗ ِبلٔی َو ََّل أَُٗو ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َح ّسا أَٓ َِـ ُ
َی ِو َُّ ٦
خ
اوب ااحسؼ دمحم نب ییحی دبعارلزاؼ ،رمعم ،زریہ نب رحب ،حب نب ینثم دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس دبعاہلل نب لضف اہیمش
دبعارلنمحرضحتاوبرپریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیوہیدیاانپھچکاسامؿ چیراہاھتبجاسوکاسےکاسامؿیک
ھچک  تمی دی یئگ وت اس ےن اےس اندنسپ ایک  ا فہ اس  تمی رپ رایض ہن وہا رافی دبع ازعلسی وک کش ےہ وہیدی ےن اہک ںیہن افر مسق ےہ
اس ذات یک سج ےن رضحت ومٰیس وک ماؾ ااسنونں رپ تلیضف اطع رفامیئ ااصنر ےک اکیآدیم ےن بجوہیدییک ہی ابت  ین وت اس
ےنوہیدی وکرہچے رپ ڑپھت امرا افر اہکہک وت اتہک ےہ ہک مسق اس ذاتیک سج ےن رضحت ومٰیس وک ماؾ ااسنونں رپ تلیضف اطع رفامیئ
الحہکنر اؽیلصاہللہیلعفملساہمترےدرایمؿوموجدںیہفہوہیدیر اؽیلصاہللہیلعفملسیکرطػایگافررعضرکےناگلاے
اابااقلمس!ےبکشںیمذیموہںافرےھجماامؿدییئگےہافراسےناہکہکالفںآدیمےنریمےرہچےرپڑپھتامراےہر اؽیلص
اہلل ہیلع فملس ےناسآدیم ےس رفام ا وت ےناس ےکرہچے رپڑپھت ویکں امرا ےہاسےن رعض ایک اے اہلل ےکر اؽ یلص اہللہیلع
فملس ! اس وہیدی ےن ہی اہک اھت ہک اس ذات یک مسق سج ےن رضحت ومٰیس وک  ماؾ ااسنونں رپ تلیضف اطع رفامیئ ہکبج آپ امہرے
درایمؿ وموجد ںیہ ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ ںیم آ ےئگ اہیں کت ہک ہصغ ےک آاثر آپ ےک رہچے ںیم اچہپےن ےئگ رھپ آپ
ےن رفام ا  م ےھجم اہلل ےک ویبنں ےک درایمؿ تلیضف ہن دف ویکہکن سج فتق وصر وھپاکن اجےئ اگ وت  ماؾ آامسونں افر زنیم فاولں ےک
وہشاڑاجںیئاگ ااےئاسےکہکےسجاہللاچےہرھپدفرسیرمہبتوصروھپاکناجےئاگوتبسےسےلہپںیموہںاگوترضحتومٰیس
وکںیمدوھکیںاگہکفہرعشوکڑکپےوہےئںیہافرںیمںیہناجاتنہکوطرےکدؿیکوہیبیشںیماؿاکاسحبایلایگ افہھجمےسےلہپ
ااھٹےئےئگافرںیمہیںیہناتہکہکوکیئآدیمیھبرضحتویسننبیتمہیلعاالسلؾےسالضفےہ
خ
رافی  :اوبااحسؼدمحمنبییحیدبعارلزاؼ،رمعم،زریہنبرحب ،حب نبینثمدبعازعلسینبدبعاہللنباوبہملسدبعاہللنبلضفاہیمش
دبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1655

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یزیس ب ٩ہاروً ،٪بساٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہ حرضت ًبساٌٟزیز ب ٩ابی س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َس َو ّ
ائ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

دمحم نب اح م ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعازعلسی نب اوبہملس رضحت دبعازعلسی نب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس
رطحرفاتیلقنیکیئگےہ
رافی  :دمحمنباح م،سیدینباہرفؿ،دبعازعلسینباوبہملسرضحتدبعازعلسینبایبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1656

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابوبرک ب ٩نرض يٌ٘وب ب ٩ابزہی ٥ابی اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ٩٤بساٟزح ٩٤اْعد  ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
رح ٕب َوأَبُو بَ ِ ٔ
رض َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ًَل َٔ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔ َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َٓ َ٘ا َ٢
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اِلِ ِ َ
وسی ًََِ ٠یطٔ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ُ ٔ ٠و َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن َو َٗا َ ٢ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣
َّ
ک َََٓ ٠ل ََ ٥و ِج َط ا َِ ٟی ُضوز ٔ ِّی ٓ ََذ َص َب ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رف َٓ ٍَ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ُ ٔ ٠ی َس ُظ ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
اٟش ًَلًَ ٦ل َی ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن َٗا ََ َ ٢
وسی َٓإ ٔ َّ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َ٤ا ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣زٔظ ٔ َوأَ ِ٣ز ٔا ِِ ٤ُ ٟشَ٘ َٓ ٥ٔ ٔ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُ َدِّْرُونٔی ًَل َی َُ ٣
أَ ٓ ٪یَ ٩ِ ٤ػٌ ََٔٓ ٙأَٓ َ
َاِ َٗ ٚبلٔی أَ ِ٦
وَٓ ٪أ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ئ ُ
وسی بَاك ْٔع ب ٔ َحأ ٔ ٧ب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
غ ٓ ًََل أَ ِزرٔی أَک َ َ
اض َي ِؼ ٌَ ُ٘ َ
ٔیَٓ ٙإٔذَا َُ ٣
اَ ٨َّ ٟ
ا ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪ا ِس َت ِثى َی اہللُ
کَ َ
زریہ نب رحب ،اوبرکب نب رضن وقعیب نب اربمیہ ایب انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح دبعارلنمح ارعج اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل
ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دف آدیم ڑگھج زپے اکی آدیم وہیدویں ںیم ےس اھت افر اکی آدیم
املسمونں ںیم ےس اھت املسمؿ آدیم ےن مسق ےہ اس ذات یک سج ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس وک  ماؾ اہجونں رپ تلیضف اطع
رفامیئافروہیدیآدیمےنہکاگلاسذاتیکمسقسجےنرضحتومٰیسوک ماؾاہجونںرپتلیضفاطعرفامیئرافیےتہکںیہہکاملسمؿ
ےناانپاہھتااھٹرکوہیدیےکرہچےرپاکیڑپھتامراوتوہیدیآدیمر اؽیلصاہللہیلعفملسیکرطػایگافرآپوکاسیکربخدیوج
اس ےک افر املسمؿ ےک درایمؿ اعمہلم شیپ آ ا وت ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم رضحت ومٰیس رپ تلیضف ہن دف ویکہکن رفز
 ماتم ولوگں ےک وہش اڑ اجںیئ ےگ افر بس ےس ےلہپ ںیم وہں اگ ےسج وہش آےئ اگ وت ںیم رضحت ومٰیس وک رعش اک اکی وکہن

ڑکپے وہےئ دوھکیں اگ افر ںیم ںیہناجاتن ہک رضحت ومٰیس ےک وہش اڑ ےئگ ےھت افر فہ ھجم ےس ےلہپ وہش ںیم آ ےئگ  ا فہ اؿ ںیم
ےسےھتنجوکاہللاعتٰیلےنینثتسمراھک۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبنبرضنوقعیبنباربمیہایبانباہشباوبہملس نبدبعارلنمحدبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1657

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوبرک ب ٩اسحا ٚابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤سٌیس ب٣ ٩شیب
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخبَرََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی
اٟسارٔم ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ ٠ن َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔ
اب
بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ بیعش زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکاملسمونںںیمےساکیآدیمافروہیدویںںیمےساکیآدیمےکدرایمؿڑگھجا
وہاافررھپآےگذموکرہدحثییکرطحذرکیک۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ بیعش زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح دیعس نب ر بی رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1658

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ابواح٤س زبْری سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩یحٌی حرضت ابوسٌس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَْ ِر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی

ا ٚا َِ ٟحس َ
َٗا ََ ٢جا َئ َی ُضوز ٔ ٌّی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ٔ ُٟل ََ ٥و ِج ُض ُط َو َس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ًَََ ٓ ٢ل
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪ػٌ ََٔٓ ٙأَٓ َ
اٟلورٔ
أَ ِزرٔی أَک َ َ
َاِ َٗ ٚبلٔی أَ ِو ِاَ ٛتفَی بٔ َؼ ٌِ َ٘ةٔ ُّ
رمعف اندق اوبادمح زریبی ایفسؿ ،رمعف نب ییحی رضحت اوبدعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی آدیم یبن یلص
اہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اسجےکرہچےرپڑپھتامراایگاھتافررھپذموکرہدحثییکرطحذرکیکافراسںیمےہہکآپےن
رفام اںیمںیہناجاتنہکفہاؿںیمےسےھتہکنجےکوہشاڑےئگےھتافرھجمےسےلہپوہشںیمآےئگ اوطریکوہیبیشیکفہجےس
اافتکءرکایلایگ۔
رافی  :رمعفاندقاوبادمحزریبیایفسؿ،رمعفنبییحیرضحتاوبدعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1659

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابْ٤٧ ٩ر ،ابی سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩یحٌی ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ئ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ٩
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل تُ َدِّْرُوا بَْ ِ َن اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ِ ْ٤َُ ٧ر ٕ ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَىٔی أَبٔی

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،ایفسؿ،انبریمن،ایبایفسؿ،رمعفنبییحیاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽیلص
اہللہیلعفملسےنرفام ا مےھجماایبنءرکاؾےکدرایمؿفضلیتہندف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،انبریمن،ایبایفسؿ،رمعفنبییحیاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1660

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس طیبا ٪ب ٩رفور ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ب٨انی س٠امی ٪تیِم ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
رفو َر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
یب
َ٣إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِی ُت َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َص َّس ٕ
وسی َِ ٟی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔی ً ٔ َِ ٨س ا ِل َٜث ٔ ٔ
اب ََ ٣ز ِر ُت ًَل َی َُ ٣

اِلِ َ ِح َ٤ز ٔ َوص َُو َٗائ ْٔ ٥ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِرٔظ ٔ

دہاب نب اخدل ابیشؿ نب رففخ امحد نب ہملس اثتب انبین امیلسؿ یمیت ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمآ اافردہابیکرفاتیںیمےہہکرعماجیکراتںیمرضحتومٰیس ےکاپسےسزگرااس
احؽںیمہکرضحتومٰیسکبیتارمحےکاپساینپربقںیمڑھکےوہےئامنززپھرےہےھت۔
رافی  :دہابنباخدلابیشؿنبرففخامحدنبہملساثتبانبینامیلسؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1661

ًیسی اب ٩یو٧ص ًث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،س٠امی ٪تیِم ا٧ص ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی٪
راوی ً :لی ب ٩خرشٰ ٦
سٔیا ،٪س٠امی ٪تیِم حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رشٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
ِم َسُ ٌِ ٔ٤ت
اُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ

وسی َوص َُو ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِرٔظ ٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ً َٔیسی ََ ٣ز ِر ُت
أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ز ِر ُت ًَل َی َُ ٣
رس َی بٔی
َِ ٟی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
یلع نب رشخؾ ٰیسیع انب ویسن امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،امیلسؿ یمیت اسن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ایفسؿ ،امیلسؿ یمیت
رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم رضحت ومٰیس ےک اپس ےس زگرا اس
احؽںیمہکرضحتومٰیساینپربقںیمامنززپھرےہےھتٰیسیعیکرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےن رفام اہکرعماجیک
راتںیمزگرا۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰیسیعانبویسنامثعؿنبایبہبیشرجری،امیلسؿیمیتاسن،اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿایفسؿ،امیلسؿ
یمیترضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویسنہیلعاالسلؾےکابرےںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفملساکوقؾہکریمےیسکدنبے...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ویسنہیلعاالسلؾےکابرےںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفملساکوقؾہکریمےیسکدنبےےکےیلانمبسںیہنہکفہےہکہکںیمرضحتویسنےسرتہبوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1662

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزہی ٥ح٤یس ب٩
ًبساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َِ ٤ی َس بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢

َي ٌِىٔی اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ََّل َی َِ ٨بغٔی ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس لٔی و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢أََ٧ا َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣یُوَُ ٧ص بِ ًَّٔ٣َ ٩ی ًََِ ٠یطٔ
َّ
اٟش ًَلَٗ ٦ا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،دعس نب اربمیہدیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاعتٰیلےنرفام اریمےیسکدنبےےکےیلہیانمبسںیہنہکفہہیےہکہک
ںیمرضحتویسننبیتمہیلعاالسلؾےسرتہبوہں۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،دعس نب اربمیہدیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ویسنہیلعاالسلؾےکابرےںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفملساکوقؾہکریمےیسکدنبےےکےیلانمبسںیہنہکفہےہکہکںیمرضحتویسنےسرتہبوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1663

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابوًاٟیہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ٧ ٥ِّ ًَ ٩ب ٔ ِّیَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِىٔی ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا یَ َِ ٨بغٔی ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢أََ٧ا َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣یُوَُ ٧ص بِ ًَّٔ٣َ ٩ی َو َن َش َبطُ إلٔ َی أَبٔیطٔ
دمحمنبینثمانباشبرانبینثمدمحمنب رفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباعہیلرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلص
اہلل ہیلعفملس ےن اراشد رفام ایسکدنبے ےک ےیلانمبس ںیہنہکفہ ہیےہک ہک ںیم رضحت ویسن نب یتمہیلع االسلؾ ےسرتہب وہں
افرآپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکاؿےکابپیکرطػوسنمبایک۔
رافی  :دمحمنبینثمانباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباعہیلرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویفسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ویفسہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1664

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ب ٩سٌیس ًبساہلل ابوسٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ض َٗا َ ٢أَ ِت َ٘اص َُِٗ ٥اُٟوا َِ ٟی َص ًَ َِ ٩ص َذا
َک ُ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َٔٗ ٢ی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ ِ َ
ک َٗا ٌََ ٣َ ٩ِ ٌََ ٓ ٢از ٔ ٔ٪
ٕ ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ ابِ ُٔ َ ٧ ٩ي ِّی اہللٔ ابِ ٔٔ َ ٧ ٩ي ِّی اہللٔ ابِ َٔ ٩خٔ٠ی ٔ ١اہللٔ َٗاُٟوا َِ ٟی َص ًَ َِ ٩ص َذا َن ِشأََ ُٟ
َن ِشأََ ُٟ
ک َٗا َُ َٓ ٢یو ُس ُ
ارص ُِ ٥فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦إٔذَا َٓ ُ٘ ُضوا
ا َِ ٌَ ٟز ٔب َت ِشأَُٟونٔی خ َٔیا ُرص ُِ ٥فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ خ َٔی ُ
زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دبعاہلل نب دیعس ییحی نب دیعس دبعاہلل اوبدیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ!ولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ ہمرؾ زعمز وکؿ ےہ آپ ےن رفام ا وج
بس ےس ز ادہ اہلل ےس ڈرےن فاال وہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک مہ آپ ےس اس اک  ااؽ ںیہن رکےت آپ ےن رفام ا فہ وت رضحت
ویفسہیلعاالسلؾںیہوجہکاہللےکیبنںیہاہللےکیبنےکےٹیبںیہرضحتلیلخاہللہیلعاالسلؾےکوپےتںیہاحصہبرکاؾےنرعض
ایکمہآپیلصاہللہیلعفملسےساساکیھب ااؽںیہنرکےتآپےنرفام ارھپ مھجمےسرعبےکولیبقںےکابرےںیموپےتھچ

وہفہوجزامہناجتیلہںیمرتہبےھتفہامالؾےکزامہنںیمیھبرتہبنیولگںیہہکبجفہولگدنییکھجمساحلصرکںیل
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دبعاہللنبدیعسییحینبدیعسدبعاہللاوبدیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرک اہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
زرک اہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1665

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ

َکیَّا ُء َ٧ح َّّارا
اَ ٪ز َ ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ

دہابنباخدلامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
زرک اہیلعاالسلؾڑبیئھےھت
رافی  :دہابنباخدلامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضخہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضخہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1666

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ٧اٗس اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بیساہلل ب ٩سٌیس ٣ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کی ،ابً ٩یی٨ہ اب٤ً ٩ز سٔیا ٪ب٩
ًیی٨ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار حرضت سٌیس ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥

ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٔلبِ ٔ٩
رض ًََِ ٠یطٔ َّ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَل٦
وسی َػاح َٔب ا َِ ٟد ٔ ٔ
ًَبَّا ٕ
رسائ ٔی ََِ ٟ ١ی َص ص َُو َُ ٣
ض إ ٔ َِّ َ ٧ ٪وّٓا ا ِٟبٔکَال ٔ َّی َیزًُِ ُ ٥أَ ََّ ٣ُ ٪
اٟش ًَلَ ٦ػاح َٔب بَىٔی إ ٔ ِ َ

وسی ًََِ ٠یطٔ
َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذ َب ًَ ُس ُّو اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َٗ ٢اَ ٣ُ ٦
َّ
ض أَ ًِ ََ٘ َٓ ٥ُ ٠ا َ ٢أََ٧ا أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٌََ ٓ ٢ت َب اہللُ ًََِ ٠یطٔ إٔذِ  ٥َِ ٟیَزُ َّز ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟإَِٔ ٟیطٔ َٓأ َ ِووَی
رسائ ٔی ََُ ٓ ١شئ ٔ َ ١أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
اٟش ًَلَ ٦خ ٔلی ّبا فٔی بَىٔی إ ٔ ِ َ
ٕ لٔی بٔطٔ َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط ا ِحُ ١ِ ٔ٤حو ّتا فٔی
َحیِ ٔ ٩ص َُو أَ ًِ ََ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠
ک َٗا ََ ٣ُ ٢
وسی أَ ِی َر ِّب َِ ٛی َ
اہللُ إَِٔ ٟیطٔ أَ َِّ ًَ ٪ب ّسا َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔی ب ٔ َِ ٤ح َ ٍٔ ٤ا َِ ٟب ِ َ

وت َٓ ُض َو ثَ ََّٓ ٥اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠واَ ِ ٧لُ ٌَ ٣َ ََٙ ٠ط َٓ َتا ُظ َوص َُو یُ َ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَل ٦حُو ّتا فٔی
َٔ ِٜ٣ت َٕ َٓ ١ح ِی ُث َت ِٔ٘ ٔ ُس ا ُِ ٟح َ
وط ٍُ بِ ُُ ٧ ٩و َٕ َٓ ٪ح ََ ٣ُ ١َ ٤
َّ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
وت فٔی ا َِ ِٜ ٔ٤ٟت ٔ١
رط َب ا ُِ ٟح ُ
اٟش ًَلَ ٦و َٓ َتا ُظ ٓ ِ
رف َٗ َس َُ ٣
َٔ ِٜ ٣ت َٕ ١واَ ِ ٧ل ََٙ ٠ص َُو َو َٓ َتا ُظ یَ ِٔ ٤ظ َیا َٔ ٪حًی أَ َت َیا اٟؼَّ ِ َ
َاؿ َ َ
رخ َة َ َ

َّ
اُ ٠ِ ٔ ٟ ٪حو ٔ
رس ّ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 َ
اِ ٣ٔ ٪ث َ ١ا َّٟلا َٔٓ ٚک َ َ
ئ َحًَّی ک َ َ
َحًی َ َ
ت ََ
وسی ًََِ ٠یطٔ
َوک َ َ
وسی أَ ِ ٪یُ ِدبٔرَ ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َُ ٣
وسی َو َٓ َتا ُظ ًَ َح ّبا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َب٘ ٔ َّی َة یَ ِو ٔ٣ض ٔ َ٤ا َوَِ ٟی َ٠تٔض ٔ َ٤ا َؤ َ ٧س َی َػاح ُٔب َُ ٣
اَ ٤ُ ٔ ٟ ٪
َّ
اَّ ٪أ ٟذی أ ُ َٔ ٣ز بٔطٔ َٗا َ٢
اٟش ًَلَٗ ٦ا ََ َٔ ٔ ٟ ٢تا ُظ آت ٔ َ٨ا ُ ََسائ َ َ٨ا َِ َ٘ ٟس َٟٔ٘ی َ٨ا َٔ ٩ِ ٣س َ ٔ
رفَ٧ا َص َذا َن َؼ ّبا َٗا ََ ٢وَ ٥َِ ٟی َِ ٨ؼ ِب َحًَّی َجا َو َز ا ِ٤َ ٟک َ َ
َّ َّ
َح ًَ َح ّبا َٗا َ٢
رخة ٔ َٓإٔنِّی َن ٔش ُ
َِک ُظ َو َّات َد َذ َسبٔی َُ ٠ط فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
یت ا ُِ ٟح َ
أَ َرأَیِ َت إٔذِ أَ َویِ َ٨ا إلٔ َی اٟؼَّ ِ َ
وت َو َ٣ا أَ ِن َشأ٧ی ُط إَّٔل اٟظ ِی َلا ُ ٪أَ ِ ٪أَذ ُ َ

َّ
رفأَی َر ُج ًّل َُ ٣ش ًّطی ًََِ ٠یطٔ
وسی ذََ ٔ ٟ
ک َ٣ا ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧ب ّٔ ٓ ِ
َُ ٣
َار َت َّسا ًَل َی آثَارٔص َٔ٤ا َٗ َؼ ّؼا َٗا ََ ٢ي ُ٘ؼَّ ا ٔ ٪آث َ َارص َُ٤ا َحًی أَ َت َیا اٟؼَّ ِ َ
رخ َة َ َ
ک َّ
رسائ ٔی ََٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
رض أَنَّی بٔأ َ ِر ٔؿ َ
وسی َٗا ََ ٣ُ ٢
اٟش ًَل َُٗ ٦ا َ ٢أََ٧ا َُ ٣
ب ٔ َث ِو ٕب ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ َُ ٣
وسی بَىٔی إ ٔ ِ َ
وسی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا َِ ٟد ٔ ُ
وسی ًََِ ٠یطٔ
إَٔ َّ ٧
ک ًَل َی ًٔ ٥ِٔ ٠ًٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٕ ٠اہللٔ ًَ ََّٜ ٤َ ٠طُ اہللُ َّلَ أَ ًِ٤َُ ٠طُ َوأََ٧ا ًَل َی ًٔ ٥ِٔ ٠ًٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٕ ٠اہللٔ ًَ َّٔ ٨٤َ ٠یطٔ َّلَ َت ٌِ٤َُ ٠طُ َٗا ََٟ ٢طُ َُ ٣
َّ
ٕ َت ِؼبٔرُ ًَل َی َ٣ا  ٥َِ ٟتُ ٔح ِم
ک ًَل َی أَ ُِ ٪ت ٌَ ِّ٤َ ٠ىٔی ٔ٤َّ ٣ا ًُ َِّ ٤ِ ٠ت ُر ِط ّسا َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
اٟش ًَلَ ٦ص ِ ١أَ َّتب ٔ ٌُ َ
ک َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلی ٍَ َ٣ع ٔ َی َػب ِ ّرا َو َِ ٛی َ
رض َٓإ ٔ َِّ ٪ات َب ٌِ َتىٔی ٓ ًََل َت ِشأ َ ِٟىٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َحًَّی
بٔطٔ ُخب ِ ّرا َٗا ََ ٢س َتحٔ ُسنٔی إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َػاب ٔ ّزا َو ََّل أَ ًِ ٔصی َ ٟ
َک أَ ِّ ٣زا َٗا َُ َٟ ٢ط ا َِ ٟد ٔ ُ
َح ٓ ََ٤ز َِّت بٔض ٔ َ٤ا َسٔٔی َْ ٨ة َٓک َ َّ٤َ ٠اص ُِ ٥أَ ِ٪
وسی َی ِٔ ٤ظ َیا ًَٔ ٪ل َی َساح ٔ ٔ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
أ ُ ِحس َٔث َ ٟ
رض َو َُ ٣
َک ٔ٨ِ ٣طُ ذ ٔ ِ ّ
َکا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ا َِ ٟد ٔ ُ
رض إلٔ َی َِ ٟو ٕح ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟوا ٔح َّ
وسی َٗ ِو ْ٦
اٟشٔٔی َٔ ٨ة َٓ َ٨زَ ًَ ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َُ ٣
رض َٓ َح َُ٠٤وص َُ٤ا بٔ َِْ ِر ٔ ِ َ ٧و َٕ ٤َ ٌََ ٓ ٢س ا َِ ٟد ٔ ُ
یَ ِحُ٠ٔ٤وص َُ٤ا ٓ ٌََ َز ُٓوا ا َِ ٟد ٔ َ
ک َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلی ٍَ
َرخ ِٗ َت َضا ُ ٔ ٟت ِِز ٔ َ ٚأَصََِ ٠ضا َِ َ٘ ٟس ٔجئ َِت َط ِیئّا إ ٔ ِّ ٣زا َٗا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ ُٗ ِ ١إَٔ َّ ٧
َح َُ٠٤وَ٧ا بٔ َِْ ِر ِٔ َ ٧و ِٕ ٤َ ًَ ٢س َت إلٔ َی َسٔٔی َ٨تٔض ٔ َِ َ ٓ ٥

َخ َجا َّٔ ٩ِ ٣
اٟشٔٔی َٔ ٨ة َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُ٤ا یَ ِٔ ٤ظ َیا ًَٔ ٪ل َی
َ٣ع ٔ َی َػب ِ ّرا َٗا َََّ ٢ل تُ َؤاخ ِٔذنٔی ب ٔ َ٤ا َن ٔش ُ
یت َو ََّل تُ ِزصٔ ِ٘ىٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی ًُ ِ ّ
رسا ث ُ ََّ َ ٥
َ
َّ
وسی أَ َٗ َتَِ ٠ت َنٔ ِّشا َزاَ ٔ ٛی ّة
رض ب ٔ َزأِ ٔسطٔ َٓا ِٗ َتُ ٌََ ٠ط ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
اٟشاح ٔ ٔ ١إٔذَا ُ ًَُل ْ ٦یَُ ٌَِ ٠ب َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َٔٓ ٪أ َخ َذ ا َِ ٟد ٔ ُ

ک َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلی ٍَ َ٣ع ٔ َی َػب ِ ّرا َٗا ََ ٢و َص ٔذظ ٔ أَ َط ُّس ٔ ٩ِ ٣اِلِ ُول َی َٗا َ ٢إ ٔ ِ٪
َک إَٔ َّ ٧
ُرکا َٗا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ ُٗ َِ ٟ ١
بٔ َِْ ِر ٔ َنٔ ِٕص َِ َ٘ ٟس ٔجئ َِت َط ِیئّا ّ ِ ٧
اس َت ِل ٌَ َ٤ا أَصََِ ٠ضا
َسأ َ ُِ ٟت َ
ک ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َب ٌِ َس َصا ٓ ًََل ُت َؼاح ٔ ِبىٔی َٗ ِس بَ ََ ِِ ٠ت ُٔ َٟ ٩ِ ٣سنِّی ًُ ِذ ّرا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َحًَّی إٔذَا أَ َت َیا أَصِ ََِ َ ١قیَ ٕة ِ
َ
َ
رض ب ٔ َی ٔسظ ٔصَ ََ ٜذا َٓأ َ َٗا َُ ٣ط َٗا َُ َٟ ٢ط
َٓأبَ ِوا أَ ِ ٪ي َُـ ِّی ُٔوص َُ٤ا ٓ ََو َج َسا ٓ َٔیضا ٔج َس ّارا یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَ َِّ َ٘ ٨ف َٓأ َٗا َ٣طُ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ائ ٔ َْٗ ١ا َ ٢ا َِ ٟد ٔ ُ
َ
َ
ک
ک َسأُِّ َ ٧بئُ َ
رف ُا ٚبَ ِیىٔی َوبَ ِیَ ٔ ٨
َُ ٣
وسی َٗ ِو ْ ٦أ َت ِی َ٨اص ُِ ٥َِ ٠َٓ ٥ي َُـ ِّی ُٔوَ٧ا َو ٥َِ ٟیُ ِلٌ ُٔ٤وَ٧ا َِ ٟو ٔطئ َِت ََ ٟتد ٔ ِذ َت ًََِ ٠یطٔ أ ِج ّزا َٗا ََ ٢ص َذا ٔ َ
اَ ٪ػب َ َر َحًَّی
وسی ََ ٟوز ٔ ِز ُت أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ب ٔ َتأِؤی ٔ٣َ ١ا َ ٥َِ ٟت ِش َت ٔل ٍِ ًََِ ٠یطٔ َػب ِ ّرا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َح ُ ٥اہللُ َُ ٣

وسی ن ِٔش َیاّ٧ا َٗا ََ ٢و َجا َئ
ُي َ٘ َّؽ ًَ َِ ٠ی َ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِخ َبارٔص َٔ٤ا َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت اِلِ ُول َی َٔ ٣ُ ٩ِ ٣
َّ
ُ
ٖ َّ
رح ٔ
ک ٔ ٥ِٔ ٠ًٔ ٩ِ ٣اہللٔ إ ٔ ََّّل ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا
ْق فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
رض َ٣ا َن َ٘ َؽ ًِِٔٔ ٠م َؤًَ ٤ُِ ٠
ًُ ِؼ ُٔ ْور َحًی َو َٗ ٍَ ًَل َی َ ِ
َح َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا َِ ٟد ٔ ُ
اٟشٔٔی َٔ ٨ة ث ََّ ٥ن َ َ
ا ٪أَ َ٣ا َُ ٣ض ِْ ٔ ٠٣َ ٥ک َیأ ِ ُخ ُذ ک ُ ََّ ١سٔٔی َٕ ٨ة َػاَ ٔ ٟح ٕة ُ َِؼ ّبا
َن َ٘ َؽ َص َذا ا ِِ ٌُ ٟؼ ُٔو ُر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِ ٔ
ْقأ ُ َوک َ َ
َح َٗا ََ ٢سٌٔی ُس بِ ُُ ٩ج َبْ ِر ٕ َوک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
ارفا
ْقأ ُ َوأَ َّ٣ا ا ًَِ ُِ ٟل َُٓ ٦ک َ َ
َوک َ َ
ا ٪ک َ ٔ ّ
اَ ٪ي ِ َ
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ےکابرےںیمہنوپ انھبجکتہکںیموخدیہفہابتآپےسایبؿہنرکدفںرضحتومٰیسےنرفام اااھچانچہچنرضحترضخافر
رضحت ومٰیس دفونں رضحاتدنمسر ےک انکرے ےلچ اؿ دفونں رضحات ےکاسےنم ےس اکی یتشک زگری اوہنں ےن یتشک فاولں
ےسابتیکہکفہںیمہاینپیتشکرپ ااررکےلیتشکفاولںےنرضحترضخوکاچہپؿایلوتاوہنںےناؿدفونںرضحاتوکریغبرکاہی
ےک یتشک رپ  اار رک ایل وت رضحت رضخ ےن اس یتشک ےک وتختں ںیم ےس اکی ےتخت وک ااھکڑ اکنیھپ رضحت ومٰیس ےن رضحت رضخ ےس
رفام ااؿیتشکفاولں ےنںیمہریغبرکاہیےکیتشکرپ اارایکےہافرآپےناؿیکیتشکوکوتڑد اےہاتہکیتشکفاولںوکرغؼرکد ا
اجےئ ہی وت ےن ڑبا بیجع اکؾ ایک ےہ رضحت رضخ ےن رفام ا ایک ںیم ےن آپ ےس ںیہن اہک اھت ہک آپ ریمے اسھت رہ رک ربص ںیہن رک
ںیکس ےگ رضحت ومٰیس ےن رفام ا اس زیچ وک یھب ںیم وھبؽ ایگ وہں آپ اس رپ ریمی ڑکپ ہن رکںی افر ہن یہ ریمے اعمہلم ںیم وکیئ
یتخسرکںیرھپدفونںرضحاتیتشکےسےلکنافردنمسرےکاسلحرپےنلچےگلوتاوہنںےناکیڑلےکوکدفرسےڑلوکںےکاسھت
ےتلیھکوہےئداھکیرضحترضخےناسڑلےکوکڑکپرکاساکرسنت ےسدجارکد ارضحتومٰیسرھپوبؽزپےہکآپاینکیڑلےک
وک ریغب یسک فہج ےک لتق رک د ا آپ ےن ڑبا انزابی اکؾ ایک رضحت رضخ ےن رفام ا اے ومٰیس ایک ںیم ےن آپ ےس ںیہن اہک اھت ہک آپ
ریمےاسھترہرکربصںیہنرکںیکسےگیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارضحترضخہیلعاالسلؾاکہیادنازےلہپےسیھبز ادہتخساھت

رضحتومٰیسےنرفام اارگابںیمآپےسیسکزیچےکابرےںیموپوھچںوتآپےھجماےنپاسھتہنرںیھکویکہکنریماذعروقعمؽ
ےہرھپدفونںرضحاتےلچاہیںکتہکاکیاگؤںےکولوگںکتآےئاوہنںےناؿاگؤںفاولںےساھکاناماگنوتاوہنںےناؿ
وکامہمؿر ےنھےسااکنررکد ااؿدفونںرضحاتےنفاہںاکیدویاردیھکیوجرگےنےکرقبییھتوتاسدویاروکدیساھرکد افہ
دویاریکھجوہیئ یھتوت رضحترضخہیلعاالسلؾےن اےنپاہھت ےساسدویاروک دیساھرک د ا رضحتومٰیس رفامےنےگلہک ہی وتفہولگ
ںیہہکنجےکاپسمہےئگےھتنکیلاوہنںےنامہریامہمؿونازیںیہنیکافرںیمہاھکانںیہنالھک اارگآپاچںیہوتاؿےساس
دویار وک دیساھ رکےن یک زمدفری ےل ںیل رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا اب ریمے افر آپ ےک درایمؿ دجایئ ےہ اب ںیم
آپوکاؿابوتںاکایبؿاتباتوہںہکسجرپآپربصںیہنرکےکسر اؽیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللرضحتومٰیسرپرمحرفامےئ
اکشہکفہربصرکےتاہیںکتہکاہللںیمہاؿدفونںرضحاتےکزمدیفااعقتایبؿرفاماتافرر اؽیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
رضحتومٰیساکیلہپرمہبت اا ؽرکانوھبؽاھتآپےنرفام ااکیھڑ اآیئاہیںکتہکفہیتشکےکانکرےھٹیبیئگرھپاسھڑ ا ےن
اینپ وچچندنمسرںیمڈایلوت رضحترضخہیلعاالسلؾےن رضحتومٰیسےسرفام اہک ریمےافرریتےملع ےس اہللاعتٰیلےکملع ںیم
اینت یمک یھب ںیہن یک ینتج اس ھڑ ا ےن دنمسر ںیم یک ےہ دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعزپےتھےھتہکاؿیتشکفاولںےکآےگاکیابداشہاھتوجرہحیحصیتشکوکنیھچاتیلاھتافرفہہییھبزپےتھےھتہکفہڑلاکاکرفاھت
رافی  :رمعف نب دمحم اندق ااحسؼ نب اربامیہ ،دیبعاہلل نب دیعس دمحم نب ایب رمع یکم ،انب ہنییع انب رمع ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر
رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضخہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1667

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٗیسی ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪تیِم اسحا ٚحرضت سٌیس ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
َّ َ
َّ َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر َٗ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔیسٔ
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ ًِل َی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی َحسث َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
رسائ ٔی ََٗ ١ا َ٢
بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ َٗا َٔٗ ٢ی ََّٔ ١لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسی َّأ ٟذی َذ َص َب یَ َِ ٠تُ ٔ٤ص ا َِِ ٟ ٥َِ ٠ٌٔ ٟی َص ب ٔ َُ ٤
ض إ ٔ َِّ َ ٧ ٪وّٓا یَزًُِ ُ ٥أَ ََّ ٣ُ ٪
وسی بَىٔی إ ٔ ِ َ
أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َیا َسٌٔی ُس ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َٛ ٢ذ َب ِ َ ٧و ْٖ
دمحم نب دبعاالیلع یسیق رمتعم نب امیلسؿ یمیت ااحسؼ رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس
ےساہکایگہکونػاکبیلایکاتہکےہہکوجرضحتومٰیسرضحترضخہیلعاالسلؾےکاپسملعیکالتشںیمےئگےھتفہیبنارسالیئےک

رضحتومٰیسںیہنےھترضحتانبابعسےنرفام ااےدیعسایکوتےناےسہیےتہکانسےہاوہنںےناہک یاہںرضحتانبابعس
ےنرفام اونػوھجٹاتہکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعیسیقرمتعمنبامیلسؿیمیتااحسؼرضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضخہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1668

راوی  :حرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط بَ ِی َ٤َ ٨ا ُ٣و َسی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَل ٦فٔی َٗ ِو ٔ٣طٔ
ِّ
ق َر ُج ًّل َخْ ِ ّرا َوأَ ًِ٣ٔ ٥ََ ٠ىِّی َٗا ََٓ ٢أ َ ِووَی اہللُ إَِٔ ٟیطٔ إنِّٔی
َکص ُِ ٥بٔأَیَّا ٔ ٦اہللٔ َوأَیَّ ُا ٦اہللٔ َن ٌِ َ٤ا ُؤ ُظ َوبَ ًَل ُؤ ُظ إ ٔذِ َٗا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠فٔی اِلِ َ ِر ٔ
یُ َذ ُ
ک َٗا َ ٢یَا َر ِّب َٓ ُس َّٟىٔی ًََِ ٠یطٔ َٗا ََٔ٘ٓ ٢ی َُ َٟ ١ط َتزَ َّو ِز حُو ّتا
أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔا َِ ٟدْ ِر ٔ ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِو ً ٔ َِ ٨س َ ٩ِ ٣ص َُو إ ٔ َّ ٪فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ق َر ُج ًّل ص َُو أَ ًِ ََ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠
َّ
ِم ًََِ ٠یطٔ َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠و َت َز َک َٓ َتا ُظ
َ٣اّ ٔ ٟحا َٓإُٔ َّ ٧ط َح ِی ُث َت ِٔ٘ ٔ ُس ا ُِ ٟح َ
وت َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ص َُو َو َٓ َتا ُظ َحًی اَ ِ ٧ت َض َیا إلٔ َی اٟؼَّ ِ َ
رخة ٔ َٓ ٌُ ِّ َ
ئ َٓ َح ٌَ َََّ ١ل یَ َِ ٠تئ ٔ َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َػا َر ِٔ ٣ث َ ١ا ِلَّ ُٜوة ٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ َٓ ٢تا ُظ أَ ََّل أَ َِ ٟح ُٔ َ ٧ ٙي َّی اہللٔ َٓأ ُ ِخب ٔ َر ُظ َٗا َ٢
رط َب ا ُِ ٟح ُ
وت فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ٓ ِ
َاؿ َ َ
رفَ٧ا َص َذا َن َؼ ّبا َٗا ََ ٢و ٥َِ ٟي ُٔؼ ِب ُض َِ ٥ن َؼ ْب َحًَّی َت َحا َو َزا َٗا َ٢
َُٓ٨سِّ َی َٓ َ٤َّ ٠ا َت َحا َو َزا َٗا ََ َٔ ٔ ٟ ٢تا ُظ آت ٔ َ٨ا ُ ََسائ َ َ٨ا َِ َ٘ ٟس َٟٔ٘ی َ٨ا َٔ ٩ِ ٣س َ ٔ
َٓ َت َذ َّ
وت َو َ٣ا أَ ِن َشأ٧ی ُط إ ٔ ََّّل َّ
اٟظ ِی َلا ُ ٪أَ ِ ٪أَذ َُ
َِک ُظ َو َّات َد َذ َسبٔی َُ ٠ط فٔی
رخة ٔ َٓإٔنِّی َن ٔش ُ
یت ا ُِ ٟح َ
َک َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت إٔذِ أَ َویِ َ٨ا إلٔ َی اٟؼَّ ِ َ
َ
ا ٪ا ُِ ٟحو ٔ
ٕ لٔی َٗا َََ ٓ ٢ذ َص َب
ا َِ ٟب ِ ٔ
َح ًَ َح ّبا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َ٣ا ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧بغٔی ٓ ِ
َار َت َّسا ًَل َی آثَارٔص َٔ٤ا َٗ َؼ ّؼا َٓأ َ َرا ُظ َ٣ک َ َ
ت َٗا ََ ٢صا صُ َ٨ا ُو ٔػ َ
ٕ َّ
رض َُ ٣ش ًّطی ثَ ِو ّبا ُِ ٣ش َت ِّ ٔ ٘٠یا ًَل َی ا ََِٔ٘ ٟا أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َی َح ًَل َوة ٔا ََِٔ٘ ٟا َٗا َ ٢ا َّ
اٟث ِو َب
َی َِ ٠تُ ٔ٤ص َٓإٔذَا ص َُو بٔا َِ ٟد ٔ ٔ
ٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦یَٜ َٓ ٥ِ ُٜظَ َ
ًَ َِ ٩و ِجضٔطٔ َٗا ََ ٢و ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
یئ َ٣ا
وسی َٗا ََ ٣ُ ٢
وسی َٗا ََ ٢و ََ ٣ُ ٩ِ ٣
اٟش ًَل ُ ٩ِ ٣َ ٦أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أََ٧ا َُ ٣
رسائ ٔی ََٗ ١ا َ٣َ ٢حٔ ْ
وسی بَىٔی إ ٔ ِ َ
ٕ َت ِؼب ٔرُ ًَل َی َ٣ا  ٥َِ ٟتُ ٔح ِم بٔطٔ
ک َٗا َٔ ٢جئ ُِت ُٔ ٢ت ٌَ ِّ٤َ ٠ىٔی ٔ٤َّ ٣ا ًُ َِّ ٤ِ ٠ت ُر ِط ّسا َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
َجا َئ ب ٔ َ
ک َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلی ٍَ َ٣ع ٔ َی َػب ِ ّرا َو َِ ٛی َ

َک أَ ِّ ٣زا َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ٪
ُخب ِ ّرا َط ِی ْئ أ ُ ِٔ ٣ز ُت بٔطٔ أَ ِ ٪أَٓ ٌَِ َُ ٠ط إٔذَا َرأَیِ َت ُط َ ٥َِ ٟت ِؼبٔرِ َٗا ََ ٢س َتحٔ ُسنٔی إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َػاب ٔ ّزا َو ََّل أَ ًِ ٔصی َ ٟ
َکا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َحًَّی إٔذَا َرَ ٔ ٛبا فٔی َّ
َخ َٗ َضا َٗا َ ٢اَ ِ ٧ت َهی ًََِ ٠ی َضا
َّات َب ٌِ َتىٔی ٓ ًََل َت ِشأ َ ِٟىٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َحًَّی أ ُ ِحس َٔث َ ٟ
َک ُٔ ٨ِ ٣ط ذ ٔ ِ ّ
اٟشٔٔی َ٨ةٔ َ َ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
ک َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلی ٍَ َ٣عٔی َػب ِ ّرا
َخ ِٗ َت َضا ُ ٔ ٟت ِِز ٔ َ ٚأَصََِ ٠ضا َِ َ٘ ٟس ٔجئ َِت َط ِیئّا إ ٔ ِّ ٣زا َٗا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ ُٗ ِ ١إَٔ َّ ٧
َٗا َُ َٟ ٢ط َُ ٣
اٟش ًَل ٦أَ َ َ

وَٗ ٪ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی أَ َح ٔسص ِٔ٥
َٗا َََّ ٢ل تُ َؤاخ ِٔذنٔی ب ٔ َ٤ا َن ٔش ُ
رسا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َحًَّی إٔذَا ََ ٔ ٟ٘یا ُٔ٤َِ ٠اّ٧ا َی ٌَِ ٠بُ َ
یت َو ََّل تُ ِزصٔ ِ٘ىٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی ًُ ِ ّ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
رک ّة َٗا َ ٢أَ َٗ َتَِ ٠ت َنٔ ِّشا َزاَ ٔ ٛی ّة بٔ َِْ ِر ٔ َنٔ ِٕص َِ َ٘ ٟس ٔجئ َِت
بَاز ٔ َی اَّ ٟزأ ِ ٔ
ْع ً ٔ َِ ٨س َصا َُ ٣
َْع ّة َُ َ ٨ِ ٣
اٟش ًَل ٦ذ ِ َ
ی َٓ َ٘ َت َ٠طُ ٓ َُذ ٔ َ

وسی َِ ٟو ََّل أَُ َّ ٧ط ًَ َّح َََ ٟ ١زأَی
ُرکا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س َص َذا ا ِ٤َ ٟکَا َٔ ٪ر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َو ًَل َی َُ ٣
َط ِیئّا ّ ِ ٧
ُک ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َب ٌِ َسصَا ٓ ًََل ُت َؼاح ِٔبىٔی َٗ ِس بَ ََ ِِ ٠ت ُٔ َٟ ٩ِ ٣سنِّی ًُ ِذ ّرا
ا َِ ٌَ ٟح َب َو َل ُٔ ٨َّ ٜط أَ َخ َذ ِت ُط َٔ ٩ِ ٣ػاح ٔبٔطٔ َذ َ٣ا َْ ٣ة َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪سأ َ ِٟت َ
ئ بَ َسأَ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َو ًَل َی أَخٔی ََ ٛذا َر ِح َُ ٤ة اہللٔ
ََک أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
َوَِ ٟو َػب َ َر ََ ٟزأَی ا َِ ٌَ ٟح َب َٗا ََ ٢وک َ َ
ا ٪إٔذَا ذ َ َ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َحًَّی إٔذَا أَ َت َیا أَصِ ََِ َ ١قیَ ٕة ٟٔئَا ّ٣ا ٓ ََلآَا فٔی ا َِ ٤َ ٟحأ ٔ ٟص َٖ ا ِس َت ِل ٌَ َ٤ا أَصََِ ٠ضا َٓأ َبَ ِوا أَ ِ ٪ي َُـ ِّی ُٔوص َُ٤ا ٓ ََو َج َسا ٓ َٔیضا
َ
َّ
َ
َ
ک َوأَ َخ َذ ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٗا َ٢
رف ُا ٚبَ ِیىٔی َوبَ ِیَ ٔ ٨
ٔج َس ّارا یُزٔی ُس أ َِ ٪ی َِّ َ٘ ٨ف َٓأ َٗا َُ ٣ط َٗا ََِ ٟ ٢و ٔطئ َِت ََّلت َد ِذ َت ًََِ ٠یطٔ أ ِج ّزا َٗا ََ ٢ص َذا ٔ َ
ک ب ٔ َتأِؤی ٔ٣َ ١ا َ ٥َِ ٟت ِش َت ٔل ٍِ ًََِ ٠یطٔ َػب ِ ّرا أَ َّ٣ا َّ
آَخ ِاْل َیةٔ َٓإٔذَا َجا َئ
و ٪فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َسأُِّ َ ٧بئُ َ
َح إلٔ َی ٔ ٔ
اٟشٔٔی َُ ٨ة َٓکَاِ َ ٧ت َ ٤َ ٔ ٟشاَ ْٔٛن َي ٌِ ََ ُ٠٤
َ
ا ٪أَبَ َوا ُظ َٗ ِس ًَ َلَٔا
رخصَا َو َج َس َصا ُٔ َ ٨ِ ٣
ارفا َوک َ َ
َّأ ٟذی ي َُش ِّ ُ
رخ َٗ ّة َٓ َت َحا َو َزصَا َٓأ ِػ َُ ٠حو َصا ب ٔ َدظَ َب ٕة َوأَ َّ٣ا ا ًَِ ُِ ٟل َُُ ٓ ٦لب ٔ ٍَ یَ ِو َ ٦كُب ٔ ٍَ ک َ ٔ ّ
َ
ُ َ َ
َ َ َ
ا٪
َق َب ُر ِح ّ٤ا َوأَ َّ٣ا ا ِٟحٔ َس ُار َٓک َ َ
ًََِ ٠یطٔ ََِٓ ٠و أُ َّ ٧ط أ ِز َر َک أ ِرصَ َ٘ ُض َ٤ا ك ُ ِِ َیاّ٧ا َوّ ِ ٛرفا َٓأ َر ِزَ٧ا أ ِ ٪یُ َب ِّس َُ ٟض َ٤ا َربُّ ُض َ٤ا َخْ ِ ّرا ُٔ ٨ِ ٣ط َزکَا ّة َوأ ِ َ
آَخ ِاْلیَةٔ
اَ ٪ت ِح َتطُ إلٔ َی ٔ ٔ
ًَ ُِ ٔ ٟل َٔ ِ ْ٣ن َیت َٔیٔ ِ ْ٤ن فٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوک َ َ
رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک رضحت ومٰیس
ہیلعاالسلؾاینپوقؾےکولوگںاسےنماہللاعتٰیلیکوتمعنں افراسیکآزاموشئںےکابرےںیمںیتحیصن رفام رےہےھتافراوہنںےن
رفام اریمےملعںیمںیہنےہہکاسریداینںیموکیئآدیمھجمےس رتہبوہ اھجمےسز ادہملعراتھکوہوتاہللاعتٰیلےنرضحتومٰیسیک
رطػفیح انزؽ رفامیئہک ںیم اسآدیم وکاجاتن وہں ہک وج ھجت ےسرتہب ےہ  ا ھجت ےس ز ادہ ملع فاال ےہ رضحت ومٰیس ےن رعض ایک
اےرپفرداگرےھجماسآدیم ےسالمدےوتاہللاعتٰیلیک رطػےسرضحتومٰیسوکمکح د اایگہکاکییلھچموک کماگلرکاےنپوتہش
ںیم رھک سج ہگج فہ یلھچم مگ وہ اجےئ اس ہگج رپ فہ آدیم ںیہمت لم اجےئ اگ رضحت ومٰیس افر اؿ ےک اسیھت ہی نس رک لچ زپے
اہیںکتہکرخصہ ےکاقمؾرپچنہپ ےئگاس ہگجوکیئآدیمہن المرضحتومٰیس ےکاسیھت ےناہک ںیماہللےک یبنےس ولمںافراؿ وک
اسیکربخدفںرھپفہرضحتومٰیسےساسفاہعقاکذرکوھبؽےئگوتبجذراآےگڑبھےئگوترضحتومٰیسےناےنپاسیھتےساہک
انہتش الؤ اس رفس ےن ںیمہ اکھت د ا ےہ افر رضحت ومٰیس وک ہی اکھتفٹ اس ہگج ےس آےگ ڑبےنھ ےس ںیہن وہیئ رضحت ومٰیس ےک
اسیھتےن ادایکافرےنہکاگلایکآپولولعمؾںیہنہکبجمہرخصہےکاقمؾرپےچنہپوتںیمیلھچموکوھبؽایگافر ااےئاطیشؿےکہی
ےھجمیسکےنںیہنالھب اڑبیریحایگنیکابتےہہکیلھچمےندنمسرںیماانپراہتسانبایلرضحتومٰیسےکاسیھتےنفہہگجاتبدیسج

ہگجیلھچم مگ وہیئگ یھتاس ہگج رپ رضحت ومٰیسالتش رک رےہ ےھتہک رضحت ومٰیسےناس ہگج رضحترضخ ہیلع االسلؾ وکدھکی ایل
ہکہیاکیڑپکاافڑوہوہےئتچےٹیلوہےئںیہرضحتومٰیسےنرفام ااالسلؾمکیلع!رضحترضخہیلعاالسلؾےناےنپرہچے ےس
ڑپکا اٹہ ا افر رف ام ا فمکیلع االسلؾ! آپ وکؿ؟ رضحت ومٰیس ےن رفام ا ںیم ومٰیس وہں رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا وکؿ ومٰیس ؟
رضحت ومٰیس ےن رفام اہک ینبارسالیئ ےک ومٰیس رضحترضخہیلع االسلؾ ےن رفام اےسیک آان وہا؟ رضحت ومٰیس ےنرفام ا اےرضخ!
اےنپملعںیمےسھچکےھجمیھبداھکدفرضحتہیلعاالسلؾےنرفام ا  مریمےاسھترہرکربصںیہنرکوکسےگافرنجزیچفںاکںیہمت
ملعہنوہوت ماؿرپےسیکربصرکوکسےگوتارگ مربصہنرکوکسےگوتےھجماتبدفہکںیماسفتقایکرکفںرضحتومٰیسرفامےنےگلہک
ارگاہللےناچاہوت مےھجم ربص رکےنفاال یہاپؤ ےگافرںیمآپیکانرفامینںیہنرکفں اگ رضحترضخہیلعاالسلؾ ےن رفام اااھچارگ  م
ےن ریمے اسھت رانہ ےہ وت  م ےن ھجم ےس ھچک ںیہن وپ انھ بج کت ہک ںیم وخد یہ ںیہمت اس ےک ابرے ںیم اتب ہن دفں رھپ دفونں
رضحاتےلچاہیںکتہک اکییتشکںیم ااروہےئرضحترضخہیلعاالسلؾےناسیتشکاکہتختااھکڑد ارضحتومٰیسوبؽزپوہ
ہک آپ ےن یتشک وک وتڑ د ا اتہک اس یتشک فاےل رغؼ وہ اجںیئ آپ ےن ڑبا بیجع اکؾ ایک ےہ رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا اے
ومٰیس!ایک ںیمےھجتںیہناہک اھتہک مریمےاسھترہ رک ربص ںیہنرک وکس ےگرضحتومٰیس ےنرفام اوجابتںیموھبؽایگ وہںآپ
اسرپریماؤمافذہہنرکںیافرےھجمیگنتںیمہنڈاںیلرھپدفونںرضحاتےلچاہیںکتہکاکیایسیہگجرپآےئگہکاہجںھچکڑلےک
لیھکرےہےھترضحترضخہیلعاالسلؾےنریغب اےچےھجمساؿڑلوکںںیمےساکیڑلےک وکڑکپاافرےسلتقرک د ارضحتومٰیس
ہیدھکیرکربھگاےئگافررفام اآپےناکیےبانگڑلےکوکلتقرکد اہیاکؾوتآپےنڑبییہانزابیایکےہر اؽیلصاہللہیلعفملس
ےن اس اقمؾ رپ رفام ا ہک اہلل اعتٰیل مہ رپ افر رضحت ومٰیس رپ رمح رفامےئ ارگ ومٰیس دلجی ہن رکےت وت تہب یہ بیجع بیجع ابںیت مہ
دےتھکینکیلرضحتومٰیسوکرضحترضخےسرشؾآیئگافررفام اارگابںیمآپےسوکیئابتوپوھچںوتآپریمااسھتوھچڑدںی
ویکہکنریماذعروقعمؽےہافرارگرضحتومٰیسربصرکےتوتبیجعابںیتدےتھکیافرآپبجیھباایبنءہیلعاالسلؾںیمےسیسکوک اد
رفامےت وت رفامےت ہک مہ رپ اہلل یک رتمح وہ افر ریمے الفں اھبیئ رپ اہلل یک رتمح وہ رھپ فہ دفونں رضحات (رضحت ومٰیس افر
رضحترضخہیلعاالسلؾےلچاہیںکتہکاکیاگؤںفاولںےکاپسآےئاساگؤںےکولگڑبےوجنکسےھتہیدفونںرضحات
بس وسلجمں ںیم وھگےم افر اھکان بلط ایک نکیل اؿ اگؤں فاولں ںیم ےس یسک ےن یھب اؿ دفونں رضحات یک امہمؿ ونازی ںیہن یک
رھپ اوہنں ےن فاہں اکی ایسی دویار وک اپ ا ہک وج رگےن ےک رقبی یھت وت رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن اس دویار وک دیساھ ڑھکا رک د ا
رضحتومٰیسےنرفام ااےرضخ!ارگآپ اچےتہوتاؿولوگںےساسدویارےکدیساھرکےنیکزمدفریےلےتیلرضحترضخہیلع
االسلؾےنرفام اہکسبابریمےافرریتےدرایمؿدجایئےہافررضحترضخہیلعاالسلؾرضحتومٰیساکڑپکاڑکپرکرفام اہکںیم
ابآپوکاؿاکومںاکرازاتباتوہںہکنجرپ مربصہنرک ےکسیتشکوتاؿونیکسمںیکیھتہکوجدنمسرںیمزمدفریرکےتےھتافر

اؿےکآےگاکیابداشہاھتوجاملظویتشکںوکنیھچاتیلاھتوتںیمےناچاہہکںیماسیتشکوکبیعداررکدفںوتبجیتشکےننیھچفاالآ ا
وتاسےنیتشکوکبیعدارھجمسرکوھچڑد اافرفہیتشکآےگ ڑبھیئگافریتشکفاولںےناکیزکلیاگلرکاےسدرتسرکایلافرفہڑلاک
ےسج ںیمےن لتق ایک ےہرطف ًة اکرفاھتاس ےکامں ابپ اس ےسڑباایپر رکےت ےھت وت بج فہڑباوہا وت فہاےنپامںابپ وک یھبرسیشک
ںیم اسنھپ داتی وت مہ ےن اچاہ ہک اہلل اعتٰیل اؿ وک اس ڑلےک ےک دب ہل ںیم دفرسا ڑلاک اطع رفام دے وجہک اس ےس رتہب وہ افر فہ دویار ےسج
ںیمےندرتسایکفہدفمیتیڑلوکںیکیھتسجےکےچیزخاہناھتآرخآتیکت
رافی  :رضحتایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضخہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1669

٣وسی ارسائی ١ابواسح ،ٙتیِم حرضت
راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ًبس ب ٩ح٤یس ًبیساہلل بٰ ٩
ابو اسحا ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
ٕ ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٩
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ َ ٧ ٙح َو َحسٔیثٔطٔ
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙبٔإ ٔ ِس َ٨از ٔاٟت َّ ِی ٔ ِّ
َُ ٣
وسی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دمحمنبویفسدبعنبدیمحدیبعاہللنبومٰیسارسالیئاوبااحسؼ،یمیترضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیل
ہنعذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دمحمنبویفس دبعنبدیمح دیبعاہلل نبومٰیسارسالیئاوباقحس،یمیترضحتاوب ااحسؼریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضخہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1670

راوی ٤ً :زو ٧اٗس سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب ٩سٌیس ب ٩جبْر ابً ٩باض حرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َّ
َّ
َقأَ ََّ ٟتد ٔ ِذ َت ًََِ ٠یطٔ أَ ِج ّزا
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نبدیعس نب ریبج انب ابعس رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص
اہللہیلعفملسےنرقآؿدیجمیکہیآتیرکہمیالتفترفامیئ(آتی)
رافی  :رمعفاندقایفسؿنبہنییع،رمعفنبدیعسنبریبجانبابعسرضحتایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضخہیلعاالسلؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1671

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ًبیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ اب٣ ٩شٌوز حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ٔ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
وسی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَل٦
َِ ٣ش ٌُوز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح بِ ُِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩ح ِٔؼ ٕ ٩ا َِٔ ٟزَارٔ ُّی فٔی َػاح ٔٔب َُ ٣
ض أَُ َّ ٧ط َت ََ ٤اری ص َُو َوا ُِّ ُ ٟ

اٟلٔ َِی َٔ ١ص ٥َّ ُ٠إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓإٔنِّی َٗ ِس
رض ٓ ََ٤زَّ بٔض ٔ َ٤ا أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی ٓ ََس ًَا ُظ ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ُّ
ض ص َُو ا َِ ٟد ٔ ُ
وسی َّأ ٟذی َسأ َ ََّ ٢
اٟشبٔی َ ١إلٔ َی ِّ ٔ ُٟ٘یطٔ ٓ ََض َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َت ََ ٤اریِ ُت أََ٧ا َو َػاح ٔ ٔيی َص َذا ف ٔی َػاح ٔٔب َُ ٣
رسائ ٔی َ ١إٔذِ َجائ َ ُط
َک َطأُِ َ ٧ط َٓ َ٘ا َ ٢أُب َ ٌّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َُ ٣
َی ِذ ُ ُ
وسی فٔی ََْ ٣ل ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ
وسی
َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََٟ ٢طُ َص َِ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا أَ ًَِ ٨ِ ٣ٔ ٥ََ ٠
رض َٗا َََ ٓ ٢شأ َ ََ ٣ُ ٢
وسی ََّل َٓأ َ ِووَی اہللُ إلٔ َی َُ ٣
ک َٗا ََ ٣ُ ٢
وسی بَ ِِ ًَ ١ب ُسَ٧ا ا َِ ٟد ٔ ُ
َّ
وسی َ٣ا َطا َئ
وت آیَ ّة َوٗ ٔی ََٟ ١طُ إٔذَا ا ِٓ َت َ٘ ِس َت ا ُِ ٟح َ
اٟشبٔی َ ١إلٔ َی ِّ ٔ ُٟ٘یطٔ َٓ َح ٌَ َ ١اہللُ َُ ٟط ا ُِ ٟح َ
َار ٔج ٍِ َٓإَٔ َّ ٧
وت ٓ ِ
ک َس َت َِ٘ ٠ا ُظ ٓ ََش َار َُ ٣
َ
یت
رخة ٔ َٓإٔنِّی َن ٔش ُ
اہللُ أَ َِ ٪ي ٔشْ َر ث ُ ََّٗ ٥ا ََ َٔ ٔ ٟ ٢تا ُظ آت ٔ َ٨ا ُ ََسائ َ َ٨ا َٓ َ٘ا ًَََٓ ٢ی َُ ٣
وسی ح ْٔ َن َسأ َُ ٟط ا َِ َِ ٟسا َئ أَ َرأَیِ َت إٔذِ أَ َویِ َ٨ا إلٔ َی اٟؼَّ ِ َ
َّ َّ
َار َت َّسا ًَل َی آثَارٔص َٔ٤ا َٗ َؼ ّؼا ٓ ََو َج َسا
ا ُِ ٟح َ
وسی َ َٔ ٔ ٟتا ُظ ذََ ٔ ٟ
ک َ٣ا ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧بغٔی ٓ ِ
َِک ُظ َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
وت َو َ٣ا أَ ِن َشأ٧یطٔ إَّٔل اٟظ ِی َلا ُ ٪أَ ِ ٪أَذ ُ َ
ا ٪یَتَّب ٔ ٍُ أَثَ َز ا ُِ ٟحو ٔ
َح
ت فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪طأِٔ٧ض ٔ َ٤ا َ٣ا َٗ َّؽ اہللُ فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ َّ ٪یُوَُ ٧ص َٗا ََٓ ٢ک َ َ
رضا َٓک َ َ
َخ ٔ ّ
رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعانبوعسمدرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکاؿاکافررحنبسیقنبنیصحرفازیاکرضحتومٰیسےکاسیھتابرےںیمابمہثحوہارضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع

ےن رفام ا ہک فہ رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےھت رھپ رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنعاس رطػ ےس زگرے رضحت انب ابعس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ وک الب ا افر رفام ا اے اوبالیفطل! اد ر آںیئ ںیم افر ریمے ہی اسیھت رضحت ومٰیس ےک اس اسیھت ےک
ابرے ںیم ڑگھج رےہ ںیہ ہک نج ےس رضحت ومٰیس انلم اچےتہ ےھت وت ایک آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابرے ںیم
ھچک انس ےہ؟ رضحت ایب ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت ومٰیس ینب ارسالیئ یک
اکی امجتع ںیم رشتفی رفام ےھتہک اکی آدیمآ ا افراس ےن اہک ایک آپ اےنپ ےس ز ادہ یسک وک ملع فاال ےتھجمس ںیہ؟ رضحت ومٰیس
ےنرفام اںیہن!وتاہللاعتیلےنرضحتومٰیسیکرطػفیحرفامیئہک(اےومیس!)امہرادنبہرضخےہ(وجھجتےسز ادہملعفاالےہ)
رضحتومٰیسےناسدنبے ےسےنلماک راہتسوپاھچوتاہلل اعتیلےناؿےک ےئلیلھچموک اشنینانب اافراؿےسرفام اہک بج میلھچم وک
مگ اپ ا وت وفرا فاسپ ٹلپ ےئگ وت اس دنبے ےس اہمتری الماقت وہ اجےئ یگ افر رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےلچ ک ان ااکن انلچ اہلل اعتیل وک
وظنمراھترھپرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےناےنپاسیھتےسرفام اامہراانہتشال۔رضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکاسیھتےناہکہکایکآپ
ےکملعںیمےہہکبجمہرخصاءےکاقمؾرپےچنہپوتںیمیلھچموھبؽایگافراطیشؿےنیھباساکذرکرکانالھبد اوترضحتومٰیسہیلع
االسلؾےناےنپاسیھتےسرفام اہک مہایسہگجیکوتالتشںیمےھترھپفہدفونںاےنپدقومںےکاشنانترپفاسپےٹلپافررضحت
رضخہیلعاالسلؾےسالماقتوہیئافررھپاؿوکوجفااعقتشیپآےئاہللاعتیلےناؿوکاینپاتکب(رقآؿدیجم)ںیمایبؿرکد اےہ۔
 ااےئویسنےکہکاوہنںےناہکہکفہیلھچمےکاشنؿرپوجدنمسرںیمےھتےلچ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعانبوعسمدرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1672

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بس ب ٩ح٤یس ًبساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمیً ،بساہلل حبا ٪ب ٩ہًل ٢ہ٤ا ٦ثابت حرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
َخا ٔ٪
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟسارٔم ٔ ُّی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ًَٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا ثَاب ٔ ْت َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ ِّ
اٟؼ ِّس َیَ ٙح َّسثَطُ َٗا ََ٧ ٢وَ ِز ُت إلٔ َی

َصَ٧ا َت ِح َت َٗ َس َِ ٣یطٔ
أَٗ َِسا ٔ ٦ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشَ ْٔٛن ًَل َی ُر ُؤ ٔس َ٨ا َوِ َ ٧ح ُ ٩فٔی ا َِِ ٟارٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َح َسص َُِ٧ ٥وَ َز إلٔ َی َٗ َس َِ ٣یطٔ أَ ِب َ َ

ک بٔاث ِ َٔ ِ ْ٨ن اہللُ ثَاُ ٔ ٟث ُض َ٤ا
َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا بَ ِرکٕ َ٣ا هَ َُّ ٨

زریہنبرحب،دبعنبدیمحدبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دبعاہللةحؿنبالہؽامہؾاثتبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
ایبؿرفامےتںیہہکرضحت اوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنع ےنایبؿرفام اےہہک ںیم ےنرشموکں ےکاپؤںاےنپ رسفںرپ دےھکی
ہکبجمہاغرںیمےھتوتںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽ!ارگاؿرشموکںںیمےسوکیئاےنپاپؤںیکرطػدےھکیوتفہںیمہدھکی
ےلاگ،وتآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااےاوبرکب!ریتااؿدفےکابرےںیمایکامگؿےہہکنجاکرسیتااہللےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمحدبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دبعاہللةحؿنبالہؽامہؾاثتبرضحتاسننبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1673

راوی ً :بساہلل ب ٩جٌرف ب ٩یحٌی ب ٩خاٟس ٣ ٩ٌ٣اٟک بی نرض ًبیس ب ٩حْن حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ُٔ ٩ح َٕ ِ ْ٨ن ًَ ِ ٩أَبٔی
ک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا َوبَْ ِ َن َ٣ا
َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جََ ٠ص ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ْس َخْ َّ َر ُظ اہللُ بَْ ِ َن أَ ِ ٪یُ ِؤت َٔی ُط َزص َِز َة ُّ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓا ِخ َت َار َ٣ا ً ٔ َِ ٨س ُظ ٓ ََبکَی أَبُو بَ ِرکٕ َوبَکَی َٓ َ٘ا َََ ٓ ٢سیِ ََ ٨
اک بٔآبَائ ٔ َ٨ا َوأ ُ ََّ ٣ضات ٔ َ٨ا َٗا ََٓ ٢ک َ َ

ض ًَل َ َّی فٔی َ٣أٟطٔ َو ُػ ِحبَت ٔطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو ا َِ ٤ُ ٟدَّْرُ َوک َ َ
ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ أَ ًِ٨َ ٤ََ ٠ا بٔطٔ َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َ َّ٩٣ا٨َّ ٟا ٔ
أَبُو بَ ِرکٕ َوَِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تد ٔ ّذا َخّ ٔ ٠یًل ََّل َّت َد ِذ ُت أَبَا بَ ِرکٕ َخّ ٔ ٠یًل َو َل ٩ِٔ ٜأ ُ ُخ َّوةُ ِاْل ٔ ِس ًَلََّ ٔ ٦ل تُ ِب َْ٘ َ َّن فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َخ ِو َخ ْة إ ٔ ََّّل َخ ِو َخ َة أَبٔی
بَ ِرکٕ
دبعاہللنبرفعجنبییحینباخدلنعمامکلیبرضندیبعنبنیحرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسربنمرپرشتفی رفاموہےئافرآپےنرفام ااکیدنبہےہےسجاہللاعتٰیلےناسابتاکاایتخرد اےہہکاچےہوتفہداین
یکںیتمعناحلصرکےلافراچےہوتاہللاعتٰیلےکاپسرےنپوکدنسپرکےل،وتاساہللےکدنبہےناہللےکاپسرےنہوکدنسپرکایلےہ
(ہی انس) وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف زپے افر وخب رفےئ افر رھپ رعض ایک امہرے آابؤ ادجاد افر امہری امںیئ آپ رپ

رقابؿ وہں ،رافی ےتہک ںیہ ہک (رھپ ولعمؾ وہا) ہک فہ وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےھت ،ہک نج وک اایتخرد ا ایگ افر رضحت اوبرکب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ زیچفں ےک ابرے ںیم مہ ےس ز ادہ اجےنن فاےل ےھت ،افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک ولوگں
ںیمےس بسےسز ادہ امؽافرتبحمںیم ھجمرپااسحؿ رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنع اک ےہ ،افرارگںیم (اہلل ےکالعفہ)
یسک وک لیلخ انبات وت اوبرکب وک انبات افر دجسم ںیم یسک یک ڑھکیک یلھک ابح  ہن ریھک اجےئ (بس ڑھکایکں درفازے دنب رک دی اجںیئ)
 ااےئرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکڑھکیکےک۔
رافی  :دبعاہللنبرفعجنبییحینباخدلنعمامکلیبرضندیبعنبنیحرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1674

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور٠ٓ ،یح ب ٩س٠امی ٪سا ٥ٟابونرض ًبیس ب ٩حْ٨ن برس ب ٩سٌسی ابوسٌیس خسری حرضت ابوسٌیس
خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠یحُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٔ ٩حُ َٕ ِ ْ٨ن َوبُ ِ ٔ
اض یَ ِو ّ٣ا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا ََ ٢خ َل َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ

َلئ
دیعس نب وصنمر ،ج نب امیلسؿ اسمل اوبرضن دیبع نب نینح رسب نب دعسی اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ ولوگں وک ہبطخ اراشد رفام ا (افر رھپ ذموکرہ امکل یک دحثی یک رطح
رفاتیلقنیکیئگےہ)۔

َلئ
رافی  :دیعس نب وصنمر ،ج نب امیلسؿ اسمل اوبرضن دیبع نب نینح رسب نب دعسی اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1675

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بسی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،اسٌ٤ی ١ب ٩رجاء ًبساہلل ب ٩ابی ہذی ١ابواَّلحوؾ حرضت

ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ر َجا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ؾ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط
بِ َ ٩أَبٔی ا ُِ ٟض َذیِ ٔ ١یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
َٗا ََِ ٟ ٢و ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تد ٔ ّذا َخّ ٔ ٠یًل ََّل َّت َد ِذ ُت أَبَا بَ ِرکٕ َخّ ٔ ٠یًل َو َل ُٔ ٨َّ ٜط أَخٔی َو َػاح ٔ ٔيی َو َٗ ِس َّات َد َذ اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ػاح َٔبَ ٥ِ ُٜخّ ٔ ٠یًل

دمحم نب اشبر ،دبعی دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اامسلیع نب راجء دبعاہلل نب ایب ذہلیاوباالوحص رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل
ہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئایبؿرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگںیم(اہللےک اا)یسکوک
لیلخانباتوتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکانباتنکیلرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوتریمےاھبیئافرریمےاحصیب(اسیھت)ںیہافر
اہمترےاصبحوکوتاہللزعفلجےنلیلخانبایلےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعیدمحمنبرفعج،ہبعش،الیعمسنبراجءدبعاہللنبایبذہلیاوباالوحصرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1676

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙابواَّلحوؾ حرضت ًبساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََِ ٟ ٢و ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تد ٔ ّذا ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی أَ َح ّسا َخّ ٔ ٠یًل ََّل َّت َد ِذ ُت
ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ

أَبَا بَ ِرکٕ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،اوباالوحص رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اارگںیماینپاتمںیمےسیسکوک(اہللےک اا)لیلخانباتوتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکانبات۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،اوباالوحصرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1677

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ًبساٟزح ٩٤سٔیا ،٪ابو اسحا ٚاحوؾ ًبساہلل ًبس ب ٩ح٤یس جٌرف بً ٩و ٪ابوً٤یص
اب ٩ابی ٠٣یٜہ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔی ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
رف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ُِ ٠َ ٣ی ََ ٜة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تد ٔ ّذا َخّ ٔ ٠یًل ََّل َّت َد ِذ ُت ابِ َ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة َخّ ٔ ٠یًل
دمحم نب ینثم ،انب اشبر دبعارلنمح ایفسؿ ،اوب ااحسؼ اوحص دبعاہلل دبع نب دیمح رفعج نب توؿ اوبسیمع انب ایب ملتکہ رضحت دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اارگںیم(اہللزعفلجےکالعفہ) یسکوکاانپلیلخ
انباتوتاوباحقہفےکےٹیب(رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع)وکاانپلیلخانبات۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب اشبر دبعارلنمح ایفسؿ ،اوب ااحسؼ اوحص دبعاہلل دبع نب دیمح رفعج نب توؿ اوبسیمع انب ایب ملتکہ رضحت
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1678

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚجزیزِْ٣ ،رہ واػ ١ب ٩حیاً ٪بساہلل ب ٩ابی ہذی١
ابواَّلحوؾ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َُ ِْٔ٣ر َة ًَ َِ ٩و ٔ
َّاِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ا ُِ ٟض َذیِ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
اػ ٔ ١بِ َٔ ٩حی َ
 ١اہللٔ
َٗا ََِ ٟ ٢و ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تد ٔ ّذا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ
ق َخّ ٔ ٠یًل ََّل َّت َد ِذ ُت ابِ َ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة َخّ ٔ ٠یًل َو َلَ ٩ِٔ ٜػاحٔبَُ ٥ِ ُٜخٔ٠ی ُ

امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ رجری ،ریغمہ فالص نب ایحؿ دبعاہلل نب ایب ذہلی اوباالوحص رضحت

دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اارگںیمزنیمفاولںںیمےسیسکوکاانپلیلخ
انباتوتاوباحقہفےکےٹیب(رضحتاوبرکبریضاہلل اعتٰیلہنع)وکلیلخانباتنکیلاہمترےاصبح(یبنرکمییلصاہللہیلعفملس)وت(سب)
اہللزعفلجےکلیلخںیہ
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ رجری ،ریغمہ فالص نب ایحؿ دبعاہلل نب ایب ذہلی اوباالوحص
رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1679

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ وٛیٍ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪اً٤ع٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٩
ْ٤٧ر ،ابوسٌیس اطخ  ،وٛیٍ ،اً٤ع ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا

ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل
َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
 ١اہللٔ
إنِّٔی أَبِ َزأ ُإلٔ َی کُ ِّ١خٔ ٕ ٓ ٩ِ ٣ٔ ١خٔ ِّ٠طٔ َوَِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تد ٔ ّذا َخّ ٔ ٠یًل ََّل َّت َد ِذ ُت أَبَا بَ ِرکٕ َخّ ٔ ٠یًل إ ٔ ََّ ٪ػاح َٔبَ ٥ِ ُٜخٔ٠ی ُ
اوبرکب نبایبہبیش،اوباعمفہیفعیک،ااحسؼ نباربامیہ،رجری،انبایبرمعایفسؿ،اشمع،دمحم نبدبعاہلل نبریمن،اوبدیعس اجش،فعیک،
اشمع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اآاگہوہاجؤہکںیمرہاکی
دفتسیکدفیتسےس( ااےئاہللاعتٰیلےک)رباتاکاالعؿرکاتوہںافرارگںیمیسکوکاانپلیلخانباتوتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوک
لیلخانباتنکیلاہمترےاصبح(یبنیلصاہللہیلعفملس)وتاہللےکلیلخںیہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہیفعیک،ااحسؼنباربامیہ،رجری،انبایبرمعایفسؿ،اشمع،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدیعساجش،
فعیک،اشمع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1680

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہلل خاٟس بی ًث٤ا٤ً ٪زو بً ٩اؾ حرضت ً٤زو ب ٩اٌٟاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ت َّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ُط ًَل َی َج ِی ٔع ذَا ٔ
ک َٗا ًََ ٢ائٔظَ ُة ُُِٗ ٠ت ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا ٔ٢
ض أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
اٟش ًَل ٔس َٔٓ ١أ َ َت ِی ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
َٗا َ ٢أَبُوصَا ُُِٗ ٠ت ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ٌََ َّس رٔ َج ّاَّل
ییحی نب ییحی ،اخدل نب دبعاہلل اخدل یب امثعؿ رمعف نب اعص رضحترمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیلہنع ربخ دےتی ںیہ ہک ر اؽ اہللیلص
اہللہیلعفملس ےناؿ وکذات االسلؾ ےک رکشل ےکاسھت اجیھب وت بج ںیمفاسپ آ ا افر ںیم ےنرعض ایکاےاہلل ےکر اؽ!ولوگں
ںیمےسبسےسز ادہتبحمآپوکسکےسےہ؟آپےنرفام ااعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسںیم ےنرعضایکرمدفںںیمےس
سک ےس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ابپ (رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع) ےس ،ںیم ےن
رعضایکرھپسکےس؟آپےنرفام ارضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےس،رھپآپےنتہبےسآدویمںاکانؾامشرایک۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہللاخدلیبامثعؿرمعفنباعصرضحترمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1681

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی جٌرف بً ٩و ٪حرضت اب ٩ابی ٠٣یٜہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًُ َِ ٤ی ٕص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخبَرََ٧ا
و َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َو ُسئَِٔ ٠ت َ ٩ِ ٣ک َ َ
َج ٌِ َ ُ

ُِ ٣ش َت ِدّٔٔ٠ا َِ ٟو ا ِس َت ِد َُ َٔ ٠ط َٗاَِ ٟت أَبُو بَ ِرکٕ َٓ٘ٔی َََ ٟ ١ضا ث ُ ََّ ٩ِ ٣َ ٥ب ٌِ َس أَبٔی بَ ِرکٕ َٗاَِ ٟت ًُ َ٤زُ ث ُ َّٔٗ ٥ی َََ ٟ ١ضا ََ ٩ِ ٣ب ٌِ َس ًُ ََ ٤ز َٗاَِ ٟت أَبُو
ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ت َض ِت إلٔ َی َص َذا
نسح نب یلعولحاینرفعج نب توؿرضحتانبایب ملتکہ ریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکںیم ےنرضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیل
اہنع ےس انس افر اؿ ےس وپاھچ ایگ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس (ارگ اینپ ایحت ہبیط) ںیم یسک وک ہفیلخ انبےت وت سک وک انبےت؟
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفام ارضحتاوبرکبریض اہللاعتٰیلہنعوکرھپرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپاھچایگہک

رھپاسےکدعبسکوک؟رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفام ارضحترمعوک،رھپرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپاھچایگ
ہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکدعبسکوکانبےت؟رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفام ارضحتاوبدیبعہنبرجاحریض
اہللاعتٰیلہنعوک،رھپاسےکدعبرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاخومشوہںیئگ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاینرفعجنبتوؿرضحتانبایبملتکہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1682

٣وسی ابزاہی ،٥ب ٩سٌس حرضت ٣ح٤س ب ٩جبْر ب٣ ٩لٌ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :باز بٰ ٩

وسی َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩ل ٌٔ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َسأََِ ٟت
َح َّسثَىٔی ًَبَّازُ بِ َُ ٣ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا َٓأ َ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت ِز ٔج ٍَ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٔ ٪جئ ُِت َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس َک َٗا َ ٢أَب ٔی

َٛأََ َّ ٧ضا َت ٌِىٔی ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔسٔیىٔی َٓأتِ ٔی أَبَا بَ ِرکٕ

ابعدنبومٰیساربامیہ،نبدعسرضحتدمحمنبریبجنب معطمریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکاکیتورتےن
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس یسک زیچ اک  ااؽ ایک وت آپ ےن اس تورت وک دفابرہ آےن ےک ےئل رفام ا ،اس تورت ےن رعض ایک
اےاہللےکر اؽ!آپاکایکایخؽےہہکارگںیمرھپآؤںافرآپوک(وموجد) ہناپؤں؟(ینعیآپاسداینےس رتصخوہےکچ
وہںوت؟)آپےنرفام اارگوت ےھجمہناپےئوترضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآ اجان(اسدحثیےسرضحتاوبرکبریض
اہللاعتٰیلہنعیکالختفالبلعففاحضےہ)
رافی  :ابعدنبومٰیساربامیہ،نبدعسرضحتدمحمنبریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1683

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ٣ح٤س ب ٩جبْر ب٣ ٩لٌ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َححَّا ُد بِ َُّ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ َّ ٪أَبَا ُظ
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ُج َبْ ِ َر بِ َِ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َِّ ٤َ ٠ت ُط فٔی َط ِی ٕئ َٓأ َ ََ ٣زصَا بٔأ َ ِ٣ز ٕبِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًَبَّاز ٔ
وسی
بِ َٔ ٣ُ ٩
اجحج نب اشرع ،وقعیب نب اربامیہ ،رضحت دمحم نب ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک اؿ ےک ابپ رضحت ریبج نب
معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ربخدی ےہہک اکی تورت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملسیک دختم ںیمآیئ افر اس ےن آپ ےس یسک
زیچےکابرےںیمابتیکوتآپےناستورتوکمکحرفام ارھپآےگذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،وقعیبنباربامیہ،رضحتدمحمنبریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1684

راوی ً :بیساہلل ب ٩سٌیس یزیس ب ٩ہارو ،٪ابزاہی ،٥سٌس ،ػاٟح بٛ ٩یشا ٪زہزیْ ،عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َّ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
حسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟح بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
ار َ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ ا ِزعٔی لٔی أَبَا بَ ِرکٕ أَبَا ٔک َوأَ َخا ٔک َحًَّی أَ ِٛت َُب
ُِ
َ ٔ ٛتا ّبا َٓإٔنِّی أَ َخ ُ
و ٪إ ٔ ََّّل أَبَا بَ ِرکٕ
اٖ أَ ِ ٪یَ َت َ٤ىَّی َُ ٣ت ََ ٩ٕٓ ٤و َي ُ٘و َُٗ ٢ائ ٔ ْ ١أََ٧ا أَ ِول َی َو َیأبَِی اہللُ َوا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
دیبعاہللنبدیعسسیدینباہرفؿ،اربامیہ،دعساصحلنباسیکؿزرہی،رعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجماےنپرمضاولافتںیمرفام اہکاےنپابپرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافراےنپاھبیئوکالبؤاتہک
ںیماکیایسیاتکبوھکلادفںویکہکن ےھجمڈرےہہک ںیہک وکیئالختفیک انمت ہنرکےن گلاجےئ،افروکیئ ےنہکفاال ہی یھبہن ےہکہک
عئه
ںیمالختفاکز ادہدقحاروہںافراہللافرؤمنم(ریضاہلل م) ااےئرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکالختفےکافریسک
یکالختفےسااکنررکےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعسسیدینباہرفؿ،اربامیہ،دعس،اصحلنباسیکؿزرہی،رعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1685

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کی٣ ،زوا ٪ابٌ٣ ٩اویہ یزیس ابٛ ٩یشا ٪ابی حاز ٦اطحعی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٕ ٦اِلِ َ ِط َحع ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِػ َبحَ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٟی ِو ََ ٦ػائ ّٔ٤ا َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أََ٧ا َٗا ََ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢تب ٔ ٍَ

ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٟی ِو ََ ٦ج ََ ٨از ّة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أََ٧ا َٗا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَك ِ ٌَ َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٟی ِو َِ ٣ٔ ٦شٜٔی ّ٨ا َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أََ ٧ا َٗا ًََ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢ا َز ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٟی ِو َ٦
يـا َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أََ٧ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ا ِج َت َ ٩َ ٌِ ٤فٔی ا ِ٣ز ٔ ٕئ إ ٔ ََّّل َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َ٣ز ٔ ّ
دمحم نب ایب رمع یکم ،رمفاؿ انب اعمفہی سیدی انباسیکؿ ایب احزؾ ایعجش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآج مںیمےسیسکےنرفزہیکاحتلںیمحبصیک(ینعی رفزہراھک؟)رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرعضایکںیمےنرفزہراھکےہ،آپےنرفام اآجےکدؿ مںیمےسوکؿیسکانجزےےکاسھتایگےہ؟رضحتاوبرکبریض
اہللاعتٰیلہنعےنرعضایکہکںیمایگوہں،آپےنرفام اآج مںیمےسیسکےنیسکنیکسموکاھکانالھک اےہ؟رضحتاوبرکبریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم ےن ،آپ ےن رفام ا آج  م ںیم ےس یسک ےن یسک امیبر یک امیتر داری یک ےہ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرعضایکںیمےن،آپےنرفام اسجںیمہیاسریزیچںیعمجوہںیئگفہتنجںیمدالخوہایگ۔
رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،رمفاؿانباعمفہیسیدیانباسیکؿایباحزؾایعجشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1686

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رس ٕح َو َ ِ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١ي ُش ُ
ْقةُ َٓ َ٘اَِ ٟت إنِّٔی  ٥َِ ٟأ ُ ِخَ ٔ ٟ َِٙ ٠ض َذا َو َل ٜٔىِّی إٔ٤َ َّ ٧ا ُخُ ِ٘ ٔ ٠ت
ْق ّة َُ ٟط َٗ ِس َح ََِ ٠ًَ ١َ ٤ی َضا ا َِ ٟت َٔ َت ِت إَِٔ ٟیطٔ ا َِ ٟب َ َ
وَ ٚب َ َ

ْق ْة َتک َ ََّ٘ َٓ ٥ُ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی أُو ٔ ٩ُ ٣بٔطٔ َوأَبُو
اض ُس ِب َح َ
َِح ٔث َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ِ َ ٠ٟٔ
ا ٪اہللٔ َت ٌَ ُّح ّبا َو َٓزَ ًّا أَ َب َ َ
بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٨ا َرا َٕ فٔی َُ َٔ٤٨طٔ ًَ َسا ًََِ ٠یطٔ ِّ
اٟذئ ِ ُب َٓأ َ َخ َذ َٔ ٨ِ ٣ضا َطا ّة
است َ َِ َ٘ ٨ذ َصا ٔ٨ِ ٣طُ َٓا َِ ٟتٔ ََت إَِٔ ٟیطٔ ِّ
اٟذئ ِ ُب َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َََ ٟ ٩ِ ٣ضا یَ ِو ََّ ٦
اٟشبُ ٍٔ یَ ِو ََِ ٟ ٦ی َص ََ ٟضا َرا َٕ َُْ ِر ٔی َٓ َ٘ا َ٢
ٓ ََلََ ٠بطُ اٟزَّاعٔی َحًَّی ِ
ا ٪اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی أُو ٔ ٩ُ ٣ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اض ُس ِب َح َ
ک أََ٧ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ
اُ ٨َّ ٟ
اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیآدیمک لرپوبھجڈاےلوہےئاےساہکنراہاھتہکاس
ک ل ےن اس آدیم یک رطػ دھکی رک اہک ہک ںیم اس اکؾ ےک ےئل دیپا ںیہن ایک ایگ وہں ہکلب ےھجم وت یتیھک ابڑی ےک ےئل دیپا ایک ایگ ےہ،
ّللَّ اہک افر اہک ایک ک ل یھب وباتل ےہ؟ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم وت اس
ولوگں ےن ریحایگن افر ربھگاٹہ ںیم ُش ْئحَا َاؿ ا ِ
ابترپنیقیرکاتوہںافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیھبنیقیرکےتںیہ،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیرچفااہاینپرکبویںںیماھتہکاکیڑیھب اآ اافراسےن
اکیرکبیڑکپیافرےلایگوتاسرچفاےہےناسڑیھبیاکاھچیپایکاہیںکتہکاسڑیھبیےسرکبیوکڑھچاایلوتڑیھبیےن
اسرچفاےہیکرطػدھکیرکاہکہکاسدؿرکبیوکوکؿاچبےئاگسجدؿریمےالعفہوکیئرچفااہںیہنوہاگ؟ولوگںےناہک ُش ْئحَا َاؿ

اّللَِّ!ر اؽاہللیلصاہللہیلع فملسےنرفام اںیم وتاسرپ یھب نیقیراتھکوہںافراوبرکب ریضاہللاعتٰیل ہنعافر رمعریض اہلل اعتٰیلہنع
یھباسرپنیقیرےتھکںیہ۔
رافی  :اوب اطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1687

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابی جعی ً٘ی ١ب ٩خاٟس حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِ ٝٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ب ٔ َض َذا
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔٗٔؼَّ َة َّ
اٟظاة ٔ َو ِّ
ْقة ٔ
اٟذئ ِ ٔب َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک ٗٔؼَّ َة ا َِ ٟب َ َ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،ایب یعج لیقع نب اخدل رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رکبی افر
ڑیھبیاکفاہعقلقنایکایگےہنکیلاسںیمک لےکفاہعقاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،ایبیعجلیقعنباخدلرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1688

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ابوزاؤز حرفی سٔیا ،٪ابوز٧از اْعد ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی َوفٔی َحسٔیثٔضٔ٤ا ذ ٔ َِک ا َِ ٟب َْقة ٔ َو َّ
اٟظاة ٔ ٌَّ ٣ا َو َٗ َاَّل فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َٓإٔنِّی أُو ٔ ٩ُ ٣بٔطٔ أََ٧ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َو َ٣ا ص َُ٤ا ثَ َّ٥
َ ُ َ

دمحمنبابعدایفسؿنبہنییع،دمحمنبراعفاوبداؤدرفحیایفسؿ،اوبزاندارعجاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنرکمی
یلصاہللہیلعفملسےسویسنک ازلرہییکرفاتییکرطحرفاتیلقنیکےہافراسںیم ک لافررکبیدفونںاکفاہعقذرکایکایگ
ےہافراسںیمہییھبےہہکآپےنرفام اںیموتاسرپنیقیراتھکوہںافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافررضحترمعریض
اہللاعتٰیلہنعیھبافر(اسفتق)ہیدفونںرضحاتفاہںوموجدںیہنےھت۔
رافی  :دمحمنبابعدایفسؿنبہنییع،دمحمنبراعفاوبداؤدرفحیایفسؿ،اوبزاندارعجاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہفیلخافؽالبلصفدیساناوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1689

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،ح٤س بً ٩باز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٣ ،شٌز سٌس ب ٩ابزاہی،٥
ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،دمحم نب ابعد ایفسؿ نب ہنییع ،رعسم دعس نب اربامیہ ،اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،دمحم نب ابعد ایفسؿ نب ہنییع،رعسم دعس نب اربامیہ ،اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1690

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ابوربیٍ ًتکی ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابی َکیب ابوربیٍ اب٣ ٩بارک ً٤ز ب ٩سٌیس ابی
حشْن اب ٩ابی ٠٣یٜہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔی َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتکٔی َوأَبُو َُکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ َّ
َکیِبٕ َٗا َ ٢أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ
ئ َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
َ
ُّ
ُّ

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ُح َشْ ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِز َٓ ٍَ َوأََ٧ا ٓ ٔیض ٔ ِ٥
اب ًَل َی َ ٔ
ًَبَّا ٕ
ض َي ُ٘وَّلُ ُو ٔؿ ٍَ ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
وَ ٪وي َُؼ َُّ ٠
وَ ٪ویُ ِثَ ُ٨
اض َی ِسًُ َ
رسیزٔظ ٔ َٓ َتُ َٔ ٨َّ َٜط اُ ٨َّ ٟ
َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢یَزُ ًِىٔی إ ٔ ََّّل ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١س أَ َخ َذ ب ٔ َٔ ٜٔ ٨ِ ٤يی َٔ ٩ِ ٣و َرائٔی َٓا َِ ٟتٔ َُّت إَِٔ ٟیطٔ َٓإٔذَا ص َُو ًَل ٔ ٌّی َٓت َ َر َّح ًََ ٥ل َی ًُ ََ ٤ز َو َٗا َ٣َ ٢ا َخ ََِّ ٔ٠ت أَ َح ّسا

ک َوذَا َک أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َٛثِّرُ أَ ِس ٍَُ ٤
ک اہللُ ََ ٍَ ٣ػاحٔب َ ِی َ
ک َوایِ ُ ٥اہللٔ إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َِلَ ُه ُّ ٩أَ َِ ٪ی ِح ٌَ ََ ٠
أَ َح َّب إلٔ َ َّی أَ ِ ٪أَ َِ ٟقی اہللَ بِٔ ٔ٤ث ٔٔ٠٤َ ًَ ١طٔ َٔ ٨ِ ٣

َخ ِج ُت أََ٧ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔ ٢جئ ُِت أََ٧ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َو َز َخُِ ٠ت أََ٧ا َوأَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َو َ َ
َک اہللُ َُ ٌَ ٣ض َ٤ا
َٓإ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َِلَ ِر ُجو أَ ِو َِلَ ُه ُّ ٩أَ ِ ٪یَ ِح ٌََ ٠
دیعسنبرمعفاشعئیاوبرعیبعتکیاوبرکبیدمحمنبالعء،ایبرکبیاوبرعیبانبابمرکرمعنبدیعسایبنیسحانبایبملتکہرضحتانب

ابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعوکبجتخترپراھکایگوتولگاؿےکاردرگدعمج
وہ ےئگ افر اؿ ےک ےئل داع یک افر اؿ یک رعتفی رکےن ےگل افر اؿ اک انجزہ ااھٹےن ےس ےلہپ اؿ یک امنز انجزہ زپھ رےہ ےھت افر ںیم

یھب ایہن ولوگں ںیم اھت ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن ربھگا ا  ااےئ اکی آدیم ےس ہک سج ےن
ریمےےھچیپ ےسآ رکریمادنکاھڑکپا،ںیم ےناسیکرطػداھکیوتفہرضحت یلعریض اہللاعتٰیلہنعےھت ،وترضحت یلعریض اہلل
اعتٰیلہنع ےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکےئلرمحیکداعرفامیئافررھپرفام ا(اےرمع!)آپےناےنپےھچیپوکیئااسیآدیمںیہن
وھچڑاسجےکاامعؽا ےسوہںہکاؿاامعؽرپاہللاعتٰیلےسالماقترکاندنسپوہ،آپےسز ادہافراہللیکمسق!ےھجمنیقیےہہکاہلل
اعتٰیلآپوکاےنپدفونںاسویھتںاکاسھترفامےئافراسیکفہجہیےہہکںیمز ادہرتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسرکاتاھتہک
آپرفامےتےھتہکںیم آ اافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع افررمعریضاہللاعتٰیلہنعآےئ افرںیمدالخوہاافررضحتاوبرکبریض
اہللاعتٰیلہنعافررمعریضاہللاعتٰیلہنعادنردالخوہےئ،ںیمت الافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافررضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنع یھب ےلکن ،افر ںیم ادیم رکات وہں افر ےھجم نیقی ےہ ہک اہلل اعتٰیل آپ وک اؿ دفونں ےک اسھت (ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر
رضحتاوبرکب)ےکاسھترکدےاگ۔
رافی  :دیعس نب رمعف اشعئی اوبرعیب عتکی اوبرکبی دمحم نب العء ،ایب رکبی اوبرعیب انب ابمرک رمع نب دیعس ایب نیسح انب ایب ملتکہ
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1691

ًیسی ب ٩یو٧ص ،حرضت ً٤ز ب ٩سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،رضحترمعنبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقن

یکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،رضحترمعنبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1692

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ،٥ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ػاٟح بٛ ٩یشا ٪زہْر ب ٩رحب ،حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب
ب ٩ابزہی ٥ػاٟح اب ٩طہاب ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَل ٔ ٕی ا ُِ ٟحَِ ٠وانٔی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اب
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َِٗ ٥اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ٓ
ُّ
َح َّسثَىٔی أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩س ِض ٕ ١أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ٥

اب َو ًََِ ٠یطٔ
ک َو ََّ ٣ز ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
و ٪ذََ ٔ ٟ
وَ ٪و ًََِ ٠یض ٔ ِْ ٤ُُ ٗ ٥ؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َی ِب ُّ ُ٠اُّ ٟثس َّٔی َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َی ِب ُّ ُ٠زُ َ
اض ي ٌُِ َز ُؿ َ
َرأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ

ی٩
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِّ ٢
اٟس َ
یؽ یَ ُح ُّز ُظ َٗاُٟوا َ٣اذَا أَ َّو َِ ٟت ذََ ٔ ٟ
َْٗ ٔ٤

وصنمر نب ایبزمامح ،اربامیہ ،نب دعس اصحل نباسیکؿ زریہنب رحب،نسح نب یلع ولحاین دبع نبدیمحوقعیب نب اربمیہ اصحل انب
اہشباوباامہمنبلہسرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اںیم ا
راہاھتہکںیم ےنولوگںوکداھکیہک فہشیپےئکاجےت ںیہ افراؿ ےک(دبونںرپ)رکےت ںیہ،اؿںیم ےسھچکےک رکےتاھچیت کت
ںیہ افر ھچک ےک رکےتاس ےس ےچیکت ںیہ افر رھپ رضحترمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیلہنع زگرے افر فہ اانت ابمل رکات ےنہپ وہےئ
ںیہ ہک فہ زنیم رپ اتٹیسھگالچ اج راہ ےہ ،احصہب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلصاہللہیلعفملس! اسیک ریبعت ایک
ےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا،دنی۔
رافی  :وصنمر نب ایب زمامح ،اربامیہ ،نب دعس اصحل نب اسیکؿ زریہ نب رحب ،نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربمیہ
اصحلانباہشباوباامہمنبلہسرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1693

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ب ٩وہب یو٧ص اب ٩طہاب حرضت ح٤زہ بً ٩بساہلل ب ٩خلاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥إٔذِ َرأَیِ ُت َٗ َس ّحا أُت ُ
ٔیت بٔطٔ ٓ ٔیطٔ َٟب َ ْن ٓ َ ٔ
َرشبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ
ا َِ ٟد َّل ٔ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِ٥َِ ٠ٌٔ ٟ
اب َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ذََ ٔ ٟ
َحًَّی إنِّٔی َِلَ َری اٟز َِّّی َی ِحزٔی فٔی أَهِ َٔارٔی ث ُ َّ ٥أَ ًِ َل ِی ُت ٓ َِـلٔی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

رحہلم نب ییحی نب فبہ ویسن انباہشب رضحتزمحہ نب دبعاہلل نب اطخب ریض اہلل اعتٰیلہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا ںیم  ا راہ اھت ںیم ےن اکی ایپہل داھکی وج ریمی رطػ ال ا ایگ،
اسایپےلںیمدفدھاھت،ںیم ےناسںیمےسایپاہیںکتہکاتزیگافرریسایبریمےانونخںںیمےسےنلکنیلگ،رھپ ںیمےناانپاچب
وہادفدھرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعوکدےد ا،احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلص
اہللہیلعفملس!اسوخابیکریبعتایکےہ؟آپےنرفام املع۔
رافی  :رحہلمنبییحینبفبہویسنانباہشبرضحتزمحہنبدبعاہللنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1694

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً٘ ،ی ١ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩سٌس حرضت ػاٟح رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
سے یو٧ص

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔیُوَُ ٧ص ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،لیقع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ ،انب دعس رضحت اصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ویسن یک دنس ےک
اسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقعولحایندبعنبدیمحوقعیبنباربامیہ،انبدعسرضحتاصحلریضاہللاعتٰیلہنعےسویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1695

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ب ٩وہب یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ََّ ٪سٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی ًَل َی َٗٔ٠یبٕ ًََِ ٠ی َضا َز ِْ ٟو َٓ َ٨زَ ًِ ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا

ُغ ّبا
رف َُ ٟط َؿ ٌِ ْ
َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َصا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة َٓ َ٨زَ ََ ب ٔ َضا ذَُ ٧وبّا أَ ِو َذُ ٧وبَْ ِ ٔن َوفٔی َ٧زًِٔطٔ َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
ٕ ث ُ َّ ٥ا ِس َت َحاَِ ٟت َ ِ
ض یَ ِ٨ز ٔ َُ َ٧زِ ََ ًَُ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ َّ
اض بٔ ٌَ َل ٕ٩
اب َٓ ٥َِ ٠أَ َر ًَ ِب َ ٔ
َٓأ َ َخ َذ َصا ابِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ْقیًّا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ُض َب اُ ٨َّ ٟ
َ
اب َحًی َ َ
رحہلمنبییحینبفبہویسنانباہشبدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہکںیمےنر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےسانس،آپرفامےتںیہہکںیم اراہاھتںیمےناےنپآپوکاکیونکںیئرپداھکیہکسجرپڈفؽزپاوہاےہوتںیمےن
اسڈفؽےکذرےعیونکںیئںیمےسک اناہللےناچاہاپیناچنیھک،رھپاےساوباحقہفےکےٹیبرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنڑکپاافر
اسےساکی ادفڈفؽےچنیھکافراؿےک ےنچنیھکںیماہللاؿیکترفغترفامےئزمکفرییھت،رھپفہڈفؽڑباوہایگافراےسانباطخب
(ینعیرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع)ےنڑکپاوتںیمےنولوگںںیمےسااسیاہبدرںیہنداھکیہکوجرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیک
ک
رطحاپین ھبئخ یتااوہ(،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناسدقراپیناکنال)اہیںکتہکولگاےنپاےنپافوٹنںوکریسابرکےک
اینپآراؾیکہگجرپےلچےئگ۔
رافی  :رحہلمنبییحینبفبہویسنانباہشبدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1696

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابی جسی ً٘ی ١ب ٩خاٟس ً٤زو ٧اٗس ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس
حرضت ابوػاٟح رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔیُوَُ ٧ص ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ
َوا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

دبعاکلملنببیعشنبثیل،ایبدجیلیقعنباخدلرمعفاندقولحایندبعنبدیمحوقعیبنباربامیہ،نبدعسرضحتاوباصحلریض
اہللاعتٰیلہنعےسویسنیکدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،ایب دجی لیقع نب اخدل رمعف اندق ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ ،نب دعس رضحت
اوباصحلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1697

راوی  :ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ابوػاٟح اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ُد َوَُِْرُ ُظ إ ٔ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب َح َّسثَ َ٨ا أبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اِلِ ِ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت ابِ َ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة یَ ِ٨ز ٔ َُ ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
ولحایندبعنبدیمحوقعیباوباصحلارعجرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل ہیلع فملس ےنرفام ا
ںیمےناوباحقہفےکےٹیب(رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع)وک داھکیہکفہ(ڈفؽ)چنیھکرےہںیہافرابح دحثیزرہییکدحثییک

رطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ولحایندبعنبدیمحوقعیباوباصحلارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1698

راوی  :اح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩وہب ًِم ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابویو٧ص ٣ولی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِِّم ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث أَ َّ ٪أَبَا یُوَُ ٧ص َِ ٣ول َی أَبٔی
اض
ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أُر ُ
ٔیت أَنِّی أَِ٧ز ٔ َُ ًَل َی َح ِوضٔی أَ ِسقٔی اَ ٨َّ ٟ
َٓ َحائَىٔی أَبُو بَ ِرکٕ َٓأ َ َخ َذ َّ
اب َٓأ َ َخ َذ
رف َُ ٟط َٓ َحا َئ ابِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اٟس َِ ٟو َٔ ٩ِ ٣یسٔی َ ُ ْٟٔر ِّو َحىٔی َٓ َ٨زَ ََ َز َِ ٟویِ َٔ ٩وفٔی َ٧زًِٔطٔ َؿ ٌِ ْ
ٕ َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
اض َوا َِ ٟح ِو ُق ََِ ٣آ ُ ٪یَ َت َٔ َّحزُ
ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ٥َِ ٠أَ َر َ٧زِ ََ َر ُج ُّٕ َٗ ١م أَٗ َِوی ٔ٨ِ ٣طُ َحًَّی َت َولَّی اُ ٨َّ ٟ
ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ یمع دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبویسن ومیل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرف ام اےھجم اےنیکاحتلںیمداھک اایگہکںیماےنپوحضںیمےساپیناکنؽرکولوگںوک الپ
راہ وہں ،ایس دفراؿ ریمے اپس رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر اوہنں ےن ھجم ےس ڈفؽ ڑکپ ایل اتہک فہ ےھجم آراؾ

 اچنہںیئ،وترضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےندفڈفؽ اپیناچنیھکافراؿےکےنچنیھکںیمزمکفرییھت،اہللاؿیکترفغترفامےئ،رھپ
(اسےکدعب)اطخبےکےٹیب(رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع)آےئافراوہنںےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکاہھتےس
ڈفؽڑکپا وت ںیم ےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسز ادہ وقتےس اپینانچنیھک افر یسکآدیم اکںیہنداھکیاہیںکت ہکولگ(اپین
ےسریسابوہرک)فاسپےلچےئگافروحضاکاپینرھبرکہہبراہےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعارلنمحنبفبہیمعدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،اوبویسنومیلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1699

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی برک ٣ح٤س ب ٩برش ابوبرک ب ٩سا ٥ٟسا ٥ٟبً ٩بساہلل حرضت
ًبیس اہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
رش َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ

َٗا َ ٢أُر ُ َ َ
رکة ٕ ًَل َی َٗٔ٠یبٕ َٓ َحا َئ أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٨زَ ََ ذَُ ٧و ّبا أَ ِو ذَُ ٧وبَْ ِ ٔن َٓ َ٨زَ ََ َ٧زِ ًّا َؿٌٔیّٔا َواہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی
ٔیت َٛأنِّی أِ٧ز ٔ َُ ب ٔ َس ِٟو ٔبَ ِ َ
ُضبُوا
ض َي ِ ٔ
ُغ ّبا َٓ ٥َِ ٠أَ َر ًَ ِب َ ٔ
ْقیًّا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
رفی َ ِرف َی ُط َحًَّی َرو ٔ َی اُ ٨َّ ٟ
َي ِِ ٔ ُ
اض َو َ َ
رف َُ ٟط ث ُ ََّ ٥جا َئ ًُ َ٤زُ َٓا ِس َت َقی َٓا ِس َت َحاَِ ٟت َ ِ
ا َِ ٌَ ٟل َ٩
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،ایبرکب دمحم نب رشب اوبرکب نب اسمل اسمل نب دبعاہلل رضحتدیبع اہلل نبرمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم (وخاب) ںیم داھک ا ایگ ہک ںیم اکی ڈفؽ ےک اسھت اکی ونکںیئ
ںیمےسحبصےکفتقاپینچنیھکراہوہںوتایسدفراؿرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعآےئگوتاوہنںےناکی ادفڈفؽاپینےکےچنیھک
افراہللاؿیکترفغترفامےئہکاؿےکڈفؽےنچنیھکںیمزمکفرییھترھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعآےئافراوہنںےنڈفؽےک
ذرےعیاپیناکنالوتںیمےنولوگںںیمےسایسیزربدتساہبدرےہکاسھتاپیناکنےنلفاالرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکالعفہیسک
وکںیہنداھکی،اہیںکتہکولگ(اپینیپرکریسابوہےئگ)افراوہنںےناےنپافوٹنںوکاپینالپرکآراؾیکہگجاھٹبد ا۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،ایب رکب دمحم نب رشب اوبرکب نب اسمل اسمل نب دبعاہلل رضحت دیبع اہلل نبرمع ریض

اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1700

٣وسی بً٘ ٩بہ حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص زہْر ٰ

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩ر ِؤ َیا
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر َح َّسثَىٔی َُ ٣
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ادمحنبدبع اہلل نبویسنزریہ ومٰیسنبہبقعرضحت اسمل نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےناےنپابپ ےسر اؽاہلل یلصاہللہیلع
فملس اک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم وخاب ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح

لقنایکےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسنزریہومٰیسنبہبقعرضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1701

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،سٔیا٤ً ،٪زو بٜ٨٣ ٩سر جابز ،زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابٜ٨٣ ٩سر ً٤زو ،
حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َوابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسٌَ ٔ٤ا َجاب ٔ ّزا یُ ِدبٔرُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسث َ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
اب َٓأ َ َر ِز ُت أَ ِ٪
َصا َٓ ُُِ٘ ٠ت  ٩ِ ٤َ ٔ ٟصَ َذا َٓ َ٘اُٟوا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
رفأَیِ ُت ٓ َٔیضا َز ّارا أَ ِو َٗ ِ ّ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ َ
ک ُي َِا ُر
ک ٓ ََبکَی ًُ َ٤زُ َو َٗا َ ٢أَ ِی َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َو ًََِ ٠ی َ
َک ُت َُْ ِ َر َت َ
أَ ِز ُخ َََ ٓ ١ذ َ ِ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،رمعفنبدکنمراجرب،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،انبدکنمررمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم تنج ںیم دالخ وہا وت ںیم ےن تنج ںیم اکی رھگ  ا اکی لحم داھکی ،ںیم ےن
وپاھچ ہک ہی لحم سک اک ےہ؟ (فاہں وموجد احرضنی) ےن اہکں ہی لحم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ےہ ،ںیم ےن اچاہ ہک ںیم اس
ںیمدالخوہاجںیئ،رگم(اےرمعریضاہللاعتٰیلہنع!)ےھجمریتیریغتاکایخؽآایگ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع(ہینسرک)رف
زپےافررعضایکاےاہللےکر اؽ!ایکںیمآپےکدالخوہےنرپریغترکات؟
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،رمعفنبدکنمراجرب،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،انبدکنمررمعف،رضحتاجربریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1702

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا٤ً ،٪زو بٜ٨٣ ٩سر جابز ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو جابز٤ً ،زو ٧اٗس سٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩سر
حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َوابِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا ح و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ُزصَْ ِر ٕ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،رمعف نب دکنمر اجرب ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اجرب،رمعف اندق ایفسؿ ،انب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسیبنیلصاہللہیلعفملسیکانبریمنافرزریہیکیسکرفاتییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،رمعف نب دکنمر اجرب ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اجرب ،رمعف اندق ایفسؿ ،انب دکنمر رضحت اجرب ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1703

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ب ٩وہب یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥إٔذِ َرأَیِ ُتىٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإ ٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة َت َو َّؿأ ُإلٔ َی َجأ ٔ ٧ب َٗ َِصٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت
ک
َک ُت َُْ ِ َر َة ًُ ََ ٤ز ٓ ََو َِّ ٟی ُت ُِ ٣سب ٔ ّزا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ ََبکَی ًُ َ٤زُ َوِ َ ٧ح َُ ٩جٔ٤ی ٌّا فٔی ذََ ٔ ٟ
َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا َٓ َ٘اُٟوا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ٓ ََذ َ ِ
ک أََُا ُر
ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًََِ ٠ی َ
رحہلمنبییحینبفبہویسنانباہشبدیعسنبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک آپ ےن رفام ا ںیم  اراہ اھتہک ںیم ےن اےنپ آپ وک تنج ںیمداھکی وتفاہں اکی تورت اکی لحم ےک وکےن ںیمفوض رک ریہ
یھت ،ںیم ےن اہکہی لحمسک اک ےہ؟(فاہںوموجد ولوگں) ےن اہکہی لحمرضحترمع نب اطخبریضاہللاعتٰیلہنعاک ےہ(آپ ےن
رفام اہکہینسرک)ےھجمرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیکریغت ادآیئگوتںیمتشپریھپرکلچزپا،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعہینسرکرفزپےافرمہبساسسلجمںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھت
ےھت ،رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ رپ ریمے امں ابپ رقابؿ ،ایک ںیم آپ رپ ریغت
رکفںاگ۔
رافی  :رحہلمنبییحینبفبہویسنانباہشبدیعسنبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1704

راوی ٤ً :زو ٧اٗس حش ٩ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥ابوػاٟح حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ٔط َض ٕ
رمعفاندق نسحولحایندبع نبدیمحوقعیبانباربامیہ،اوباصحلرضحتانباہشب ریضاہللاعتٰیلہنعےس اسدنس ےکاسھتذموکرہ
دحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رمعفاندقنسحولحایندبعنبدیمحوقعیبانباربامیہ،اوباصحلرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1705

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ٥ابزاہی ،٥اب ٩سٌس حش ٩ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس ًبس حش ٩يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ابی ػاٟ٭
اب ٩طہاب ًبساٟح٤یس ابً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩زیس ٣ح٤س ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ور بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسث َ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس
وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی و َٗا ََ ٢ح َش َْ ٩ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

اس َتأِذ ََ٤َ ًُ ٪زُ ًَل َی َر ُسو ٔ٢
ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َس ٌِ ّسا َٗا َِ ٢
َّ
َّ
اس َتأِذ ََ٤َ ًُ ٪زُ ٗ ُِ٩َ ٤
َقیِ ٕع یُک َ ُِّ ٨َ ٤ِ ٠ط َو َي ِش َتِٜث ٔ ِرُ َ ٧ط ًَاَ ٔ ٟی ّة أَ ِػ َواتُ ُض٤َّ ٠َ َٓ َّ٩ا ِ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُظ ن َٔشائْ َٔ ُ ٩ِ ٣

اب َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِـ َح ُ
ک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َیب ِ َتس ِٔر َ ٪ا ِٔ ٟح َح َ
ئ َّ
اًٟلت ٔی ُ٨ِ ٔ ً َّ٩ٛسٔی َٓ َ٤َّ ٠ا
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ح ٔ ِب ُت َٔ ٩ِ ٣ص ُؤ ََّل ٔ
ک اہللُ ٔس ََّ ٨
أَ ِؿ َح َ
اب َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓأََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َح ُّ ٙأَ ِ ٪یَ َضب ِ َن ث ُ ََّٗ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ أَ ِی ًَ ُس َّوا ٔ
ت أَ ِن ُٔ ٔشضٔ َّ٩أَ َت َضب ِ َ٨ىٔی
َسَ ٩َ ٌِ ٔ٤ػ ِو َت َ
ک ابِ َت َس ِر َ ٪ا ِٔ ٟح َح َ
َو ََّل َت َضب ِ َن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩َِ ٠ُٗ ٥َ ٠ن ٌَ ِ ٥أََ ِ ٧ت أََُُِ ٠ى َوأَٓ َُّى َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ٢

ک َّ
ک
ک ٓ ًَّحا َُْ ِ َر َٓ ِّح َ
اٟظ ِی َلا ُُّ َٗ ٪م َسأٟکّا ٓ ًَّحا إ ٔ ََّّل َس ََ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا ََ ٔ ٟ٘ی َ

وصنمرنبایبزمامحاربامیہ ،انبدعس نسحولحاین دبعنبدیمح دبع نسح وقعیبانباربامیہ ،نب دعسایباصنھانب اہشبدبعادیمحل
انبدبعارلنمحنبزدیدمحمنبدعسنبایبفاقصرضحت دعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحترمعریض اہللاعتٰیلہنعےن
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس (ادنر دالخ وہےن یک) ااجزت امیگن افر آپ ےک اپس رقشی یک ھچک تورںیت وموجد ںیھت افر فہ
تورںیت آپ ےس تہب یہ ز ادہ ابںیت رک ریہ ںیھت افر اؿ یک آفازںی یھب دنلب ںیھت وت بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ااجزتامیگنوتفہتورںیترپدےںیمدفڑزپںی،ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکااجزتاطعرفامدی
افرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسپ سزپےوترضحت رمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽ!اہللاعتٰیلآپوکاتسنہ
رےھک،ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجماؿتوروتںرپبجعتوہاہکوجریمےاپسیھٹیبںیھت(اےرمع!)بجاوہنںےن
ریتیآفاز ینوتفہرپدےںیمدفڑزپںی،رضحترمعریضاہللاعت ٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽ!آپاسابتےکز ادہ
دقحار ںیہ ہک فہ تورںیت آپ ےسڈرںی رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ توروتں ےس رفام ا اے اینپ اجؿ یک دونمش! ایک  م

ھجمےس ڈریتوہ افرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسںیہنڈریتوہ؟فہتورںیت ےنہک ںیگ  یاہں!آپتخسںیہ افر ر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےسز ادہہصغفاےلںیہ،ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام امسقےہاسذاتیکسجےکہضبقفدقرتںیمریمی
اجؿ ےہ ،اطیشؿ بج ےھجت یسک راےتس رپ اتلچ وہا اتلم ےہ وت اطیشؿ فہ راہتس وھچڑ رک دفرسا راہتس اایتخر رک اتیل ےہ ،ہک سج راےتس رپ
(اےرمع!)وتاتلچےہ۔
رافی  :وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ ،انب دعس نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع نسح وقعیب انب اربامیہ ،نب دعس ایب اصنھ انب اہشب
دبعادیمحلانبدبعارلنمحنبزدیدمحمنبدعسنبایبفاقصرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1706

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوًٖ ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ً٤ز ب٩
خلاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اب
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َرنٔی ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َجا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُظ ن ِٔش َو ْة َٗ ِس َرٓ ٌَِ َ ٩أَ ِػ َوا َت ُضًَ َّ٩ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا

ِ
اب ٓ ََذ ََ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
ِ
اس َتأذ ََ٤َ ًُ ٪زُ ابِ َت َس ِر َ ٪ا ِٟحٔ َح َ

اہرفؿنبرعمفػ،دبعازعلسینبدمحملیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعنباطخبریضاہلل
اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ھچک تورںیت ںیھٹیب ںیھت ،وج
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اینپ آفازفں وک دنلب رک ریہ یھت وت بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن (ادنر آےن یک)
ااجزتامیگنوتفہبستورںیترپدےںیمدفڑزپںی،رھپآےگزرہییکرفاتییکرطحرفاتیلقنوقنمؽےہ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،دبعازعلسینبدمحملیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعنباطخب
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1707

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ًبساہلل ب ٩وہب ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس سٌس ب ٩ابزاہی ،٥سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َس ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
وَٓ ٪إ ٔ ِ٪
اَ ٪یُٜو ُ ٪فٔی اِلِ ُ َِ َٗ ٥ٔ ٣ب ََ ٣ُ ٥ِ ُٜ٠ح َّسث ُ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُِ َٗ ٢س ک َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ

و٪
َی ٩ِ ُٜفٔی أ ُ ًَّٔ٣ی ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َح ْس َٓإ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
وَِ ٠٣ُ ٪ض َُ ٤
اب ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢ابِ َُ ٩وصِبٕ َت ِٔ ٔشْرُ َُ ٣ح َّسث ُ َ

اوباطرہادمحنبرمعفنبرسحدبعاہللنبفبہ،اربامیہنبدعسدعسنباربامیہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفملس
ےسرفاتیرکیت ںیہہکآپ یلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہک مےسےلہپاوتمں ںیمدحمثوہارکےتےھت(ینعیریغب ارادہےکاؿ
یک زابونں رپ ابت اجری وہ اجیتیھت) وت ارگ ریمی اتم ںیم اؿ ںیم ےس وکیئدحمث ےہ وت فہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل
مل ْ
ہنعںیہ۔انبفبہدحمنیثیکریسفتںیم ُ هَمُو َؿرفامےتںیہ،ینعینجرپااہلؾایکاجاتےہ
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعفنبرسحدبعاہللنبفبہ،اربامیہنبدعسدعسنباربامیہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1708

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابً ٩حًل ٪سٌس ب ٩ابزاہی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِح ًَل ََ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب الجعؿ دعس نب اربامیہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس اسدنس ےکاسھت
ذموکرہدحثییکرطحدحثی لکیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،رمعفاندقزریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،انبالجعؿدعسنباربامیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1709

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ٦سٌیس بً ٩ا٣ز جویزیہ اب ٩اس٤اء ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت
ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َُ ٢ج َویِزٔیَ ُة بِ ُ ٩أَ ِس َ٤ا َئ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رک ٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
اب َوفٔی أ ُ َس َاری بَ ِس ٕر
ًُ َ٤زُ َوا َٓ ِ٘ ُت َربِّی فٔی ثَ ًَل ٕث فٔی ََ٘ ٣أ ٦إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وفٔی ا ِٔ ٟح َح ٔ
ہبقع نب ہمرؾ ،دیعس نب اعرم ،وجریہی انب اامسء ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرفام اںیمےننیتابوتںںیماےنپ ربیکوماتقفیکاقمؾاربمیہںیمامنززپےنھیکتوروتںےکرپدےںیماجےنیک
دبرےکدیقویںےکابرےںیم۔
رافی  :ہبقعنبہمرؾدیعسنباعرموجریہیانباامسءانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1710

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ًبیساہلل ب٧ ٩آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
یؼ ُط أَ ِ ٪یُ َٔ ٓ ٩َ ِّٔ ٜیطٔ أَبَا ُظ
َسُ٠و ََ ٢جا َئ ابُِ ُ٨ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َُ ٟط أَ ِ ٪ي ٌُِ ٔل َی ُط ََٗ ٔ٤

َٓأ َ ًِ َلا ُظ ث ُ ََّ ٥سأ َ َُ ٟط أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼل َِّی ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َا٤َ ًُ ٦زُ َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َث ِو ٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُت َؼل ِّی ًََِ ٠یطٔ َو َٗ ِس َ َ ٧ضا َک اہللُ أَ ُِ ٪ت َؼل َِّی ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رف َُ ٟض َِ ٥س ِبٌْٔ َن ََّ ٣ز ّة َو َسأَزٔی ُس ًَل َی َس ِبٌْٔ َن َٗا َ ٢إَّٔ٧طُ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َخْ َّ َرنٔی اہللُ َٓ َ٘ا َِ ٢
رف َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َِ ٪ت ِش َت ِِ ٔ ِ
رف َُ ٟض ِ ٥أَ ِو ََّل َت ِش َت ِِ ٔ ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
ات أَبَ ّسا َو ََّل َت ُ٘ ِ٥
ُ٨َ ٣آ ََْٔ ٓ ٙؼلَّی ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ََّل ُت َؼًَ ِّ١ل َی أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٣َ ٥
ًَل َی َٗبِرٔظ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمدیبعاہللنبانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکبجدبعاہللنبایبنبولسؽوفتوہ
ایگ وت اس اک اٹیب رضحت دبعاہلل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن آپ ےس
آپاکرکہتاماگنہکسجںیماسےکابپوکنفکد ااجےئوتآپےناانپرکہتاےسدےد ارھپاسےنرعضایکہکآپاسیکامنز
انجزہ زپاھ دںی ،وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس رپ امنز انجزہ زپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ڑھکےوہےئگافراوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکڑپکاڑکپایلافررعضایکاےاہللےکر اؽ!ایکآپاسرپامنززپےتھ
ںیہہکبجاہللےنآپوکاسرپامنززپےنھےسعنمرفامد اےہ،وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللےنےھجماایتخرد اےہرھپ
ْسبَع ْف ِ ل َ ُه ْ َ َ تَ ْسبَع ْف ِ ل َ ُه ْ تَ ْس َبع ْف ِ ل َ ُه ْ َس ْب
ع
ب
ِ
َ
َ رَمّةً)آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکںیموترتسرمہبت
آپےنہیآتیزپیھ(ا ْر مأ ْف ال ْر م ِإ ْؿ ْر م
ےسیھبز ادہرمہبت داعےئ ترفغترکفںاگ،رضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعےنرعض ایکہکہیوتانمقفےہ،ابآلرخ ر اؽاہللیلص
َ تُ َض ّ َ َ َ ٍم ِْئ ُه ْ َ َ تَ ُق
َ
َ
َ
ْ
اتأدَبًا َف ال ملَع ْقِـِ)ںیمےس
اہللہیلعفملسےناسرپامنززپیھیلوتاہللاعتٰیلےنہیآتیانزؽرفامیئَ (،ف ال ِللَعأ َد م َم َ
وکیئرماجےئوتاؿرپیھبکامنزہنزپںیھ،افرہنیہاؿںیمےسیسکیکربقرپڑھکےوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمدیبعاہللنبانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترمعریضاہللہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1711

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ٗلا ٪حرضت ًبیس اہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی ٌَِ ٣ى َی
َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َو َزا َز َٗا ََٓ ٢ت َ َر َک اٟؼَّ ًَل َة ًََِ ٠یض ٔ ِ٥

دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحیاطقؿرضحتدیبع اہللریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافراسںیم
ہیاافلظزادئںیہہکرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناؿانموقفںیکامنزانجزہزپانھوھچڑدی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحیاطقؿرضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1712

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز یحٌی ب ٩یحٌی ،اسٌ٤ی ١يٌىی اب ٩جٌرف ٣ح٤س ب ٩ابی رح٠٣ہ ًلاء،
س٠امی ٪ابىی يشار ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

١
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪ابِى َِی َي َشا ٕر َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َي ٌَِ ُ٨
رف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َ ِ

َاس َتأِذ ََ ٪أَبُو بَ ِرکٕ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط
َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ـ َلح ٔ ٌّا فٔی بَ ِیًٔی کَا ٔطّٔا ًَ َِٓ ٩د ٔ َذیِطٔ أَ ِو َسا َٗ ِیطٔ ٓ ِ
اس َتأِذ ََِ ًُ ٪ث َ٤ا َُ َٓ ٪حََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اس َتأ ِذ ََ٤َ ًُ ٪زُ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط َوص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َوص َُو ًَل َی تَٔ ٠
ک َٓ َت َح َّس َث ث ُ َِّ ٥
ِک ا َِ ٟحا َٔ َٓ ٢ت َح َّس َث ث ُ َِّ ٥
َخ َد َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َّوی ث َٔیابَ ُط َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َو ََّل أَُٗو ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ک فٔی یَ ِوَ ٕ ٦واح ٔ ٕس ٓ ََس َخ ََ َٓ ١ت َح َّس َث َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َز َخ َ ١أَبُو بَ ِرکٕ ََٓ ٥َِ ٠ت ِض َت َّع َُ ٟط َو ٥َِ ٟتُ َبأٟطٔ ث ُ ََّ ٥ز َخ َ٤َ ًُ ١زُ ََٓ ٥َِ ٠ت ِض َت َّع َُ ٟط َو ٥َِ ٟتُ َبأٟطٔ ث ُ ََّ ٥ز َخ َِ ًُ ١ث َ٤ا َُ َٓ ٪حَِ ٠ش َت َو َس َّویِ َت
ک َٓ َ٘ا َ ٢أََّلَ أَ ِس َتهٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ت ِش َتهٔی ُٔ ٨ِ ٣ط ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة
ث َٔیابَ َ
ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی ،اامسلیع ینعی انب رفعج دمحم نب ایب رحہلم اطعء ،امیلسؿ اینب اسیر اوبہملس نب
دبعارلنمح دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ ںیم ےٹیل
وہےئ ےھت ،اس احؽ ںیم ہک آپ یک راںین  ا یلڈایلں ابمرک یلھک وہیئ ںیھت (ایس دفراؿ) رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ااجزتامیگنوتآپےناؿوکااجزتاطعرفامدیافرآپایساحتلںیمےٹیلابںیترکرےہےھت،رھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےنااجزتامیگنوت آپےناؿوکیھبااجزتاطعرفامدیافرآپایساحتلںیمابںیترکےترےہ،رھپرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیل
ہنع ےنااجزتامیگن وتر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملسھٹیب ےئگ افراےنپڑپکفں وک دیساھرکایل ،رفایدمحم ےتہکںیہ ہک ںیم ںیہناتہک ہکہی
اکیدؿیکابتےہ،رھپ رضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعادنردالخوہےئافرابںیترکےترےہوتبجفہبسرضحات لکےئگ
وترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفام ارضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعآےئوتآپےنھچکایخؽںیہنایکافرہنوکیئرپفاہیک،
رھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع رشتفیالےئوتیھبآپےنھچکایخؽںیہنایکافرہنیہوکیئرپفاہیک،رھپرضحتامثعؿریضاہلل
اعتٰیلہنعآےئوتآپدیسوہوہرکھٹیبےئگافرآپےناےنپڑپکففںوکدرتسایکوتآپےنرفام ا(اےاعہشئ!)ایکںیماسآدیم
ےسایحہنرکفںہکسجےسرفےتشیھبایحرکےتںیہ۔

رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتقانبرجحییحینبییحی،الیعمسینعیانبرفعجدمحمنبایبرحہلماطعء،امیلسؿاینباسیراوبہملسنب
دبعارلنمحدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1713

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ب ٩سٌس ابی جسی ً٘ی ١ب ٩خاٟس اب ٩طہاب یحٌی ب ٩سٌیس بً ٩اؾ حرضت سٌیس
بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ ِ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
اَ ٪ح َّسثَا ُظ
اؾ أَ ََّ ٪سٌ َ
ٔیس بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وًُ ِث ََ ٤
ِ
َّ
َّ
َ َ
رفا ٔططٔ ََّلب ٔ ْص ِٔ ٣ز َن ًَائٔظَ َة َٓأَذ ٔ َِٔ ٪لَبٔی بَ ِرکٕ
أ َّ ٪أبَا بَ ِرکٕ ا ِس َتأذ ًَََ ٪ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ ًَل َی ٔ َ
ُ
ِک ا َِ ٟحا َٔ َ٘ َٓ ٢ضی إَِٔ ٟیطٔ َحا َج َت ُط ث ُ َّ٥
اس َتأِذ ََ٤َ ًُ ٪زُ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط َوص َُو ًَل َی تَٔ ٠
َوص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َص َٖ ث ُ َِّ ٥
ک َٓ َ٘ َضی إَِٔ ٟیطٔ َحا َج َت ُط ث َّ ٥ا ِن َ َ
اس َتأِذَُ ِ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َٓ َحََ ٠ص َو َٗا ٌََ ٔ ٟ ٢ائٔظَ َة ا ِج َ٤عٔی ًََِ ٠ی ٔک ث َٔیابَ ٔک َٓ َ٘ َـ ِی ُت إَِٔ ٟیطٔ َحا َجًٔی ث ُ َّ٥
َص َٖ َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪ث ُ َِّ ٥
ا ِن َ َ

اَٗ ٪ا َ٢
َصٓ ُِت َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣الٔی  ٥َِ ٟأَ َر َک َٓز ٔ ًِ َت ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ٤َ ٛا َٓز ٔ ًِ َت ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
ا ِن َ َ
ِک ا َِ ٟحا ٔ ٢أَ ََِّ ٪ل یَ ِب َّ ُ٠إلٔ َ َّی فٔی
اَ ٪ر ُج َْ ١حٌٔ ٌّی َوإنِّٔی َخ ٔظ ُ
یت إ ٔ ِ ٪أَذُٔ ِ ٧ت َُ ٟط ًَل َی تَٔ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
َحا َجتٔطٔ
دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،نب دعس ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب ییحی نب دیعس نب اعص رضحت دیعس نب اعص ریض اہلل
اعتٰیلہنعربخدےتیںیہہکدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفملسیکزفہجرہطمہافررضحتامثعؿریضاہللاعتٰیل
ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت امیگن اس احؽ ںیم ہک آپ
اےنپ رتسبرپرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکاچدرافڑوہوہےئےٹیلےھت،آپےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکااجزت
اطعرفامدیافرآپایساحتلرپرےہافراوہنںےناینپرضفرتوپرییکافررھپےلچےئگ،رھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےن
ااجزتامیگنوتآپ ےناؿوکیھبااجزتاطعرفامدیافرآپایساحتلرپرےہ،افراوہنںےنیھباینپرضفرتوپرییکافررھپفہ
ےلچ ےئگ ،رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن آپ ےس ااجزت امیگن وت آپ ھٹیب ےئگ افر آپ ےن رضحت

اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفام ااےنپ ڑپکےدرتسرکولافرںیمےنیھباینپرضفرتایبؿیکافررھپںیمیھبالچایگ،وترضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ایک وہا؟ رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آےن رپ
ںیم ےن آپ وک اس دقر ربھگاےت وہےئ ںیہنداھکی ک ان ہک آپ رضحتامثعؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکآےن رپ ربھگاےئ ،ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملس ےنرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےک ابرےںیمرفام اہکامثعؿ اکی ابایحءآدیمےہ افرےھجمدخہش وہاہکارگ
ںیمےناؿوکایساحتلرپااجزتدےدیوتوہاتکسےہہکفہھجمےساینپرضفرتوپریہنرکفاںیکس۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،نب دعس ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب ییحی نب دیعس نب اعص رضحت دیعس نب اعص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1714

راوی ٤ً :زو ٧اٗس حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ابوػاٟح بٛ ٩یشا ٪اب ٩طہاب یحٌی ب٩
سٌیس بً ٩اؾ سٌیس بً ٩اؾ ًث٤ا ٪حرضت ًث٤ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ي ٌِ ُ٘ َ
ا٪
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اؾ أَ ََّ ٪سٌ َ
ٔیس بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
ِ
َّ
َّ
َو ًَائٔظَ َة َح َّسثَا ُظ أَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ ِّ
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًُ َ٘ ِی ٕ٩ِ ًَ ١
اٟؼ ِّس َی ٙا ِس َتأذ ًَََ ٪ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی
رمعف اندق نسح نب یلع ولحاین دبع نبدیمح وقعیب نب اربامیہ ،نب دعس اوباصحل نب اسیکؿ انباہشب ییحی نبدیعس نب اعص دیعس نب
اعص امثعؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسااجزتامیگنافررھپآےگلیقعک ازلرہییکدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :رمعف اندقنسح نب یلع ولحاین دبع نبدیمحوقعیب نب اربامیہ ،نب دعس اوباصحل نباسیکؿ انب اہشب ییحی نب دیعس نب اعص
دیعسنباعصامثعؿرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعافردیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1715

ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ً ،زی اب ٩ابی ًسیً ،ث٤ا ٪ابُ ٩یاث ابی ًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت
ٰ

ا ٪بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
وسی
اث ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ٔی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َحائ ٕٔم َٔ ٩ِ ٣حائ ٔٔم ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َوص َُو َُّ ٣تْٔ ٜئ َی ِز ُ َُ ٛبٔ ٌُوز ٕ ٌََ ٣طُ بَْ ِ َن
َّ
رشتُ ُط بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َواِّ ٟلْ ٔن إٔذَا ِ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََٓ ٢إٔذَا أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َٔ َت ِح ُت َٟطُ َو َب ِ
اس َت ِٔ َتحَ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢ا ِٓ َتحِ َو َب ِّ ِ

َّ
اس َت ِٔ َتحَ
رشتُ ُط بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ ث ُ َِّ ٥
ِ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُت َٓإٔذَا ص َُو ًُ َ٤زُ َٓ َٔ َت ِح ُت َُ ٟط َو َب ِ
آَخ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٓ َتحِ َو َب ِّ ِ
اس َت ِٔ َتحَ َر ُج ُْ َ ١
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ًَل َی بََِ ٠وی َتُٜو َُٗ ٪ا َََ ٓ ٢ذصَ ِب ُت َٓإ ٔذَا ص َُو
آَخ َٗا ََ َٓ ٢حََ ٠ص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٓ َتحِ َو َب ِّ ِ
َر ُج ُْ َ ١
َّ
رشتُ ُط بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا ََ ٢و ُُِٗ ٠ت َّأ ٟذی َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػب ِ ّرا أَ ِو اہللُ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٌَا ُ٪
ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
اَٗ ٪ا ََ َٔ َٓ ٢ت ِح ُت َو َب ِ
دمحم نب ینثم ،زنعی انب ایب دعی ،امثعؿ انب ایغث ایب امثعؿ دہنی رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس (اکیدؿ) دمہنی ونمرہ ےک یسک ابغ ںیم ہیکت اگلےئ وہےئ رشتفی رفام ےھت افر اکی زکلی وک ڑچیک ںیم
ڈاےلرھکچرےہےھتہکایسدفراؿاکیآدیمےندرفازہولھکا اوتآپےنرفام ادرفازہوھکؽدفافراےستنجیکوخربخشیانسدف،
رفایےتہکںیہہکفہاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےھت،ںیمےناؿےکےئلدرفازہوھکالافراؿوکتنجیکوخربخشیدی،رافیےتہکںیہ
ہکرھپاکیدفرسےآدیم ےندرفازہولھکا اوتآپےن رفام ادرفازہوھکؽدفافراےس تنجیکوخربخشیدے دف،رافیےتہکںیہہک
ںیمایگ  ،داھکیوتفہرضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعےھت،ںیمےناؿےکےئلدرفازہوھکال افراؿوکتنجوکوخربخشیانسدی،رھپاکی
رسیتےآدیمےندرفازہولھکا ا،رافیےتہکںیہہکرھپیبنیلصاہللہیلعفملسھٹیبےئگافرآپےنرفام ادرفازہوھکؽدفافراؿوکتنج
یکوخربخشیاسولبیےک اسھتدےدفہکوجاؿوکشیپآےئاگ،رافیےتہکںیہہکںیمایگوتداھکیوتفہرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیل
ہنعےھت،رافیےتہکںیہہکںیمےندرفازہوھکالافراؿوکتنجیکوخربخشیانسیئ،رافیےتہکںیہہکںیمےنرضحتامثعؿریضاہلل
اعتٰیلہنعےسفہاہکہکوجآپےنرفام اوترضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ااےاہلل!ربصاطعرفامافراہللیہدمداگرےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،زنعیانبایبدعی،امثعؿانبایغثایبامثعؿدہنیرضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1716

٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوربیٍ ًتکی ح٤از ایوب ابی ًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت ابو ٰ

وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ا ٪بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث
اب ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ًُ ِث ََ ٤
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ ١حائ ّٔلا َوأَ ََ ٣زن ٔی أَ ِ ٪أَ ِحٔ ََى ا َِ ٟب َ

اوبرعیبعتکیامحداویبایب امثعؿدہنیرضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس

اکیابغںیمرشتفیالےئافرآپےنےھجممکحرفام اہکاسدرفازہرپرہپہدفں،رھپذموکرہدحثییکرطحرفاتیذرکیک۔
رافی  :اوبرعیبعتکیامحداویبایبامثعؿدہنیرضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1717

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩شْٜن ی٤امی یحٌی ب ٩حشا ،٪س٠امی ٪اب ٩بًل ٢رشیک ب ٩ابی ٤٧ز سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت
ٰ
اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش ٔ
یک بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ ِ٩
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕٔ َ ٩ِ ًَ ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩شٕ ْٜٔن ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
َ
َخ َد َٓ َ٘ا ََِ ٢لَ ِٟزَ ََ َّ٩٣ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َُ ٣
وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی أَُ َّ ٧ط َت َو َّؿأ فٔی بَ ِیتٔطٔ ث ُ ََّ َ ٥

َ
َخ َد َو َّج َط صَاصُ َ٨ا َٗا َ٢
َو َس ََّ ٥َ ٠و َِلَ ُٛوُ ٌَ ٣َ َّ٩َ٧ط یَ ِومٔی صَ َذا َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََشأ َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َ َ
َرخ ِج ُت ًَل َی أَثَزٔظ ٔأَ ِسأ َ ُ٨ِ ًَ ٢طُ َحًَّی َز َخ َ ١بٔئ َِز أَر ٕ
اب َوبَاب ُ َضا َٔ ٩ِ ٣جزٔی ٕس َحًَّی َٗ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٔیص َٗا ََ َٓ ٢حَِ ٠ش ُت ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟب ٔ
ٓ ََ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حا َج َت ُط َو َت َو َّؿأ َ َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إَِٔ ٟیطٔ َٓإٔذَا ص َُو َٗ ِس َجََ ٠ص ًَل َی بٔئِز ٔأَر ٕ
ٕ ًَ َِ ٩سا َٗ ِیطٔ
ٔیص َو َت َوسَّ َم ٗ َُّٔ َضا َو َٛظَ َ
َّ
َّ
ُ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َصٓ ُِت َٓ َحَِ ٠ش ُت ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟب ٔ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت َِلَ ُٛو َّ٩َ٧بَ َّو َ
َو َزَّلص َُ٤ا فٔی ا ِٟبٔئِز ٔ َٗا َََ ٓ ٢شُ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
ک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥ذَصَ ِب ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت ًَل َی ر ِٔسَ ٔ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟی ِو ََ َٓ ٦حا َئ أَبُو بَ ِرکٕ ٓ ََس َٓ ٍَ ا َِ ٟب َ
ِ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََٓ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت َحًَّی ُُِٗ ٠ت ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ ا ِز ُخ َِ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا أَبُو بَ ِرکٕ َي ِش َتأذ ٔ َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
رش َک بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َََ ٓ ٢س َخ َ ١أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َحََ ٠ص ًَ َِ ٩یٔ ْٔ٤ن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ط فٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َب ِّ ُ

ٕ ًَ َِ ٩سا َٗ ِیطٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت َٓ َحَِ ٠ش ُت َو َٗ ِس َت َز ُِ ٛت
ا َِ ِّٕ ُ٘ ٟو َزلَّی رٔ ِجَِ ٠یطٔ فٔی ا ِٟبٔئِز ٔ َ٤َ ٛا َػ َ ٍَ ٨أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٛظَ َ
ا ٪یُ َ ِّ
أَخٔی َی َت َو َّؿأ ُ َو َی َِ ٠ح ُ٘ىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ ِ ٪یُز ٔ ِز اہللُ بٔ ُٔ ًَل ٕ ٪یُزٔی ُس أَ َخا ُظ َخْ ِ ّرا َیأ ِ ٔ
اب َٓ ُ٘ ُِ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا َ٢
ت بٔطٔ َٓإٔذَا إ ٔ ِن َش ْ
َح ُک ا َِ ٟب َ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت ًَل َی ر ِٔسَ ٔ ٠
ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َو ُُِٗ ٠ت َص َذا ًُ َ٤زُ

ِ
رش َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ٢
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓحٔئ ُِت ًُ ََ ٤ز َٓ ُُِ٘ ٠ت أَذ ٔ ََ ٪ویُ َب ِّ ُ
َي ِش َتأذ ٔ َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
ٓ ََس َخ ََ َٓ ١حََ ٠ص ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٩ِ ًَ ِّٕ ُ٘ ٟي َشارٔظ ٔ َو َزلَّی رٔ ِجَِ ٠یطٔ فٔی ا ِٟبٔئِز ٔث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت َٓ َح َِ ٠ش ُت

َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ ِ ٪یُز ٔ ِز اہللُ بٔ ُٔ ًَل َٕ ٪خْ ِ ّرا َي ٌِىٔی أَ َخا ُظ یَأ ِ ٔ
اَّ َ ٓ ٪
ا٪
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
ت بٔطٔ َٓ َحا َئ إ ٔ ِن َش ْ
ََح َک ا َِ ٟب َ
َ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ ٍَ ٣بََِ ٠وی ُت ٔؼیبُ ُط
َٓ ُُِ٘ ٠ت ًَل َی ر ِٔسَ ٔ ٠
ک َٗا ََ ٢و ٔجئ ُِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِخب َ ِرتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
ک َٗا َََ ٓ ٢س َخ َََ ٓ ١و َج َس
رش َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َ ٍَ ٣بََِ ٠وی ُت ٔؼیبُ َ
َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َٓ ُُِ٘ ٠ت ا ِز ُخ َِ ١ویُ َب ِّ ُ
ٕ َٗ ِس َُ ٔ ٠٣ئ َٓ َحََ ٠ص و ٔ َجا َص ُض ِِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
ا َِّ ُ٘ ٟ
یک َٓ َ٘ا ََ ٢سٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٓأ َ َّو ِٟت َُضا ُٗبُ َورص ُِ٥
َخ َٗا َٔ َ ٢
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
رش ْ
دمحم نب نیکسم امییمییحی نباسحؿ ،امیلسؿ انب البؽ رشکی نب ایب رمندیعس نب ر بی رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکا وہنںےناےنپرھگںیمفوضایکرھپفہابرہےلکنافرےنہکےگلہکآجںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتروہں
اگافراسرادؿآپاکاسھتںیہنوھچڑفںاگ،رھپرضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعدجسمںیمآےئافریبنرکمییلصاہللہیلع
فملسےکابرےںیموپ اھچوتاحصہبرکاؾےناہکہکآپاسرطػےلکنںیہ،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہک
ںیماسدرفازےرپھٹیبایگافرفہدرفازہزکلیاکاھتاہیںکتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساینپاحتجےسافرغوہےئافرآپ
ےنفوضرفام اوتںیمآپیکرطػایگ،داھکیہکآپبارسیرپرشتفیرفامںیہافراسےکانکرےرپاینپیلڈایلںابمرکوھکؽ
رک ونکںیئ ںیم اکٹلیئ وہیئ ںیہ ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےنآپ رپ مالؾ ایک رھپ ںیمفاسپ وہ رک
درفازے ےک اپس ھٹیب ایگ افر ںیم ےن (اےنپ دؽ ںیم ) اہک ہک آج ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک درابؿ ونبں اگ (ایس دفراؿ)
رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر اوہنں ےن درفازہ اٹھکٹھک ا ،ںیم ےن اہک وکؿ؟ اوہنں ےن رفام ا اوبرکب ،ںیم ےن
اہکں ،رہھٹںی ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ایگ افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ہی
اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعںیہااجزتامگنرےہںیہ،آپےنرفام ااؿوکااجزتدےدفافراؿوکتنجیکوخربخشیدےدف،رافی
ےتہکںیہہکرھپںیمآ اافرںیمےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےساہکرشتفی ےلآںیئافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسآپ
وک تنج یک وخشی دےتی ںیہ ،رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر ونکںیئ ےک انکرے آپ
ےک داںیئ رطػ ھٹیب ےئگ افر اےنپ اپؤں ونکںیئ ںیم اکٹل دی ،سج رطح ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک وہا اھت افر اینپ یلڈایلں

وھکےلوہےئےھت،رھپںیمفاسپولاٹ(افردرفازےرپ)ھٹیبایگافرںیماےنپاھبیئوکفوضرکےتوہےئوھچڑآ ااھتافرفہریمےاپس
آےنفاالاھتوتںیمےن(اےنپدؽںیماہک)ہکارگاہللاعتٰیلریمےاساھبیئےکاسھتالھبیئاکارادہرکےاگوتفہاےسیھبےلآےئ
اگ ،وت ںیم ےن داھکی ہک اکی ااسنؿ ےن درفازہ وک الہ ا ،ںیم ےن اہک وکؿ؟ اوہنں ےن اہک رمع نب اطخب ںیم ےن رعض ایک رہھٹںی ،رھپ
ںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیمآ اافر ںیمےنآپرپمالؾایک افر ںیمےن رعض ایکہیرضحترمعریضاہلل اعتٰیل
ہنع آپ ےس ااجزت امےتگن ںیہ ،آپ ےن رفام ا اؿ وک ااجزت دے دف افر اؿ وک تنج یک وخربخشی یھب دے دف ،رھپ ںیم رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآ اافرںیمےناہک،آپوکااجزتےہافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنآپوکتنجیکوخربخشیدی
ےہ،رافیےتہک ںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعرشتفیالےئافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتونکںیئےکانکرےرپ
آپ یک ابںیئ اجبن ھٹیب ےئگ افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب اےنپ اپؤں ونکںیئ ںیم اکٹل دی رھپ ںیم ولٹ ایگ (افر
درفازے رپ) ھٹیب ایگ افر ںیم ےن اہک ارگ اہلل الفں ےک اسھت (اسھت) ریمے اھبیئ ےس یھب الھبیئ اچےہ اگ وت اےس یھب ےل آےئ اگ،
رھپاکیااسنؿآ اافراسےندرفازےوکالہ اوتںیمےناہکوکؿ؟اوہنںےناہکامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنع،ںیمےنرعض
ایک رہھٹںی! رضحت اوب ومٰیس ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر ںیم ےن آپ وک رضحت امثعؿ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےکآےنیکربخدیوتآپےنرفام ااؿوکااجزتدےدفافراؿوکتنجیکوخربخشیدےدف،اسولبیےکاسھتہکوج ان
وک ےچنہپ اگ ،رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم آ ا افر ںیم ےن اہک آپ رشتفی الںیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ وک ولبی ےک اسھت
تنج یک وخربخشی دی ےہ ہک وج آپ وک ےچنہپ اگ ،رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
آےئوتاوہنںےنداھکیہکونکںیئےکانکرےاسرطػہگجںیہنےہوتفہآپےکاسھتدفرسیرطػھٹیبےئگ،رشکیےتہکںیہ
ہکرضحتدیعسنبر بیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیماسےساھجمسہکاؿیکربقںییھبایسرطحےسوہںیگ۔
رافی  :دمحم نب نیکسم امییم ییحی نب اسحؿ ،امیلسؿ انب البؽ رشکی نب ایب رمن دیعس نب ر بی رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1718

ابو٣وسی
راوی  :ابوبرک ب ٩اسحا ٚسٌیس بًٔ ٩یس س٠امی ٪ب ٩بًل ٢رشیک بً ٩بساہلل ب ٩ابی ْ٤٧ر سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت
ٰ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ
رشی ُ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُِْٔ ًُ ٩ر ٕ َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢ح َّسثَىٔی َ ٔ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َصاصُ َ٨ا َوأَ َط َار لٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪إلٔ َی َِ ٣حٔ ٔ ٠ص َسٌٔی ٕس َ٧اح َٔی َة
َسُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َُ ٣

َک فٔی اِلِ َ َِ ٣وا َٔٓ ٢ت َب ٔ ٌِ ُتطُ
َخ ِج ُت أُرٔی ُس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َج ِستُ ُط َٗ ِس َسَ ٠
ا ُِ ِ٘ ٤َ ٟؼ َورة ٔ َٗا َ ٢أَبُو َُ ٣
وسی َ َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ٕ ًَ َِ ٩سا َٗ ِیطٔ َو َز ََّّلص َُ٤ا فٔی ا ِٟبٔئِز ٔ َو َس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َی ِحٌَی بِ ٔ٩
ٓ ََو َج ِستُ ُط َٗ ِس َز َخ َّ ٣َ ١اَّل َٓ َحََ ٠ص فٔی ا َِ ِّٕ ُ٘ ٟو َٛظَ َ

َک َٗ ِو ََ ٢سٌٔی ٕس َٓأ َ َّو ِٟت َُضا ُٗبُ َورص ُِ٥
َح َّش َ
اَ ٪وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب عفتد امیلسؿ نب البؽ رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب ر بی رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکالتشںیمت الوتںیمےنآپوکابوغںیکرطػاجےتوہےئداھکیوتںیمآپےک
ےھچیپالچوتںیمےنآپوکاکیابغںیماپ ا(افرںیمےنداھکی)ہکآپاکیونکںیئےکانکرےرپرشتفیرفامںیہافرآپےناینپ
یلڈایلں وھکؽ رک اؿ وک ونکںیئ رپ اکٹلےئ وہےئ ںیہ ،افر رھپ ابح  رفاتی ییحی نب اسحؿ یک رفاتی یک رطح ذرک یک ےہ افر دیعس نب
ر بیاکہیوقؽذرکںیہنایکہکاؿیکربقںییھبایسرطحوہںیگ۔
رافی  :اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب عفتد امیلسؿ نب البؽ رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب ر بی رضحت اوبومٰیس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1719

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ابوبرک ب ٩اسحا ٚسٌیس ب ٩ابز ٣زی٣ ٥ح٤س ب ٩جٌرف ،ب ٩ابی ٛثْر رشیک بً ٩بساہلل ب ٩ابی ْ٤٧ر
ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت
ٰ

رف بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَّل َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ

َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رشی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی َ ٔ
ک بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََ َ ٢

َرخ ِج ُت فٔی إٔثِزٔظ ٔ َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ََک
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا إلٔ َی َحائ ٕٔم بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َ ٔ ٟحا َجتٔطٔ ٓ َ َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢وذ َ َ
رف َز ًُ ِث َ٤ا ُ٪
فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٓ َتأ َ َّو ُِ ٟت ذََ ٔ ٟ
ک ُٗبُ َورص ُِ ٥ا ِج َت َِ ٌَ ٤ت َصاصُ َ٨ا َوا ِن َ َ
نسح نب یلع ولحاین اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب ارب رممی دمحم نب رفعج ،نب ایب ریثک رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب ر بی

رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملس اکی دؿ اینپ یسک رضفرت ےک ےئل
دمہنی ونمرہ ےک یسک ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ وت ںیم یھب آپ یلص اہللہیلع فملس ےک ےھچیپ ت ال افر رھپ ابح  رفاتی امیلسؿ نب البؽ یک
دحثی یک رطحذرکیک افر انبر بی ےتہک ںیہہک ںیم ےن اؿ رضحات ےکاس رطح ےنھٹیب ےس اؿیکربقفں یک رتبیت وک اھجمسہک
اؿونیتںرضحاتیکربقںیاکیاسھتںیہافررضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعیکربقیکدحیلعہےہ۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب ارب رممی دمحم نب رفعج ،نب ایب ریثک رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب
ر بیرضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1720

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ابوجٌرف ٣ح٤س ب ٩ػباح ًبیساہلل ٗواریزی رسیخ ب ٩یو٧ص یو٧ص ب٣ ٩اجظو ٪اب ٩ػباح
یوسٕ ابوس٤٠ہ ٣اجظو٣ ٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
یِم َوأَبُو َج ٌِ َ ٕ
رف َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َو ُ َ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ٕ بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َٔ ٪و َّ
ٕ أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
یُو ُس َ

َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٔ ٕٓی أََ ِ ٧ت
یت َس ٌِ ّسا َٓ َح َّسث ِ ُت ُط
ٔیس َٓأ َ ِحب َ ِب ُت أَ ِ ٪أ ُ َطآ ٔ َط ب ٔ َضا َس ٌِ ّسا َٓ َُ ٔ ٘٠
وسی إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط ََّل ٔ َ ٧ي َّی َب ٌِسٔی َٗا ََ ٢سٌ ْ
ٔ٣ىِّی ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة َص ُ
ار َ
وَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪
ب ٔ َ٤ا َح َّسثَىٔی ًَا ْٔ ٣ز َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ٓ ََو َؿ ٍَ إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ًَل َی أُذُِ َ ٧یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وإ ٔ ََّّل َٓا ِس َتَ َّٜتا

ییحینبییحی یمیمت،اوبرفعجدمحم نبابصحدیبعاہللوقاررییرسجینبویسنویسن نباموشجؿانباص ھویفساوبہملساموشجؿدمحمنب
دکنمر دیعس نب ر بی رضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعملسےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام ا(اےیلع) مریمےےئلاسرطحوہہکسجرطحاہرفؿ
ہیلع االسلؾ رضحت ومٰیسہیلع االسلؾ ےک ےئل ےھت  ،ااےئ اس ےکہک ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ ،رضحتدیعس ےتہک ںیہ ہک ںیم

ےن اچاہ ہک ںیم وخد ہی دحثی رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ونسں وت ںیم ےن رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الماقتیک
ںیمےن اؿوکفہدحثیایبؿیکہکوجرضحتاعرمریضاہللاعتٰیلہنعےنھجمےسایبؿیکیھتوترضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےنہک
ےگل ہک ںیم ےن ہی دحثی  ین ےہ ،وت ںیم ےن اہک ایک آپ ےن ہی دحثی  ین ےہ؟ وت رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ اایلگنں
اےنپاکونںرپرںیھک افرےنہکےگلاہں!ںیمےنہیدحثی ینےہافرارگںیمےنہیدحثی ینہنوہوتریمےہیدفونںاکؿرہبے
وہاجںیئ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرفعجدمحمنبابصحدیبعاہللوقاررییرسجینبویسنویسننباموشجؿانبابصحویفساوبہملساموشجؿ
دمحمنبدکنمردیعسنبر بیرضحتاعرمنبدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1721

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ح٣ ٥ٜشٌب حرضت سٌس
ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََ ٢خ ََّ ٠
ئ َو ِّ
اٟؼب ِ َیا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َ٣ا
وک َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ تُ َد ُِّٔ ٠ىٔی فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُ َ

وسی َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط ََّل ٔ َ ٧ي َّی َب ٌِسٔی
و٣ٔ ٪ىِّی ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة َص ُ
ار َ
َت ِزضَی أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح مسعت رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہہک ر اؽاہللیلص اہللہیلعملس ےن رضحت یلع انب ایب اطبل ریض اہللاعتٰیلہنع وک(دمہنی ونمرہ رپ) احمک انب ا ،بج
آپ زغفہ وبتک ںیم رشتفی ےل ےئگ وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ ےھجم توروتں افر
وچبںںیموھچڑرےہںیہوتآپےنرفام ا(اےیلع!)ایکوتاسابترپرایضںیہنہکریتااقمؾریمےاہںا ےسےہہکےسجرضحت
اہرفؿہیلعاالسلؾاکرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکاہں ،ااےئاسےکہکریمےدعبوکیئیبنںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح مسعت رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل

اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1722

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ طٌبہ ،حرضت طٌبہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دیبعاہللنباعمذہبعش،رضحتہبعشاسدنسےکاسھترفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذہبعش،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1723

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بً ٩باز حات ٥اب ٩اسٌ٤ی ١بْٜر ب٣ ٩ش٤ار ا٣ز ٌ٣اویہ ب ٩ابی سٔیا ،٪سٌسحرضت ًا٣ز
ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥وص َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١ب ُ َِ ْٜر ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ارٕ

اب
ک أَ َِ ٪ت ُش َّب أَبَا اٟتُّ َر ٔ
اَ ٪س ٌِ ّسا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣
ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
و ٪لٔی َواح َٔس ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩أَ َح ُّب إلٔ َ َّی
ََک ُت ثَ ًَلثّا َٗا َُ ٟضُ َٟ َّ٩ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َِ ٠َٓ ٥َ ٠أَ ُس َّبطُ َِلَ َِ ٪تَ ُٜ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ

ُٔ ٩ِ ٣ح ِ٤ز ٔاَ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َخ َُّ َٔ ٠ط فٔی َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔیطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَل ٔ ٌّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ

ئ َو ِّ
و٩ِ ٣ٔ ٪
َخ ََّ ِٔ ٠تىٔی َ ٍَ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
و٣ٔ ٪ىِّی ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة َص ُ
ار َ
اٟؼب ِ َیا َٔ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َت ِزضَی أَ َِ ٪تَ ُٜ
وسی إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َّلَ ُ٧بُ َّو َة َب ٌِسٔی َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٢یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َِل ُ ًِ ٔلْ َ َّن اٟزَّا َی َة َر ُج ًّل یُحٔ ُّب اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َویُ ٔح ُّب ُط اہللُ َو َر ُسو ُٟطُ َٗا َ٢
َُ ٣
َٓ َت َلا َو ِ٨َ ٟا ََ ٟضا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِزًُوا لٔی ًًَّ ٔ ٠یا َٓأت ُ َٔی بٔطٔ أَ ِر ََ ٣س ٓ ََب َؼ َ ٙفٔی ًَ ِیٔ٨طٔ َو َز َٓ ٍَ اٟزَّا َی َة إَِٔ ٟیطٔ َٓ َٔ َتحَ اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة
َٓ ُ٘ َِ ١ت ٌَاَِ ٟوا ِ َ ٧س َُ أَبِ َ٨ائ َ َ٨ا َوأَبِ َ٨ائََ ٥ِ ُٜز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًَّّ ٔ ٠ًَ ٥َ ٠یا َوَٓاك ََٔ ٤ة َو َح َش ّ٨ا َو ُح َش ِی ّ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥

ئ أَصِلٔی
َص ُؤ ََّل ٔ
ہبیتقنبدیعس،دمحمنبابعداح مانباامسلیعریکبنبامسمرارماعمفہینبایبایفسؿ،دعسرضحتاعرمنبدعسنبایبفاقصریضاہلل
اعت ٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکرضحتاعمفہینبایب ایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعےن رضحتدعسریض
اہللاعتٰیلہنعوکاریمانب اافراؿےسرفام اےھجتاوبارتلاب(یلعریضاہللاعتٰیلہنع)وکرباالھبےنہکےسسکزیچےنعنمایکےہ،رضحت
دعسریض اہللاعتٰیلہنعےناہکےھجمنیتابںیت ادںیہہکوجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسرفامیئںیہنجیکفہجےسںیماؿ
وکرباالھبںیہناتہکارگاؿنیت ابوتںںیمےسوکیئ اکییھب ےھجماحلصوہاجےئ وتفہریمےےئلرسخافوٹنں ےس یھبز ادہایپری
ےہ ،ںیم ےن ر  اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس افر آپ ےن یسک زغفہ ںیم اجےت وہےئ اؿ وک اےنپ ےھچیپ دمہنی ونمرہ ںیم وھچڑا وت
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ ےھجم توروتں افر وچبں ےک اسھت وھچڑے اج رےہ ںیہ؟ وت
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحت یلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام ا(اےیلع!)ایک ماسابترپرایضںیہنوہہکاہمترااقمؾ
ریمےاہںاسرطح ےہ سجرطحہک رضحت اہرفؿ ہیلع االسلؾ اکاقمؾ رضحت ومٰیسہیلع االسلؾ ےکاہں اھت  ،ااےئ اس ےک ہک
ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ ،افر ںیم ےن آپ ےس انس ،آپ ربیخ ےک دؿ رفام رےہ ےھت ہک لک ںیم اکی ا ےس آدیم وک ڈنھجا اطع
رکفںاگہکوجاہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسےستبحمرکاتوہافراہللافراساکر اؽیھباسےستبحمرکاتوہاگ،رافی
ےتہک ںیہ ہک (ہی نس رک مہ اس ااظتنر ںیم رےہ ہک ااسی وخش بیصن وکؿ وہاگ؟) وت آپ ےن رفام ا ریمے اپس رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیلہنعوکالبؤاؿوکالب اایگوتاؿیکآںیھکندھکریہںیھتوتآپےناانپاعلبدنہاؿیکآوھکنںرپاگل اافرملعاؿوکاطعرفامد ا،
َ
اّب
وتاہللاعتٰیلےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکاہوھتںحتفاطعرفامیئ،افرہیآتیابمرہکانزؽوہںیئف ُقلْ َ َغ َ ْالا َ ْي ُع َأ ْ َن َ َ اان َف َأ ْ َن َ ُ ْ
وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع افر رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت نسح ریض اہلل
اعتٰیلہنعافررضحتنیسحریضاہللاعتٰیلہنعوکالب اافررفام ااےاہلل!ہیبسریمےالہتیب(رھگفاےل)ںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبابعداح مانبالیعمسریکب نبامسمرارماعمفہینبایب ایفسؿ،دعسرضحتاعرمنب دعسنبایبفاقص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1724

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ابزاہی ٥ب٩

سٌس حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ٢
َج ٌِ َ ٕ
وسی
و٣ٔ ٪ىِّی ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٟةٔ َص ُ
ار َ
ٌَ ٔ ٟل ٔ ٕٓی أَ َ٣ا َت ِزضَی أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪

اوبرکبنبایبہبیش،دنغرہبعش،دمحم نبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دعسنباربامیہ،اربامیہنبدعسرضحتدعسریضاہللاعتٰیل
ہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفملس ےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےن رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام ا(اے
یلع!) ایک  م اس ابت رپ رایض ںیہن وہ ہک اہمترا اقمؾ ریمےاہں ااسی وہ اسیج ہک رضحت اہرفؿ ہیلع االسلؾ اک اقمؾ رضحت ومٰیس ہیلع
االسلؾےکزندکیاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،دنغرہبعش،دمحمنبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دعسنباربامیہ،اربامیہنبدعسرضحتدعسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1725

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہیٗ ،٥اری ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َِل ُ ًِ ٔلْ َ َّن َص ٔذظ ٔاٟزَّا َی َة َر ُج ًّل یُ ٔح ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َي ِٔ َتحُ اہللُ ًَل َی َی َسیِطٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ٩

اب َ٣ا أَ ِحب َ ِب ُت ِاْل ٔ ََ ٣ار َة إ ٔ ََّّل َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا ََ َٓ ٢ت َشا َو ِر ُت ََ ٟضا َر َجا َئ أَ ِ ٪أ ُ ِزع َی ََ ٟضا َٗا َََ ٓ ٢س ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
ٕ َو٥َِ ٟ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓأ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّا َصا َو َٗا َ ٢ا ِٔ ٣ع َو ََّل َت َِ ٠تٔ ِٔت َحًَّی َي ِٔ َتحَ اہللُ ًََِ ٠ی َ
ک َٗا َََ ٓ ٢ش َار ًَل ٔ ٌّی َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥و َٗ َ
اض َٗا ََٗ ٢ات ٔ ُِ ٠ض َِ ٥حًَّی َي ِظ َض ُسوا أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ََص َر َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل َی َ٣اذَا أ ُ َٗات ٔ ُ
 ١اَ ٨َّ ٟ
َی َِ ٠تٔ ِٔت ٓ َ َ
ک ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َی اہللٔ
ک َٓ َ٘ ِس ٌَُ ٨َ ٣وا َٔ ٨ِ ٣
َٓإٔذَا ٓ ٌََُ٠وا ذََ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنباربامیہ،اقری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکربیخےکدؿر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اہیڈنھجاںیماکیا ےسآدیموکدفںاگہکوجاہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسےستبحمرکاتوہاگ،اہلل

اس ےک اہوھتں رپ حتف اطع رفامےئ اگ ،رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس دؿ ےک العفہ یھبک یھب اامرت یک آرزف ںیہن
یک،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرھپںیماسادیموکےلرکآپےکاسےنمآ اہکآپےھجماساکؾےکےئلالبںیل،
رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک الب ا وت آپ ےن ڈنھجا رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیلہنع وکاطعرفام ا افرآپ ےنرفام ااجؤ افر یسکرطػ وتہجہنرکفاہیںکتہکاہللےھجت(ریتے اہوھتں)حتف اطع رفامدے،رافی
ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ھچک ےلچ افر رھپ رہھٹ ےئگ افر یسک رطػ وتہج ںیہن یک رھپ خیچ رک وبےل ،اے اہلل ےک
ر اؽ! ںیم ولوگں ےس سک ابت رپ اتقؽ رکفں؟ آپ ےن رفام ا  م اؿ ولوگں ےس اس فتقکت ڑلف بج کت ہک فہ ولگ َ ال ِإلَ َة ِإ َّ ال

ا ُ َ
ّللَّ( یلصاہللہیلعفملس)یکوگایہہندںیوتبجفہولگاسابتیکوگایہدےدںیوتاوہنںےناانپوخؿافرامؽ
وُسؽا ِ
افرُ َّر ُ
ّللَّ ُ َ ّ ُ
 مےسوفحمظرکایل ،ااےئیسکقحےکدبہلافراؿاکاسحباہللاعتٰیلرپےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنباربامیہ،اقری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1726

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب ٩ابی حاز ٦سہ ١ب ٩سٌس ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح ٩٤ابی حاز ٦حرضت
سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٕ ١ح و َح َّسث َ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس

َو َّ
 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازٔ ٕ ٦أَ ِخب َ َرنٔی َس ِض ُ
اُِ ٔ٠ٟى َص َذا َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ات
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َِل ُ ًِ ٔلْ َ َّن َص ٔذظ ٔاٟزَّا َی َة َر ُج ًّل َي ِٔ َتحُ اہللُ ًَل َی َی َسیِطٔ یُحٔ ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َویُحٔ ُّبطُ اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط َٗا َََ ٓ ٢ب َ
و٪
اض ُ ََس ِوا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یَ ِز ُج َ
اض یَ ُسو َُ ٛ
وَِ ٟ ٪ی ََ ٠ت ُض ِ ٥أَ ُّی ُض ِ ٥ي ٌُِ َلا َصا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ ِػ َبحَ اُ ٨َّ ٟ
اُ ٨َّ ٟ

أَ ِ ٪ي ٌُِ َلاصَا َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ ًََ ٩ل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘اُٟوا ص َُو یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َي ِظ َتکٔی ًَ ِی َِ ٨یطٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ِر ٔسُ٠وا إَِٔ ٟیطٔ َٓأت ُ َٔی بٔطٔ ٓ ََب َؼ ََ ٙر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ًَ ِی َِ ٨یطٔ َو َز ًَا َُ ٟط َٓب َ َرأَ َحًَّی َٛأ َ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ٩ِ ُٜبٔطٔ َو َج ٍْ َٓأ َ ًِ َلا ُظ اٟزَّا َی َة َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک َحًَّی َت ِ٨ز ٔ َ ٢بٔ َشا َحتٔض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥ا ِزًُ ُض ِ ٥إلٔ َی ا ِْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وأَ ِخبٔرِص ُِ ٥ب ٔ َ٤ا یَحٔ ُب
أ ُ َٗاتُٔ ُ٠ض َِ ٥حًَّی یَُٜوُ ٧وا ِٔ ٣ث َ٨َ ٠ا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِن ُٔ ِذ ًَل َی ر ِٔسَ ٔ ٠
ک حُ ِ٤زُ ا٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟ
وَ َٟ ٪
ک َر ُج ًّل َواح ّٔسا َخْ ِ ْر ََ ٟ
ًََِ ٠یض ٔ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ح ِّ ٙاہللٔ ٓ ٔیطٔ ٓ ََواہللٔ َِلَ َِ ٪ی ِضس َٔی اہللُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪یَ ُٜ

ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبایباحزؾلہسنبدعسہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمح ایباحزؾرضحتلہسنبدعسریضاہلل
اعتٰیلہنعربخدےتیںیہہکریخبےکدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعملسےناراشدرفام اںیمہیڈنھجااکیا ےسآدیموکاطعرکفںاگہک
سج ےک اہوھتں رپ اہلل حتف اطع رفامںیئ ےگ ،فہ اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تبحم رکات ےہ افر اہلل افر اس اک ر اؽ
(یلص اہلل ہیلع فملس) اس ےس تبحم رکےت ںیہ ،رافی ےتہک ںیہ ہک ولگ اسری رات ایس ابت اک ذترکہ رکےت رےہ ہک ڈنھجا سک
(وخشبیصن)وکاطعایکاجےئاگ؟رافیےتہکںیہبجحبصوہیئافربسولگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئافر
اؿںیمےسرہاکیآدیمیکہیآرزفیھتہکہیڈنھجااےسےلموتآپیلصاہللہیلعملسےنرفام ایلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل
اہکں ںیہ؟ وت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک فہ ںیہ ،اے اہلل ےک ر اؽ! اؿ یک آوھکنں ںیم فیلکت ےہ ،ر اؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفملسےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعیکآوھکنںںیماانپاعلبدنہاگل اافراؿےکےئلداعرفامیئ،رضحتیلعریض
اہللاعتٰیلہنعابلکلحیحصوہےئگوگ اہکاؿوکوکیئفیلکتیہںیہنیھت،رھپآپےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعوکڈنھجااطعرفام اوت
رضحتیلع ریضاہللاعتٰیلہنعےن رعض ایکاےاہلل ےکر اؽ!ںیماؿےس ڑلفںاہیںکتہکفہولگامہریرطحوہاجںیئ ،وت
آپےنرفام اآہتسہآہتسہلچاہیںکتہکوتاؿےکدیماؿںیمارتاجےئرھپوتاؿوکامالؾیکدتوتدےافراؿوکربخدےہک
اؿرپاہللاکوج قحفابج ےہ،اہلل یکمسق!ارگاہللریتیفہج ےسیسکاکیآدیموکیھبدہاتیدےدے وتہیریتے رسخافوٹنں
ےسز ادہرتہبےہ۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس،دبعازعلسیانبایباحزؾلہس نب دعسہبیتقنبدیعس،وقعیب انبدبعارلنمحایباحزؾ رضحتلہس نب دعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1727

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ١بزیس ب ٩ابی ًبیس حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اًَ ٪ل ٔ ٌّی َٗ ِس
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َخ ِیب َ َر َوک َ َ
اَ ٪ر ّٔ ٣سا َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا أَ َت َد َُّ ٠
َت َد ََّ ٠

اَ ٣َ ٪شا ُئ َّ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ َّأًٟی َٓ َت َح َضا اہللُ فٔی َػ َباح َٔضا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َرخ َد ًَل ٔ ٌّی َٓ َٔ ٠ح َ ٙبٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ک َ َ
ٓ ََ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٥َ ٠ل ُ ًِ ٔلْ َ َّن اٟزَّا َی َة أَ ِو ََ ٟیأ ِ ُخ َذ َّ ٪بٔاٟزَّایَ ٔة ُ َّسا َر ُج ْ ١یُ ٔح ُّب ُط اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ِو َٗا َ ٢یُ ٔح ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َي ِٔ َت ُح
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َٓإ ٔذَا ِ َ ٧ح ُ ٩بٔ ٌَل ٔ ٕٓی َو َ٣ا ِ َ ٧ز ُجو ُظ َٓ َ٘اُٟوا َص َذا ًَل ٔ ٌّی َٓأ َ ًِ َلا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّا َی َة َٓ َٔ َتحَ اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ہبیتق نب دیعس ،اح م نب اامسلیع ربدی نب ایب دیبع رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع زغفہ ربیخ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ رہ ےئگ ےھت ویکہکن اؿ یک آںیھکن دھک ریہ ںیھت ،رھپ رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ہک ایک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ روہں؟ رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےلکن افر اج رک یبن
یلصاہللہیلعفملسےسلمےئگوتبجاسراتیکاشؾوہیئہکسجیکحبصوکاہللےنحتفاطعرفامیئوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اںیملکہیڈنھجاا ےسآدیموکدفںاگ اہیڈنھجالکفہآدیمےلاگہکسجےساہللافراساکر اؽتبحمرکےتوہں اآپےن
رفام ا فہ آدیم اہلل افر اس ےک ر اؽ (یلص اہلل ہیلع فملس) ےس تبحم رکات وہ ،اہلل اس ےک اہوھتں رپ حتف اطع رفامےئ اگ ،رھپ ااچکن مہ
ےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعوکداھکیافرںیمہاسیکادیمںیہنیھتہکہیڈنھجارضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعوکاطعایکاجےئ
اگ ،وتولوگں ےن رعض ایک ہی رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع ںیہ ،ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اؿ وک ڈنھجا اطع رفام د ا ،اہلل اعتٰیل
ےناؿےکاہوھتںرپحتفاطعرفامیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اح منبالیعمسربدینبایبدیبعرضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1728

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،طحاَ ب٣ ٩د٠س اب٠ً ٩یہ ،زہْر اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابوحیا ٪حرضت یزیس ب ٩حیا ٪رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَىٔی أَبُو
رح ٕب َو ُط َحا َُ بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّاَٗ ٪ا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َو ُح َؼْ ِ ُن بِ َُ ٩سب ِ َر َة َو ًُ َ٤زُ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠إلٔ َی َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َجَِ ٠ش َ٨ا إَِٔ ٟیطٔ َٗا َ٢
َّاَ ٪ح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ َُ ٩حی َ
َحی َ

یت یَا َزیِ ُس َخْ ِ ّرا َٛثْٔ ّرا َرأَیِ َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َسَ ٌِ ٔ٤ت َحسٔی َث ُط َوَُزَ ِو َت َُ ٌَ ٣ط َو َػ َِّ ٠ی َت
َُ ٟط حُ َؼْ ِْن َِ َ٘ ٟس ََ ٔ ٟ٘
یت یَا َزیِ ُس َخْ ِ ّرا َٛثْٔ ّرا َح ِّسث ِ َ٨ا یَا َزیِ ُس َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ابِ َ ٩أَخٔی َواہللٔ
َخ ُِ َٔ ٠ط َِ َ٘ ٟس ََ ٔ ٟ٘
یت َب ٌِ َف َّأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت أَعٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا َح َّسث ِ ُت٥ِ ُٜ
َِ َ٘ ٟس َٛب ٔ َر ِت ٔسىِّی َو َٗ ُس َِ ًَ ٦ضسٔی َو َن ٔش ُ

ئ یُ ِسع َی ُخ ًّ٤ا بَْ ِ َن ََ َّٜ٣ة
َٓاٗ َِبُ٠وا َو َ٣ا َّلَ ٓ ًََل تُک َ ُِّٔ ٠ؤ٧یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا ٓ ٔی َ٨ا َخ ٔلی ّبا ب ٔ َ٤ا ٕ
َّ
ک أَ َِ ٪یأتِ َٔی َر ُسو َُ ٢ربِّی
رش یُو ٔط ُ
ََک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس أََّلَ أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
َوا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ َو َو ًَ َى َوذ َ
ُ
اب اہللٔ َوا ِس َت ِٔ ٤شُٜوا بٔطٔ َٓ َح َّث ًَل َی
اب اہللٔ ٓ ٔیطٔ ا ُِ ٟض َسی َوا٨ُّ ٟو ُر َٓد ُُذوا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َٓأ ٔج َ
یب َوأََ٧ا َتار ْٔک ٓ ٔیَ ٥ِ ُٜث َ٘ َٔ ِ ْ٠ن أَ َّوُ ُٟض َ٤ا َ ٔ ٛت ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ََک ُ ٥ِ ٛاہللَ فٔی أَصِ ٔ ١بَ ِیًٔی
َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ َو َرَُّ َب ٓ ٔیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وأَصِ ُ
ََک ُ ٥ِ ٛاہللَ فٔی أَصِ ٔ ١بَ ِیًٔی أُذ ُ
ََک ُ ٥ِ ٛاہللَ فٔی أَصِ ٔ ١بَ ِیًٔی أُذ ُ
 ١بَ ِیًٔی أُذ ُ
 ١بَ ِیتٔطٔ َ٩ِ ٣
 ١بَ ِیتٔطٔ َیا َزیِ ُس أََِ ٟی َص ن َٔشا ُؤ ُظ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َٗا َ ٢ن َٔشا ُؤ ُظ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َو َل ٩ِٔ ٜأَصِ ُ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ُح َؼْ ِْن َو َ ٩ِ ٣أَصِ ُ
رح َ ٦اٟؼَّ َس َٗ َة
یَ ١وآ َُ ٢ج ٌِ َ ٕ
ض َٗا َ ٢ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
رف َوآ ًَُ ٢بَّا ٕ
رح َ ٦اٟؼَّ َس َٗ َة بَ ٌِ َس ُظ َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣ص َُِٗ ٥ا َ ٢ص ُِ ٥آ ًَُ ٢ل ٔ ٕٓی َوآ ُٕ ٔ ًَ٘ ٢
ئ ُٔ
ُٔ

َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

زریہ نب رحب ،اجشع نب دلخم انبہیلع ،زریہ اامسلیع نب اربامیہ،اوبایحؿ رضحت سیدی نب ایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ںیم رضحت نیصح نب ربسة ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رمع نب ہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
رطػےلچوتبجمہاؿےکاپساجرکھٹیبےئگوترضحتنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحتزدیریضاہللاعتٰیلہنعےساہکاے
زدی! وت ےن تہب ڑبی یکین احلصیک ےہ ہک وت ےن ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس وک داھکی ےہ افرآپ ےس ہی دحثی  ین ےہ افر وت ےن
آپ ےک اسھت لم رک اہجد ایک ےہ افر وت ےن آپ ےک ےھچیپ امنز زپیھ ےہ ،اے زدی! آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس
ااحدثی  ین ںیہ ،فہ مہ ےس ایبؿ رکف ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اے ریمے ےجیتھب! اہلل یک مسق ریمی رمع
ڑباھےپوکچنہپیئگےہافراکیزامہنزگرایگ(سجیکفہجےس)ںیمضعبفہابںیتوجںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسنسوک
 ادریھکںیھت ،وھبؽ ایگوہں،اسفہجےس ںیم م ےسایبؿ رکفںوت ماےسوبقؽرکف افر وجںیم  م ےسایبؿہنرکفںوت  ماس ےک
ابرےںیمےھجموبجمرہنرکان،رضحتزدیریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکیدؿ اکیاپینےکےسجمخ
 ہہرکاکپرااجاتےہوج ہکہکمہمرہمافردمہنیونمرہےکدرایمؿےہرپںیمہہبطخاراشرفامےنےکےئلڑھکےوہےئوتآپےنرفام ا
دعب دمح ف ٰولصة! آاگہ روہ اے ولوگ! ںیم اکی آدیم وہں ،رقبی ےہ ہک ریمے رب اک اجیھب وہا ریمے اپس آےئ وت ںیم اےس وبقؽ
رکفںافرںیم مںیمدفاھبریزیچںیوھچڑے اجرےہوہں،اؿںیمےسیلہپاہللیکاتکبےہ،سجںیمدہاتیافرونرےہوت ماہلل
یکاساتکبوکڑکپےروھکافراسےکاسھتوبضمیطےساقمئروہافرآپےناہللیکاتکب(رقآؿدیجم)یکوخب رتبغدالیئ،
رھپ آپ ےن رفام ا (دفرسی زیچ) ریمے الہ تیب ںیہ ،ںیم  م ولوگں وک اےنپ الہ تیب ےک ابرے ںیم اہلل  اد دالات وہں ،ںیم اےنپ
الہ تیب ےک ابرے ںیم  م ولوگں وک اہلل  اد دالات وہں ،رضحت نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
عئ
رعض ایکاےزدی! آپ ےکالہ تیبوکؿںیہ؟ ایک آپ یک ازفاجرہطماتریضاہلل ھ الہ تیب ںیم ےس ںیہن ںیہ؟رضحت

زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا آپ یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ ےک الہ تیب ںیم ےس ںیہ ،افر فہ بس الہ تیب
ںیمےسںیہہکنجرپآپ ےکدعبدصہق(زٰوکة،دصہقفریخاتفریغہ)رحاؾ ےہ ،رضحتنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےن رعض
ایک فہ وکؿ ںیہ؟ رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اخدناؿ ،رضحت لیقع اک اخدناؿ ،آؽ
رفعج،آؽابعس،رضحتابعسےنرعضایکاؿبسرپدصہقفریغہرحاؾےہ؟رضحتزدیریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ااہں!اؿ
بسرپدصہق،زوکةفریغہرحاؾےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اجشعنبدلخمانبہیلع،زریہاامسلیعنباربامیہ،اوبایحؿرضحتسیدینبایحؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1729

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بکار ب ٩ریا ٪حشا ٪ب ٩ابزاہی ،٥سٌیس ب٣ ٩رسو ،ٚبزیس ب ٩حیا ٪حرضت زیس ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َّ
َّا٩ِ ًَ ٪
رسو َٕ ٩ِ ًَ ٚیز ٔ َ
یس بِ َٔ ٩حی َ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَکارٔ بِ ٔ ٩اَّ ٟزیَّا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّشا َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
ٔیث ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُز َصْ ِر ٕ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َ
دمحمنباکبرنبر اؿ اسحؿنباربامیہ،دیعسنبورسفؼ،ربدینبایحؿرضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلع
فملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباکبرنبر اؿاسحؿنباربامیہ،دیعسنبورسفؼ،ربدینبایحؿرضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1730

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ١اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،حرضت ابوحیا٪

َّا٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی َحی َ
ا٪
اب اہللٔ ٓ ٔیطٔ ا ُِ ٟض َسی َوا٨ُّ ٟو ُر َ ٩ِ ٣ا ِس َت َِ ٤ش َ
ک بٔطٔ َوأَ َخ َذ بٔطٔ ک َ َ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز َٕ ٔ ٛت ُ

ًَل َی ا ُِ ٟض َسی َو َ ٩ِ ٣أَ ِخ َلأ َ ُظ َؿ َّ١
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضفااحسؼنباربامیہ،رجری،رضحتاوبایحؿاسدنس ےکاسھتاامسلیعیکرفاتییکرطحلقنرکےت
ںیہ افر رجری یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اہلل یک اتکب ںیم دہاتی افر ونر ےہ ،وج اےس ڑکپے اگ فہ دہاتی رپ رےہ اگ افر وج
اےسوھچڑدےاگفہرمگاہوہاجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضفااحسؼنباربامیہ،رجری،رضحتاوبایحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1731

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بکار اب ٩ریا ٪حشا ٪ابزہی ٥سٌیس اب٣ ٩رسو ،ٚحرضت یزیس ب ٩حیا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت زیس
ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َّا٪
رسو َٕ ٩ِ ًَ ٚیز ٔ َ
یس بِ َٔ ٩حی َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَکارٔ بِ ٔ ٩اَّ ٟزیَّا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّشا َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٕس َوص َُو ابِ ُُ ِ ٣َ ٩
ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًََِ ٠یطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َٟطُ َِ َ٘ ٟس َرأَیِ َت َخْ ِ ّرا َِ َ٘ ٟس َػا َح ِب َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ َِّ ٠ی َت

ا ٚا َِ ٟحس َ
َخ ُِ َٔ ٠ط َو َس َ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ص َُو
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ أَبٔی َحی َ
َّاَ ِ َُْ ٪ر أََّ٧طُ َٗا َ ٢أَ ََّل َوإنِّٔی َتار ْٔک ٓ ٔیَ ٥ِ ُٜث َ٘ َٔ ِ ْ٠ن أَ َح ُسص َُ٤ا َ ٔ ٛت ُ
 ١بَ ِیتٔطٔ ن ٔ َشا ُؤ ُظ َٗا َََّ ٢ل َوایِ ُ ٥اہللٔ إ ٔ َّ٪
اًَ ٪ل َی َؿ ًَل َٕ ٟة َوٓ ٔیطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ ٩ِ ٣أَصِ ُ
َح ِب ُ
اًَ ٪ل َی ا ُِ ٟض َسی َو ََ ٩ِ ٣ت َز َُ ٛط ک َ َ
 ١اہللٔ ََّ ٩ِ ٣ات َب ٌَ ُط ک َ َ
َص َّٔ ٩ِ ٣
رح ُ٣وا
 ١بَ ِیتٔطٔ أَ ِػُ ُ٠ط َو ًَ َؼب َ ُت ُط َّأ ٟذ َ
یٔ ُ ٩
یضا َو َٗ ِو َٔ ٣ضا أَصِ ُ
اٟسصِز ٔث ُ َّ ٥یُ َل َِّ ُ٘ ٠ضا َٓت َ ِر ٔج ٍُ إلٔ َی أَب ٔ َ
ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َتُٜو ُ ٍَ ٣َ ٪اَّ ٟز ُج ٔ ١ا َِ ِ ٌَ ٟ

اٟؼَّ َس َٗ َة َب ٌِ َس ُظ
دمحمنب اکبرانبر اؿ اسحؿاربمیہدیعسانبورسفؼ ،رضحتسیدی نبایحؿ ریضاہللاعتٰیلہنعرضحتزدی نبارمقریضاہللاعتٰیل
ہنع ےک ابرے ںیم رفامےت ںیہ ہک مہ اؿ یک دختم ںیم ےئگ افر مہ ےن اہک آپ ےن تہب ریخ دیھکی ےہ ،ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسیک تبحصاحلصیکےہ افرآپےکےھچیپامنززپیھ ےہ،افرآےگدحثیاوبایحؿیکرفاتییکرطحےہ ااےئاسےک ہک
اسںیمےہآپےنرفام اآاگہروہ!ںیم مںیمدفاھبریزیچںیوھچڑرکاجراہوہں،اؿںیمےساکیاہللزعفلجیکاتکبےہافرفہ
اہللیکریسےہ،وجاسیکاابتعرکےاگ،فہدہاتیرپرےہاگافروجاےس وھچڑدےاگفہرمگایہرپرےہاگافراسںیمہییھبےہہک
مہےناہکالہتیبوکؿںیہ؟ایکآپیکازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلہنعالہتیبںیہ؟اوہنںےنرفام ااہللیکمسق!اکیتورت

اکیزامےنکترمد ےکاسھتریتہےہرھپ فہاےسالطؼدےداتی ےہوتفہتورتاےنپ ابپافراینپوقؾ یکرطػولٹاجیتےہ،
الہتیبےسرمادآپیکذاتیھتافرآپےکفہابصعتےکنجرپآپےکدعبدصہقفریغہانیلرحاؾرکد اایگےہ۔
رافی  :دمحم نب اکبر انبر اؿاسحؿ اربمیہدیعس انب ورسفؼ ،رضحت سیدی نب ایحؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت زدی نب ارمق ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1732

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب ٩ابی حاز ٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ا ِست ًٌَُِ ١َ ٔ٤ل َی
اَٗ ٪ا َََ ٓ ٢س ًَا َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ي ِظت ًَّٔ ٔ ٠ًَ ٥یا َٗا ََٓ ٢أبََی َس ِض َْ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط أَ َّ٣ا إٔذِ أَبَ ِی َت
ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١آ ٔ٣َ ٢زِ َو َ
رف ُح إٔذَا زُعٔ َی ب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
اٌَ ٔ ٟ ٪ل ٔ ٕٓی ا ِس ْ ٥أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی اٟتُّ َر ٔ
َٓ ُ٘ ِ ٩َ ٌََ ٟ ١اہللُ أَبَا اٟتُّ َر ٔ
اب َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢س ِض ْ٣َ ١ا ک َ َ
اََ ٟ ٪ی ِ َ
َ
اب َٗا ََ ٢جا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َت َٓاك ََٔ ٤ة ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ِس ًًَّ ٔ ٠یا فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ
ِم أَبَا تُ َز ٕ
أ ِخبٔرَِ٧ا ًَ ِٔٗ ٩ؼَّ تٔطٔ ُ ٥َ ٔ ٟس ِّ َ

َرخ َد ََٓ ٥َِ ٠ي٘ ٔ ِ٨ِ ٔ ً ١سٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪بَ ِیىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط َط ِی ْئ َٓ َِ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩ابِ ُٔ ٤ِّ ًَ ٩ک َٓ َ٘اَِ ٟت ک َ َ
اؿ َبىٔی ٓ َ َ
َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل ٔ ِن َشا ٕ ٪اُ ِ ٧و ِز أَیِ َ ٩ص َُو َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َراٗ ٔ ْس َٓ َحائ َ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
َ
اب َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤ش ُح ُط ًَ ُِ ٨ط َو َي ُ٘و ُ ٥ُِ ٗ ٢أَبَا
ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ َٗ ِس َس َ٘ َم رٔ َزا ُؤ ُظ ًَ ِٔ ٩ط ِّ٘طٔ َٓأ َػابَ ُط تُ َز ْ

اب
اب ٗ ُِ ٥أَبَا اٟتُّ َر ٔ
اٟتُّ َر ٔ

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی انب ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےک اخدناؿ ںیم ےس
اکیآدیمدمہنیونمرہرپاحمک رقمروہا،اساحمکےن رضحتلہسنبدعسریضاہلل اعتٰیلہنعوکالب اافراںیہنمکحد ا ہکفہرضحت
یلعریضاہللاعتٰیلہنع وکرباںیہک،وترضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےن(اسرطحرکےنےس)ااکنررکد اوتاساحمک ےن
رضحتلہسریضاہللاعتٰیلہنعےساہکارگوترضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعوک(اَنع َ َتاا ُذ ِ ايہللِ)اوبارتلابریضاہللاعتٰیلہنع رپاہللیک
تنعلوہ،رضحتلہسر یضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگلرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعوکوتاوبارتلابےسز ادہوکیئانؾوبحمب ںیہن
اھت،افربجرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعوکاسانؾےساکپرااجاتاھتوتفہوخشوہےتےھت،فہاحمکرضحتلہسریضاہللاعتٰیلہنع

ےس ےنہکاگل ںیمہاسفاہعق ےکابرے ںیمابربخ رکفہک رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع اکانؾاوبارتلابویکںراھکایگ؟رضحت لہس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ار اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس (اکی رمہبت) رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ رشتفی الےئ وت
آپ ےن رھگ ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وموجد ہن اپ ا،آپ ےن رفام ا(اے افہمط!)ریتے اچچ اک اٹیب اہکں ےہ؟ وت رضحت
افہمطریضاہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکریمےافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکدرایمؿھچکابتوہیئگےہسجیکفہجےسفہ
ہصغںیمآرکابرہ لکےئگںیہافرفہریمےاہیںںیہن ا ےئ،وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیصخشےسرفام ایلعوکدوھکی
ہک فہ اہکں ںیہ؟ وت فہ آدیم (دھکی) رک آ ا افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دجسم ںیم  ا رےہ ںیہ،
ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس (دجسمںیم) رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاپسرشتفیالےئ افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےٹیلوہےئےھتافراؿیکاچدراؿےکولہپےسدفروہیئگیھتافراؿےکمسجوک یٹیگلوہیئیھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکمسج ےس یٹ اصػ رکان رشفع رک دی افرآپ ےن رفامےنےگل اوبرتاب! اھٹ اجؤ ،اوبرتاب اھٹ
اجؤ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبایباحزؾرضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1733

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب س٠امی ٪ب ٩بًل ٢یحٌی ب ٩سٌیس ًبساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ سیسہ ًائظہ

یٌ َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕ ٩ِ ًَ ٢یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
َح ُسىٔی
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَر ََٔ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َت َر ُج ًّل َػاّ ٔ ٟحا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔی َی ِ ُ
َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َو َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َػ ِو َت ِّ
اٟش ًَلحٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص َذا َٗا ََ ٢س ٌِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ یَا

ک َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ََ ٨اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٔل َیلطُ
رح ُس َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔجئ ُِت أَ ِ ُ

دبعاہللنبہملسمنببنعقامیلسؿنبالبؽییحینبدیعس دبعاہللنباعرمنبرہعیبدیسہاعہشئےسرفاتیےہہکر اؽاہللیکاکی

راتآھکنلھکیئگوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکشہکریم ےاحصہبںیمےسوکیئااسیکینآدیموہوجراترھبریمیافحتظ
رکے دیسہاعہشئرفامیت ںیہہک مہےناہحلسیکآفاز  ینوت ر اؽاہللےنرفام اہیوکؿ ےہرعضایک دعسنب ایبفاقصاےاہللےک
ر اؽںیمآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرہپہدےنیےکےئلاحرضوہاوہںدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکرھپ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس اےئگاہیںکتہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےکرخاوٹںیکآفاز ین۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامیلسؿنبالبؽییحینبدیعسدبعاہللنباعرمنبرہعیبدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1734

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ی ٰهی ب ٩سٌیس ًبساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
یٌ َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسض ٔ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ٘ ٣َ ٥َ ٠س َ٣طُ ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َِ ٟی َّ ٠ة َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َت َر ُج ًّل َػاّ ٔ ٟحا
ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
َح ُسىٔی َّ
ک َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َخ ِظ َدظَ َة س ًَٔل ٕح َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٗا ََ ٢س ٌِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َٓب َ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ َٛ ٩ذَ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔی َی ِ ُ
ک َٗا ََ ٢و َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی َخ ِو ْٖ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َجا َئ ب ٔ َ

رح ُس ُط ٓ ََس ًَا َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َ ٧ ٥اَ ٦وفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ُٔ ٩ر ِٕ ٣ح َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ََ ٩ِ ٣ص َذا
َٓحٔئ ُِت أَ ِ ُ

ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رحم ،ثیل ،حی نب دیعس دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےک
دمہنیونمرہںیمرشتفیالےنےکزامےنںیم اکیراتآپیلصاہللہیلعفملساجےتگرےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکش
ہکریمےاحصہبںیم ےسوکیئ ااسیکینآدیموہات وجرات رھبریمیافحتظرکات رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنع رفامیتںیہہکمہ
ایساحتلںیمےھتہکمہےناہحلسیکھچکانھجنھجٹہ ینوت آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیوکؿےہرعضایکدعسنبایبفاقص
ر اؽاہللےنرضحتدعسےسرفام اوتسکفہجےسآ اےہرضحتدعسےنرعضایکہکریمےدؽںیمر اؽاہللیکذاتادقس
ےک ابرے ںیم ھچک وخػ اس وسحمس وہا اس ےئل ںیم رہپہ دےنی ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وہں وت
ر اؽاہللےنرضحتدعسوکداعدیرھپآپیلصاہللہیلعفملسےسےئگافرانبرحمیکرفاتیںیمےہہکمہےناہکہیوکؿےہ؟

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرحم،ثیل،حینبدیعسدبعاہللنباعرمنبرہعیبدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1735

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب یحٌی ب ٩سٌیس ًبساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

یٌ َة
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َسُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ

َات َِ ٟی َٕ ٠ة بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ًَل ٕ٢
َي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أَرٔ ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ییحی نب دیعس دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل اکی رات
اجےگامیلسؿنبالبؽیکدحثییکرطحذرکرفام ا۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہبییحینبدیعسدبعاہللنباعرمنبرہعیبدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1736

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابز ٣زاح ٥ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ًبساہلل ب ٩طساز حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًًَّ ٔ ٠یا َي ُ٘وَّلُ

اک أَبٔی
َ٣ا َج ََ ٍَ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ َویِطٔ ِٔلَ َح ٕس َُْ ِر ٔ َس ٌِسٔ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓإَّٔ٧طُ َج ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُُ َٟ ٢ط یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس ِارَٔ ٓٔ ٦س َ
َوأُم ِّی
وصنمر نب ارب زمامح اربامیہ ،انب دعس دبعاہلل نب دشاد رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےناےنپامںابپےکےئلیسکوکعمجںیہنرفام ا ااےئرضحتدعسنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعینعیرضحتدعسنبایبفاقصےک
ےئلآپیلصاہللہیلعفملسےنادحےکدؿرضحتدعسےسرفام ااےدعسریتکنیھپریمےامںابپھجترپرقابؿ۔
رافی  :وصنمرنباربزمامحاربامیہ،انبدعسدبعاہللنبدشادرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1737

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابوَکیب اسحا ٚح٨ولی ٣ح٤س ب٩
برش ٣شٌز اب ٩ابی ً٤ز سٔیا٣ ،٪شٌز سٌس ب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رش ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ُسٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبرکبی ااحسؼ یلظنح دمحم نب رشبرعسم انب ایب رمع ایفسؿ ،رعسم
دعس نب اربامیہ ،دبعاہلل نب رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت
ںیہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبرکبی ااحسؼ یلظنح دمحم نب رشب رعسم انب ایب رمع
ایفسؿ،رعسمدعسنباربامیہ،دبعاہللنبرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1738

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨ب س٠امی ٪اب ٩بًل ٢اب ٩سٌیس حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس
بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َج َ ٍَ ٤لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ َویِطٔ یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس
دبع اہلل نب ہملسم بنعق امیلسؿ انب البؽ انب دیعس رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک ادح ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےنھجمرپاےنپامںابپوکعمجرفام ا۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمبنعقامیلسؿانبالبؽانبدیعسرضحتدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1739

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ر٣ح ٟیث ،سٌس اب٣ ٩ثىی ًبساٟوہاب حرضت یحٌی ب ٩سٌیس

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ہبیتقنبدیعس،انبرحمثیل،دعسانبینثمدبعاولاہبرضحتییحینبدیعساسدنسےکاسھترفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبرحمثیل،دعسانبینثمدبعاولاہبرضحتییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1740

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز حات ٥اب ٩اسٌ٤ی ١بْٜر ب٣ ٩ش٤ار حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١ب ُ َِ ْٜر ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َ٤ا ٕر ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
رح َ ٚا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َُ َٟ ٍَ ٤ط أَبَ َویِطٔ یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس َٗا َ ٢ک َ َ
رشَ ْٔٛن َٗ ِس أَ ِ َ
اک أَبٔی َوأُم ِّی َٗا َ٨َ َٓ ٢زَ ًِ ُت َٟطُ بٔ َش ِض َِٕ ٟ ٥ی َص ٓ ٔیطٔ َن ِؼ َْٓ ١أ َ َػ ِب ُت َج َِ ٨ب ُط ٓ ََش َ٘ َم َٓاَٜ ِ ٧ظَ ٔ َِت ًَ ِو َرتُ ُط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ارَٔ ٓ ٔ ٦س َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َ٧وَ ِز ُت إلٔ َی َ َ ٧وا ٔج ٔذظ ٔ
ٓ ََـ ٔح َ
دمحمنبابعداح مانباامسلیعریکبنبامسمررضحتاعرمنبدعساےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناؿےک
ےئل ادح ےک دؿ اےنپ امں ابپ وک عمج رفام ا رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک رشموکں ںیم ےس اکی آدیم اھت ہک سج ےن املسمونں وک الج
َاک َأ ِن َف ُأ ِ ّم)ریتکنیھپریمےامںابپھجترپ رقابؿ
(ار ِؾدِف َ
ڈاالاھتوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرضحتدعسےسرفام ااےدعس ْ
رضحتدعسرفامےتںیہہکںیمےنریغبرپےھکریتچنیھکرکاےکسولہپرپامراسجےسفہرگزپاافرایکسرشاگمہلھکیئگوتر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسپ سزپےاہیںکتہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسیکداڑںیھابمرکدںیھکی۔
رافی  :دمحمنبابعداح مانبالیعمسریکبنبامسمررضحتاعرمنبدعس

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

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1741

٣وسی زہْر س٤اک ب ٩رحب ،حرضت ٣ؼٌب ب ٩سٌس
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحبٰ ،

رح ٕب
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
رف
َح َّسثَىٔی ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َ٧زََِ ٟت ٓ ٔیطٔ آ َی ْ
ْقآ َٔٗ ٪ا ََ ٢ح ََِ ٔ٠ت أ ُ َُّ ٦س ٌِ ٕس أَ ََِّ ٪ل تُک َ ُِّ ٤َ ٠ط أَبَ ّسا َحًی یََ ُ ِٜ
ات ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ِ
ک َوأََ٧ا آ ُ٣زُ َک ب ٔ َض َذا َٗا ََ َٜ ٣َ ٢ث ِت ثَ ًَلثّا َحًَّی
ک َوأََ٧ا أ ُ َُّ ٣
رش َب َٗاَِ ٟت َز ًَ َِ ٤ت أَ َّ ٪اہللَ َو َّػا َک ب ٔ َواَ ٔ ٟسیِ َ
بٔسٔیٔ٨طٔ َو ََّل َتأک ُ ََ ١و ََّل َت ِ َ
َ
ْقآ ٔ٪
ُُش َٔی ًََِ ٠ی َضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِض ٔس َٓ َ٘ َا ٦ابِ ََْ ٟ ٩ضا يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًُ ََ ٤ارةُ ٓ ََش َ٘اصَا َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ِسًُو ًَل َی َس ٌِ ٕس َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔی ا ِِ ُ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا ٌَِ ٣زُوّٓا َٗا َ٢
اک ًَل َی أَ ُِ ٪ت ِ ٔ
ا ٪ب ٔ َواَ ٔ ٟسیِطٔ حُ ِش ّ٨ا َوإ ٔ َِ ٪جاصَ َس َ
َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو َو َّػ ِی َ٨ا ِاْل ٔ ِن َش َ
رش َک بٔی َوٓ َٔیضا َو َػاح ِٔب ُض َ٤ا ف ٔی ُّ
ٕ َٓأ َ َخ ِذتُ ُط َٓأ َ َت ِی ُت بٔطٔ اَّ ٟز ُسو ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔیّ ٤ة َٓإٔذَا ٓ َٔیضا َس ِی ْ
َوأَ َػ َ
اب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٨َُ ٥َ ٠یّ ٤ة ًَو َ

َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َن ِّٔ ِ٠ىٔی َص َذا َّ
ٕ َٓأََ٧ا َِ َٗ ٩ِ ٣س ًََ ٤ِ ٔ ٠ت َحا َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ ٢ر ُّز ُظ َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث أَ َخ ِذ َت ُط َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّی إٔذَا أَ َر ِز ُت أَ ِ٪
اٟش ِی َ
ُ
رف َج ٌِ ُت إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ًِ ٔلٔ٨یطٔ َٗا ََٓ ٢ظَ َّس لٔی َػ ِو َتطُ ُر ُّز ُظ َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث أَ َخ ِذ َت ُط َٗا ََٓ ٢أَِ ٧زَ َ ٢اہللُ
أ َِ ٔ ٟ٘ی ُط فٔی ا َِ َ٘ ٟب ٔف ََّل َِ ٣تىٔی َن ِٔ ٔسی َ َ
ک ًَ ِ ٩اِلِ َ ِنَٔا َٔٗ ٢ا ََ ٢و َ٣ز ٔ ِؿ ُت َٓأ َ ِر َسُِ ٠ت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َتانٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َز ًِىٔی أَ ِٗ ٔش ِ٣َ ٥الٔی
ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ِشأَُٟوَ َ ٧
اَ ٪ب ٌِ ُس اُّ ٟثُ ُ٠ث َجائٔزّا َٗا ََ ٢وأَ َت ِی ُت ًَل َی
ٕ َٗا ََٓ ٢أبََی ُُِٗ ٠ت َٓاُّ ٟثَ ُ٠ث َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َٓک َ َ
َح ِی ُث ٔطئ ُِت َٗا ََٓ ٢أبََی ُُِٗ ٠ت َٓاِ ٨ِّ ٟؼ َ
ک َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪تُ َ َّ
َح َ ٦ا َِ ٟد ِ٤زُ َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ُض ِ ٥فٔی َح ٓ ٕع
َن َ ٕ
رف ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ک َخ ِّ ٤زا َوذََ ٔ ٟ
ک َو َن ِش٘ ٔ َ
یَ٘ َٓ ٩اُٟوا َت ٌَا َُِ ٧ ٢لٌ َِٔ ٤
َک ُت اِلِ َ ِن َؼ َار
َوا َِ ٟح ُّع ا ِٟبُ ِش َتا َُٓ ٪إٔذَا َرأ ِ ُض َجزُو ٕر َِ ٣ظو ٔ ٌّی ً ٔ َِ ٨سص َُِ ٥وز ٌَّٔ ٩ِ ٣ٔ ٚخ ِ٤ز ٕ َٗا ََٓ ٢أَکَُِ ٠ت َو َ ٔ
رشبِ ُت َُ ٌَ ٣ض َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
َرضبَىٔی بٔطٔ َٓ َح َز َح بٔأَِ٧ف ٔی
َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٨ِ ٔ ً ٩سص ُُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
وَ ٪خْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ َر ُج ْ ١أَ َح َس َِ ٟحٌ َ ِی اَّ ٟزأِ ٔ
ضٓ َ َ
ِ
َ
َ
َ
رس
َٓأ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِخب َ ِرتُ ُط َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ف ٔ َّی َي ٌِىٔی َنٔ َِش ُط َطأ َ ٪ا َِ ٟد ِ٤ز ٔإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟد ِ٤زُ َوا ِِ ٤َ ٟی ٔ ُ
اب َواِلِ َ ِز ََّل ُ ٦رٔ ِجص َّٔ ١ٔ ٤ًَ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ٪
َواِلِ َ ِن َؼ ُ
َ
ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ومٰیس زریہ امسک نب رحب ،رضحت بعصم نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ
رفامےتںیہہکاؿےکابرےںیمرقآؿدیجمںیمےسھچک آ اترکہمیانزؽوہیئرافیےتہکںیہہکاؿیکفادلہےن مسقاھکیئہک فہ

اسےسیھبکابتںیہنرکےیگاہیںکتہکفہاےنپدنیاکااکنررکںیافرفہہناھکےئیگافرہنےئپیگفہےنہکیگلاہللےنےھجتاےنپ
فادلنی یک ااطتع رکےن اک مکحد ا ےہ افر ںیم ریتیفادلہ وہں افر ںیم ےھجت اس ابت اک مکح دیتی وہں رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ فہ نیت
دؿکتایسرطحریہاہیںکتہکاسرپیشغاطریوہیئگوتاسےکاکیاٹیبڑھکاوہاےسجامعرہاہکاجاتےہاسےناینپفادلہوکاپین
الپ اوترضحتدعسوکدبداعدےنییگلوتاہللاعتیلےنرقآؿرکمیںیمہیآتیرکہمیانزؽرفامیئمہےنااسنؿوکاےنپفادلنیےکاسھت
ااھچ ولسک رکےن اک مکحد ا ےہ نکیل ارگ فہ ھجت ےس اس ابت رپ ڑگھجا رکںی ہک وت ریمے اسھت اس وک رشکی رکے سج اک ےھجت ملع
ںیہن وت اؿ یک ااطتع ہن رک رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم تہب اس تمینغ اک امؽ آ ا سج ںیم اکی
ولتار یھب یھت وت ںیم ےن ف ہ ولتار ڑکپی افر اےس ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ےل رک آ ا افر ںیم ےن رعض ایک ہی ولتار ےھجم ااعنؾ ےک
وطر رپ انعتی رفام دںی افر ںیم وکؿ وہں اس اک آپ یلص اہللہیلع فملس وک ملع یہ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ااہجں ےس وت
ےنایل ےہفںیہولاٹدےوت ںیمالچاہی ںکتہک ںیم ےن ارادہ ایکہک ںیماسولتار وکوگداؾ ںیمرھکدفں نکیل ریمےدؽ ےنےھجم
المتمیکافررھپںیمآپ یلصاہللہیلعفملسیکرطػ ولاٹافرںیمےنرعضایکہیولتارےھجماطعرفامدںیآپےنےھجماینپآفازیک
یتخس ےس رفام ااہجں ےس وت ےن ہی ولتار یل ےہاس وکفںیہ ولاٹ دے وت اہلل زعفلج ےن آتی رکہمی انؽ رفامیئآپ یلص اہلل ہیلعفملس
ےس وپےتھچ ںیہ امؽ تمینغ ےک مکح ےک ابرے ںیم رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم امیبر وہ ایگ وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
رطػ اغیپؾ اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس رشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ےھجم ااجزت اطع رفامںیئ ہک ںیم اےنپ امؽ
سج رطح اچوہں میسقت رکفں رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن ااکنررک د ا ںیم ےن رعض ایک آداھ امؽ میسقت رک
دفںآپیلصاہللہیلعفملسےناسےسیھبااکنررفامد اںیمےنرعضایکاہتیئامؽمیسقت رکدفںرضحتدعسےتہکںیہہکرھپآپ
اخومش وہ ےئگ رھپ اس ےک دعب یہی مکح وہا ہک اہتیئ امؽ میسقت رکےن یک ااجزت ےہ رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم اہمرجنی افر
ااصنرےکھچکولوگںےکاپسآ اوتاوہنںےناہکآںیئمہآپوکاھکانالھکےتںیہافرمہآپوکرشابالپےتںیہافرہیرشابےک
رحاؾوہےنےسےلہپیکابتےہرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکہہکرھپںیماؿےکاپساکیابغںیمایگوتںیمےندھکیہک
اؿےکاپسافٹنےکرساکوگتشانھبوہازپاےہافررشابیکاکیکشمیھبریھکوہیئےہرضحتدعسےتہکںیہہکںیمےناؿ
ےکاسھت وگتشیھباھک اافررشابیھبیپرضحتدعسےتہکںیہہکرھپاؿےکاہںاہمرجنیافرااصنراکذرکوہاوتںیمےناہکاہمرج
ولگااصنرےسرتہبںیہرضحتدعسےتہکںیہہکرھپاکیآدیمےنرسیاکاکیڑکٹاایلافراسےسےھجمامراوتریمیانکزیمخوہیئگ
رھپںیمر اؽاہللیک دختمںیمآ اافرںیمےنآپیلص اہللہیلعفملساکاساسرےفاہعقیکربخدیوتاہللزعفلجےنریمیفہج
َ لْج َ ل ْ
م
ب
َ
َ
ْ
ن
س
ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ْ
ِ
س
ٌ
ب
ِ
الزْ ل ُاؾ رج نِمْ لَمَعِ ا ْ َظا ِاؿ) رشاب وجا
اب َف ا
ن ا م ْ ُر َفا ُر َف ا
ےس رشاب ےک ابرے ںیم ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ ( ِإ ّ ا
ال َن ُ
تبریتہیبسدنگےافراطیشؿےکاکؾںیہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ومٰیسزریہامسکنبرحب،رضحتبعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1742

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ب ٩س٤اک ب ٩رحب ،حرضت ٣ؼٌب ب ٩سٌس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ُِ ٣ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أُِ٧زَِٔ ٟت ف ٔ َّی أَ ِربَ ٍُ آ َیا ٕ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ت َو َس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُز َصْ ِر ٕ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ

ُ
ٕ َس ٌِ ٕس َٓ َٔزَ َر ُظ
َرض َب بٔطٔ أََ ِ ٧
ُط ٌِ َب َة َٗا ََٓ ٢کَاُ ٧وا إٔذَا أَ َرازُوا أَ ِ ٪یُ ِلٌ ُٔ٤وصَا َط َحزُوا َٓاصَا بٔ ٌَ ّؼا ث َّ ٥أَ ِو َجزُو َصا َوفٔی َحسٔیثٔطٔ أَي ِّـا ٓ َ َ
ورا
ٕ َس ٌِ ٕس َِٔ ٣ز ُ ّ
َوک َ َ
ا ٪أَُ ِ ٧
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،نبامسکنبرحب،رضحتبعصمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتی
رکےتہہکاوہنںےنرفام اریمےابرےںیماچرآ اترکہمیانزؽیکںیئگیہزریہک امسکیکدحثییکرطحرفاتی لقن
یک یئگ ےہ افر ہبعش یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئہ ںیہ ہک رضحت دعس ےن رفام ا ولگ بج اچےتہ ںیہ فہ ریمی فادلہ وک اھکان الھکںیئ وت
اس اک ہنم زکلی ےس وھکےتل رھپاس ےک ہنم ںیم ھچکڈاےتل افراس رفاتی ںیم ےہہک رضحت دعس ےک انک رپ اوہنں ےن امرا سج
ےساؿیکانکرچیئگافررھپرچییہریہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،نبامسکنبرحب،رضحتبعصمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1743

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤سٔیا٘٣ ،٪سا ٦ب ٩رشیح حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رط ِز
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس ف ٔ َّی َ٧زََِ ٟت َو ََّل َت ِ ُ

ئ
َّأ ٟذ َ
وَٗ ٪اُٟوا َُ ٟط تُ ِسنٔی َص ُؤ ََّل ٔ
ا ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
وَ ٪ربَّ ُض ِ ٥بٔا َِ َِ ٟساة ٔ َوا ِٔ ٌَ ٟش ِّی َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت فٔی ٔس َّت ٕة أََ٧ا َوابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وک َ َ
یَ ٩ی ِس ًُ َ
زریہ نب رحب ،دبعارلنمح ایفسؿ ،دقماؾ نب رشحی رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی رکہمی افر ہن دفر
رکف اؿولوگں وک وج اےنپ رب وک حبص ف اشؾ اکپرےت ںیہ افر اسیک راض اچےتہ ںیہ ھچآدویمں ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ ںیم ےن
افر رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایہن ںیم ےس ےھت افر رشمک ےتہک ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ولوگں وک اےنپ
رقبیرےتھکںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحایفسؿ،دقماؾنبرشحیرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1744

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل اسسی ارسائی٘٣ ١سا ٦ب ٩رشیح حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اِلِ َ َسس ُّٔی ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ئ ََّل
َس ٌِ ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠س َّت َة َن َ ٕ
اَط ِز َص ُؤ ََّل ٔ
رف َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
ؤ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ِ ٥َ ٠

َی ِحتَرٔؤ َُِ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َٗا ََ ٢و ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا َوابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ص َُذیِ َٕ ١وب ٔ ًَل َْ ٢و َر ُج ًَل َِٔ ٟ ٪ش ُت أ ُ َس ِّ٤یض ٔ َ٤ا ٓ ََو َٗ ٍَ فٔی َنٔ ِٔص َر ُسو ٔ٢
َ
وَ ٪ربَّ ُض ِ٥
رط ِز َّأ ٟذ َ
یَ ٩ی ِسًُ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي َ٘ ٍَ َٓ َح َّس َث َنٔ َِشطُ َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ََّل َت ِ ُ
وَ ٪و ِج َضطُ
بٔا َِ َِ ٟساة ٔ َوا ِٔ ٌَ ٟش ِّی یُزٔی ُس َ
اوبرکبنبایب ہبیش،دمحم نبدبعاہللادسیارسالیئدقماؾ نبرشحیرضحتدعسریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکمہھچآدیم
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتےھتوترشمکولوگں ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساہکآپیلصاہللہیلعفملساؿولوگںوکاےنپاپس
ےساٹہدںیوتہیمہرپرجات ںیہنرکںیکسےگرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمافررضحتانبوعسمدریضاہلل
اعتٰیلہنعافر ذہلیاک اکیآدیمافررضحت البؽافردفآدیمنج اکانؾ ںیہناجاتن اھت وتر اؽاہللےکدؽںیم وجاہلل ےناچاہفاعقوہا
افرآپےناےنپدؽیہںیمابںیتںیکوتاہللزعفلجےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئاؿولوگںوکدفرہنرکفوجاےنپربوکحبصاشؾ
اکپرےںیہافراسیکراضاچےتہںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللادسیارسالیئدقماؾنبرشحیرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدعسنبایبفاقصےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1745

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی حا٣س ب٤ً ٩ز برکاوی ٣ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز اب ٩س٠امی ٪حرضت ابوًث٤ا ٪رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رکاو ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َوص َُو ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َو َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ
ک اِلِ َیَّاَّ ٔ ٦أًٟی
اَٗ ٪ا ََ ٥َِ ٟ ٢ی ِب ََ ٍَ ٣َ ٙر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف ت ٔ َِ ٠
ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

َٗا َت َٔ ٓ ١یضَٔ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُِّْ ٥َ ٠رُ ك َ َِ ٠ح َة َو َس ٌِ ٕس ًَ َِ ٩حسٔیثٔض ٔ َ٤ا

دمحمنبایبرکب دقمیماحدمنبرمعرکبافیدمحمنبدبعاالیلع رمتعمانبامیلسؿرضحتاوبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اؿ دونں ںیم ہک نج دونں ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اتقؽ رک رےہ ےھت  ااےئ
رضحتہحلطریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےکوکیئیھبںیہنراہ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقمیماحدمنبرمعرکبافیدمحمنبدبعاالیلعرمتعمانبامیلسؿرضحتاوبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1746

راوی ٤ً :زو ٧اٗس سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢س َب
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔٓ ٚاَ ِ ٧ت َس َب اٟزُّبَِْرُ ث ُ ََّ َ ٧ ٥سبَ ُض َِٓ ٥اَ ِ ٧ت َس َب اٟزُّبَِْرُ ث ُ ََّ َ ٧ ٥سبَ ُض َِٓ ٥اَ ِ ٧ت َس َب
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ

اٟزُّبَِْرُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َح َوار ٌّٔی َو َح َوار َّٔی اٟزُّبَِْرُ

رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع ،دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن

آپ یلصاہللہیلعفملس ےسانسہکر اؽاہللیلصاہللہیلع فملسےنزغفہدنخؼےکدؿ ولوگںوکاہجدیکرتعبیترفامیئ رضحتزریب
ےن رعض ایک ہک ںیم احرض وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ اہجد یک رتبیغ رفامیئ رھپ رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ ےن
رعضایکہکںیماحرضوہںآپےنرھپرتبیغرفامیئوترھپرضحتزریبریضاہللاعتٰیلہنعیہےنرعضایکہکںیمایتروہںرھپیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہیبنےکھچکوصخیصاعمفؿوہےتںیہافرریمےوصخیصاعمفؿزریبےہ۔
رافی  :رمعفاندقایفسؿنبہنییع،دمحمنبدکنمررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1747

راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظاْ ٦عوہ ابوَکیب اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
یٍ
ْع َو َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َح ٔسیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة

اوبرکبیاوبااسہماشہؾرعفہ اوبرکبیااحسؼ نباربامیہ ،فعیک،ایفسؿ ،دمحمنب دکنمر رضحتاجربریضاہللاعتٰیل ہنع ےن یبن یلص
اہللہیلعفملسےسانبہنییعیکدحثییکرطحدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہماشہؾرعفہاوبرکبیااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبدکنمررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1748

راوی  :اسٌ٤ی ١ب ٩خ٠ی ١سویس ب ٩سٌسی اب٣ ٩شہز اسٌ٤یً ١لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦بْ ٩عوہ حرضت ًبساہلل ب ٩زبْر
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦
 ١بِ ُ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی َٔ ١و ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ا٪
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أََ ٧ا َوًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س ٔ ٍَ ٣َ ٚاِ ٨ِّ ٟش َوة ٔ فٔی أُك ُ َٔ ٥ح َّش َ
بِ ِٔ ُ ٩

ا ٪یُ َلأِكٔ ُئ لٔی ََّ ٣ز ّة َٓأَُ ِ ٧وزُ َوأُكَأِكٔ ُئ َُ ٟط ََّ ٣ز ّة َٓ َی ُِ ٨وزُ َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ِ ٔ َ
رف ٔسطٔ فٔی ِّ
َقیِوَ َة َٗا َ٢
َٓک َ َ
اٟش ًَل ٔح إلٔ َی بَىٔی ُ َ
ْع ُٖ أبٔی إٔذَا َ٣زَّ ًَل َی َ َ
ک ِٔلَبٔی َٓ َ٘ا ََ ٢و َرأَیِ َتىٔی َیا بُى َ َّی ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ْع َو َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
َوأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ُ ٩

اک أَبٔی َوأُم ِّی
َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َج َ ٍَ ٤لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَبَ َویِطٔ َٓ َ٘ا َََ ٓ ٢س َ

الیعمس نب لیلخ  ادی نب دعسی انب رہسم اامسلیع یلع نب رہسم ،اشہؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنبایبہملسزغفہدنخؼےکدؿتوروتںےکاسھترضحتاسحؿےکہعلق
یہںیمےھتوتیھبکفہریمے ےئلکھجاجاتوتفہےھجمدھکیاتیلافریھبکںیم اےنپابپوک اچہپؿاجاتبجفہحلسموہرک وھگڑےرپ اار
وہرکینبرقہظییکرطػاجےترافیےتہکںیہہکےھجمرضحتدبعاہللنبرعفہےنرضحتدبعاہللنبزریبےکوحاہلےسربخدیےہ
فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس اک ذرک اےنپ ابپ ےس ایک وت اوہنں ےن رفام ا اے ریمے ےٹیب ایک وت ےن ےھجم داھکی اھت ںیم ےن اہک  ی اہں
اوہنںےنرفام ااہللیکمسقاسدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنریمےئلاےنپامںابپوکعمجرفام اافرآپیلصاہللہیلعفملسےن
اک َأ ِن َف ُأ ِ ّم)ریمےامںابپھجترپرقابؿوہں۔
رفام ا َ َ
(ف َ
رافی  :الیعمسنبلیلخ ادینبدعسیانبرہسمالیعمسیلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہرضحتدبعاہللنبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1749

راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًبساہلل ب ٩زیبر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ی ِو ُ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س ُٔ ٨ِ ُٛ ٚت أََ٧ا
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َوًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة فٔی اِلِ ُك ُ َّٔ ٥أ ٟذی ٓ ٔیطٔ اِ ٨ِّ ٟش َوةُ َي ٌِىٔی ن ِٔش َو َة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ
ْع َو َة فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِز َر َد ا ِٟٔ٘ؼَّ َة فٔی َحسٔیثٔ صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕفٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َک ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ُ ٩

ابِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ
اوبرکبیاوبااسہماشہ ؾرضحتدبعاہللنبزربیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجدنخؼوہاوتںیمافررضحترمعنبایب
ہملساسہعلقںیمےھتہکسجںیمتورںیتںیھتینعییبنیلصاہللہیلعفملسیکازفاجرہطماتںیھتذموکرہدحثییکرطحدحثی
ذرک یک نکیل اس ںیم رضحت دبعاہلل نب رعفہ اک ذرک ںیہن ےہ نکیل اس فاہعق وک اشہؾ ک  اہیب ک  انب ازلربی یک دحثی ںیم الم د ا

ےہ۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہماشہؾرضحتدبعاہللنبزربیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1750

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س سہی ١حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟز ٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

رحا ٕئ ص َُو َوأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َو ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ًَل ٔ ٌّی َوكَ َِ ٠ح ُة َواٟزُّبَِْرُ َٓ َت َ َّ
رخةُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َِ ٛت اٟؼَّ ِ َ
اًَ ٪ل َی ٔ َ

یس
ک إ ٔ ََّّل ٔ َ ٧ي ٌّی أَ ِو ٔػ ِّس ْی ٙأَ ِو َطض ٔ ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اص َِسأِٓ ََ٤ا ًََِ ٠ی َ

ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحملیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللرحارپےھترضحتاوبرکب
ریض اہلل اعت ٰیلہنعرمعامثعؿ یلعہحلط زربی یھبآپ یلص اہللہیلعفملس ےک اسھت ےھت وت فہ رھتپ رحتکرکےن اگل وت ر اؽاہلل یلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ارہھٹاجویکہکنریتےافرپ ااےئیبن ادصقی ادیہشےکافروکیئںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحملیہسرضحتاوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1751

راوی ً :بیساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩یزیس ب ٩خ٨یص اح٤س ب ٩یوسٕ اززی اسٌ٤ی ١ب ٩ابی اویص س٠امی ٪ب ٩بًل ٢یحٌی ب ٩سیٌس
سہی ١ب ٩ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ٕ اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یس بِ ُٔ ٩خ َِ ٨ی ٕص َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رحا ٕئ َٓ َت َ َّ
ک إ ٔ ََّّل ٔ َ ٧ي ٌّی أَ ِو ٔػ ِّس ْیٙ
رحا ُئ ٓ ََ٤ا ًََِ ٠ی َ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اسَ ٔ ٩ِ ُٜ
اًَ ٪ل َی َج َب َٔ ٔ ١

یس َو ًََِ ٠یطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ َو ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ًَل ٔ ٌّی َوكَ َِ ٠ح ُة َواٟزُّبَِْرُ َو َس ٌِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َرض َٔی
أَ ِو َطض ٔ ْ

اہللُ ًَ ُِ ٨ض ِ٥

دیبعاہللنبدمحمنبسیدینبسینخادمحنبویفسازدیاامسلیعنبایبافسیامیلسؿنبالبؽییحینبسبعدلیہسنباوباصحلرضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس رحا اہپڑ رپ ےھت وت فہ اہپڑ رحتکرکےن اگل وت ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے رحا رہھٹ اج ویکہکن ریتے افرپ  ااےئ یبن  ا دصقی  ا دیہش ےک افر وکیئ ںیہن ےہ افر اس اہپڑ رپ یبن
یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت امثعؿ افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر
رضحتہحلطافررضحتزریبافررضحتدعسنبایبفاقصےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدمحمنبسیدینبسینخادمحنبویفسازدیالیعمسنبایبافسیامیلسؿنبالبؽییحینبسبعدلیہسنباوباصحل
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1752

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩رً ،بسہ حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ًَ ِب َسةُ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت لٔی ًَائٔظَ ُة أَبَ َوا َک َواہللٔ ٔ٩َ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْق ُح
َّأ ٟذ َ
یِ ٩
اس َت َحابُوا ِ َواَّ ٟز ُسو َٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٌِ ٔس َ٣ا أَ َػابَ ُض ِ ٥ا ِِ َ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،دبعہ رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک دیسہ اعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ھجم ےس رفام ا اہلل یک مسق ریتے دفونں ابپ اؿ ولوگں ںیم دے ےھت نج اک ذرک اس آتی رکہمی ںیم ےہ
نجولوگںےنمکحاماناہللاکافراسےکر اؽاکدعباسےکہکچنہپےکچےھتاؿوکزمخ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دبعہرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1753

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ابوبرک زبْر حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َت ٌِىٔی أَبَا بَ ِرکٕ َواٟزُّبَْ ِ َر
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم اوبرکب زریب رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ افر اس ںیم
رصػہیاافلظزادئںیہہکرضحتاوبرکبافررضحتزریبںیہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہماوبرکبزریبرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتہحلطافررضحتزریبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1754

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،وٛیٍ ،اسٌ٤ی ١حرضت ْعوہ سے روایت ےہ ٛہ سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اک
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ا ٪أَبَ َو َ
ئ َح َّسثَ َ٨ا َؤ ٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ْع َو َة َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت لٔی ًَائٔظَ ُة ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
 ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟبه ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ْق ُح
َّٔ ٩َ ٣أ ٟذ َ
یِ ٩
اس َت َحابُوا ِ َواَّ ٟز ُسو َٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٌِسٔ َ٣ا أَ َػابَ ُض ِ ٥ا ِِ َ ٟ
اوبرکبی دمحم نب العء ،فعیک ،اامسلیع رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ےن ھجم ےس رفام ا
ریتےدفونںابپاؿولوگںںیمےسےھتہکوہنجںےنزیمخوہاجےنےکدعبیھباہللافراسےکر اؽیکااطتعیک۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،فعیک،الیعمسرضحترعفہےسرفاتیےہہکدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبدیبعہنبرجاحےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاوبدیبعہنبرجاحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1755

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ خاٟس زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہ ،خاٟس حرضت ابوًٗلبہ

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّٟٔ ٪ک ُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة أَ ٔ٣ی ّ٨ا َوإ ٔ َّ ٪أَ ٔ٣ی َ٨َ ٨ا أَیَّت َُضا

اِلِ ُ َُّ ٣ة أَبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع اخدل زریہ نب رحب ،اامسلیع انب ہیلع ،اخدل رضحت اوبالقہب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن
اراشدرفام ارہاتماکاکیانیموہاتےہافرامہرےاساتمےکانیمرضحتاوبدیبعہنبرجاحںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلعاخدلزریہنبرحب،الیعمسانبہیلع،اخدلرضحتاوبالقہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاوبدیبعہنبرجاحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1756

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ًٔا ٪ح٤از اب ٩س٤٠ہ ثابت  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَ ِص َ ١ا َِ ٟی َٔ َٗ ٩ٔ ٤س ُ٣وا ًَل َی َر ُسو ٔ٢
اٟش ََّ ٨ة َو ِاْل ٔ ِس ًَل ََٗ ٦ا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ب ٔ َی ٔس أَب ٔی ًُب َ ِی َس َة َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا أَ ُٔ ْ٣ن
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا ا ِب ٌَ ِث َ٨َ ٌَ ٣ا َر ُج ًّل ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ِ ٠ا ُّ

َص ٔذظ ٔاِلِ ُ َّ٣ةٔ

رمعف اندق افعؿ امحد انب ہملس اثتب  ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک نمی ےک العہق ےک ھچک ولگ ر اؽ اہلل یک
دختم ںیم آےئ افر اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہرے اسھت وکیئ ااسی آدیم ںیجیھب ہک وج ںیمہ تنس افر امالؾ یک
میلعتدےرضحتاسنرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوبدیبعہاکاہھتڑکپاافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہی
اساتماکانیمےہ۔
رافی  :رمعفاندقافعؿامحدانبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاوبدیبعہنبرجاحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1757

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا ٚػ٠ہ ب ٩زرف حرضت حذئہ رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َیا َر ُسو َ٢
ُرف ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢جا َئ أَصِ ُ
ِ َ ٧ ١ح َز َ
إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ِٔ ٩ػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ

اض َٗا َ٢
رش َٖ ََ ٟضا اُ ٨َّ ٟ
اہللٔ ا ِب ٌَ ِث إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُج ًّل أَ ٔ٣ی ّ٨ا َٓ َ٘ا ََِ ٢لَ ِب ٌَث َ َّن إَِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜر ُج ًّل أَ ٔ٣ی ّ٨ا َح َّ ٙأَ ٕٔ ْ٣ن َح َّ ٙأَ ٕٔ ْ٣ن َٗا ََٓ ٢ا ِس َت ِ َ
ٓ ََب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح
دمحمنبینثم،انباشبرانبینثمدمحمنبرفعج ،ہبعش،اوبااحسؼ ہلصنبزرفرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرجناؿ
ےکھچکولگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئافراوہنںےنرعضایکاےاہللےکر اؽامہریرطػیسکاامتن
دارآدیموکجیھبدںیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیماہمتریرطػاکیا ےساامتندارآدیموکجیھبراہوہںہکوجانیقیاامتن
دارےہانیقیاامتندارےہرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکولوگںےناسرطػاینپرظنفںوکامجایلرافیےتہکںیہ
ہکرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوبدیبعہنبارجلاحوکاجیھب۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼہلصنبزرفرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاوبدیبعہنبرجاحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1758

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوزاؤز جرفی سٔیا ،٪حرضت ابو اسحاٚ

رف ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤدرفجیایفسؿ،رضحتاوبااحسؼےساسدنسےکاسھتذموکرہرفاتییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤدرفجیایفسؿ،رضحتاوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتنسحافرنیسحےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ

رضحتنسحافرنیسحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1759

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ١سٔیا ٪بً ٩یی٨ہً ،بیساہلل ب ٩ابی بزیس ٧آٍ ب ٩جبْر حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ًَ َِ ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٔ ٟ ٢ح َش َّٕ ٩
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُح ُّٔب ُط َٓأَح ٔ َّب ُط َوأَ ِحب ٔ ِب َ ٩ِ ٣یُ ٔح ُّب ُط
ادمحنبلبنحایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبربدیانعفنبریبجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرضحتنسحےکےئلرفام اا ےاہللںیماسےستبحمرکاتوہںوتیھباسےستبحمرکافروتاسےستبحمرکوجاس

ےستبحمرکے۔
رافی  :ادمحنبلبنحایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبربدیانعفنبریبجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتنسحافرنیسحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1760

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩ابی یزیس ٧آٍ ب ٩جبْر ب٣ ٩لٌ ٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ ِج ُت ٍََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
یس ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٢
ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی كَائ ٔ َٔ ٕة ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟضارٔ ََّل یُک َ ِّ٤ُ ٠ىٔی َو ََّل أُک َ ُِّ ٤ُ ٠ط َحًَّی َجا َئ ُس َ
َص َٖ
و ٚبَىٔی َٗ ِیَ٘ ُ٨ا ََ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َحًَّی أَتَی خ َٔبا َئ َٓاك ََٔ ٤ة َٓ َ٘ا َ ٢أَثَ َُّ ٥ل َ ٍُ ٜأَثَ َُّ ٥ل ََ ٍُ ٜي ٌِىٔی َح َش ّ٨ا َٓوَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط إٔ٤َ َّ ٧ا َت ِحب ٔ ُشطُ أ ُ ُُّ ٣ط ِٔلَ ُِ ٪ت َِ ِّش َُ ٠ط َوتُِ٠ب ٔ َشطُ ٔس َدا ّبا َٓ٥َِ ٠
یََِ ٠ب ِث أَ َِ ٪جا َئ َي ِش َعی َحًَّی ا ًِت َ َ َٙ ٨ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َػاح َٔب ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُح ُّٔبطُ
َٓأَح ٔ َّب ُط َوأَ ِحب ٔ ِب َ ٩ِ ٣یُ ٔح ُّب ُط
انب ایب رمع ایفسؿ ،دبعاہلل نب ایب سیدی انعف نب ریبج نب معطم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دؿ ےک یسک
فتقںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتت الہنوتآپیلصاہللہیلعفملسھجمےسوکیئابترکےتےھتافرہنیہںیمےنآپ
ےس وکیئ ابت یک اہیں کت ہک مہ ینب اقنیقع ےک ابزار ںیم آ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ وہےئ افر رضحت افہمط ےک اہں
رشتفیےلآےئافرآپےنرفام اایکہچبےہایکہچبےہینعیرضحتنسحوتمہےنایخؽایکہکاؿیکامںےناؿوکلسغرکفاےن

ےک ےئل افر اؿ وک وخوبشں اک اہر انہپےن ےک ےئل رفک راھک ےہ نکیل وھتڑی یسدری ےک دعبفہ دفڑےت وہےئ آےئ اہیںکت ہک فہ
دفونںینعی آپیلصاہللہیلع فملسافررضحتنسحاکیدفرسےےسےلگےلمرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن رفام ااےاہلل
ںیماسےستبحمرکاتوہںوتیھباسےستبحمرکافروتاسےستبحمرکوجاسےستبحمرکے۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،دبعاہللنبایبسیدیانعفنبریبجنبمعطمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتنسحافرنیسحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1761

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طیٌبہ ًسی اب ٩ثابت حرضت بزاء بً ٩ازب

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ َ٨ا ا ِٟب َ َرا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
ا َِ ٟح َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕی ًَل َی ًَات ٔٔ ٙأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُح ُّٔب ُط َٓأَح ٔ َّب ُط
ٓ
دیبعاہللنباعمذایب سبعتہ دعیانباثتبرضحترباءنباعزبرفامےتںیہہکںیمےنرضحتنسحنبیلعریضاہلل اعتٰیلہنعوک
یبنیلصاہللہیلعفملس ےکدنکوہرپداھکی افرآپیلصاہللہیلعفملسرفامرےہ ےھتاے اہللںیماس ےس تبحمرکاتوہںوت یھباس
ےستبحمرک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبسبعتہدعیانباثتبرضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتنسحافرنیسحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1762

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ اب٧ ٩آٍ ُ٨سر طٌبہً ،سی اب ٩ثابت  ،حرضت بزاء

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢ابِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
ئ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ٔؿ ٌّا ا َِ ٟح َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕی ًَل َی ًَاتٔ٘ٔطٔ َوص َُو َي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُح ُّٔب ُط
ا ِٟب َ َرا ٔ
ٓ

َٓأَح ٔ َّبطُ

دمحمنباشبر،اوبرکبنبانعفانبانعفدنغرہبعش،دعیانباثتب،رضحترباءےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللوکداھکیہکآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت نسح نب یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ دنکوھں رپ اھٹب ا وہا ےہ افرآپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ
ںیہاےاہللںیماسےستبحمرکاتوہںوتیھباسےستبحمرک۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبنبانعفانبانعفدنغرہبعش،دعیانباثتب،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتنسحافرنیسحےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1763

راوی ً :بساہلل ب ٩رومی ی٤امی ًباض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بری نرض ب٣ ٩ح٤س ًرک٣ہ اب٤ً ٩ار حرضت ایاض

ٔرک َُ ٣ة َوص َُو
رض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
اٟزوم ٔ ُّی ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َو ًَب ُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُُّ ٩
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س ٗ ُِس ُت ب ٔ َٔ ٨ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِ ٟح َش َٔ ٩وا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن َب ِِ ََ ٠ت ُط َّ
اٟظ ِض َبا َئ
ابِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ َی ْ
َحًَّی أَ ِز َخ ُِ ٠ت ُض ُِ ٥ح ِح َز َة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا ٗ َُّسا َُ ٣ط َو َص َذا َخ َِٔ ٠طُ
دبع اہلل نب رفیم امییم ابعس نب دبعامیظعل ةنعی رضن نب دمحم رکعہم انب امعر رضحت ا اس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ
رفامےت ںیہ ہک ںیم اینس دیفس دگوہ وک اچنیھک ہک سج رپ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت نسح افر رضحت نیسح  اار ںیہ
اہیں کت ہک ںیم اےس چنیھک رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رجحہ کت ےل ایگ اؿ ںیم ےس اکی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک آےگ اکی
ےھچیپاھت۔
رافی  :دبعاہللنبرفیمامییمابعسنبدبعامیظعلةنعیرضننبدمحمرکعہمانبامعررضحتا اس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظ
الہتیبعاؾےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ

ظ
الہتیبعاؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1764

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوبرک ٣ح٤س ب ٩برش زَکیا٣ ،ؼٌب ب ٩طیبہ ػٔیہ ب٨ت طیبہ

سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
َکیَّا َئ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ُ ٥َ ٠سا ّة َو ًََِ ٠یطٔ ِٔ ٣ز ْن
ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩ط ِی َب َة ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة َٗاَِ ٟت َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ َ
َُ ٣ز َّح َْ ٩ِ ٣ٔ ١ط ٌِز ٕأَ ِس َو َز َٓ َحا َئ ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٓأ َ ِز َخ َُ ٠ط ث ُ ََّ ٥جا َئ ا ُِ ٟح َشْ ِ ُن ٓ ََس َخ َُ ٌَ ٣َ ١ط ث ُ ََّ ٥جائ َ ِت َٓاك َُٔ ٤ة َٓأ َ ِز َخََ ٠ضا ث ُ َّ٥
َجا َئ ًَل ٔ ٌّی َٓأ َ ِز َخ َُ ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یُزٔی ُس اہللُ ُ ٔ ٟی ِذص َٔب ًَ ِ ٥ِ ُٜ٨اِّ ٟز ِج َص أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِیتٔ َویُ َلض َِّز َُ ٥ِ ٛت ِلضْٔ ّرا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکب دمحم نب رشب زرک ا ،بعصم نب ہبیش ہیفص تنب ہبیش دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسحبصےکفتقاساحؽںیمےلکنہکآپیلصاہللہیلعفملساےنپافرپاکیایسیاچدرافڑوہوہےئ
ےھت ہک سج رپ اجکففں  ااہڈنویں ےک شقن ایسہ ابولں ےس ےنب وہےئ ےھت ایس دفراؿ ںیم رضحت نسحآ ےئگ وت آپ ےن اؿ وک اینپ
اساچدر ےکادنررکایلرھپرضحتنیسحیھبآےئگوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکیھباینپاچدرےکادنررکایلرھپرضحتافہمط
آںیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکیھباینپاچدرںیمرکایلرھپرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعآےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےن
ع
تُع
له ِ َت َْتُک ْم ارلّ ْ َ
ُک
ن ُی ُِي ا ُ
اؿ وک یھب اینپ اچدر ںیم رک ایل رھپ آپ ےن ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ (ا ِ َّ ا
ِج َأ ْه َل ال َْب ْی ِت َف َ ّھ ِ َر ُ ْ
ّللَّ ِ ُ ْ
تَع
ْ ِھی ًرا۔)
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکب دمحم نب رشب زرک ا ،بعصم نب ہبیش ہیفص تنب ہبیش دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتزدینباحرہثافررضحتااسہمنبزدیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثافررضحتااسہمنبزدیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1765

٣وسی ب٘٣ ٩بہ حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزحٗ ٩٤اری ٰ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
ْقآ ٔ ٪ا ِزًُوص ُِْ ٥لٔ بَائ ٔض ٔ ِ ٥ص َُو أَٗ َِش ُم ً ٔ َِ ٨س اہللٔ
أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧سًُو َزیِ َس بِ ََ ٩حارٔثَ َة إَّٔل َزیِ َس بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َحًی َ٧زَ َ ٢فٔی ا ِِ ُ ٟ

َٗا َ ٢ا َّ
اٟس َویِز ٔ ُّی َٗاَّلَ
ض َّ َّ
ٕ ُّ
ٟظ ِی ُذ أَبُو أَ ِح ََ ٤س َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اٟرسا ُد َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُو ُس َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ

ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقریومٰیسنبمقتہرضحتاسملنبدبعاہللاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہ
ہک مہ رضحت زدی نب احرہث وک زدی نب دمحم  ہہ رک اکپرا رکےت ےھت اہیں کت ہک رقآؿ دیجم انزؽ وہا ہک  م ولگ اؿ وک اؿ ےک ابوپں
ریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػةسنرکےکاکپرفوتہیاہللےکاہںز ادہرتہبےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقریومٰیسنبمقتہرضحتاسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثافررضحتااسہمنبزدیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1766

٣وسی بً٘ ٩بہ سا ٥ٟحرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس زارمی حبا ٪وہیب ٰ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَىٔی َساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ادمح نب دیعس داریم ةحؿفبیہ ومٰیس نب ہبقع اسمل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی

لقنیکیئگےہ۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریمةحؿفبیہومٰیسنبہبقعاسملرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثافررضحتااسہمنبزدیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1767

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،و یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز یحٌی ب ٩یحٌی ،اسٌ٤ی ١يٌىی اب ٩جٌرف ًبساہلل ب ٩زی٨ار حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رف ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ّثا َوأَ ََّ ٣ز
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َي ٌَِ ُ٨

اض فٔی إ ٔ َِ ٣زتٔطٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِ ٪ت ِل ٌَُ٨وا فٔی إ ٔ َِ ٣زتٔطٔ َٓ َ٘ ِس
ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس ٓ ََل ٌَ َ ٩اُ ٨َّ ٟ
ض إلٔ َ َّی َوإ ٔ ََّ ٪ص َذا َ ٩ِ ٔ٤ٟأَ َحبِّ
و ٪فٔی إ ٔ َِ ٣زة ٔ أَبٔیطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ
اَ َٟ ٪دٔ٠ی ّ٘ا ِْ ٔ ٟلٔ َِ ٣زة ٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ ١وایِ ُ ٥اہللٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِل ٌََ ُ٨
ا ٩ِ ٔ٤َٟ ٪أَ َحبِّ ا٨َّ ٟا ٔ
ض إلٔ َ َّی َب ٌِ َس ُظ
ا٨َّ ٟا ٔ
ییحی نب ییحی ،ف ییحی نب اویب ،ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی ،اامسلیع ینعی انب رفعج دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکر اؽاہللےناکی رکشلاجیھبافراسرکشلرپرضحتااسہمنبزدیوکرسداررقمررفام اوتولوگںےنرضحتااسہمیک
رسداری رپ نعط رکےت وہ وت  م ولگ اس ےس ےلہپ رضحت ااسہم ےک ابپ یک رسداری ںیم یھب ہتکن ینیچ رک ےکچ وہ افر اہلل یک مسق
ااسہماکابپیھبرسداریےکالقئاھتافرفہبسولوگ ںےسز ادہےھجموبحمباھتافراباؿےکدعبہیااسہمیھبےھجمولوگںںیم
ےسبسےسز ادہوبحمبےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،فییحینباویب،ہبیتقانبرجحییحینبییحی،الیعمسینعیانبرفعجدبعاہللنبدانیررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتزدینباحرہثافررضحتااسہمنبزدیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1768

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩ل ابواسا٣ہ ً٤ز اب ٩ح٤زہ حرضت سا٥ٟ

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔإ ٔ َِ ٪ت ِل ٌَُ٨وا فٔی إ ٔ ََ ٣ارتٔطٔ یُزٔی ُس أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َٓ َ٘ ِس كَ ٌَ ِ٨ت ُِ ٥فٔی إ ٔ ََ ٣ارة ٔأَبٔیطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣بٔ٠طٔ َوایِ ُ٥
ی ٙیُزٔی ُس أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َوایِ ُ ٥اہللٔ إ ٔ ِ٪
ض إلٔ َ َّی َوایِ ُ ٥اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا ََ ٟضا ََ ٟدْ ٔ ٠
اَ َٟ ٪دٔ٠ی ّ٘ا ََ ٟضا َوایِ ُ ٥اہللٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اہللٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اَِ ٪لَ َح َّب ا٨َّ ٟا ٔ
وػی ٥ِ ُٜبٔطٔ َٓإَّٔ٧طُ َٔ ٩ِ ٣ػأٟحٔی٥ِ ُٜ
اَِ ٪لَ َح َّب ُض ِ ٥إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسظ َٔٓأ ُ ٔ
کَ َ
اوبرکبیدمحمنبالعاوبااسہمرمعانبزمحہرضحتاسملاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکر اؽاہللےنرفام ااساحؽںیمہکآپ
یلصاہلل ہیلعفملسربنمرپرشتفیرفامےھتہکارگ مولگااسہمیکرسداریرپہتکنینیچرکےتوہوت مولگاسےسےلہپاؿےکابپ
ی
یکرسداریرپیھبہتکنچرکےکچوہافراہللیکمسق فہرسداریےکالقئےھتافراہللیکمسقفہریمےوبحمبرتنی ولوگںںیمےس
ےھت اہلل یک مسق ااس ہم نب زدی یھبرسداری ےک القئ ےہ افر رضحت زدی ےک دعب ےھجم ہی بسولوگں ےس ز ادہ وبحمب ےہ ایسفہج

ےسںیم مولوگںوکرضحتااسہمےکاسھتااھچولسکرکےنیکفتیصرکاتوہںویکہکنہیاہمترےکینولوگںںیمےسںیہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعاوبااسہمرمعانبزمحہرضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدبعاہللنبرفعجےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبرفعجےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1769

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ حبیب اب ٩طیہس حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ

یب بِ َّٔ ٩
اٟظضٔی ٔس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ض َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َٓ ٥ح َ٨َ ٠َ ٤ا
اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َک إٔذِ َتِ ََّ٘ ٠ی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ٧ا َوأََ ِ ٧ت َوابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رف َّٔلبِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ َت ِذ ُ ُ

ک
َو َت َز ََ ٛ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع بیبح انب شئہد رضحت دبعاہلل نب ایب ملتکہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رفعج ےن
رضحتانبزیےسرفام اایکآپوک ادےہہکبجںیمےنافرآپےنافررضحتانبابعسےنر اؽاہللےسالماقتیک یھت
اوہنںےنرفام ا یاہںوتآپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہ ااررکایلاھتافرآپوکوھچڑد ااھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلعبیبحانبشئہدرضحتدبعاہللنبایبملتکہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبرفعجےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1770

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابواسا٣ہ حرضت حبیب ب ٩طہیس

یب بِ َّٔ ٩
اٟظضٔی ٔس بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َوإ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
ااحسؼنب اربامیہ،اوبااسہمرضحتبیبحنبدیہشےسانبہیلعیکدحثیافراؿیکدنسیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبااسہمرضحتبیبحنبدیہش

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

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبرفعجےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1771

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی بوبرک یحٌی ابوٌ٣اویہ ًاػ ،٥احو٣ ٢ورً ٚحلی حرضت ًبساہلل ب ٩جٌرف

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رف
ًَ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
اػ ٕ ٥اِلِ َ ِح َو َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢و ِّر ٕ ٚا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا َ ٢ک َ َ
تُُ٠ق ِّ َی بٔ ٔؼب ِ َیا ٔ ٪أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َٗا ََ ٢وإُٔ َّ ٧ط َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
رف ٓ َُشب ٔ َ ٙبٔی إَِٔ ٟیطٔ َٓ َح َ٠َ ٤ىٔی بَْ ِ َن یَ َسیِطٔ ث ُ َّٔ ٥جی َئ بٔأ َ َحسٔ ابِى َِی َٓاك ََٔ ٤ة َٓأ َ ِر َز َٓطُ
َخ ُِ َٔ ٠ط َٗا ََٓ ٢أ ُ ِزخٔ ِ٨َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ثَ ًَلثَ ّة ًَل َی َزابَّ ٕة
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی اوبرکب ییحی اوباعمفہی اعمص ،اوحؽ ومرؼ یلجع رضحت دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفملس بج یسک رفس ےسفاسپ رشتفی الےت ےھت وت رھگ ےک ےچب آپ ےس اج رک ےتلم رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفملس رفس ےسفاسپ رشتفی الےئ وت ںیمآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےس ےنلم ےک ےئلآ ےگڑباھ وتآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم
اےنپاسےنماھٹبایلرھپرضحت افہمطےکتخلرگجآےئ وتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿ وکاےنپےھچیپاھٹبایلرافیےتہک ںیہہکرھپمہ
ونیتںاکییہ ااریرپےھٹیبوہےئدمہنیونمرہںیمدالخوہےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،ییحیوبرکبییحیاوباعمفہیاعمص،اوحؽومرؼیلجعرضحتدبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبرفعجےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1772

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزحی ٥ب ٩س٠امیً ٪اػ٣ ،٥ورً ٚحلی حرضت ًبساہلل ب ٩جٌرف

رف َٗا َ٢
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اػ َٕ ٥ح َّسثَىٔی َُ ٣و ِّر َْ ٚح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رف تُ ُ٠ق ِّ َی ب ٔ َ٨ا َٗا َُ َٓ ٢ت ُ٠ق ِّ َی بٔی َوبٔا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِو بٔا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن َٗا ََ َٓ ٢ح َ ١َ ٤أَ َح َسَ٧ا
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
کَ َ

َخ َخ ُِ َٔ ٠ط َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
بَْ ِ َن َی َسیِطٔ َو ِاْل َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ اعمص ،ومرؼ یلجع رضحت دبعاہلل نب رفعج رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک
رفسےسفاسپرشتفیالےتوتآپیلصاہللہیلعفملسمہےسےتلمرافیےتہکںیہھجمےسافررضحتنسحےس ارضحتنیسحےس
ےلم وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن مہ ںیم ےس اکی وک اےنپ اسےنم اھٹب ا افر اکی وک اےنپ ےھچیپ اھٹبایل اہیں کت ہک مہ دمہنی ونمرہ ںیم
دالخوہےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿاعمص،ومرؼیلجعرضحتدبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتدبعاہللنبرفعجےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1773

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ٣ہسی ب٣ ٩ی٤و٣ ٪ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ابی يٌ٘وب حش ٩ب ٩سٌس ٣ولی حش ٩بً ٩لی حرضت
ًبساہلل ب ٩جٌرف رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
رس إلٔ َ َّی
َات یَ ِوَ ٕ ٦خ ُِ َٔ ٠ط َٓأ َ َ َّ
َِ ٣ول َی ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا َ ٢أَ ِر َز َٓىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ض
َحسٔی ّثا ََّل أ ُ َح ِّس ُث بٔطٔ أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ابیشؿ نب رففخ دہمی نب ومیمؿ دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب نسح نب دعس ومیل نسح نب یلع رضحت دبعاہلل نبرفعج ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ر اؽ اہلل ےن ےھجم اےنپ ےھچیپ اھٹب ایل افر اخومیش ےس ےھجم اکی ابت اراشد رفامیئ سج وک ںیم
ولوگںںیمےسیسکےسایبؿںیہنرکفںاگ۔
رافی  :ابیشؿ نب رففخ دہمی نب ومیمؿ دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب نسح نب دعس ومیل نسح نب یلع رضحت دبعاہلل نب رفعج
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1774

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ابوسا٣ہ ابوَکیب ابواسا٣ہ بْ٤٧ ٩ر وٛیٍ ،ابوٌ٣اویہ اسحا ٚب ٩ابزاہی،٥
ًبسہ ب ٩س٠امی ٪ہظا ٦بْ ٩عوہ ابواسا٣ہ ،ابوَکیب اسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًبساہلل ب ٩جٌرف

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َو َؤٛی ٍْ َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٔ ٦بِ ُْٔ ٩ع َو َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َحس ُ
ٔیث
ِ

رف َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اَ ٪و َخِْرُ ن َٔشائ َٔضا
ًًَّ ٔ ٠یا بٔا ِلُٜو َٓةٔ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢خِْرُ ن َٔشائ َٔضا َِ ٣ز َی ُ ٥ب ٔ ُِ ٨ت ً ٔ َِ ٤ز َ
َکیِبٕ َوأَ َط َار َؤٛی ٍْ إلٔ َی َّ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواِلِ َ ِر ٔ
َخسٔی َح ُة ب ٔ ُِ ٨ت ُخ َویِٕ ٔ ٠س َٗا َ ٢أَبُو ُ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمناوباسہماوبرکبیاوبااسہمنبریمنفعیک،اوباعمفہیااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿاشہؾنب
رعفہ اوبااسہم،اوبرکبیااسہماشہؾرضحتدبعاہللنبرفعجرفامےتںیہہک ںیمےن رضحتیلعریضاہللاعتٰیل ہنع ےسوکہف ںیم
انسفہرفامےتںیہہکںیم ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےسانسآپرفامےتںیہہک ماؾتوروتںںیمبس ےس الضفتورترممی
تنبرمعاؿ ےہافربستوروتں ےسالضفتورترضحت دخہجیریضاہللاعتٰیل ہنعتنبوخدلیںیہاوبرکبی ےتہک ںیہ ہکرضحت
فعیکےنآامسؿفزنیمیکرطػااشرہرکےکرفام ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمناوباسہماوبرکبیاوبااسہمنبریمنفعیک،اوباعمفہیااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿ
اشہؾنبرعفہاوبااسہم،اوبرکبیااسہماشہؾرضحتدبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1775

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب وٛیٍ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری
ابی طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زوہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رف َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٤َ َٛ ٥َ ٠اِّ ٟز َجا َٔٛ ٢ثْٔ ْر َو ٥َِ ٟیَ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٤ُ ِٜ
ًَ ِ٤زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ئ ََِ ٔٛـ ٔ ١اٟثَّرٔی ٔس ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
اٟل ٌَأ ٦
اَ ٪وآس َٔی َة ا َِ ٣زأَة ٔ ٔ ِرف ًَ ِو ََ ٪وإ ٔ ََِّ ٓ ٪ـ ًََ ١ائٔظَ َة ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َُِْرُ َِ ٣ز َی َ ٥ب ٔ ِ٨تٔ ً َِٔ ٤ز َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیفعیک،دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،رمعفنبرمفہرضحت
اوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام ارمدفںںیمےستہبےسرمداکلموہےئںیہافرتوروتں
ںیمےسوکیئتورتیھباکلمںیہنوہیئ ااےئرضحترممیتنبرمعاؿافررضحت آہیسرفتوؿیکویبیےکدیسہاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعیکفضلیت ماؾتوروتںرپاسرطحےہسجرطحہکرثدییکفضلیت ماؾاھکونںرپےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی فعیک ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش ،رمعف نب
رمفہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1776

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ابٓ ٩ـی٤ً ١ارہ ابوزرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ک ََ ٌَ ٣ضا إَٔ٧ائْ ٓ ٔیطٔ إ ٔ َز ْا ٦أَ ِو
 ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ٔذظ ٔ َخسٔی َح ُة َٗ ِس أَ َت ِت َ
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَتَی ٔجبِرٔی ُ
َاَقأِ ًََِ ٠ی َضا َّ
رش َصا ب ٔب َ ِی ٕت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ ََّل
اب َٓإٔذَا ه ٔ َی أَ َت ِت َ
اٟش ًَل ََ ٩ِ ٣ٔ ٦رب َِّضا ًَزَّ َو َج ََّ ١و ٔ٣ىِّی َو َب ِّ ِ
كَ ٌَ ْا ٦أَ ِو َ َ
رش ْ
کٓ ِ َ

َػ َد َب ٓ ٔیطٔ َو ََّل َن َؼ َب َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ٔ٣ىِّی

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی انب ریمن ،انب لیضف امعرہ اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا رضحت ربجالیئ یبن
یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی رضحت دخہجی ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وج
اکی ربنت ےل رک آںیئ ںیہ اس ربنت ںیم اسنل ےہ  ا اھکان ےہ  ا ےنیپ یک وکیئ زیچ وت بج فہ آپ ےک اپس آب وت آپ یلص اہلل ہیلع
فملساؿوکاےنپرپفرداگ رزعفلجیکرطػےسافرریمی رطػےسمالؾرفامںیئ افر اؿوکتنج ںیماکیا ےس لحمیکوخربخشی
دےدںیہکوجوخؽدارومویتںاکانبوہاےہسجلحمںیمہنیسکمسقیکوگ جوہیگافرہنیسکمسقیکوکیئفیلکتوہیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،انبلیضفامعرہاوبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1777

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی ٣ح٤س ب ٩برش حرضت اسٌ٤ی١

رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َّ
َّ
رش َصا بٔب َ ِی ٕت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ ََّل
رش َخسٔی َح َة بٔب َ ِی ٕت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥ب َ
أَکَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب َ
َػ َد َب ٓ ٔیطٔ َو ََّل َن َؼ َب
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبدمحمنبرشبرضحتاامسلیعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبایبافیفےسوپاھچہکایکر اؽ
اہلل ےن رضحت دخہجی وک تنج ںیم اکی رھگ یک وخربخشی دے ےہ اوہنں ےن رفام ا ہک  ی اہں آپ ےن رضحت دخہجی وک تنج ںیم
اکیوخؽدارومویتںےکےنبوہےئرھگیکوخربخشیدیےہسجرھگںیمہییسکمسقاکوشروہاگافرہنیہوکیئفیلکت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبدمحمنبرشبرضحتالیعمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1778

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥ت٤ز ب ٩س٠امی ٪جزیز ،اب ٩ابی ً٤ز
سٔیا ،٪اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس اب ٩ابی اوفی حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

شع
ییحینبییحی،اوباعمفہیاوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااحسؼنباربامیہ،رمتعمنبامیلسؿرجری،انبایبرمعایفسؿ،ا متلنبایباخدلانب
ایبافیفرضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔

شع
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہیاوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااحسؼنباربامیہ،رمتعمنبامیلسؿرجری،انبایبرمعایفسؿ،ا متلنبایب

اخدلانبایبافیفرضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1779

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ًبسہ ہظا ٦بْ ٩عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
رش َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت بَ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خسٔی َح َة ب ٔ َِ ٨ت ُخ َویِٕ ٔ ٠س بٔب َ ِی ٕت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش دبعہ اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رضحت دخہجی تنب وخدلی وک تنج
ںیماکیرھگیکوخربخشیاطعرفامیئےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشدبعہاشہؾنبرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1780

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س ًًلء ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ُ
ُغ ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٕ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا ٔ ِ

ُغ ُت ًَل َی َخسٔی َح َة َو َِ َ٘ ٟس َص َِ َٜ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ َتزَ َّو َجىٔی ب ٔ َث ًَل ٔ
َک َصا َو َِ َ٘ ٟس أَ ََ ٣ز ُظ َربُّ ُط ًَزَّ َو َج َّ١
ث ٔسَ ْٔ٨ن ٤َ ٔ ٟا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس ٌَُ ٤طُ یَ ِذ ُ ُ
َ٣ا ٔ ِ
اََ ٟ ٪ی ِذبَحُ َّ
اٟظا َة ث ُ َّ ٥یُ ِضس َٔیضا إلٔ َی َخ ًَلئَٔ ٔ ٠ضا
رشصَا بٔب َ ِی ٕت َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
أَ ِ ٪یُ َب ِّ َ

اوبرکبی دمحم العء ،اوبااسہم ،اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یسک تورت رپ اس دقر رکش ںیہن ایک سج
دقرہکںیمےنرضحتدخہجیرپرکشایکافررضحتدخہجیریمیاشدیےسنیتاسؽےلہپفافتاپیکچںیھتہکبجآپیلصاہلل
ہیلع فملس رضحت دخہجی اک ذرک رفام ا رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رپفرداگر ےن مکح رفام اہک
رضحت دخہجی وک تنج ںیم وخدلار ومویتں ےس ےنب وہےئ رھگ یک وخربخشی دے دف افر بج یھب رکبی ذحب رکےت ےھت وت رضحت

دخہجیریضاہللعئھاایکسہلیوںوکوگتشاجیھبرکےتےھت۔،
رافی  :اوبرکبیدمحمالعء،اوبااسہم،اشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1781

راوی  :سہ ١بً ٩ث٤ا ٪حٔؽ بً ٩یاث ہظا ٦بْ ٩عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
ئ
ُغ ُت ًَل َی ن َٔشا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا ٔ ِ
اث ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َذبَحَ َّ
اٟظا َة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل ًَل َی َخسٔی َح َة َوإنِّٔی  ٥َِ ٟأ ُ ِزر َِٔ ٛضا َٗاَِ ٟت َوک َ َ

ئ َخسٔی َح َة َٗاَِ ٟت َٓأَُ َِـب ِ ُتطُ یَ ِو ّ٣ا َٓ ُُِ٘ ٠ت َخسٔی َح َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِر ٔسُ٠وا ب ٔ َضا إلٔ َی أَ ِػسٔ َٗا ٔ
إنِّٔی َٗ ِس ُر ٔزٗ ُِت ُحب ََّضا
لہس نب امثعؿ صفح نب ایعث اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
ازفاجرہطماتںیمےسیسکرپرکشںیہنایک ااےئرضحتدخہجیےکافرںیمےنرضحتدخہجیوکںیہناپ ادیسہاعہشئریضاہلل
اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل بج رکبی ذحب رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ہک اس اک وگتش رضحت دخہجی یک
ویلیہس ںوکجیھبدفدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمےناکیدؿہصغںیمآیئگافرںیمےناہکدخہجیدخہجییہوہریہ
ےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارضحتدخہجیریضاہللعئھاایکتبحمےھجماطعیکیئگےہ۔
رافی  :لہسنبامثعؿصفحنبایعثاشہؾنبرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1782

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ،حرضت ہظا٦

َکیِبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة إلٔ َی ٗٔؼَّ ةٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَبُو ُ َ

َّ
َک اٟزِّ َیا َز َة َب ٌِ َس َصا
اٟظاة ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
زریہ نب رحب ،اوبرکبی اوباعمفہی ،رضحت اشہؾ اس دنس ےک اسھت اوبااسہم یک دحثی یک رطح ایبؿ رکےت ںیہ نکیل اس ںیم
رکبیےکفاہعقکتاکذرکںیہنافراسےکدعبیکز ادیتاکذرکںیہنایک۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبیاوباعمفہی،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1783

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ُغ ُت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا ٔ ِ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َّ
َکظ ٔإٔیَّا َصا َو َ٣ا َرأَیِت َُضا َٗ ُّم
ُغ ُت ًَل َی َخسٔی َح َة ل ٔ َٜث ِ َرة ٔذ ٔ ِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣ن ٔ َشائٔطٔ َ٣ا ٔ ِ

دبع نبدیمح دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفایت ےہہکںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفملس وک ازفاج
رہطماتںیمےسیسکتورت رپاانترکشںیہن ایک ک انہک ںیمےنرضحتدخہجی رپ رکشایکےہویکہکنیبن یلصاہللہیلعفملساؿ اک
رثکتےسذرکرکےتےھتافرںیماؿوکیھبکیھبںیہنداھکی۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1784

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗاَِ ٟت  ٥َِ ٟیَ َتزَ َّو ِد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َخسٔی َح َة َحًَّی َ٣ا َت ِت

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت

دخہجیرپاشدیںیہنیکاہیںکتہکرضحتدخہجیاکااقتنؽوہایگ۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اباؾاوملنینمدیسہدخہجیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1785

راوی  :سویس ب ٩سٌیس ًلی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اس َتأ ِ َذِ َ ٧ت َصا َُ ٟة ب ٔ ُِ ٨ت ُخ َویِٕ ٔ ٠س أ ُ ِخ ُت
َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ِ
ک َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥صَا َُ ٟة ب ٔ ُِ ٨ت ُخ َویِٕ ٔ ٠س
اح َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
اَ ٪خسٔی َح َة ٓ ِ
استٔئ َِذ َ
َار َت َ
َخسٔی َح َة ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ز َٖ ِ

ئ ِّ
اٟظ ِس َْٗ ِ ٔن َص َِ َٜ ٠ت فٔی َّ
َک اہللُ َخْ ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا
َقیِ ٕع َح َِ ٤زا ٔ
اٟسصِز َٔٓأَبِ َسَ ٟ
َِٓٔ ِز ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َ٣ا َت ِذ ُ ُ
َک ُٔ ًَ ٩ِ ٣حوزٕ َٔ ًَ ٩ِ ٣حائ ٔز ٔ ُ َ

 ادینبدیعس یلعنبرہسم،اشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرضحتدخہجییکنہبرضحتاہہلتنبوخدلیےن
ر اؽاہللیکدختمںیمآےنیکااجزتامیگنوتآپ یلصاہللہیلعفملسوکرضحت دخہجیاکااجزتامانگن ادآایگوت آپیلصاہللہیلع
فملساسیکفہجےسوخشوہےئافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاہللہیوتاہہلتنبوخدلیںیہےھجمہیدھکیرکرکشآایگںیم
ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رقشی یک وبڑیھ توروتں ںیم ےس اکی اھبری اگولں فایل تورت وک  اد رکےت ںیہ سج یک
یلڈایلںابرکیںیھتافراکییبملدمتوہیئفہااقتنؽرکںیکچوتاہللاپکےنآپیلصاہللہیلعفملسوکاؿےسرتہبدبؽاطعرفام ا۔
رافی   :ادینبدیعسیلعنبرہسم،اشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1786

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظا ٦ابوربیٍ ح٤از ب ٩زیس ابی ربعی ح٤از ہظا ٦سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠

رس َٗ ٕة
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُرٔیت ُٔک فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟا ٔ ٦ثَ ًَل َث ََ ٟیا َٕ ٢جائَىٔی ب ٔ ٔک ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ک فٔی َ َ
ک َص َذا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س اہللٔ یُ ِٔ ٤ـطٔ
ٕ ًَ َِ ٩و ِجض ٔ ٔک َٓإٔذَا أَِ٧تٔ ه ٔ َی َٓأَُٗو ُ ٢إ ٔ ِ ٪یَ ُ
رحیز ٕٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص ٔذظ ٔا َِ ٣زأَتُ َ
ٔٔ َ ٩ِ ٣
ک َٓأ َ ِٔ ٛظ ُ
فلخنب اشہؾاوبرعیبامحدنبزدیایبریعبامحداشہؾدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اوت
ےھجمنیتراتکتوخابںیمداھکیئیئگاکیرفہتشدیفسرمشیےکڑکٹےںیمےھجتریمےاپسال اافرفہھجمےسےنہکاگلہیآپیلص
اہلل ہیلع فملس یک ویبی ےہ ںیم ےن اس اک رہچہ اھکال وت فہ وت یہ ت یل وت ںیم ےن اہک ارگ اہلل اعتیل یک رطػ ےس ہی وخاب ےہ وت اس رطح
رضفروہاگ۔
رافی  :فلخنباشہؾاوبرعیبامحدنبزدیایبریعبامحداشہؾدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1787

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،اب ٩ازریص ابوَکیب ابواسا٣ہ حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
انب ریمن ،انب ادرسی اوبرکبی اوبااسہم رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن

رکےتںیہ۔
رافی  :انبریمن،انبادرسیاوبرکبیاوبااسہمرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1788

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابی اسا٣ہ ہظا ٦ابوَکیب ٣ح٤س ًًلء ،ابواسا٣ہ ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢و َج ِس ُت فٔی َ ٔ ٛتابٔی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َِلَ ًِ َ ٥ُ ٠إٔذَا ُ٨ِ ٛتٔ ًَىِّی

ک َٗا َ ٢أَ َّ٣ا إٔذَا ُ٨ِ ٛتٔ ًَىِّی َرا ٔؿ َی ّة َٓإٔٔ َّ ٧ک َت ُ٘وَ ْٟٔن ََّل َو َر ِّب
َراؿ َٔی ّة َوإٔذَا ُ٨ِ ٛتٔ ًَل َ َّی ُ َِـ َيی َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َو ٔ ٩ِ ٣أَیِ ََ ٩ت ٌِز ٔ ُٖ ذََ ٔ ٟ
ک
اس ََ ٤
یَٗ ٥اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت أَ َج َِ ١واہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَصِ ُحزُ إ ٔ ََّّل ِ
َُ ٣ح َّٕ ٤س َوإٔذَا ُ٨ِ ٛتٔ ُ َِـ َيی ُِٗ٠تٔ ََّل َو َر ِّب إٔبِ َزاصٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ایبااسہماشہؾاوبرکبیدمحمالعء،اوبااسہماشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےن
ھجمےسرفام اہکںیماجاتنوہںسجفتقہکوت ھجمےسرایضوہیتےہوتوتیتہکےہہکدمحمےکربیکمسقافربجوتہصغوہیتےہوت
یتہکےہاربامیہےکربیک مسقرضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیم ےنرعضایکےب کشاے اہللےکر اؽاہلل
یکمسقںیموترصػآپاکانؾابمرکیہوھچڑیتوہں
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایبااسہماشہؾاوبرکبیدمحمالعء،اوبااسہماشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1789

راوی  :ابْ٤٧ ٩رً ،بسہ حرضت ہظا ٦بْ ٩عوہ

َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
ْع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔإلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َّلَ َو َر ِّب إ ٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َ ٥ِ ٟیَ ِذ ُ ِ
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
انبریمن،دبعہرضحتاشہؾنبرعفہےسرفاتیےہاسدنسےکاسھتاربامیہےکربیکمسقکتاکوقؽذرکےہافراسےکدعباک
ہلمجذرکںیہنایک
رافی  :انبریمن،دبعہرضحتاشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1790

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ب ٩ہظا ٦ابْ ٩عوہ حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َتُ ٌَِ ٠ب
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
بٔا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ت ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َوکَاِ َ ٧ت َتأِت ٔیىٔی َػ َواح ٔ ٔيی ََٓ َّ٩ُٜی َِ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٌِ ٔ٤َ٘ ٨ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ُرسب ُ ُض َّ٩إلٔ َ َّی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َ ِّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٓک َ َ
ییحی نب ییحی ،دبعازعلسی نب دمحم نب اشہؾ انب رعفہ رضحت دصہقی ریض ا ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ر اؽ اہلل ےک اپس
ڑگویںےکاسھتالیھکرکیتںیھتفہرفامیتںیہہکریمےاپسریمیایلیہسںآ ارکیتںیھتوتبجفہر اؽاہللوکدںیتھکیوتاغبئوہ
اجںیتںیھترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکرھپر اؽاہللاینؿوکریمیرطػجیھبد ارکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعازعلسینبدمحمنباشہؾانبرعفہرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1791

راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ ،زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س ب ٩برش حرضت ہظا٦

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ ُُ ٨ِ ٛت أَ ُِ ٌَ ٟب بٔا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ت فٔی بَ ِیتٔطٔ َوصُ َّ٩اُ ٌَ ٠ُّ ٟب
اوبرکبی اوبااسہم ،زریہ نب رحب ،رجری  ،انبریمن ،دمحم نب رشب رضحت اشہؾ اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ ہک رجری یک
رفاتیںیمےہاوہنںےناہکہکںیمآپےکرھگںیمڑگویںےکاسھتالیھکرکیتںیھتافرفیہلیھکےھت۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہم،زریہنبرحب،رجری،انبریمن،دمحمنبرشبرضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1792

راوی  :ابوَکیبً ،بسہ ،ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اض کَاُ ٧وا یَ َت َ َّ
و٪
َح ِو َ ٪ب ٔ َض َسا َیاص َُِ ٥ی ِو ًََ ٦ائٔظَ َة یَب ِ َت ُِ َ
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ک َِ ٣ز َؿا َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اوبرکبی ،دبعہ ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ ہفحت احتفئ ےنجیھب ےک ےیل ریمی ابری اک ااظتنر ایک

رکےتےھت۔افرفہاسےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوخونشدیاچےتہےھت۔
رافی  :اوبرکبی،دبعہ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1793

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ابوبرک ب ٩نرض ًبس ب ٩ح٤یس ًبس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب ٣ح٤س ب٩
ًبساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
رض َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَىٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَ َّ٪
بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ًَائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت أَ ِر َس َ ١أَ ِز َوا ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َاس َتأِذَِ َ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َوص َُو ُِ ٣ـ َلح ٔ ٍْ َ٣عٔی فٔی ٔ٣زِ ِٔط َٓأَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا َٓ َ٘اَِ ٟت َیا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
ک ا ِِ ٌَ ٟس َ ٢فٔی ابِ َٔ ٨ة أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة َوأََ٧ا َساَ ٔ ٛت ْة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ک َي ِشأ َ َِ ٨َ ٟ
ک أَ ِر َس ِ٨َ ٠ىٔی إَِٔ ٟی َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِز َوا َج َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِی ب ُ ََّ ٨ی ُة أََِ ٟشتٔ تُ ٔحبِّْ َن َ٣ا أُح ُّٔب َٓ َ٘اَِ ٟت بَل َی َٗا ََٓ ٢أَحٔيِّی َص ٔذظ ٔ َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َِ ٣ت َٓاك َُٔ ٤ة ح ْٔ َن َسِ ٌَ ٔ٤ت
َّ
َّ
رف َج ٌَ ِت إلٔ َی أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ِت ُض َّ٩ب ٔ َّأ ٟذی َٗاَِ ٟت
ذََ ٔ ٟ
ک َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
َار ٔجعٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َوب ٔ َّأ ٟذی َٗا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٟ ٩َِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ضا َ٣ا َُ ٧زا ٔک أَُِ َِ ٨یتٔ ًَ َّ٨ا َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ٓ ِ

ک ا ِِ ٌَ ٟس َ ٢فٔی ابِ َ٨ةٔ أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة َٓ َ٘اَِ ٟت َٓاك َُٔ ٤ة َواہللٔ ََّل أُک َ ِّ٤ُ ٠طُ ٓ ٔی َضا أَبَ ّسا
ک یَ ُِ ٨ظ ِسَ َ ٧
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ٘ َٓ ٥َ ٠ول ٔی َُ ٟط إ ٔ َّ ٪أَ ِز َوا َج َ
َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓأ َ ِر َس َ ١أَ ِز َوا ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی َّأًٟی
کَاِ َ ٧ت ُت َشا ٔ٣یىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩فٔی ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٔ ٟة ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟأَ َر ا َِ ٣زأَ ّة َٗ ُّم َخْ ِ ّرا فٔی ِّ
یَ ٩ِ ٣ٔ ٩زیِ ََ ٨ب
اٟس ٔ
ْق ُب بٔطٔ
َوأَ ِت َقی ِ َوأَ ِػ َس ََ ٚح ٔسی ّثا َوأَ ِو َػ ََّ ٔ ٟ ١رلح َٔٔ ٥وأَ ًِوَ ََ ٥ػ َس َٗ ّة َوأَ َط َّس ابِت َٔذ ّاَّل ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َضا فٔی ا َِّ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟأ ٟذی َت َؼ َّس ُ ٚبٔطٔ َو َت َ َّ

رس َُ َٔ ٨ِ ٣ضا ا َِِ ٟٔیئَ َة َٗاَِ ٟت َٓا ِس َتأ ِ َذِ َ ٧ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
إلٔ َی اہللٔ َت ٌَال َی َ٣ا ًَ َسا َس ِو َر ّة ٔ ٩ِ ٣ح َّٔسة ٕکَاِ َ ٧ت ٓ َٔیضا ُت ِ ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠ائٔظَ َة فٔی ِٔ ٣زك َٔضا ًَل َی ا َِ ٟحا َٟةٔ َّأًٟی َز َخَِ ٠ت َٓاك َُٔ ٤ة ًََِ ٠ی َضا َوص َُو ب ٔ َضا َٓأَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا

ک ا ِِ ٌَ ٟس َ ٢فٔی ابِ َٔ ٨ة أَب ٔی ُٗ َحا َٓ َة
ک َي ِشأ َ َِ ٨َ ٟ
ک أَ ِر َس ِ٨َ ٠ىٔی إَِٔ ٟی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِز َوا َج َ
َط َٓ ُط َص َِ ١یأ ِ َذ ُ ٪لٔی ٓ َٔیضا َٗاَِ ٟت
َٗاَِ ٟت ث ُ ََّ ٥و َٗ ٌَ ِت بٔی َٓا ِس َت َلاَِ ٟت ًَل َ َّی َوأََ٧ا أَ ِرٗ ُُب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِرٗ ُُب َ ِ
َّ
َّ
ََٓ ٥َِ ٠تب ِ َر ِح َزیِ َُ ٨ب َحًَّی َ َ
َص َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َو َٗ ٌِ ُت ب ٔ َضا  ٥َِ ٟأَ ِنظَ ِب َضا
رک ُظ أَ ِ ٪أََ ِ ٧ت ٔ َ
ْعٓ ُِت أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل یَ ِ َ
َ
َحًَّی أََ ِ ٧ح ِی ُت ًََِ ٠ی َضا َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت َب َّش َ ٥إَٔ َّ ٧ضا ابِ َُ ٨ة أَبٔی بَ ِرکٕ
نسحنبیلعولحایناوبرکبنبرضندبعنبدیمحدبعوقعیبنباربامیہ،نبدعساوباصحلانباہشبدمحمنبدبعارلنمحنباحرثنب
اشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکولگ(احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنع)ہفحتاحتفئےنجیھبےکےئلریمیابری
اکااظتنرایکرکےتےھتافرفہاسےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوخونشدیاچےتہےھت۔یبنیلصاہللہیلعفملسیکزفہجرہطمہدیسہ
اعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعرفامیتںیہ ہکیبن یلصاہللہیلعفملسیکازفاجرہطماتےن ر اؽاہللیکیٹیبرضحتافہمط وکر اؽاہللیک
رطػاجیھبوترضحتافہمطےنآپیلصاہللہیلعفملسےسااجزتامیگناساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفملسریمےاسھتریمی
اچدرںیمےٹپلوہےئےھتوتآپیلصاہللہیلعفملس ےن رضحتافہمطوکااجزتاطع رفامدیرضحتافہمطےنرعضایکاےاہللےک
ر اؽآپیلصاہللہیلعفملسیکازفاجرہطماتےنےھجمآپیکرطػاسےئلاجیھبےہہکآپیلصاہللہیلعفملس رضحتاوبرکب
یکیٹیبےکابرےںیممہےسااصنػرکںیافرںیماخومشیھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحتافہمطےسرفام ااےیٹیبایک
وت اس ےس تبحم ںیہن رکیت سج ےس ںیم تبحم رکات وہں رضحت افہمط ےن رعض ایک ویکں ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت
اؿےستبحمرھکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکسجفتقرضحتافہمطےنر اؽاہللےس ہیابت ینوتفہڑھکی
وہںیئگ افر یبن یلص اہللہیلع فملسیک ازفاج رہطماتیک رطػآںیئ افر اںیہناس ابت یک ربخدی وج اوہنں ےن اہک افر اس ابت یک
یھبوجاؿ ےسآپیلصاہللہیلعفملس ےنرفام اوتفہازفاج رہطماتےنہک  ںیگہک مامہرے یسکاکؾہنآںیئاسےئل ر اؽ اہللیک
رطػ رھپ اجؤ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض رکف ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات رضحت اوبرکب یک یٹیب ےک
ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااصنػ اچیتہ ںیہ رضحت افہمط ےنہک  ںیگ نکیل اہلل یک مسق ںیم وت اس ابرے ںیم یھبک آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےس ابت ںیہن رکفں یگ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہہک رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ےن یبن یک زفہج
رہطمہرضحتزبنیتنبشحجوکآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماجیھبافرر اؽاہللےکزندکیرمہتب ںیمریمےرباربفیہ
ںیھتافرںیمےنوکیئتورترضحتزبنیےس ز ادہددنیارافراہللےسبسےسز ادہڈرےنفایلافربسےسز ادہچسوبےنلفایل
افربسےسز ادہہلصریمحرکےنفایلافرتہبیہدصہقفریخاترکےنفایلتورتںیہندیھکیافرہنیہرضحتزبنیےسڑبھ
رکوتاعضاایتخررکےنفایلافراےنپاؿاامعؽوکمکےنھجمسفایلوکیئ تورتدیھکینکیلاکیزیچںیمہکاؿںیمزیتییھتافراسےس

یھبفہدلجیرھپاجیتںیھترضحتاعہشئرفامیتںیہہکاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسااجزتامیگنوتآپےناںیہناساحؽ
ںیم ااجزت اطع رفامدیہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسھت ایہن یک اچدر ںیم ےٹیل وہےئ ےھت افر
آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس احؽ ںیم ےھت ہک سج احؽ ںیم رضحت افہمط آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آیئ ںیھت رضحت
زبنی ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ےن ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ اس
ےئل اجیھب ےہہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس اوبرکب یک یٹیب ےک ابرے ںیم مہ ےس ااصنػ رکںی ہک رضحت زبنی ہی  ہہ رک ریمی رطػ
وتمہج وہںیئ افر اوہنں ےن ےھجم تہب ھچک اہک افر ںیم ر اؽ اہلل یک اگنوہں وک دھکی ریہ ںیھت ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اس
ابرے ںیم رضحت زبنی وک وجاب دےنی یک ااجزت دےتی ںیہ رضحت زبنی ےک وبےنل اک ہلسلس ایھب متخ ںیہن وہا اھت ہک ںیم ےن
اچہپؿایلہکر اؽاہللریمےوجابدےنیوکاندنسپںیہنںیھجمسےگرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکرھپںیمیھباؿ
رپ وتمہج وہیئ افر وھتڑی یہ دری ںیم اؿ وک پچ رکا د ا رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
رکسماےئافررفام اہیرضحتاوبرکبیکیٹیبےہ۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین اوبرکب نب رضن دبع نب دیمح دبع وقعیب نب اربامیہ ،نب دعس اوباصحل انب اہشب دمحم نب دبعارلنمح نب
احرثنباشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1794

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بٗ ٩ہزار ًبساہلل بً ٩ث٤اً ٪بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص  ،حرضت زہزی

اَ ٪ح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ُٗ ٩ضزَاذَ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط فٔی ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َو َٗ ٌِ ُت ب ٔ َضا  ٥َِ ٟأَ ِنظَ ِب َضا أَ ِ ٪أَث ِ َد ِ٨ت َُضا َََُ ٠ب ّة
دمحم نب دبعاہلل نب زہقار دبعاہلل نب امثعؿ دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن  ،رضحت زرہی ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح
دحثی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم ہک بج رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت زبنی یک رطػ وتمہج وہںیئ وت رھپ فہ ھجم رپ
اغبلہنآںیکس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزہقاردبعاہللنبامثعؿدبعاہللنبابمرک،ویسن،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1795

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابی اسا٣ہ ہظا ٦سیسہ ًائظہ

اَ ٪ر ُسو ُ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢و َج ِس ُت فٔی َ ٔ ٛتابٔی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
است ِٔب َل ّ
ا ٪یَ ِومٔی َٗ َب َـطُ
ائ َ ٔ ٟی ِوًَ ٔ ٦ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٟ ٥َ ٠ی َتٔ ََّ٘ ُس َي ُ٘و ُ ٢أَیِ َ ٩أََ٧ا ا َِ ٟی ِو َ ٦أَیِ َ ٩أََ٧ا ُ َّسا ِ
َحی
َحی َؤ ِ َ ٧
اہللُ بَْ ِ َن َس ِ ٔ
اوبرکبنبایب ہبیش،ایب ااسہم اشہؾدیسہاعہشئ ےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکںیمآج اہکںوہںافر
لک اہکں وہں اگ ہی ایخؽ رکےت ںیہ ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک دؿ یک ابرے ںیم ایھب دری ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
اہنعرفامیتںیہہکرھپبجریمادؿوہاوتاہللےنآپیلصاہللہیلعفملسوکریمےےنیسافرقحےکدرایمؿفافتدےدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایبااسہماشہؾدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1796

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧صَ ،قی ہظاً ٦باز بً ٩بساہلل ب ٩زبْر سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ َٗ ٢ب َ ١أَ ِ ٪یَ ُ٤و َت َوص َُو ُِ ٣شْ ٔ ٨س إلٔ َی َػ ِسرٔ َصا َوأَ ِػ َِ ِت

إَِٔ ٟیطٔ َوص َُو َي ُ٘و َُّ ٢
ِرف لٔی َو ِار َح ِ٤ىٔی َوأَ ِٟحٔ ِ٘ىٔی بٔاَّ ٟزٓ ٔٔیٙ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،رقیاشہؾابعدنبدبعاہللنبزریبدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعربخدیتیںیہہکاوہنںےنر اؽاہلل
ےسانسآپیلصاہللہیلعفملساینپفافتےسلبقاساحؽںیمآراؾرفامرےہےھتہکآپیلصاہللہیلعفملسریمےےنیسےس کی
لل َّ
َخمْ ِئ َ لْخِق ِْئ َ ِ
ه
ُ
َ
ْ
ع
ِ)
اگلےئ وہےئ ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وتہج یک وت آپ رفام رےہ ےھت (ا ّم ا ف ِ ْر ِل َف ْار ی َفأ ی ِيارلّ ِ
اےاہللریمیترفغترفامافرھجمرپرمحرفامافرےھجمرقیفایلعےسالمدے۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،رقیاشہؾابعدنبدبعاہللنبزریبدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1797

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ابوَکیب ابواسا٣ہ ابْ٤٧ ٩ر ،ابواسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسہ ب ٩س٠امی ٪حرضت ہظا ٦رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اوبرکب نبایبہیبشاوبرکبی اوبااسہمانبریمن،اوبااحسؼ نباربامیہ،دبعہ نب امیلسؿ رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیل ہنعےس اس دنس
ےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشاوبرکبیاوبااسہمانبریمن،اوبااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿرضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1798

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ب ٩سٌس ب ٩ابزاہیْ ،٥عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َخة ٔ َٗاَِ ٟت ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس َ ٍُ ٤أَُ َّ ٧ط َ ٩َِ ٟی َُ ٤
وت ٔ َ ٧ي ٌّی َحًَّی یُ َدْ َّ َر بَْ ِ َن ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ
إٔبِ َزاص َٔیِ ُ ٩ِ ًَ ٥
ی ٩أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا٨َّ ٟبٔیِّْ َن
ات ٓ ٔیطٔ َوأَ َخ َذ ِت ُط ب ُ َّح ْة َي ُ٘و َُّ ٍَ ٣َ ٢أ ٟذ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی ََ ٣
َو ِّ
ک َرٓ ٔی ّ٘ا َٗاَِ ٟت َٓوَ َُ ٨ِ ٨تطُ ُخِّْرَ ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ
اٟؼ ِّسيْ٘ٔ َن َو ُّ
اٟظ َض َسا ٔ
ئ َواٟؼَّ أ ٔ ٟحْ َن َو َح ُش َ ٩أُو َٟئ ٔ َ
دمحمنبینثم،انباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،نبدعسنباربامیہ ،رعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمآپیلص

اہلل ہیلعفملس ےس انس رکیت یھت ہک وکیئ یبن اس فتق کت وفت ںیہن وہات بج کتہک اےسداین ںیم رےنہ افر آرخت ںیم اجےن ےک
ابرے ںیم اایتخر ہن دے د ا اجات رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس آپ ےک
تْعَ عَل َ ْئ
ه
نِمان َّت ِب ِّتب فانض ِ ّ ِد ِتفان ُّسھ ََدائِفان َضاا ِلحِب
ب َأ َما َُّ
ِ
رمضفافتںیمانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامرےہےھت( َ َ
َم َّ ِ
ّلل ْم ْ
َ َ ّ َ َ
َ ّ َ
ال َ
َف َ ُ َ
فَل َرفِی ًقاا)ینعیاؿولوگںےکاسھتبجرپاہللےنااعنؾرفام اےہوبینںںیمےسافردصا ںیافردہشاءںیمےسافرکین
َ
َح ُأ ِ َ
ولوگںںیمےسافرہیاسرےرتہبنیرقیفںیہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکرھپںیمایسفتقھجمسیئگہکآپیلص
اہللہیلعفملسوکاایتخردےد اایگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،نبدعسنباربامیہ،رعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1799

راوی  :ابو برک ب ٩ابی طبیہ وٛیًٍ ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابی طٌبہ حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اوبرکبنبایبہیبشفعیک،دیبع اہللنباعمذ،ایبہبعشرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتذموکرہ دحثیابمرہکیک
رطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشفعیک،دیبعاہللنباعمذ،ایبہبعشرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1800

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،اب ٩سٌس ابی جسی ً٘ی ١ب ٩خاٟس اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ْعوہ ب ٩زبْر،
سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ٧يی كی زوجہ ٣لہزہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔفٔی رٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ُ ِ
یح إَّٔ٧طُ ُ ٥َِ ٟي ِ٘ َب ِف ٔ َ ٧ي ٌّی َٗ ُّم َحًَّی یُ َزی َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ث ُ َّ٥
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وص َُو َػ ٔح ْ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٟت ک َ َ
یُ َدَّْرُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ َ ٢ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرأِ ُسطُ ًَل َی َٓد ٔ ٔذی ُُش َٔی ًََِ ٠یطٔ َسا ًَ ّة ث ُ َّ ٥أَٓ َ
َآَ ٚأ َ ِط َد َؽ
اٟش ِ٘ ٕٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ْعٓ ُِت ا َِ ٟحس َ
َص ُظ إلٔ َی َّ
ٔیث
اُ ٠ٟض َّ ٥اَّ ٟزٓ َٔی ٙاِلِ َ ًِل َی َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ُُِٗ ٠ت إٔذّا َّلَ َی ِد َت ُ
َب َ َ
ارَ٧ا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َو َ َ
یح فٔی َٗ ِؤٟطٔ إَّٔ٧طُ  ٥َِ ٟيُ ِ٘ َب ِف ٔ َ ٧ي ٌّی َٗ ُّم َحًَّی َی َزی ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ث ُ َّ ٥یُ َدَّْرُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
ا ٪یُ َح ِّسث ُ َ٨ا بٔطٔ َوص َُو َػ ٔح ْ
َّأ ٟذی ک َ َ
آَخ کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َتک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و َٟطُ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥اَّ ٟزٓ َٔی ٙاِلِ َ ًِل َی
َٓکَاِ َ ٧ت ت ٔ َِ ٠
ک ُٔ

دبعاکلملنببیعشنبثیل،انبدعسایبدجیلیقعنباخدلانباہشبدیعسنبر بیرعفہنبزریب،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیل
اہنع یبن یک زفہج رہطمہ ےن رفام ا ر اؽ اہللاس احؽ ںیمہکآپ یلص اہللہیلع فملس دنترتس ےھت رفامےت ںیہ ہک وکیئ یبن اسفتق
کت اس داین ےس رتصخ ںیہن وہات بج کت ہک اےس تنج ںیم اس اک اقمؾ ہن داھک د ا اجےئ رھپ اایتخر ہن دے د ا اجےئ دیسہ اعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک بج ر اؽ اہلل ےک فاصؽ اک فتق آ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ریمی راؿ رپ اھت
آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ھچک دری یشغ اطری ریہ رھپ اافہق وہا افر آپ ےن اینپ اگنہ تھچ یک رطػ یک رھپ رفام ا اے اہلل ےھجم رقیف
ایلع ےس الم دے دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اس فتق ںیم ےن اہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اایتخر ںیہن
رفامیئےگافرےھجم فہدحثی ادآیئگوجآپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہتحصفدنتریتسیکاحتلںیمایبؿرفامیئیھتہکیسکیبنیک
رفح اس فتق کت ضبق ںیہنیک یئگ بج کت ہک اےس تنج ںیم اس اکاقمؾ ہن داھک د ا اجےئ رھپ اےس اایتخر ہن دے د ا اجےئ دیسہ
لل َّ
ِ
ه
َ
ُ
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن وج ابت رفامیئ اس اک آرخی ہملک ہی اھت ہک آپ ےن رفام ا (ا َّم ا َّرل َ
ال ْلَع)
ِ َْ ا
اےاہللےھجمرقیفایلعےسالمدے۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،انبدعسایبدجیلیقعنباخدلانباہشبدیعسنبر بیرعفہنبزریب،دیسہاعہشئریض
اہللاعتٰیلاہنعیبنیکزفہجرہطمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1801

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس ،ابی نٌیً ٥بس ابونٌیً ٥بساٟواحس ب ٩ای ٩٤اب ٩ابی ٠٣یٜہ ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س سیسہ

ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩أَیِ ََ ٩َ ٤ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ

إٔذَا َ َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َرخ َج َتا َُ ٌَ ٣ط َجٔ٤ی ٌّا َوک َ َ
ْق ًَ ُة ًَل َی ًَائٔظَ َة َو َحٔ َِؼ َة ٓ َ َ
َق ََ بَْ ِ َن ن َٔشائٔطٔ ٓ ََل َار ِت ا ِِ ُ ٟ
َخ َد أ ِ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١س َار ًََ ٍَ ٣ائٔظَ َة یَ َت َح َّس ُث ََ ٌَ ٣ضا َٓ َ٘اَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة أَ ََّل َت ِز َٛبْٔ َن َّ
ا ٪ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َبٌْٔر ٔی َوأَ ِر َُ ٛب
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
یَ ٩
رفَ ٔ ٛب ِت ًَائٔظَ ُة ًَل َی َبٌْٔر ٔ َحٔ َِؼ َة َو َرَ ٔ ٛب ِت َحٔ َِؼ ُة ًَل َی َبٌْٔر ٔ ًَائٔظَ َة َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َبٌْٔ َر ٔک َٓت َ ِ٨وُز ٔ َ َوأُ ِ ٧وزُ َٗاَِ ٟت بَل َی َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َج ًََ ١ٔ ٤ائ ٔظَ َة َو ًََِ ٠یطٔ َحٔ َِؼ ُة ٓ ََش َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َار ََ ٌَ ٣ضا َحًَّی َ٧زَُٟوا َٓا ِٓ َت َ٘ َس ِت ُط ًَائٔظَ ُة َٓ َِ َار ِت َٓ َ٤َّ ٠ا

ک َو ََّل أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪أَُٗو َ٢
ْق ّبا أَ ِو َح َّی ّة َتَِ ٠سُُىٔی َر ُسوَ ُٟ
 ١رٔ ِجََ ٠ضا بَْ ِ َن ِاْلٔذ ٔ ٔ
َ٧زَُٟوا َج ٌََِ ٠ت َت ِح ٌَ ُ
َِخ َو َت ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب َس ِِّ ٠م ًَل َ َّی ًَ ِ َ
َُ ٟط َط ِیئّا
ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،ایبمیعندبعاوبمیعندبعاولادحنبانمیانبایبملتکہ اقمسنبدمحمدیسہاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعریض

اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللبجرشتفیےلاجےتوتآپیلصاہللہیلعفملساینپازفاجرہطماتےکدرایمؿرقہع
ادنازیرکےتاکیرمہبترقہعےھجماعہشئافررضحتہصفحےکانؾت الوتمہدفونںایھٹکآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتت ںیلافر
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج رات وک رفس رکےت ےھت وت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسھت ابںیت رکےت وہےئ ےتلچ ےھت
رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ےنہک  ںیگ ایک آج یک رات وت ریمے افٹن رپ  اار ںیہنوہ
اجیت افر ںیم ریتے افٹن رپ  اار وہ اجؤں وت یھب دےھکی افر ںیم یھب دوھکیں یگ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ویکں ںیہن وت
رضحت اعہشئ رضحت ہصفح ےک افٹن رپ  اار وہ ںیئگ افر رضحت ہصفح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک افٹن رپ  اار ںیہ
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مالؾ ایک رھپ رضحت ہصفح ےک اسھت یہ  اار وہ رک لچ زپے اہیں کت ہک اکی ہگج ارتے دیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنعےن آپیلصاہللہیلعفملسوکہناپ اوتاںیہنریغتآیئرھپبجفہارتںیوتاےنپاپؤںاذرخاھگسںیمامرےن ںیگ
افر ےنہک  ںیگ اے رپفرداگر ھجم رپ وھچب  ا اسپن طلسم رک دے وج ےھجم ڈس ےل فہ ریتے ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ افر ںیم
اںیہنھچکےنہکیکاطتقںیہنریتھک۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،ایب میعن دبع اوبمیعن دبعاولادح نب انمی انب ایب ملتکہ اقمس نب دمحم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1802

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب س٠امی ٪اب ٩بًلً ٢بساہلل بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
ئ ََِ ٔٛـ ٔ ١اٟثَّرٔیسٔ ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
اٟل ٌَأ ٦
ًَ ١ائٔظَ َة ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َ٣إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٓ ٢ـ ُ
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ انب البؽ دبعاہلل نب دبعارلنمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک فضلیت  ماؾ
توروتںرپایسیےہاسیجہکرثدیاھکےنیکفضلیت ماؾاھکونںرپ۔
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ انب البؽ دبعاہلل نب دبعارلنمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1803

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩ححز اسٌ٤ی ١يٌ٨و ٪ب ٩جٌرف ٗتیبہ ًبساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ًبساہلل بً ٩بساٟزح،٩٤
حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَِ ٟی َص فٔی
َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َحسٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک

ییحینبییحی،ہبیتقنبرجحاامسلیعتعیوؿنبرفعجہبیتقدبعازعلسیانبدمحمدبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےن
ّللَّ عَل َ ْت ِة
ّللَّ یَّلَص ا ُ
وُسؽ ا ِ
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ نکیل اؿ دفونں رفاوتیں ںیم َسمِع ْ ُت َر َ

س
َفمَّلَسَےکاافلظںیہنںیہافراامسلیعیکرفاتیںیم َأ َّب ُة َ م ِ َع َأسَنَ َْ
ب َ امکِلٍےکاافلظںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبرجحالیعمستعیوؿنبرفعجہبیتقدبعازعلسیانبدمحمدبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1804

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزحی ٥ب ٩س٠امی ٪يٌلی بً ٩بیس زَکیا ،طٌيی ،ابوس٤٠ہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیَّا َئ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َي ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩ز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
َّ
ْقأ ُ ًََِ ٠ی ٔک َّ
اٟش ًَل ََٗ ٦اَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َو ًََِ ٠یطٔ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َح َّسثَ ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی ََ ١ي ِ َ

َّ
اٟش ًَل َُ ٦و َر ِح َُ ٤ة اہللٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دبع ارلمیحنبامیلسؿیلعینبدیبعزرک ا،یبعش،اوبہملسدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکفہایبؿ
رکیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےندیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفامرضحتربجالیئےھجتمالؾےتہکںیہدیسہاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعےنرفام اںیمےنرعضایکفہیلعاالسلؾفرخمةاہللینعیربجیرپیھبمالیتمافراہللیکرتمحوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿیلعینبدیبعزرک ا،یبعش،اوبہملسدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1805

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥زَکیا ،ابی زئسہ ًا٣ز ابوس٠٤ہ بً ٩بساٟزح ٩٤سیسہ ًائظہ

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَا ّٔ ٣زا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ًَِ ٤ُ ٟلئ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ

بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َح َّسثَ ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا

ااحسؼنباربامیہ،زرک ا،ایبزدئاہاعرماوبسملہنبدبعارلنمحدیسہاعہشئایبؿرکیتںیہہکر اؽاہللےناؿےسذموکرہدحوثیںیک

رطحرفام ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،زرک ا،ایبزدئہاعرماوبسملہنبدبعارلنمحدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1806

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسبان ب٣ ٩ح٤س ،حرضت زَکیا

َکیَّا َئ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ز َ ٔ
ااحسؼنباربامیہ،اابسطنبدمحم،رضحتزرک اےساسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اابسطنبدمحم،رضحتزرک ا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعدصہقیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1807

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
١
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائ ُٔع صَ َذا ٔجبِرٔی ُ

اٟش ًَل ََٗ ٦اَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َو ًََِ ٠یطٔ َّ
ْقأ ُ ًََِ ٠ی ٔک َّ
اٟش ًَل َُ ٦و َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َٗاَِ ٟت َوص َُو یَ َزی َ٣ا ََّل أَ َری
َي ِ َ

دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفملسیک
زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اے اعہشئ رضحت ربجالیئ ںیہ ےھجت مالؾ ےتہک ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیتںیہںیمےناہکفہیلعاالسلؾفرخمةاہللرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسفہدےتھکیںیہہکوج
ںیمںیہندیتھکی۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحثیاؾزرعےکذرکےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دحثیاؾزرعےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1808

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ہظا ٦بْ ٩عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
ًیسی اب ٩ححز ٰ
راوی ً :لی ب ٩ححز سٌس اح٤س ب ٩حباب ٰ

اٟش ٌِس ُّٔی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج َ٨ا ٕب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِٔ ً ٩یسی َو َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا

رش َة ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َت ٌَا َص ِس َ٪
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َجََ ٠ص إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
ْع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ُ ٩
صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ْع ََّل َس ِض ْ١
ض َج َب َٕ ١و ِ ٕ
َو َت ٌَا َٗ ِس َ ٪أَ ََِّ ٪ل َیِٜت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٤أَ ِخ َبارٔ أَ ِز َوا ٔجضَٔ َّ٩ط ِیئّا َٗاَِ ٟت اِلِ ُول َی َز ِوظٔی َِ ٟح َُ ٥ج ََٕٓ ُ ١ٕ ٤ث ًَل َی َرأ ِ ٔ
َْٓ ُ ِر َت َقی َو ََّل َسْ ْٔ٤ن َٓیُ َِ ٨ت َ٘ ََٗ ١اَِ ٟت َّ
َِک ًُ َح َز ُظ َوب ُ َح َز ُظ َٗاَِ ٟت
اٟثاَ ٔ ٧ی ُة َز ِوظٔی ََّل أَبُثُّ َخب َ َر ُظ إنِّٔی أَ َخ ُ
َِک ُظ أَذ ُ ِ
اٖ أَ ََِّ ٪ل أَذ ََر ُظ إ ٔ ِ ٪أَذ ُ ِ
َّ
َق َو ََّل ََ ٣دا َٓ َة َو ََّل
اٟثاَ ٔ ٟث ُة َز ِوظٔی ا ٌَِ ٟظَ َّ ُٙ ٨إ ٔ ِ ٪أَٔ ِ ٧ل ِ ٙأُك َ ََّ ِٙ ٠وإ ٔ ِ ٪أَ ِسِ ُٜت أ ُ ًَ ََّٗ ِٙ ٠اَِ ٟت اٟزَّابٔ ٌَ ُة َز ِوظٔی کََِ ٠ی ٔ ١ت َٔضا ََ ٣ة ََّل َ َّ
رح َو ََّل ُ َّ
َخ َد أَس َٔس َو ََّل َي ِشأ َ ُ٤َّ ًَ ٢ا ًَض ٔ َس َٗاَِ ٟت َّ
اٟشاز ٔ َس ُة َز ِوظٔی إ ٔ ِ ٪أَک َ ََّ ٟ ١
َٕ َوإ ٔ ِ٪
َسآ ََ ٣ة َٗاَِ ٟت ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ُة َز ِوظٔی إ ٔ َِ ٪ز َخ ََٓ ١ض ٔ َس َوإ ٔ َِ َ ٪
ٕ َ ٔ ٟی ٌِ ٥ََ ٠ا َِ ٟب َّث َٗاَِ ٟت َّ
ٕ َو ََّل یُؤ ٟخُ ا ِل ََّ ٜ
اؿ َل َح ٍَ ا َِ ٟت َّ
رش َب ا ِط َت َّ
اٟشابٔ ٌَ ُة َز ِوظٔی ُ ََیایَا ُئ أَ ِو ًَ َیایَا ُئ ك َ َبا َٗا ُئ ک ُ ُّ١
ٕ َوإ ٔ ِِ ٪
َٔ
لِک َٔ ٟک َٗاَِ ٟت َّ
ئ َُ ٟط َزائْ َطح ٔ
اٟثا ُٔ ٨َ ٣ة َز ِوظٔی اٟزِّی ُح رٔی ُح َز ِرَ٧بٕ َوا ُِّ ٤َ ٟص َُّ ٣ص أَ ِرَ٧بٕ َٗاَِ ٟت اَّ ٟتاس ٌَٔ ُة
َزا ٕ
َّک أَ ِو ٓ ََّٔ ٠ک أَ ِو َج ًَّ ُ ٍَ ٤

ک
َز ِوظٔی َرٓ ٔی ٍُ ا ِ٤َٔ ٌٟاز ٔ كَؤی ُ
 ١اَ ٨ِّ ٟحاز ٔ ًَؤی ُ ٥اَّ ٟز َ٣از ٔ َ ٔ
ارشةُ َز ِوظٔی َ٣اْ ٔ ٟک َو َ٣ا َ٣اْ ٔ ٟ
َق ُ
یب ا ِٟب َ ِیتٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟازٔی َٗاَِ ٟت ا َِ ٔ ٌَ ٟ
ک َٗاَِ ٟت
ک َُ ٟط إٔب ٔ َْٛ ١ثْٔ َر ُ
ات ا َِ ٤َ ٟبارٔ ٔک ََٗ ٔ ٠یًل ُت ا َِ ٤َ ٟشارٔ ٔح إٔذَا َسَ ٩َ ٌِ ٔ٤ػ ِو َت ا ِٔ٤ٟز ِ َصز ٔأَ ِي َ٘ َّ٩أَُ َّ ٧ض َّ٩صَ َواُ ٔ ٟ
َ٣اْ ٔ ٟک َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اض ُٔ ٩ِ ٣حل ٔ ٕٓی أُذُن َ َّی َو ََْ َ ٣ل َٔ ٩ِ ٣ط ِح ُٕ ًَ ٥ـ َس َّی َوبَ َّح َحىٔی ٓ ََب َح َح ِت إلٔ َ َّی َن ِٔ ٔسی
رش َة َز ِوظٔی أَبُو َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا أَبُو َز ِر َٕ أََ َ ٧
ا َِ ٟحاز ٔ َی َة ًَ ِ َ
َو َج َسنٔی فٔی أَصِ ِٔ ٨َ ُُ ١ی َٕ ٤ة بٔ ٔظ َٕٓ َٓ ٙح ٌَ َ٠ىٔی فٔی أَصِ َٔ ١ػضٔی َٕ ١وأَك ٕٔیم َو َزائ ٕٔص َو َُ ٨ِ ٌٔ َٓ ٕٙٓ ٨َ ٣س ُظ أَُٗو ًََُ ٓ ٢ل أ ُ َٗ َّبحُ َوأَ ِر ُٗ ُس َٓأ َ َت َؼ َّب ُح
رش ُب َٓأ َ َت َ٘ َُّ ٨ح أ ُ ُّ ٦أَبٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا أ ُ ُّ ٦أَبٔی َز ِر َٕ ًُُٜو َُ ٣ضا َر َز ْاح َوبَ ِیت َُضا ٓ ََش ْاح ابِ ُ ٩أَبٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا ابِ ُ ٩أَبٔی َز ِر َٕ َِ ٣ـ َح ٌُ ُط ََ ٤َ ٛشِّ١
َوأَ ِ َ
یضا َوكَ ِو َُ أ ُ َِّ ٣ضا َو ُٔ ٠ِ ٣ئ َ ٔ ٛشائ َٔضا َوُ َِی ُى َج َارت َٔضا
رفة ٔ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی َز ِر َٕ ك َ ِو َُ أَب ٔ َ
َط ِل َب ٕة َوي ُِظب ٔ ٌُ ُط ذ ٔ َرا َُ ا َِ ٟح ِ َ
َجارٔ َی ُة أَبٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا َجارٔ َی ُة أَبٔی َز ِر َٕ َّلَ َتبُثُّ َحسٔی َث َ٨ا َت ِبثٔی ّثا َو ََّل تُ َُ ِّ٘ ٨ث َٔ ْ٣ر َت َ٨ا َت ِٔ٘٨ی ّثا َو ََّل َت َِْ ٤لُ بَ ِیت َ َ٨ا َت ٌِ ٔظ ّ
َخ َد
یظا َٗاَِ ٟت َ َ
َص َصا بٔزُ َّ٣اَ َ ٧تْ ِ ٔن ٓ ََل ََّ٘ ٠ىٔی
اب تُ َِ ٤د ُف ََٓ٠ق ٔ َی ا َِ ٣زأَ ّة ََ ٌَ ٣ضا َوََ ٟسا ََٔ ٟ ٪ضا کَا ِِ َٔ ٟض َسیِ َٔ ٩یَ ٌَِ ٠با َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِحتٔ َخ ِ ٔ
أَبُو َز ِر َٕ َواِلِ َ ِوك َ ُ

رش ًّیا َوأَ َخ َذ َخ ِّل ًّیا َوأَ َر َاح ًَل َ َّی َن ٌَ ّ٤ا ثَز ٔ ًّیا َوأَ ًِ َلانٔی ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١رائ ٔ َح ٕة َز ِو ّجا َٗا َ ٢کُلٔی
َوَ َٜ َ ٧ح َضا َٓ َِ َٜ ٨ح ُت َب ٌِ َس ُظ َر ُج ًّل َ ٔ
رس ًّیا َرَ ٔ ٛب َ ٔ

أَُ َّ٦ز ِر َٕ َو ْٔ٣ر ٔی أَصَِٔ ٠ک ََِٓ ٠و َج َُ ٌِ ٤ت ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ أَ ًِ َلانٔی َ٣ا بَ َ َّ ٠أَ ِػ َِ َز آَ ٔ ٧ی ٔة أَبٔی َز ِر َٕ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ُٛ ٥َ ٠ت َٔ ٟک َٛأبَٔی َز ِر َٕ ِٔل ُ َِّ ٦ز ِر َٕ
یلعنبرجحدعسادمحنب ةحبٰیسیعانبرجحٰیسیع نبویسن ،اشہؾنبرعفہدیسہاعہشئ ریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہ ہکایگرہتورںیت
آسپ ںیم ہی اعمدہہ رک ےک ںیھٹیب ہک اےنپ اےنپ اخفدنفں اک وپرا وپرا حیحص حیحص احؽ ایبؿ رکںی وکیئ ابت ہن اپھچںیئ اؿ ںیم ےس یلہپ
تورتےناہکہکریمااخفدناناکرہےلتپدےلبافٹنیکرطحےہافروگتشیھبتخسدوشارزگاراہپڑیکوچیٹہپراھکوہاوہہکہناہپڑ
اک راہتسآاسؿوہہکسجیکفہجےساسرپھڑانھنکمموہافرہنیہفہوگتشااسیوہہکڑبیرتقااھٹرکاےسااترےنیکوکششیک
اجےئ۔دفرسیتورتےناہکںیماےنپاخفدنیکایکربخایبؿرکفںےھجمہیڈرےہہکارگںیماسےکبیعذرکرکانرشفعرکدفں وت
یسکبیعاکذرکہن وھچڑفںافرارگذرکرکفںوتاسےکاظرہیافرابینطاسرےبیعذرکرکڈاولں۔رسیتیتورتےنہکیگلہکریما
اخفدن مل ڈگنیھ ارگ ںیم یسک ابت ںیم وبؽ زپفں وت ےھجم الطؼ وہ اجےئ افر ارگ اخومش روہں وت یکٹل روہں۔ وچیھت تورت ےن اہک
ریمااخفدناہتہمیکراتیکرطحےہہنرگؾ ہنرسدہناسےسیسکمسقاکڈرافرر ج۔اپوچنںیتورتےناہکریمااخفدنبجرھگںیم
دالخ وہات ےہ وت فہ اتیچ نب اجات ےہ افر بج ابرہ اتلکن ےہ وت ریش نب اجات ےہ افر رھگ ںیم وج ھچک وہات ےہ افر اس ابرے ںیم وپھچ ھچگ
ںیہنرکات ۔یٹھچتورتےناہکریمااخفدنارگاھکات ےہوتبسزہپرکاجاتےہافرارگاتیپےہوتبسھڑاھاجاتےہافربج اتٹیےہ
وت االیک یہ ڑپکے ںیم ٹیل اجات ےہ ریمی رطػ اہھت ںیہن ڑباھات اتہک ریمی رپادنگی اک ملع وہ۔ اسوتںی تورت ےن اہک ریما اخفدن
رتسبمہیےساعزجانرمدافراسدقرےبفوقػےہہکفہابتیھبںیہنرکاتکسداینیکرہامیبریاسںیمےہافرتخسزماجااسیہکریما
رسوھپڑدے اریمامسجزیمخرکدے ادفونںرکڈاےل۔آوھٹںیتورتےنہکیگلہکریمااخفدنوخوبشںیمزرفعاؿیکرطحاتکہمےہ
افروھچےنںیمرخوگشیک رطحرنؾےہ۔ونںیتورتےن اہکریمااخفدندنلباشؿ فاالدرازدقفاالڑبا یہامہمؿونازاس اکرھگسلجم
افر داراوشملر ےک رقبیےہ۔د اںی تورت ےنہک یگلہک ریما اخفدن امکل ےہ افر ںیم امکلیک ایک اشؿایبؿرکفں ہک اس ےک افٹن
اسدقرز ادہںیہوجاکمؿےکرقبیاھٹبےئاجےتںیہرچااگہںیممکیہرچےتںیہفہافٹنابےجیکآفازےتنسںیہوتھجمساجےتںیہ
ہک الہتک اک فتق رقبی آ ایگ ےہ۔ ایگروہںی تورت ےنہک یگل ہک ریما اخفدن اوبزرع ےہ ںیم اوبزرع یک ایک اشؿ ایبؿ رکفں ہک
زویرفںےساسےنریمےاکؿاکھجدےئافررچیبےسریمےابزفرھبدےیئافرےھجمااسیوخشراتھکےہہکوخددنسپیںیمںیماےنپ
آپ وک وھبےنل یگل ےھجماس ےن اکی ا ےس رغبیرھگاےن ںیم اپ ا اھتہک وج ڑبی کشمےس رکبویں رپ زگر افاقت رکےت ےھت افر رھپ
ےھجماےنپوخاحشؽرھگاےن ںیمےلآ اہکاہجںوھگڑےافٹنیتیھکابڑیےکک ل افراسکؿوموجدےھتافر فہےھجم یسکابترپ ںیہن

ڈااتٹن اھت ںیم دؿ ھڑوہکت  ایت ریتہ افر وکیئ ےھجم د ا ںیہن اتکس اھت افر اھکےن ےنیپ ںیماس دقر رفایخ ہک ںیم وخب ریس وہ رک وھچڑ
دیتیاوبزرعیکامںالھباسیکایکرعتفیرکےاسےکڑبےڑبےربنترہفتقرھبےےکرھبےرےتہںیہاسرھگڑبااشکدہ
ےہافراوبزرعاکاٹیبالھباسےکایک ےنہکہکفہیھبکااسیدالب التپرھچریےمسجفاالہکاس ےکاسےناکہصحرنؾانزکاشک اولتار
یکرطحابرکیرکبیےکےچبیکاکیدتسےساساکٹیپرھبےنےکےئلاکیفاوبزرعیکیٹیبہکاسیکایکےنہکہکفہاینپامںیک
اتدعبارابپیکرفامربندارومیٹاتزی انکیکنلج یھتاوبزرعیکابدنیاکیھبایکنامؽایبؿرکفںہکرھگیکابت فہ یھبکابرہاجرک
ںیہنیتہکیھتاھکےنیکزیچںیمریغبااجزتےکرخچںیہنرکیتیھتافررھگںیموکڑارکٹکعمجںیہنوہےندیتییھتہکلبرھگاصػ
رھتساریتھکیھتاکیدؿحبصہکبجدفدھےکربنتولباےئاج رےہےھتاوبزرعرھگےسےلکنراےتسںیماکیتورتزپیوہیئیلمسج
یک رمےکےچیےتیچیکرطح دفےچبدفاانرفںےسلیھک رےہےھتسپفہتورتاےس ھچکایسیدنسپآیئگہکاسےن ےھجمالطؼدے
دیافراستورتےساکنحرکایلرھپںیمےنیھباکیرشفیرسدارےساکنحرکایلوجہکوسہشارےہافرہپساسالرےہاسےنےھجم
تہبیسوتمعنںےسونزاافررہمسقےکاجونرفںاکاکیاکی وجڑااسےنےھجمد اافرہییھباسےناہکہکاےاؾزرعوخدیھب اھک
افراےنپےکیمںیمیھبوجھچکاچےہجیھبدےنکیلابتہیےہہکارگںیماسیکاسریاطعؤںوکااھٹک رکولںوترھپیھبفہاوبزرعیک
وھچیٹ ےس وھچیٹ اطع ےک ربارب ںیہن وہ یتکس دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفام ا ںیم یھب ریتے
ےئلایسرطحےسوہںدسغرحہکاوبزرعاؾزرعےکےئلےہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسادمحنبةحبٰیسیعانبرجحٰیسیعنبویسن،اشہؾنبرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دحثیاؾزرعےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1809

٣وسی ب ٩اسٌ٤ی ١سٌیس ب ٩س٤٠ہ ہظا ٦بْ ٩عوہ
راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ٰ

ْع َو َة ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا ََ ًَ ٢یایَا ُئ ك َ َبا َٗا ُئ َوَ ٥َِ ٟي ُظ َّ
ْق
ک َو َٗا ََ ٔ ٠َٗ ٢یًل ُت ا َِ ٤َ ٟشارٔ ٔح َو َٗا ََ ٢و ٔػ ِ ُ
رف رٔ َزائ َٔضا َو َخِْرُ ن ٔ َشائ َٔضا َو ًَ ِ ُ
َج َارت َٔضا َو َٗا ََ ٢و ََّل َت ُِ ُ٘ ٨ث َٔ ْ٣ر َت َ٨ا َت ِٔ٘٨ی ّثا َو َٗا ََ ٢وأَ ًِ َلانٔی ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١ذَاب ٔ َح ٕة َز ِو ّجا
نسحنب یلعولحاینومٰیسنباامسلیعدیعسنبہملساشہؾنبرعفہےسایسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہنکیلاسفتقںیم
لومعیلوظفلںاکردفدبؽےہ۔

رافی  :نسحنبیلعولحاینومٰیسنبالیعمسدیعسنبہملساشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1810

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ٗتیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،ب ٩سٌس اب ٩یو٧ص ٟیثً ،بساہلل بً ٩یبساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ
َقشی تیِم ٣شور ب٣ ٩رخ٣ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ
َّ
رخ ََ ٣ة َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ِم أَ َّ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ا َِ ُ ٟ
ْقش ُّٔی اٟت ِی ٔ ُّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪بَىٔی صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ا ِس َتأِذَُ٧ونٔی أَ ِ ٪یُ ُِ ٜٔ ٨حوا ابِ ََ ٨ت ُض ًَِ ٥ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ٓ ًََل
آ َذ ُُ َٟ ٪ض ِ ٥ث ُ َََّّ ٥ل آ َذ ُُ َٟ ٪ض ِ ٥ث ُ َََّّ ٥ل آ َذ ُُ َٟ ٪ض ِ ٥إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یُ ٔح َّب ابِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِ ٪یُ َل ِّ َٙ ٠ابِ ًَٔ٨ی َویَ ِٜٔ٨حَ ابِ ََ ٨ت ُض َِٓ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا ابِ ًَٔ٨ی َب ِـ ٌَ ْة ٔ٣ىِّی
َیزٔیبُىٔی َ٣ا َرابَ َضا َویُ ِؤذٔیىٔی َ٣ا آذَا َصا
ادمحنبدبعاہللنبویسنہبیتقنبدیعس،ثیل،نبدعسانبویسنثیل،دبعاہللنبعبتداہللنبایبملتکہرقیشیمیتوسمرنبرخمہمایبؿ
رکےتںیہہکاوہنںےنر اؽاہلل وکربنمرپرفامےتوہےئانسہکاشہؾنبریغمہےنھجمےساینپیٹیبےکاکنحرضحتیلعریضاہلل
اعتٰیلہنعنبایباطبلیکااجزتامیگنوتںیماؿوکااجزتںیہندفںاگرھپںیماؿوکااجزتںیہندفںاگرگمہیہکاوباطبلےکےٹیب
یلع ریمی یٹیب وک الطؼ دانی دنسپ رکںی افر اؿ یک یٹیب ےس اکنح رکںی ویکہکن ریمی یٹیب ریما اکی ڑکٹا ےہ ےھجم کش ںیم ڈااتل ےہ وج ہک
اےسکشںیمڈااتلےہفیلکتدیتیےہےھجمفہزیچہکوجاےسفیلکتدیتیےہ۔
رافی  :ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،نب دعس انب ویسن ثیل ،دبعاہلل نب عبتداہلل نب ایب ملتکہ رقیش یمیت وسمر نب
رخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1811

راوی  :ابو٤ٌ٣ز ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ہذلی سٔیا٤ً ،٪زو اب ٩ابی ٠٣یٜہ حرضت ٣شورہ ب٣ ٩رخ٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رخ ََ ٣ة َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َٓاك َُٔ ٤ة َب ِـ ٌَ ْة ٔ٣ىِّی یُ ِؤذٔیىٔی َ٣ا آذَا َصا
اوبرمعم،اامسلیعنباربامیہ،ذہیلایفسؿ،رمعفانبایبملتکہرضحتوسمرہریضاہللاعتٰیلہنعنبرخمہمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکر اؽاہللےناراشدرفام اافہمطریماڑکٹاےہےھجمفیلکتدیتیےہفہزیچہکوجاےسفیلکتدیتیےہ۔
رافی  :اوبرمعم،اامسلیعنباربامیہ،ذہیلایفسؿ،رمعفانبایبملتکہرضحتوسمرہنبرخمہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1812

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ابی وٟیس بٛ ٩ثْر٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩ح٠ح٠ہ زولی ،اب ٩طہابً ،لی ب ٩حشْن

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔٛ ٩ثْٔر ٕ َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب ٕ ١أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ

یس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة ََ ِ٘ ٣ت َ١
اٟس َؤل ٔ ُّی أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَ ُط أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩ا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ض ِ ٥ح ْٔ َن َٗ ٔس ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س یَز ٔ َ
ُّ
رخ ََ ٣ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َص ِ ََٟٝ ١إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة َتأ ِ ُ٣زُنٔی ب ٔ َضا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط ََّل
ا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ََ ٔ ٟ٘ی ُط ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر بِ َُ ِ ٣َ ٩

اٖ أَ َِ ٪ي َِِ ٔ ٠ب َٝا ِِ َ٘ ٟو َُِ ٠ًَ ٦یطٔ َوایِ ُ ٥اہللٔ َٟئ ٔ ِ٩
ٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی أَ َخ ُ
َٗا َُ َٟ ٢ط َص ِ ١أََ ِ ٧ت ُٔ ٌِ ٣ل َّی َس ِی َ
أَ ًِ َل ِیتَٔ٨یطٔ َّلَ یُ ِد َُ ٠ؽ إَِٔ ٟیطٔ أَبَ ّسا َحًَّی َت ِبَ َّ ُ٠ن ِٔ ٔسی إ ٔ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َخ َل َب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َج ِض ًَٕ ١ل َى َٓاك ََٔ ٤ة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
اض فٔی ذًََ َٟٝٔل َى ٔ٨ِ ٣بَرٔظ ٔ َص َذا َوأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُِ ٣ح َتَ٘ َٓ ٥ْ ٔ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ٔ٣ىِّی َوإنِّٔی
اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ
ََک ٔػ ِض ّزا َٟطُ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَ ِب ٔس َط ِٕ ٤ص َٓأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ فٔی َُ ٣ؼا َص َزتٔطٔ إٔیَّا ُظ َٓأ َ ِح َش ََٗ ٩ا َ٢
أَ َت َد َّو ُٖ أَ ُِ ٪ت ِٔت َ َن فٔی زٔیَ ٔ ٨ضا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥ذ َ َ

رحا ّ٣ا َو َلَ ٩ِٔ ٜواہللٔ َّلَ َت ِح َت ٍُ ٔ٤ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّى
َح َّسثَىٔی ٓ ََؼ َس َٗىٔی َو َو ًَ َسنٔی َٓأ َ ِوف َى لٔی َوإنِّٔی َِ ٟش ُت أ ُ َ ِّ
رح َُ ٦ح ًَل َّّل َو ََّل أُح َُّٔ َ ١
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ ُِ ٨ت ًَ ُس ِّو اہللٔ َ٣کَاّ٧ا َواح ّٔسا أَبَ ّسا

ادمحنب لبنح،وقعیب نباربامیہ،ایبفدیل نبریثک ،دمحم نب رمعف نبحلحلہ دفیل،انب اہشب ،یلع نب نیسح ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ سج

فتقرضحتنیسحیکاہشدتےکدعبدمہنیونمرہںیمسیدینباعمفہیےکاپسآےئوتاؿےسرضحتوسمرنبرخمہمےنالماقت
یک افر اس ےس ےنہک ےگل ارگ آپ وک ھجم ےس وکیئ رضفرت وہ وت آپ ےھجم مکح رکںی اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ںیہن،
رضحت وسمر نب رخمہم ےن اس ےس اہک ہک ایک آپ ےھجم ر اؽ اہلل یک ولتار انعتی رک دںی ےگ ویکہکن ےھجم ڈر ےہ ہک ںیہک ولگ
زربدتسآپےسنیھچہنںیلاہللیکمسقارگآپفہولتارےھجمانعتیرکدںیےگوتبجکتریمیاجؿںیماجؿےہاسولتاروک
ھجمےسوکیئںیہنےلےکساگ۔رضحتیلعنبایباطبلےنرضحتافہمطےکوہےتوہےئاوبلہجیکیٹیبوکاکنحاکاغیپؾاجیھبوتںیم
ےن ر اؽ اہلل ےس ربنم رپ ہبطخ دےتی وہےئ انس افر ںیم اؿ دونں وجاؿ وہ  اک اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا افہمط (ریمے
مسج)اک اکیڑکٹاےہافر ھجمڈرےہہک ںیہکاؿےکدنی ںیموکیئ ہنتفہنڈاؽد ا اجےئ رافیےتہکںیہہکرھپآپ یلصاہللہیلعفملس
نس
ےن اےنپ اکی داامد وج ہک دبع ا مس یک افالد ںیم ےس اھت اس ےس ذرک رفام ا افر اؿ یک داامدی یک وخب رعتفی ایبؿ یک افر آپ یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اوہنں ےن ھجم ےس وج ابتایبؿ یک یچسایبؿ یک افر اوہنں ےن ھجم ےس وجفدعہ ایک وت اےس وپرا ایک افر ںیم یسک
الحؽزیچوکرحاؾںیہنرکاتافرہنیہیسکرحاؾوکالحؽرکاتوہںنکیلاہللیکمسقاہللےکر اؽیکیٹیبافراہللےکدنمشیکیٹیباکی
یہہگجیھبکیھبایھٹکںیہنوہںیتکس۔
رافی  :ادمحنبلبنح،وقعیبنباربامیہ،ایبفدیلنبریثک،دمحمنبرمعفنبحلحلہدفیل،انباہشب،یلعنبنیسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1813

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزیً ،لی ب ٩حشْن حرضت ٣شور ب٣ ٩رخ٣ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن أَ َّ٪

رخ ََ ٣ة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َخ َل َب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َج ِض َٕ ١وً ٔ َِ ٨س ُظ َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩

ک ََّل َت ِِ َـ ُب
و ٪أََ َّ ٧
ک َٓاك َُٔ ٤ة أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َُ ٟط إ ٔ َِّ َٗ ٪و ََ ٣
َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َسِ ٌَ ٔ٤ت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک یَ َت َح َّسث ُ َ
ٟٔب َ َ٨ات َٔک َو َص َذا ًَل ٔ ٌّی َ٧اّ ٔ ٛحا ابِ ََ ٨ة أَبٔی َج ِض َٕٗ ١ا َ ٢ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شُ ٌِ ٔ٤تطُ ح ْٔ َن َتظَ ض ََّس ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َک ُظ أَ ِ٪
أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإٔنِّی أَِ َٜ ِ ٧ح ُت أَبَا ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ بِ َ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٓ َح َّسثَىٔی ٓ ََؼ َس َٗىٔی َوإ ٔ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ح َّٕ ٤س ُِ ٣ـ َِ ْة ٔ٣ىِّی َوإٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِ َ
َي ِٔتُٔ٨وصَا َوإَٔ َّ ٧ضا َواہللٔ ََّل َت ِح َت ٍُ ٔ٤ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َوب ٔ ُِ ٨ت ًَ ُس ِّو اہللٔ ً ٔ َِ ٨س َر ُج َٕ ١واح ٔ ٕس أَبَ ّسا َٗا ََٓ ٢ت َ َر َک ًَل ٔ ٌّی ا ِٟد ٔ ِل َب َة

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،یلع نب نیسح رضحت وسمر نب رخمہم ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت یلع نب ایب
اطبلےناوبلہجیکیٹیبوکاکنحاکاغیپؾاجیھباحالہکنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسر اؽاہللیکیٹیبرضحتافہمطںیھت وت
بجرضحتافہمط ےنہی ابت ینوت فہیبن یلصاہللہیلع فملسیکدختمںیمآںیئ افر رعضرکےن ںیگ ہکآپ یلصاہللہیلعفملس
یک وقؾ ےک ولگ ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ویٹیبں ےک ےئل ےصغ ںیم ںیہن آےت افر یلع ںیہ وج ہک اوبلہج یک یٹیب ےس اکنح
رکےنفاےلںیہ۔وسمر ےتہک ںیہہکرھپ یبنیلصاہللہیلع فملسڑھکے وہےئ وتںیم ےنآپ یلصاہللہیلعفملسےسانس سجفتقہک
آپیلصاہللہیلعفملسےن دہشتزپاھرھپآپےنرفام ااامدعبںیمےناوبااعلصنبرعیبےساینپیٹیبزبنیاکاکنحرکد ااسےن وج
ابتھجمےسایبؿیکچسایبؿیکافررضحتافہمطدمحمیکیٹیبریمےرگجاکڑکٹاےہافرںیماسابتوکاندنسپاتھجمسوہںہکولگاس
ےکدنیرپوکیئآتفالںیئ اہللیکمسقاہللےکر اؽیکیٹیبافراہللیکدنمشیکیٹیبیھبکاکیآدیمےکاپس ایھٹکہنوہںیگرافی
ےتہکںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنوتاکنحاکاغیپؾوھچڑد ا۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،یلعنبنیسحرضحتوسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1814

راوی  :ابو ٩ٌ٣رٗاشی وہب اب ٩جزیز ،نٌ٤ا ٪اب ٩راطس ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩را ٔط ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َوص ِْب َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبنعمراقیشفبہانبرجری،امعنؿانبرادش،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتی

لقنرکےتںیہ۔
رافی  :اوبنعمراقیشفبہانبرجری،امعنؿانبرادش،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1815

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ٥ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ور بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ُ ٩
َو َّ
ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َح َّسث َ ُط أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َح َّسثَ ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َِّ ُ ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًَا َٓاك ََٔ ٤ة ابِ ََ ٨ت ُط ٓ ََش َّار َصا ٓ ََبِ َٜت ث ُ ََّ ٥س َّار َصا ٓ ََـ ٔحِ َٜت َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟٔٔاك ََٔ ٤ة َ٣ا َص َذا
َّأ ٟذی َس َّار ٔک بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َِ ٜیتٔ ث ُ ََّ ٥س َّار ٔک ٓ ََـ ٔحِٜتٔ َٗاَِ ٟت َس َّارن ٔی َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ب ٔ َِ ٤وتٔطٔ ٓ ََب َِ ٜی ُت ث ُ َّ٥
َس َّارنٔی َٓأ َ ِخب َ َرنٔی أَنِّی أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢یت ِ َب ٌُطُ ٔ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ ٓ ََـ ٔحُ ِٜت

وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ ،انب دعس رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک ر اؽ اہلل ےن اینپ یٹیب رضحت افہمط وک الب ا
افراؿےکاکؿںیماؿےسوکیئابترفامیئوتفہرفزپںیرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےکاکؿںیماؿےسوکیئابترفامیئوتفہ
پ س زپںی دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت افہمط ےس وپاھچ ہک اہمترے اکؿ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا
سج یکفہج ےس  م رف زپںی رھپآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھچک رفام ا وت  م پ س زپںی رضحت افہمط ےن رفام اہک ےلہپ آپ ےن ریمے
اکؿںیمربخدیہکریمیومترقبیےہوتںیمرفزپیرھپآپیلصاہللہیلعفملس ےنریمےاکؿںیمےھجمربخدیہکوتبسےس
ےلہپریمےرھگفاولںںیمےسریمااسھتدےیگوترھپںیمپ سزپی۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامحاربامیہ،انبدعسرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1816

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ٓـی ١ب ٩حشْن ابوًوا٧ہ ،رفاض ًا٣ز ٣رسو ،ٚسیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ َ
رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َُّ٩ٛ
رفا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ُٓ َـ ِی ُ
ض ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َح َّسث َ٨ا أبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٔ ٩
أَ ِز َوا ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ُظ ُ ٥َِ ٟي َِاز ٔ ِر ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩واح َٔس ّة َٓأَٗ َِبَِ ٠ت َٓاك َُٔ ٤ة َت ِٔ ٤شی َ٣ا تُ ِد ٔل ُئ ِٔ ٣ظ َیت َُضا ِٔ ٣ٔ ٩ِ ٣ظ َیةٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ َصا َر َّح َب ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا بٔابِ ًَٔ٨ی ث ُ َّ ٥أَ ِجََ ٠ش َضا ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ أَ ِو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ
ٔیسا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی َجزَ ًَ َضا َس َّار َصا َّ
ث ُ ََّ ٥س َّار َصا ٓ ََب َِ ٜت بُک َ ّ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة ٓ ََـحٔ َِ ٜت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َخؼَّ ٔک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ائ َطس ّ
َّ
اٟرسارٔ ث ُ َّ ٥أَِ٧تٔ َت ِبَ ْٜٔن َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأ َ ِٟت َُضا َ٣ا َٗا ََٔ ٟ ٢ک َر ُسو ُ٢
َو َس ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بَْ ِ ٔن ن َٔشائٔطٔ ب ٔ ِّ َ

رس ُظ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أ ُ ِٓشٔی ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٔ ٥َ ٠

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت ًَزَ ُِ ٣ت ًََِ ٠ی ٔک ب ٔ َ٤ا لٔی ًََِ ٠ی ٔک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّ٤ََ ٟ ٙا َح َّسثِتٔىٔی َ٣ا َٗا ََٔ ٟ ٢ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
آ ٪فٔی کَُ ِّ١س َٕ ٨ة ََّ ٣ز ّة أَ ِو
ْق َ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت أَ َّ٣ا ِاْل َ ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ٪أَ َّ٣ا ح ْٔ َن َس َّارنٔی فٔی ا َِّ ٤َ ٟزة ٔاِلِ ُول َی َٓأ َ ِخبَرَنٔی أَ َّٔ ٪جبِرٔی َ ١ک َ َ
ا ٪ي ٌَُار ُٔؿ ُط ا ِِ ُ ٟ
ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن َوإُٔ َّ ٧ط ًَ َار َؿ ُط ِاْل ََّ ٣َ ٪ز َتْ ِ ٔن َوإنِّٔی ََّل أ ُ َری اِلِ َ َج َ ١إ ٔ ََّّل َٗ ِس ا ِٗت َ َر َب ٓ ََّاتقٔی اہللَ َو ِاػبٔر ٔی َٓإُٔ َّ ٧ط ن ٌِٔ ََّ ٥
َٕ أََ٧ا َٔ ٟک َٗاَِ ٟت
اٟشُ ٠
َٓب َِ ٜی ُت بُکَائٔی َّأ ٟذی َرأَیِتٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی َجزَعٔی َس َّارنٔی َّ
ئ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َٓاك َُٔ ٤ة أَ َ٣ا َت ِزض َِی أَ َِ ٪تُٜونٔی َسی َِّس َة ن َٔشا ٔ
َ
ئ َص ٔذظ ٔاِلِ ُ َّ٣ةٔ َٗاَِ ٟت ٓ ََـ ٔحُ ِٜت َؿ ٔحکٔی َّأ ٟذی َرأَیِتٔ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن أَ ِو َسی َِّس َة ن َٔشا ٔ

اوباکلم خحدری لیضف نب نیسح اوبتواہن ،رفاس اعرم ورسفؼ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس یکاسریازفاجرہطماتآپیلصاہللہیلعفملس ےکاپسوموجدںیھتاؿ ںیم ےسوکیئ یھبزفہجرہطمہریغ احرضںیہنیھت وت
ایسدفراؿرضحتافہمطرشتفیالںیئافررضحتافہمطاکےنلچاکادنازر اؽاہللےکےنلچیکرطحاھتوتبجآپیلصاہللہیلعفملس
ےن رضحت افہمط وک داھکی وت آپ ےن اؿ وک وخش آدمدی اے ریمی یٹیب رفام ا رھپ آپ ےن رضحت افہمط وک اینپ داںیئ  ا اینپ ابںیئ
رطػاھٹبایلرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتافہمطےکاکؿںیماخومیشےسوکیئابترفامیئوتفہتہبتخسرفےنیگلوتبج
آپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتافہمطےساہکر اؽاہللےناینپازفاجرہطماتےسٹہرکھجتےسایکاخصابںیتیکںیہرھپ م
رفزپںیرھپبجر اؽاہللڑھکےوہےئوتںیمےناؿےسوپاھچہکر اؽاہللےن مےسایکرفام اےہرضحتافہمطےنہک ںیگہک
ںیم ر اؽ اہلل اک راز افش ںیہن رکفں یگ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک رھپ ر اؽ اہلل فافت اپ ےئگ وت ںیم ےن رضحت
افہمط وک اس قح یک مسق دی وج ریما اؿ رپ اھت ہک ھجم ےس فہ ابت ایبؿ رکف وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  م ےس رفامیئ رضحت
افہمط ےنہک یگلہک اب ںیم ایبؿ رکفں یگ فہ ہی ہک سج فتقآپ یلص اہللہیلع فملس ےن ریمے اکؿ ںیم یلہپ رمہبت ابت ایبؿ رفامیئ
ہکرضحتربجیرہاسؽریمےاسھتاکی ا دفرمہبترقآؿدیجماکدفرایکرکےتےھتافراسرمہبترضحتربجیےندفرمہبت
دفرایکےہسجیکفہجےسریماایخؽےہہکومتاکفتقرقبیوہایگےہسپوتاہللےسڈریترہافرربصرکویکہکنںیمریتےےئل
رتہبنی شیپ ہمیخ وہں ںیم رف زپی سج رطح ہک وت ےن ےھجم رفےت وہےئ داھکی ےہ وت رھپ آپ ےن دفابرہ ریمے اکؿ ںیم وج ابت
رفامیئ اے افہمط ایک وت اس ابت رپ رایض ںیہن وہ اجیت ہک  م ومونمں یک توروتں یک رسدار وہ  ا اس اتم یک توروتں یک رسدار وہ
رضحتافہمطرفامیتںیہہکںیمپ سزپیسجرطحہکآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجمےتسنہوہےئداھکیاھت۔
رافی  :اوباکلمخحدریلیضفنبنیسحاوبتواہن،رفاساعرمورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکیٹیبرضحتافہمطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1817

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی زَکیا ،رفاض ًا٣ز ٣رسو ،ٚسیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیَّا ُئ ًَ ِ٩
َکیَّا َئ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ا ِج َت َ ٍَ ٤ن َٔشا ُئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ي َِاز ٔ ِر ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩ا َِ ٣زأَ ّة
رفا ٕ
ض ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َٔ
َٓ َحائ َ ِت َٓاك َُٔ ٤ة َت ِ٤شٔی َٛأ َ َِّ ٣ٔ ٪ظ َی َت َضا ِٔ ٣ظ َی ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢زِ َح ّبا بٔابِ ًَٔ٨ی َٓأ َ ِجََ ٠ش َضا ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ
رس إَِٔ ٟی َضا َحسٔی ّثا ٓ ََب َِ ٜت َٓاك َُٔ ٤ة ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط َس َّارصَا ٓ ََـ ٔح َِ ٜت أَي ِّـا َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َ٣ا یُ ِبٔ ٜ
ٔیک َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت
أَ ِو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط أَ َ َّ
رس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َ٣ا َرأَیِ ُت کَا َِ ٟی ِوَ َ ٔ ٦
َق َب ُٔ ٩ِ ٣حزِ ُِٕ ٠ُ٘ َٓ ٪ت ََ ٟضا ح ْٔ َن بَِ َٜت أَ َخؼَّ ٔک
ِٔل ُ ِٓش َٔی ٔ َّ
رف ّحا أ ِ َ
َ
رس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َحسٔیثٔطٔ زُو٨َ َ ٧ا ث ُ ََّ ٥ت ِبَ ْٜٔن َو َسأ َ ِٟت َُضا ًَ َّ٤ا َٗا ََ٘ َٓ ٢اَِ ٟت َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ِٔل ُ ِٓش َٔی ٔ َّ
ْقآ ٔ ٪ک ُ ًََّ ١اَّ ٣َ ٕ ٦ز ّة َوإُٔ َّ ٧ط
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَ َّٔ ٪جبِرٔی َ ١ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إ ٔ َذا ُٗب ٔ َف َسأ َ ِٟت َُضا َٓ َ٘اَِ ٟت إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
ا ٪ي ٌَُار ُٔؿ ُط بٔا ِِ ُ ٟ

ُ َّ
رض أَ َجلٔی َوإٔٔ َّ ٧ک أَ َّو ُ ٢أَصِلٔی ُ ُٟحوّٗا بٔی َون ٌِٔ ََّ ٥
ک ث ُ َّ٥
َٕ أََ٧ا َٔ ٟک ٓ ََب َِ ٜی ُت َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
اٟشُ ٠
ًَ َار َؿطُ بٔطٔ فٔی ا ٌَِ ٟاَّ ٣َ ٔ ٦ز َتْ ِ ٔن َو ََّل أ َرانٔی إَّٔل َٗ ِس َح َ َ
ک
ئ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن أَ ِو َسی َِّس َة ن َٔشا ٔ
إُٔ َّ ٧ط َس َّارنٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََّل َت ِز َؿْ ِ َن أَ َِ ٪تُٜونٔی َسی َِّس َة ن َٔشا ٔ
ئ صَ ٔذظ ٔاِلِ ُ َّٔ ٣ة ٓ ََـحُٔ ِٜت َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن ،ایبزرک ا،رفاساعرم ورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتیےہہکیبنیلص اہللہیلعفملس
یک  ماؾ تورںیت ایھٹک وہیئ اؿ ںیم ےس وکیئ زفہج رہطمہ یھب اغبئ ںیہن یھت وت ایس دفراؿ رضحت افہمط آںیئ اؿ ےک ےنلچ اک ادناز
ر اؽاہللےکےنلچےکادنازاسیجاھتآپ ےنرفام ااےریمییٹیب وخشآدمدیرضحت افہمطوکاےنپداںیئ رطػ اابںیئرطػ اھٹب
ایلرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتافہمطےکاکؿںیموکیئابترفامیئوترضحتافہمطرفزپںیرھپآپےناسرطحرضحت
افہمط ےک اکؿ ںیم وکیئ ابت رفامیئ وت رھپ فہ پ س زپںی ںیم ےن رضحت افہمط ےس اہک ہک سک فہج ےس رفںیئ وت رضحت افہمط رفامےن
 ںیگہکںیمر اؽاہللاکزارافشںیہنرکفںیگںیمےناہکںیمےنآجیکرطحیکیھبکایسیوخیشںیہندیھکیہکوجر جفاملےس
اسدقررقبیوہرھپںیمےنرضحتافہمطےساہکہکر اؽاہللےنمہےسدحیلعہوہرکھجتےساخصابترفامیئےہرھپ مرفزپی
وہ افر ںیم ےن رضحت افہمط ےس اس ابت ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا ےہ رضحت افہمط رفامےن
 ںیگہکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرازافشںیہنرکےنفایلوہںاہیںکتہکبجآپیلصاہللہیلعفملسیکفافتوہیئگوت
ںیم ےن رضحت افہمط ےس وپاھچ وت فہ ےنہک  ںیگ ہک آپ ےن ھجم ےس ایبؿ رفام ا اھت ہک رضحت ربجالیئ رہ اسؽ ریمے اسھت اکی

رمہبت رقآؿ دیجم اک دفر ایک رکےت ےھت افر اس رمہبت دف رمہبت دفر ایک ےہ ریما ایخؽ ےہ ہک ریمی فافت اک فتق رقبی ےہ افر وت
ریمےرھگفاولںںیمبسےسےلہپ ھجمےسولمیگافرںیمریتےےئلرتہبنیشیپہمیخوہںاگاسفہجےسںیمرفزپیرھپآپےن
ریمےاکؿںیمرفام اایکوتاسابترپرایضںیہنہکوتومنمتوروتںیکرسدارےہ ااساتمیکتوروتںیکرسدارےہوترھپںیم
پ سزپی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ایبزرک ا،رفاساعرمورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؾاوملنمرضحتاؾہملسےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اؾاوملنمرضحتاؾہملسےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1818

راوی ً :بساَّلًلی ب ٩ح٤از ٣ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٗیسی ٌ٣ت٤ز اب ٩ح٤س ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪حرضت س٤٠ا٪

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُ٩
اٟش َ
آَخ َ٩ِ ٣
اس َت َل ٌِ َت أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢ی ِس ُخ ُ
اَ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤َِ ٠
ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
اَٗ ٪ا ََّ ٢لَ َتُٜو َّ٩َ٧إ ٔ ِِ ٪
ُّ ١
وَ ٚو ََّل ٔ َ

رخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا َٓإ َٔ َّ ٧ضا ََ ٌِ ٣ز َُ ٛة َّ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪وب ٔ َضا َی ِٔ ٨ؼ ُب َرایَ َت ُط َٗا ََ ٢وأُِ٧بٔئ ُِت أَ َّٔ ٪جبِرٔی ََِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ًَل ٦أَتَی ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َی ِ ُ

َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُظ أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ی َت َح َّس ُث ث ُ ََّ َٗ ٥اَ٘ َٓ ٦ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ل ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ََ ٩ِ ٣ص َذا أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
َٗاَِ ٟت َص َذا ز ٔ ِح َی ُة َٗا ََ٘ َٓ ٢اَِ ٟت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ایِ ُ ٥اہللٔ َ٣ا َح ٔشب ِ ُت ُط إ ٔ ََّّل إ ٔ َّیا ُظ َحًَّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُخ ِل َب َة ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِدبٔرُ
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪سَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس
َخب َ َرَ٧ا أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا ََٗ ٢ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ِٔلَبٔی ًُ ِث ََ ٤

دبعاالیلعنبامحددمحمنبدبعاالیلعیسیقرمتعمانبدمحرمتعمنبامیلسؿرضحتاملسؿےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکارگھجتےس
وہےکسوت وتبسےسےلہپابزارںیمدالخہنوہافرہنیہبسےکدعبابزارےس لکویکہکنابزاراطیشؿاکرعمہکےہافراسہگجاساک
ڈنھجا اگڑاھ وہا وہات ےہ رضحت املسؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت ربجالیئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رشتفی الےئ افر
رضحت اؾ ہملس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ںیھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت ربجالیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ابںیت رکےن
ےگلرھپڑھکےوہےئوتاہللےنیبنیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاؾہملسےسوپاھچہکہیاکؿےھترضحتاؾہملسےنرعضایکہک

ہیرضحتدہیحیبلکےھترضحتاؾہملسرفامیتںیہہکاہلل یکمسقںیموتاںیہنرضحتدہیحیبلکیہےتھجمسریہاہیںکتہکںیم ےن
اہلل ےک یبن اک ہبطخ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری ربخ اؿ ےس ایبؿ رفام رےہ ےھت رافی رضحت املسؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحتاوبامثعؿےسوپاھچہکآپےنہیدحثیسکےس ینےہاوہنںےنرفام ارضحتااسہمنبزدیےس۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحددمحمنبدبعاالیلعیسیقرمتعمانبدمحرمتعمنبامیلسؿرضحتاملسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؾاوملنینمرضحتزبنیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اؾاوملنینمرضحتزبنیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1819

٣وسی سیانی ك٠حہ ب ٩یحٌی ب ٩ك٠حہ ا ٦ا٤ٟوْ٨٣ن سیسہ ًائظہ
راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یًل ٪ابواح٤س ٓـ ١بٰ ٩

وسی ِّ
اٟشی َ٨ان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ًَل َ ٪أَبُو أَ ِح ََ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
رسًَُ َٟ َّ٩ُٜحاّٗا بٔی أَك ِ َو ُلَ َّ٩ُٜی ّسا
ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ َ

 ١ب ٔ َی ٔس َصا َو َت َؼ َّس ُٚ
َٗاَِ ٟت َٓ َّ٩ُٜیَ َت َلا َو ِ ٩َ ٟأَیَّ ُت ُض َّ٩أَك ِ َو ُ ٢یَ ّسا َٗاَِ ٟت َٓکَاِ َ ٧ت أَك ِ َو َ٨َ ٟا یَ ّسا َزیِ َُ ٨ب ِٔلََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ٌِ َُ ٤

ومحمدنبالیغؿاوبادمحلضفنبومٰیسایسینہحلطنبییحینبہحلطاؾاوملنینمدیسہ اعہشئرفامیتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس
رفام ا ہک  م ںیم ےس بس ےس ےلہپ ھجم ےس فہ ےلم یگ ہک سج ےک اہھت بس ےس ز ادہ ےبمل وہں ےگ وت اسری ازفاج رہطمات اےنپ
اےنپاہھت انےنپ  ںیگ اتہک ہتپ ےلچہک سک ےک اہھت ےبمل ںیہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک مہ بس ںیم ےس ز ادہ ےبمل
اہھترضحتزبنیےکےھتویکہکنفہاےنپاہھتےستنحمرکیتافردصہقریخاتدیتیںیھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿاوبادمحلضفنبومٰیسایسینہحلطنبییحینبہحلطاؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاؾانمیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاؾانمیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1820

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ابواسا٣ہ س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ثابت حرضت ا٧ص

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أ ُ ِّ ٦أَیِ ََٓ ٩َ ٤اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت ٌََ ٣طُ َٓ َ٨ا َو َِ ٟتطُ إّٔ َ ٧
اب َٗا ًَََ ٓ ٢ل أَ ِزرٔی أَ َػا َز َٓ ِتطُ َػائ ّٔ٤ا أَ ِو ٥َِ ٟ
ائ ٓ ٔیطٔ َ َ
رش ْ

یُز ٔ ِز ُظ َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ِؼ َد ُب ًََِ ٠یطٔ َو َت َذ َّ٣زُ ًََِ ٠یطٔ

اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ رشتفی
ےلےئگوتںیمیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتلچزپارضحتاؾانمیاکیربنتںیمرشتبےلرکآںیئرضحتاسنریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہکںیم ںیہناجاتنہک آپ یلص اہللہیلعفملس رفزہیک احتل ںیم ےھت  اآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ف ےس یہ
اےسفاسپولاٹد اوترضحتاؾانمیآپیلصاہللہیلعفملسرپالچےن ںیگافرآپیلصاہللہیلعفملسہصغوہےن ںیگ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءاوبااسہمامیلسؿنبریغمہاثتبرضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاؾانمیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1821

راوی  :زہْر ب ٩رحب٤ً ،زو بً ٩اػ ،٥لِکبی س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ثابت حرضت ا٧ص

رح ٕب أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥ا ِٟک ٔ ًَلب ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َب ٌِ َس َوَٓاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠ز اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َی أ ُ ِّ ٦أَیِ ََ٧ ٩َ ٤ز ُ ُ
ورصَا َ٤َ ٛا ک َ َ

ورصَا َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا إَِٔ ٟی َضا بَ َِ ٜت َٓ َ٘ َاَّل ََ ٟضا َ٣ا یُ ِبٔ ٜ
ٔیک َ٣ا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخْ ِ ْر َ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یز ُ ُ
و ٪أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َّ٣َ ٪ا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخْ ِ ْر َ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َل ٩ِٔ ٜأَبِکٔی أَ َّ ٪ا َِ ٟوو َِی َٗ ِس ا ِن َ٘ َل ٍَ ٔ٩ِ ٣
َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا أَبِکٔی أَ ََِّ ٪ل أَ َُ ٛ
َّ
ئ َٓ َح ٌَ ًَل یَ ِبَٔ ٜیا َٔ ٌَ ٣َ ٪ضا
ئ ٓ ََض َّی َح ِت ُض َ٤ا ًَل َی ا ِٟبُکَا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ

زریہ نب رحب ،رمعف نب اعمص ،الکیب امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ر اؽاہللیکفافت ےکدعب رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفام اہکامہرےاسھت رضحتاؾانمییک رطػولچاتہک مہاؿ یک
ز ارت رکںی سجرطحہک ر اؽ اہلل اؿیک ز ارت ےک ےئل اج ا رکےت ےھت وت بج مہ رضحت اؾ انمی یک رطػ ےچنہپ وت فہ رفےن

گل ںیگدفونںرضحاتےن رضحتاؾانمیےسرفام اآپویکںرفیت ںیہوجاہلل ےکاپسےہ فہاس ےکر اؽاہللےکےئل رتہب
ےہرضحتاؾانمیےنہک ںیگہکںیماسفہجےسںیہنرفیتہکںیمہیںیہناجینتہکوجھچکاہللےکاپسےہفہاسےکر اؽےک
ےئلرتہبےہہکلبںیماسفہجےسرفیتوہںہکآامسؿےسفیحآینعطقنموہیئگرضحتاؾانمیےکہیےنہکےساؿدفونںرضحات
وکیھبرفانآایگافررھپہیدونںرضحاتیھبرضحتاؾانمییکاسھترفےنگلےئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعفنباعمص،الکیبامیلسؿنبریغمہاثتبرضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعیکفادلہاؾمیلسافررضحتالبؽیکاضفلئےک...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعیکفادلہاؾمیلسافررضحتالبؽیکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1822

راوی  :حش ٩ح٠وانی ً٤زو بً ٩اػ ،٥ہ٤ا ٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ،حرضت ا٧ص

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤ا ٩ِ ًَ ٦إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ

ک َٓ َ٘ا َ٢
ًَ ١ل َی أَ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َِ ٠ًَ ١ی َضا َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط فٔی ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی ِس ُخ ُ
ئ إ ٔ ََّّل ًَل َی أَ ِز َوا ٔجطٔ إ ٔ ََّّل أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕٓ ٥إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
إنِّٔی أَ ِر َح َُ ٤ضا ُٗتٔ َ ١أَ ُخو َصا َ٣عٔی

نسح ولحاین رمعف نب اعمص ،امہؾ ااحسؼ نب دبع اہلل ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ازفاج رہطمات افر
رضحت اؾ میلس ےک العفہ یسک ےکاہں ںیہن اج ا رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہللہیلع
فملسےنرفام اےھجماؿرپڑبارمحآاتےہاؿاکاھبیئریمےاسھتامراایگ۔
رافی  :نسحولحاینرمعفنباعمص،امہؾااحسؼنبدبعاہلل،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعیکفادلہاؾمیلسافررضحتالبؽیکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1823

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز برش اب ٩رسی ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت  ،حرضت ا٧ص

اٟرس ِّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
رش َي ٌِىٔی ابِ َٔ َّ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ا ٪أ ُ ُّ ٦أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َخ ِظ َٔ ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗاُٟوا َص ٔذظ ٔا ِِ ٤َ ُِ ٟی َؼا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت َٔ ٠ِ ٣ح َ

انبایبرمعرشبانبرسیامحدنبہملساثتب،رضحتاسنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ںیم تنج ںیم دالخ وہا وت ںیم ےن فاہں یسک ےک ےنلچ یک آفاز  ین ںیم ےن اہک ہی وکؿ ےہ فاہں فاولں ےن ےھجم اتب ا ہک ہی اصیمغء
تنباحلمؿرضحتاسنیکفادلہںیہ۔
رافی  :انبایبرمعرشبانبرسیامحدنبہملساثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعیکفادلہاؾمیلسافررضحتالبؽیکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1824

راوی  :ابوجٌرف ٣ح٤س ب ٩رفد زیس اب ٩حباب ًبساٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہ ٣ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز بً ٩بساہلل

اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو َج ٌِ َ ٕ
رف ٔد َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
رف َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
رفأَیِ ُت ا َِ ٣زأَ َة أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت
ًَ َِ ٩جابٔز ٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُر ُ
ٔیت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ َ

َخ ِظ َدظَ ّة أَ َ٣امٔی َٓإٔذَا ب ٔ ًَل ْ٢

اوبرفعج دمحم نب رفج زدی انب ةحب دبعازعلسی نب اوبہملس دمحم نب دکنمر رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن
رفام اےھجمتنجداھکیئیئگوتںیمےناابہحلط یکویبیوکفاہںداھکیرھپںیمےناےنپآےگےنلچفاےلیکآفاز ینداھکیوتفہرضحتالبؽ
ںیہ۔
رافی  :اوبرفعجدمحمنبرفجزدیانبةحبدبعازعلسینباوبہملسدمحمنبدکنمررضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اابہحلطااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اابہحلطااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1825

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ب٣ ٩ی٤و ٪بہز س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ثابت حرضت ا٧ص

ات ابِ ِْٔ ٩لَبٔی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٣َ ٢
َْقبَ ِت إَِٔ ٟیطٔ ًَظَ ّ
ائ
كَ َِ ٠ح َة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕ٘ َٓ ٥اَِ ٟت ِٔلَصَِ ٔ ٠ضا ََّل تُ َح ِّسثُوا أَبَا ك َ َِ ٠ح َة بٔابِٔ٨طٔ َحًَّی أَ ُٛو َ ٪أََ٧ا أ ُ َح ِّسث ُ ُط َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ٓ َ َّ
اب َٔ ٨ِ ٣ضا
َٓأَک َ ََ ١و َ ٔ
اَ ٪ت َؼ َِّ َٗ ٍُ ٨ب َ ١ذََ ٔ ٟ
رش َب َٓ َ٘ا َ ٢ث ُ ََّ ٥ت َؼ َِّ ٌَ ٨ت َُ ٟط أَ ِح َش َ٣َ ٩ا ک َ َ
ک ٓ ََو َٗ ٍَ ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت أَُ َّ ٧ط َٗ ِس َطب ٔ ٍَ َوأَ َػ َ
اروا ًَارٔ َی َت ُض ِ ٥أَصِ َ ١بَ ِی ٕت ٓ ََل َ٠بُوا ًَارٔیَ َت ُض ِ ٥أَ َُ ٟض ِ ٥أَ َِ ٪ی ٌُِ ٨َ ٤وص َُِٗ ٥ا َََّ ٢ل َٗاَِ ٟت
َٗاَِ ٟت َیا أَبَا كَ َِ ٠ح َة أَ َرأَیِ َت َِ ٟو أَ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا أَ ًَ ُ

ٔب َو َٗا ََ ٢ت َز ِٛتٔىٔی َحًَّی َتََّ ٠ل ِد ُت ث ُ َّ ٥أَ ِخبَرِتٔىٔی بٔابِىٔی َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠حًَّی أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٓا ِح َت ٔش ِب ابِ ََ ٨
ک َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ َار َک اہللُ َل٤َ ُٜا فٔی َُابٔز َِٔ ٟی َ٠تٔ٤َ ُٜا َٗا ََ َٓ ٢ح ََِ ٠٤ت َٗا َ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َ٤ا ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَتَی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٔ٩ِ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
رف َوه ٔ َی َُ ٌَ ٣ط َوک َ َ
َٓک َ َ
َرضبَ َضا ا َِ ٤َ ٟد ُ
اق َٓا ِحتُب ٔ َص ًََِ ٠ی َضا أَبُو كَ َِ ٠ح َة َواَ ِ ٧ل ََ َٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َس َ ٕ
رف ََّل یَ ِ ُ
رطٗ َُضا ُ ُ
َطوّٗا ٓ ََسِ َ ٧وا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ َ َ

َخ َد َوأَ ِز ُخ َُ ٌَ ٣َ ١ط إٔذَا َز َخ َ١
َخ َد ََ ٍَ ٣ر ُسوَ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة إَٔ َّ ٧
ک ََ ٟت ٌِ ََ ٥ُ ٠یا َر ِّب إُٔ َّ ٧ط ي ٌُِحٔبُىٔی أَ ِ ٪أَ ِ ُ
ک إٔذَا َ َ
َّ
ُضبَ َضا
َو َٗ ِس ا ِحت ََب ِش ُت ب ٔ َ٤ا َت َزی َٗا ََ ٢ت ُ٘و ُ ٢أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥یا أَبَا ك َ َِ ٠ح َة َ٣ا أَ ٔج ُس أ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت أَ ٔج ُس اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٗا ََ ٢و َ َ

ا َِ ٤َ ٟد ُ
اق ح ْٔ َن َٗ ٔس َ٣ا ٓ ََوََ ٟس ِت ُ ًَُل ّ٣ا َٓ َ٘اَِ ٟت لٔی أُم ِّی یَا أَُ َ ٧ص ََّل یُ ِز ٔؿ ٌُطُ أَ َح ْس َحًَّی َت ِِ ُس َو بٔطٔ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

یش ْ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َرآنٔی
َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أَ ِػ َبحَ ا ِح َت َُ ٠ِ ٤ت ُط َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بٔطٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢ؼا َز ِٓ ُت ُط َو َُ ٌَ ٣ط َٔ ٣
یش ََٗ ٥ا ََ ٢و ٔجئ ُِت بٔطٔ ٓ ََو َؿ ٌِ ُتطُ فٔی َح ِحزٔظ ٔ َو َز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا َ ١َّ ٌََ ٟ ٢أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕ ٥وََ ٟس ِت ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ََِ ٓ ٥و َؿ ٍَ ا َِ ٔ٤ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ ِح َوة ٕ ِٔ ًَ ٩ِ ٣ح َوة ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ٓ ًََل ََ ٛضا فٔی ٓ ٔیطٔ َحًَّی ذَابَ ِت ث ُ ََّ َٗ ٥ذٓ ََضا فٔی فٔی اٟؼَّ ٔي ِّی َٓ َح ٌَ َ ١اٟؼَّ ٔي ُّی یَ َت َ٤َّ ٠و َُضا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی حُبِّ اِلِ َ ِن َؼارٔ اَّ ٟت َِ ٤ز َٗا ََ ٤ََ ٓ ٢شحَ َو ِج َض ُط َو َس َّ٤ا ُظ ًَ ِب َس اہللٔ

دمحم نب اح م ،نب ومیمؿزہب امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن ےس رفاتی ےہہک رضحت اوبہحلط اک اکی اٹیب وج ہک رضحت اؾ میلس
ےس اھت وفت وہ ایگ وت رضحت اؾ میلس ےن اےنپ رھگ فاولں ےس اہک ہک  م اوبہحلط وک اس ےک ےٹیب یک ربخ ہنایبؿرکان ہکلب ںیم وخد اؿ ےس
ابترکفںیگرضحتاسنرفامےتںیہہکرھپرضحتاوبطلحةآےئوتاؾمیلساؿےکاسےنماشؾاکاھکانالںیئاوہنںےناھکاناھک اافر
ایپرھپاؾمیلسےناؿاکوخبانبؤاھگنسرایکاہیںکتہکرضحتاوبہحلطےناؾمیلسےسمہرتسبییکوتبجرضحتاوبہحلطےنداھکی
ہکفہوخبریسوہےئگںیہافر اؿےکاسھتتبحصیھبرکیل ےہوترھپرضحتاؾمیلسےنہک ںیگاےاوبہحلطآپاکایک ایخؽےہہک

ارگھچک ول گ یسک وکوکیئزیچاداھردےدںیرھپ فہولگاینپزیچفاسپامںیگن وت ایکفہاؿ وکفاسپرکےن ےسرفک ےتکس ںیہرضحت
اوبہحلطےن اہکںیہنرضحتاؾ میلسےنہک ںیگہکںیمآپ وکآپ ےکےٹیبیکفافتیکربخ دیتیوہںرضحتاوبہحلطےصغ ںیموہےئ
ہکوتےنےھجماتب اویکںںیہن اہیںکتہکبجںیمآولدہ وہارھپوتےنےھجمریمےےٹیبیکربخدیرھپرضحتاوبہحلطےلچاہیںکت
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئگافرآپیلصاہللہیلعفملسوکاسزیچیکربخدیوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ااہللاعتیلاہمتریزگریرات ںیمربتکاطعرفامےئرافیےتہکںیہہکرھپرضحتاؾمیلساحہلموہںیئگر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس یسک رفس ںیم ےھت افر رضحت اؾ میلس یھب آپ ےک اسھت ںیھت افر ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس بج رفس ےسفاسپ دمہنی
ونمرہ آےئ ےھتوتراتوکدمہنی ونمرہںیمدالخ ںیہنوہ ےتےھت بجولگدمہنیونمرہےکرقبیےچنہپ وترضحتاؾ میلسوکدرد زہ
رشفع وہ ایگ افر رضحت اوبطلحة اؿ ےک اپس رہھٹ ےئگ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس لچ زپے رضحت اوبہحلط ےنہک ےگل اے
ریمے رپفرداگر وت اجاتن ےہ ہک ےھجم ریتے ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت انلکن دنسپ ےہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ت ںیل افر
ےھجمآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتدالخوہاندنسپےہبجآپیلصاہللہیلعفملسدالخوہںوتاجاتنہکسجیکفہجےسںیمرک
ایگوہںرضحتاسنےتہکںیہہکرضحتاؾمیلسےنہک ںیگاےاوبہحلطےھجماباسرطحدردںیہنےہسجرطحےلہپدردیھتولچ
مہ یھب ےتلچ ںیہ رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک سج فتق فہ دفونں دمہنی ںیم آ ےئگ وت رھپ رضحت اؾ میلس وک فیہ درد زہ رشفع وہیئگ رھپ
اکیہچبدیپاوہارضحتاسن رفامےتںیہہکےھجمریمیفادلہےناہکاےاسن وکیئاسےچبوکدفدھہنالپےئاہیںکتہکبج حبص
وہیئگوتاےسر اؽیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےلےکاجانرھپبجحبصوہیئوتںیمےناسےچبوکااھٹ اافرر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسیکرطػلچزپارضحتاسنےتہکںیہہکںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاہھتںیمافوٹنںوکداغدےنیاکآہل
ےہوتبج آپیلصاہللہیلعفملسےنےھجمداھکیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااشدیہکہیہچبرضحتاؾمیلسےنانجےہںیمےن
رعضایک یاہںوترھپآپیلصاہللہیلعفملسےنفہہچبوگدںیمڈاؽد اافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندمہنیونمرہیکوجعہوجھکر
وگنمایئ افررھپاےساےنپہنمںیمابچ ااہیںکتہکبجفہرنؾوہیئگوتفہاسےچبےکہنمںیمڈایلہچباسوکوچےنساگلرضحتاسن
ےتہکںیہرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادوھکیااصنروکوجھکرےسسکدقرتبحمےہرافیےتہکںیہہکرھپآپیلصاہللہیلع
فملسےناسےکرہچےرپاہھتریھپاافراساکانؾدبعاہللراھک۔
رافی  :دمحمنباح م،نبومیمؿزہبامیلسؿنبریغمہاثتبرضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اابہحلطااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1826

راوی  :اح٤س ب ٩حش ٩بَ ٩خاغ ً٤زو بً ٩اػ ،٥س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ثابت حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت َح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٩
غ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
َخا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٔ ٩
ات ابِ ِْٔ ٩لَبٔی كَ َِ ٠ح َة َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َ٣إ ٔ ٟک َٗا ََ ٣َ ٢
ادمح نب نسح نب رخاش رمعف نب اعمص ،امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
اوبہحلطاکاکیاٹیبوفتوہایگذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیک۔
رافی  :ادمحنبنسحنبرخاشرمعفنباعمص،امیلسؿنبریغمہاثتبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البؽریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم۔...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
البؽریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1827

راوی ً :بیس ب ٩ییع ٣ح٤س بًً ٩لء ہ٤سانی ابواسا٣ہ ابی حبا٣ ٪ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی ابوحیا ٪تیِم یحٌی ب٩
سٌیس ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ َُ ٩يٌ َ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
ٔیع َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی َح َّی َ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحی َ َّ
اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
ِم َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَب ٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َّا ٪اٟت ِی ٔ ُّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠ب ٔ ًَل َٕ ٨ِ ٔ ً ٢س َػ ًَلة ٔ ا َِ َِ ٟساة ٔ یَا ب ٔ ًَل َُ ٢ح ِّسثِىٔی بٔأ َ ِرظَی ًَ ََ ٠ِ ٔ٤ًَ ١ٕ ٤ت ُط ً ٔ َِ ٨س َک فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلّ ٌََ ٔ٨ِ ٣َ ٔ ٦ة َٓإٔنِّی
َسُ ٌِ ٔ٤ت َّ
ک بَْ ِ َن َی َس َّی فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َ ٢ب ٔ ًَل ْ٣َ ٢ا ًَُِ ٠ٔ٤ت ًَ ًَّ ٤ل فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلٔ ٦أَ ِرظَی ً ٔ ِ٨سٔی َّ ٌََ ٔ٨ِ ٣ة ٔ ٩ِ ٣أَنِّی َّلَ
ٕ َن ٌَِِ ٠ی َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َخ ِظ َ
اٟل ُضورٔ َ٣ا ََ ٛت َب اہللُ ل ٔی أَ ِ ٪أ ُ َػل َِّی
أَ َت َل َّضزُ ك ُ ُض ّورا َتا ًّ٣ا فٔی َسا ًَ ٕة َِٔ ٟ ٩ِ ٣ی َٕ ١و ََّل َ َ ٧ضا ٕر إ ٔ ََّّل َػ َِّ ٠ی ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ُّ

دیبع نب ی دمحم نب العء ہاین اوبااسہم ایب ةحؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایب اوبایحؿ یمیت ییحی نب دیعس ایب زرہع رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرضحتالبؽےسحبصیکامنزےکفتقرفام ااےالبؽوتھجمےسفہلمعایبؿرک
وجوتےنامالؾںیمایکوہافرسجےکعفنیکےھجتز ادہادیموہویکہکنآجراتںیمےنتنجںیماےنپاسےنمریتےدقومںیکآفاز

 ینےہرضحتالبؽےنرعضایکںیمےنامالؾںیموکیئااسیلمعںیہنایکہکسجےکعفنیکےھجمز ادہادیموہ ااےئاسےکہک
بجیھبںیمرات ادؿےکفتقاکلمرطےقیےسفوض رکاتوہںوتاسفوضےسسج دقراہللےنریمےدقمرںیماھکلوہاتےہ
امنززپھاتیلوہں۔
رافی  :دیبع نب ی دمحم نب العء ہاین اوبااسہم ایب ةحؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایب اوبایحؿ یمیت ییحی نب دیعس ایب زرہع رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1828

راوی ٨٣ :حاب ب ٩حارث ت٤یِم سہ ١بً ٩ث٤اً ٪بساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩زرارہ حرضمی سویس ب ٩سٌیس وٟیس ب ٩سحاَ سہ١
٨٣حاب ًلی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
رضم ٔ ُّی َو ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
یِم َو َس ِض ُ
 ١بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ح ُ
اَ ٪و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ ٩ز َُر َار َة ا َِ ٟح ِ َ
اب بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث اٟتُّ ٔ ٔ٤

وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
َخ َ
اب أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َوا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُُ ٩ط َحا َٕ َٗا ََ ٢س ِض َْ ١و َٔ ٨ِ ٣ح ْ
ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟحا ٔ
ت ُج َْ ٨اح ٓ ٔ َامی كٌَ ُٔ٤وا إٔذَا َ٣ا َّات َ٘ ِوا
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َِ ٟی َص ًَل َی َّأ ٟذ َ
آَخ ِاْلیَ ٔة َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔٗ ٥َ ٠ی َ ١لٔی أََ ِ ٧ت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
َوآ َُ٨٣وا إلٔ َی ٔ ٔ

اجنمبنباحرثیمیمتلہسنبامثعؿ دبعاہللنباعرمنبزرارہرضحیم ادینبدیعسفدیلنباجسعلہساجنمبیلعنبرہسم،اشمع،
اربامیہ،ہمقلعرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجہیآتی َ
(َل َ َلَع َّ
ْ
ب َُ
ِ
آما َفعَمِلُواان َّضا ِ َاِل ِ
َ
ات
ال
َ
َ
ِئ طع
آما ِإ َل ِ
اَّا َف َ ُ
ال َب ِة)وجولگاامیؿالےئافرکیناامعؽےئکاںیہناسابترپوکیئانگہںیہنےہوجفہاھک
آِِ ْٓ ا
ُ َج ٌاحف مَاا َ ِمُوا ِإ َذا َ ام ّ َ ْ
ےکچںیہاامیؿافررپزیہےکاسھتآرخآتیکتانزؽوہیئوتر اؽاہللےنےھجماراشدرفام اایک ماؿںیمےسوہ۔
رافی  :اجنمب نب احرث یمیمت لہس نب امثعؿ دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ رضحیم  ادی نب دیعس فدیل نب اجسع لہس اجنمب یلع نب
رہسم،اشمع،اربامیہ،ہمقلعرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1829

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ اب ٩رآٍ اسحا ٚیحٌی ب ٩آز ٦ب ٩ابی زائسہ ابواسحا ٚاسوز ب ٩بزیس
حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا
ُّ

وسی َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت أََ٧ا َوأَخٔی
َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاِلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی َ٨َّ َُٜٓ ٩ٔ ٤ا ح ٔی ّ٨ا َو َ٣ا َُ ٧زی ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َوأ ُ َّ٣طُ إ ٔ ََّّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ث ِ َرة ٔزُ ُخؤٟض ٔ ِ٥
َوُٟزُو ٔ٣ض ٔ ُِ َٟ ٥ط و
ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبراعفانبراعفااحسؼییحینبآدؾنبایبزادئہاوبااحسؼا ادنبزبدیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکںیمافرریمااھبیئنمیےسآےئےھترضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیل ہنعافراؿیکفادلہاکرثکت
ےکاسھت ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےکرھگآےن اجےن افر اؿ ےکاسھت رےنہیکفہج ےس مہ اںیہن ر اؽ اہلل ےکالہ تیب یہ
ےسےتھجمسےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبراعفانبراعفااحسؼییحینبآدؾنبایبزادئہاوبااحسؼا ادنبزبدیرضحتاوبومیسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1830

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ابزاہی ،٥ب ٩یوسٕ اسحا ٚاسوز حرضت ابو٣وسی

ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙأَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤اِلِ َ ِس َو َز
َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ
َک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َُ ٣
وسی َي ُ٘وَّلُ َِ َ٘ ٟس َٗ ٔس ُِ ٣ت أََ٧ا َوأَخٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی َََ ٓ ٩ٔ ٤ذ َ َ
دمحمنباح م،ااحسؼنبوصنمراربامیہ،نبویفسااحسؼا ادرضحتاوبومیسےسرفاتیےہہکقیقحتںیم افرریمااھبیئنمی ےس

آےئےھتابح دحثیایسرطحذموکرےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،ااحسؼنبوصنمراربامیہ،نبویفسااحسؼا ادرضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1831

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ث٨یاب ٩بظار ًبساٟزح ٩٤سٔیا ٪ابواسحا ٚاسوز حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
ََک ٔ٩ِ ٣
اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
وسی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأََ٧ا أ ُ َری أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِٟب َ ِیتٔ أَ ِو َ٣ا ذ َ َ
ِ َ ٧حو ٔ َص َذا
زریہ نب رحب ،دمحم نب متبتاانب اشبر دبعارلنمح ایفسؿ اوبااحسؼ ا اد رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاوتںیمےنرضحتدبعاہللوکالہتیبےسیہوصتررکاتاھت اایسرطحذرکایک۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبمتبتاانباشبردبعارلنمحایفسؿاوبااحسؼا ادرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1832

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،سٌبہ ابواسح ،ٙحرضت ابواَّلحوؾ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ات ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ أَتُ َزا ُظ َت َز َک
وسی َوأَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕح ْٔ َن ََ ٣
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا اِلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت أَبَا َُ ٣
اُ َٟ ٪ی ِؤ َذ َُٟ ٪طُ إٔذَا حُحٔب ِ َ٨ا َو َي ِظ َض ُس إٔذَا ُٔب ِ َ٨ا
َب ٌِ َس ُظ ِٔ ٣ث َ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِِ ٠ُٗ ٪ت ذَا َک إ ٔ ِ ٪ک َ َ
دمحمنبینثمانباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعساوبااحسؼ،رضحتاوباالوحصےسرفاتیےہہکںیمےنانبوعسمدےکااقتنؽےک
فتقرضحتاوبومیسافررضحتاوبوعسمد ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسایگوتاؿدفونںںیمےساکیےناےنپاسیھتےساہکاہمترا

ایکایخؽےہہکےناےنپدعباےنپاسیجوکیئآدیموھچڑاےہوتدفرسےےناہکارگ مےنہیاہکےہوتاؿیکتمظعہییھتہکبجمہ
وکرفکد ااجاتوتاؿےکےئلااجزتدےدیاجیتیھتافرمہبجاغبئوہاجےتوتہیاسفتقیھباحرضرےتہےھت۔
رافی  :دمحمنبینثمانباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعساوباقحس،رضحتاوباالوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1833

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،یحٌی ب ٩آزٗ ٦لبہ بً ٩بساٌٟزیز اً٤ع٣ ،اٟک ب ٩حارث حرضت ابواَّلحوؾ

ئ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ٗ ُِل َب ُة ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ٩
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
و ٪ف ٔی ُِ ٣ؼ َح ٕٕ َٓ َ٘ َاِ ًَ ٦ب ُس
وسی ََ ٍَ ٣ن َ ٕ
ث ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
رف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب ًَ ِبسٔ اہللٔ َوص ُِ ٥یَ ُِ ٨وزُ َ
ؾ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َزارٔ أَبٔی َُ ٣

اہللٔ َٓ َ٘ا ُ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َ٣ا أَ ًِ ََ ٥ُ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َز َک َب ٌِ َس ُظ أَ ًِ ٥ََ ٠ب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ٘ ٟائ َٔٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو
اَ ٪ي ِظ َض ُس إٔذَا ُٔب ِ َ٨ا َویُ ِؤ َذ ُُ َٟ ٪ط إٔذَا ُححٔب ِ َ٨ا
وسی أَ َ٣ا َٟئ ٔ َِِ ٠ُٗ ٩ت ذ َ
َاک َِ َ٘ ٟس ک َ َ
َُ ٣
اوبرکبیدمحمنبالعء،ییحینبآدؾقغتہنبدبعازعلسیاشمع،امکلنباحرثرضحتاوباالوحصےسرفاتیےہہکمہاوبومیسےک
رھگ ںیم رضحت دبعاہلل ےک دنچ اسویھتں ےک رمہاہ وموجد ےھت افر فہ رقآؿ دیجم دھکی رےہ ےھت دبعاہلل ڑھکے وہ ےئگ وت اوبوعسمد
ےن اہک ںیم ںیہناجاتنہک ر اؽ اہلل ےن اےنپ دعب اؿ ڑھکے وہےنفاےل ےس ڑبھرک ز ادہ اہللیک انزؽرکدہآ ات ےک ابرے ںیم
ملع ر ےنھفاےل یسک وک وھچڑا وہ وت اوبومیس ےن اہک ارگ  م ےن ایسی ابت یہک ےہ وت اؿ اک احؽ وت ہی اھت ہک بج مہ اغبئ وہےت ےھت وت ہی
احرضرےتہےھتافربجںیمہاحرضوہےنےسرفکد ااجاتوتاںیہنااجزتدیاجیتیھت۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،ییحینبآدؾقغتہنبدبعازعلسیاشمع،امکلنباحرثرضحتاوباالوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1834

٣وسی طیبا ٪اً٤ع٣ ،اٟک ب ٩حارث ابی احوؾ ابو٣وسی ًبساہلل ابوَکیب ٣ح٤س ب٩
راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیاً ،بیساہلل بٰ ٩
ابی ًبیسہ ابی اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،حذئہ

ا ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُب َ ِی َس َة َح َّسثَ َ٨ا
اِلِ َ ِح َو ٔ
وسی ٓ ََو َج ِس ُت ًَ ِب َس اہللٔ َوأَبَا َُ ٣
ؾ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أَبَا َُ ٣
وسی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ٔیث َو َحسٔ ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
وسی َو َس َ
یث ٗ ُِل َب َة أَ َت َُّ ٥وأَ ِٛثَرُ
أَبٔی ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا َ ٍَ ٣حُ َذ ِي َٔ َة َوأَبٔی َُ ٣

اقمسنبزرک ا،دیبعاہللنبومٰیسابیشؿاشمع،امکلنباحرثایباوحصاوبومیسدبعاہللاوبرکبیدمحمنبایبدیبعہایباشمع،زدی
نبفبہ،ذحہفیاؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلرضحتزدینبفبہےسرفاتیےہہکںیمرضحتذحہفی
ریضاہللاعتٰیلہنعافراوبومیسےکاسھتاھٹیبوہااھتابح دحثیزگریکچےہ۔
رافی  :اقمس نب زرک ا ،دیبعاہلل نب ومٰیس ابیشؿ اشمع ،امکل نب احرث ایب اوحص اوبومیس دبعاہلل اوبرکبی دمحم نب ایب دیبعہ ایب
اشمع،زدینبفبہ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1835

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٨ولی ًبسہ ب ٩س٠امی ٪اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت ًبساہلل

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢و َ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َي ِِ َُ ١ِ ٠یأ ِ ٔ
ت ب ٔ َ٤ا َُ َّ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ث ُ ََّٗ ٥ا ًََ ٢ل َی َٔ
َقأِ ُت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َقائ َ ٔة ََ ٩ِ ٣تأ ِ ُ٣زُونٔی أَ ِ ٪أَ َِ
َقأَ َٓ َِ َ٘ ٠س ََ
اب اہللٔ َوَِ ٟو أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َّ٪
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَنِّی أَ ًُِ ٤َُ ٠ض ِ ٥ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ِـ ٌّا َو َس ِبٌْٔ َن ُس َور ّة َو َِ َ٘ ٟس ًَ ٥َ ٔ ٠أَ ِػ َح ُ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َح ّسا َیزُ ُّز
أَ َح ّسا أَ ًِ َ٣ٔ ٥ُ ٠ىِّی ََ ٟز َحُِ ٠ت إَِٔ ٟیطٔ َٗا ََ ٢ط٘ ٔ ْ
یَ َٓ ٙحَِ ٠ش ُت فٔی َح َٙٔ ٠أَ ِػ َح ٔ

ک ًََِ ٠یطٔ َو ََّل َئٌیبُطُ
ذََ ٔ ٟ
ااحسؼنباربامیہ،یلظنحدبعہنب امیلسؿاشمع،قیقشرضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکاوہنںےناہکسجےنیسکزیچںیمایختن
یک وت فہ  ماتم ےکدؿ اینپ ایختن دشہ زیچ وک ےل رک احرض وہاگ رھپ اہک  م ےھجم سکآدیمیک رقات ےک ابرے ںیم مکح دےتی ہک ںیم
رقاترکفں احالہکن ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم رتس ےس ھچک افرپ  ارںیت زپھ  اک وہں افر قیقحت ر اؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسےکاحصہبرکاؾ اجےتنںیہہکںیم اؿبس ےسز ادہاہللیکاتکباکملع ر ےنھفاالوہںافرارگےھجمولعمؾوہاتہک وکیئ
اکیھجم ےسز ادہ ملعر ےنھفاالےہوتںیماسیکرطػ ااروہرک الچاجاتافرقیقش ےن اہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملس ےکاحصہبےک

وقلحںںیماھٹیبوہںںیمےنیسکےسیھبںیہنانسسجےنانبوعسمداکردایکوہ ااؿرپوکیئبیعاگل اوہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلظنحدبعہنبامیلسؿاشمع،قیقشرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1836

راوی  :ابوَکیب یحٌی ب ٩آزٗ ٦لبہ اً٤ع٣ ،ش ٥٠حرضت ٣رسو ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی ََّل
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ٗ ُِل َب ُة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اب اہللٔ ُس َور ْة إ ٔ ََّّل أََ٧ا أَ ًِ ََ ٥ُ ٠ح ِی ُث َ٧زََِ ٟت َو َ٣ا ٔ ٩ِ ٣آ َی ٕة إ ٔ ََّّل أََ٧ا أَ ًِ ََ ٔ ٓ ٥ُ ٠امی أُِ٧زَِٔ ٟت َوَِ ٟو أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا ص َُو أَ ًِ َ٥ُ ٠
إ ٔ ََ ٟط َُِْرُ ُظ َ٣ا َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ

ََ ٟ ١زِ ٔ ٛب ُت إَِٔ ٟیطٔ
ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ ٔ٣ىِّی َت ِبُ ُِ ُ٠ط ِاْلٔب ٔ ُ

اوبرکبی،ییحینبآدؾ،قغتہ،اشمع،ملسم،رضحتورسفؼریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللےناہکاسذات
یکمسقسجےک ااوکیئوبعمدںیہناہللیکاتکبںیموکیئ ارتایسیںیہنےہرگمںیماجاتنوہںہکفہسکزیچےکابرےںیمانزؽ
یک یئگ یھت ارگ ےھجم ولعمؾ وہ اجےئ ہک وکیئ اکی اہلل یک اتکب وک ھجم ےس ز ادہ اجےنن فاال ےہ افر اس کت افٹن چنہپ ےتکس وہں وت ںیم
 ااروہرکاسیکرطػاجات۔
رافی  :اوبرکبیییحینبآدؾقغتہاشمع،ملسمرضحتورسفؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1837

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت ٣رسوٚ

رسو ٕٚ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٙ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧أتِ ٔی ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ ََ ٨ت َح َّس ُث إَِٔ ٟیطٔ َو َٗا َ ٢ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ً ٔ َِ ٨س ُظ ٓ ََذ َِ
َکَ٧ا یَ ِو ّ٣ا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س
ََکتُ َِ ٥ر ُج ًّل ََّل أَ َزا ُ ٢أُح ُّٔب ُط َب ٌِ َس َط ِی ٕئ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ذ َِ

َّ
آ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِر َب ٌَ ٕة ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٕس ٓ ََب َسأَ بٔطٔ َو ٌَُ ٣اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕ ١وأُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َو َساِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٟول َی أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة
ْق َ
َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٢خ ُذوا ا ِِ ُ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،اشمع ،قیقش رضحت ورسفؼ ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت دبعاہلل نب رمعف یک
دختمںیماحرضوہےت ےھت افراؿےسگ و وگتفگوہےت اؿ ےکاپساکیدؿ مہےن رضحتدبعاہلل نبوعسمد اکذرک ایکوتاوہنں
ےناہکقیقحت مےنا ےسآدیماکذرکایکےہنجےسںیماسفتقےستبحمرکاتوہںبجےسںیمےناؿےکابرےںیمر اؽ
اہللےسانسےہںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس انسرفامےتےھتہکرقآؿاؿاچرانباؾدبعافراؿےسرشفعایکافراعمذ
نبلبجافرایبنببعکافراوبذحہفیےکومیلرضحتاسملےساحلصرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،قیقشرضحتورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1838

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،زہْر ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابووائ ١حرضت ٣رسوٚ

رح ٕب َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ٩ِ ًَ ١
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َکَ ٧ا َحسٔی ّثا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ذَا َک اَّ ٟز ُج َََّ ١ل أَ َزا ُ ٢أُح ُّٔب ُط
رسو َٕٗ ٚا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ٓ ََذ َ ِ
َُ ِ ٣
َّ
َّ
آ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِر َب ٌَةٔ َن َرفٕ ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ٩
ْق َ
اَقؤُا ا ِِ ُ ٟ
َب ٌِ َس َط ِی ٕئ َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘وُٟطُ َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و َُ ِ ٢
َک ُظ ُز َصْ ِ ْر َٗ ِوُ ُٟط
أ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٕس ٓ ََب َسأَ بٔطٔ َو ٔ ٩ِ ٣أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َو َٔ ٩ِ ٣ساِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٟول َی أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة َو ٌَٔ ٣ُ ٩ِ ٣اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕ ١و َ ِ
رح ْٖ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

َي ُ٘وُ ُٟط

ہبیتق نب دیعس ،زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،اشمع ،اوبفالئ رضحت ورسفؼ ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت دبعاہلل نب
رمعف ریض اہلل اعتٰیلہنعیک دختم ںیم احرض ےھتہک مہ ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی اکی دحثی ذرکیک وت اوہنںےن
اہکہیفہآدیمںیہسجےسںیماسفتقےستبحمرکاتوہںبجےساؿےکابرےںیمںیمےنر اؽاہللےسرفامےتوہےئانس
آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت اچر آدویمں انب اؾ دبع افر اؿ ےس ادتباء یک افر ایب نب بعک افر اوبذحہفی ےک آزاد رکدہ الغؾ
اسملافراعمذنبلبجےسزپوھ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اوبفالئرضحتورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1839

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اً٤ع ،جزیز ،وٛیٍ ،ابوبرک ابوٌ٣اویہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َجزٔیز ٕ َو َوٕ ٔ ٛ
یٍ فٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ أُب َ ٌّی َٗ ِب ٌََ ٣ُ ١اذ ٕ
أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗ َّس ٌََ ٣ُ ٦اذّا َٗ ِب َ ١أُب َ ٕٓی َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اشمع،رجری،فعیک،اوبرکباوباعمفہیاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکرمفیےہاہتبلاچرفںےکانؾںیمدقتمیف
اتریخیکرطػااشرہایکایگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اشمع،رجری،فعیک،اوبرکباوباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1840

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار اب ٩ابی ًسی ،برش اب ٩خاٟس ٣ح٤س اب ٩جٌرف طٌبہ ،اً٤ع

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ
ٔی ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ

ی ٙاِلِ َ ِر َب ٌَ ٔة
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔص َِٔ ٥وا ِخ َت ََٔ٠ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة فٔی َت ِٔ ٨ش ٔ

انبینثمانباشبرانبایبدعی،رشبانباخدلدمحمانبرفعجہبعش،اشمع،اؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہاہتبلہبعشےساچرفں
یکرتبیتںیماالتخػذموکرےہ۔
رافی  :انبینثمانباشبرانبایبدعی،رشبانباخدلدمحمانبرفعجہبعش،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1841

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ابزاہی ،٥حرضت ٣رسوٚ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
ََکوا ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ًٕ ٔ َِ ٨س ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ َ٘ا َ ٢ذَا َک َر ُج ََّْ ١ل أَ َزا ُ ٢أُح ُّٔب ُط َب ٌِ َس َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
رسو َٕٗ ٚا َ ٢ذ َ ُ
َُ ِ ٣
آ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِر َب ٌَ ٕة ٔ ٩ِ ٣ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َساِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٟول َی أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة َوأُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِس َت ِ ٔ
ْق َ
ْقؤُا ا ِِ ُ ٟ

َو ٌَُ ٣اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ١
دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہاربامیہ،رضحتورسفؼےسرفاتیےہہکدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
ےکاپسرضحتانبوعسمداکذرکوہاوتاوہنںےن اہکہی فہآدیم ںیہنج ےس ںیماس فتق ےس تبحمرکاتوہں بج ےس ںیم ےن
ر اؽاہللےساؿےکابرےںیمانسےہہکرقآؿدیجمزپانھاؿاچرےسوھکیسانبوعسمدافراوبذحہفیےکآزادرکدہالغؾاسملافر
ایبنببعکافراعمذنبلبج۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہاربامیہ،رضحتورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبوعسمدافراؿیکفادلہرتحمہمےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1842

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة بَ َسأَ ب ٔ َض َذیِ ََّٔ ٩ل أَ ِزرٔی بٔأَیِّض ٔ َ٤ا بَ َسأَ
دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک ہبعش ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےناؿدفونںےسادتبایکاہتبلہیولعمؾںیہنہکاؿدفںیمےسسکےسادتباءیکیھت۔

رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتایبنببعکافرااصنرےساکیامجتعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ

رضحتایبنببعکافرااصنرےساکیامجتعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1843

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
آًَ ٪ل َی ًَ ِضسٔ
ْق َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ َج َ ٍَ ٤ا ِِ ُ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َب ٌَ ْة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اِلِ َ ِن َؼارٔ ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١وأُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َو َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َوأَبُو َزیِ ٕس َٗا َ٢
َٗ َتا َزةُ ُُِٗ ٠ت ِٔلَٕ َ ٧ص َ ٩ِ ٣أَبُو َزیِ ٕس َٗا َ ٢أَ َح ُس ًُ ُ٤و ًَٔ٣ی
دمحمنبینثم،اوبداؤدہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےکزامہنابمرکںیماچرآدویمںےن
رقآؿدیجموکعمجایکافرفہاسرےےکاسرےااصنرےسےھتاعمذنبلبجایبنببعکزدینباثتبافراوبزدیاتقدہےنایبؿایکہک

ںیمےناسنےساہکابزدیوکؿےھتاوہنںےناہکفہاچچؤںںیمےساکیےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤدہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتایبنببعکافرااصنرےساکیامجتعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1844

راوی  :ابوزاؤز س٠امی ٪بٌ٣ ٩بس ً٤زو بً ٩اػ ،٥ہ٤اٗ ٦تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ہ٤ا٦

اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِٔلَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َ٩ِ ٣
َح َّسثَىٔی أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
آًَ ٪ل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِر َب ٌَ ْة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اِلِ َ ِن َؼارٔ أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َو ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب ٕ١
ْق َ
َج َ ٍَ ٤ا ِِ ُ ٟ
َو َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ یُِٜى َی أَبَا َزیِ ٕس
اوبداؤد امیلسؿ نب دبعم رمعف نب اعمص ،امہؾ اتقدہ ،اسن نب امکل ،رضحت امہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابم رک ںیمرقآؿ دیجم سک ےن عمج ایک اوہنں ےن اہک اچر ےن افر فہ اسرے
ااصنرںیمےسےھتایبنببعکاعمذنبلبجافرزدینباثتبافرااصنرںیمےساکیآدیمےننجوکتینکاوبزدییھت۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبدبعمرمعفنباعمص،امہؾاتقدہ،اسننبامکل،رضحتامہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتایبنببعکافرااصنرےساکیامجتعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1845

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ہ٤اٗ ٦تازہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢لُب َ ٕٓی
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َ َ َ
اک لٔی َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١أُب َ ٌّی َی ِبکٔی
ک َٗا َ ٢اہللُ َس ََّ ٤
ک َٗا َ ٢آہللُ َس َّ٤انٔی ََ ٟ
َقأَ ًََِ ٠ی َ
إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١أ ََ ٣زنٔی أ ِ ٪أ ِ َ
دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ایب ےس رفام ا اہلل رب
ازعلتےنےھجممکحد اےہہکریتےاسےنمرقآؿدیجمزپوھں اوہنںےنرعضایکاہللےنآپیلصاہللہیلعفملسریماانؾےلرک
رفام اےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہللےنریتاانؾےلرکھجمےسرفام اےہوتایبرفےنےگل۔
رافی  :دہابنباخدلامہؾاتقدہرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتایبنببعکافرااصنرےساکیامجتعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1846

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّ
َّ ُ
َ َ َ
رفوا
ک  ٥َِ ٟیََّ ٩ِ ُٜأ ٟذ َ
َقأَ ًََِ ٠ی َ
یُ َ َٛ ٩
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠لب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ إ ٔ َّ ٪اہللَ أ ََ ٣زنٔی أ ِ ٪أ ِ َ
َٗا ََ ٢و َس َّ٤انٔی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢بکَی
دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرضحتایبےسرفام ااہللےنےھجممکحد اےہہکںیماہمترےاسےنم(مَلْ َب ُک ْ َّ ِ
ب َکف َ ُرفا)زپوھںاوہنںےنرعضایکریما
ال َ
انؾایلےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہںرافیےتہکںیہرھپفہرفدےیئ۔
رافی  :دمحمنبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتایبنببعکافرااصنرےساکیامجتعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1847

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠لُب َ ٕٓی بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ییحینببیبح،اخدلنباحرث،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرضحتایبےسرفام اابح دحثیابمرہک
ایسرطحےہ۔
رافی  :ییحینببیبح،اخدلنباحرث،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1848

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأََّ ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
َّ
َّ
ْع ُغ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َج ََ ٨ازةُ َس ٌِسٔ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕبَْ ِ َن أَیِسٔیض ٔ ِ ٥اصِ َتزَََّ ٟضا َ ِ
دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،انب رججی،اوبزریب،رضحتاجرب ریضاہللاعتٰیلہنع نبدبعاہلل ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلع

فملس ےن اس احؽ ںیم رفام ا ہک رضحت دعس نباعمذ اک انجزہ اؿ ےکاسےنم اھت ہک اؿ یک فہج ےس اہلل ےک رعش وک یھب رحتک آ یئگ
ےہ۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1849

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ًبساہلل ب ٩ازریص اوزی اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ٔیص اِلِ َ ِوز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َّ
َّ
ت َس ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ
ْع ُغ اٟزَّ ِح َِ ٤َ ٔ ٟ ٩ٔ ٤و ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اصِ َتزَّ َ ِ

رمعف اندقدبعاہللنبادرسیافدیاشمع،اوبایفسؿ،رضحت اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ارضحت
دعسنباعمذریضاہللاعتٰیلہنعیکفہجےسرنمحاکرعشیھبرلزہربادناؾےہ۔
رافی  :رمعفاندقدبعاہللنبادرسیافدیاشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1850

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل رزی ًبساٟوہاب بً ٩لاء ،سٌیس ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اٖ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٩
اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
ئ ا َِ ٟد َّٔ ُ
اٟز ِّز ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
َّ
َّ
ْع ُغ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
َ٣إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َج ََ ٨ازتُ ُط َِ ٣و ُؿو ًَ ْة َي ٌِىٔی َس ٌِ ّسا اصِ َتزَََّ ٟضا َ ِ
دمحمنبدبعاہللرزیدبعاولاہبنباطعء،دیعساتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
ہکبجدعساکانجزہراھکوہااھتہکاسیکفہجےساہللاکرعشیھبرحتکںیمآایگےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللرزیدبعاولاہبنباطعء،دیعساتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1851

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚحرضت بزاء

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ

ؤٟ ٩ِ ٣ٔ ٪یَ ٔ ٨ضا َٓ َ٘ا َ٢
َي ُ٘وَّلُ أُصِ ٔس َی ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ح َُّ ٠ة َ ٔ
رحیز ٕ َٓ َح ٌَ َ ١أَ ِػ َحاب ُ ُط َی ُِ ٔ٤٠شوَ َ ٧ضا َو َي ٌِ َحبُ َ
َ ١س ٌِسٔ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕفٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َخْ ِ ْر َٔ ٨ِ ٣ضا َوأَ ُِ َ ْٟن
ؤ ْٟٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ن َص ٔذظ ٔ٨َ ٤ََ ٟازٔی ُ
أَ َت ٌِ َحبُ َ
دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل وک رمشی اک اکی وجڑا دہہی ایک ایگ وت آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےن اےس وھچان رشفع رک د ا افر اس یک رنیم یک فہج رپ بجعت رک رےہ وہ احالہکن دعس نب اعمذ ےک رفامؽ
تنجںیماسےسرتہبافررنؾوہںےگ۔
رافی  :دمحمنبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1852

راوی  :اح٤س بً ٩بسہ ؿيی ابوزاؤز طٌبہ ،ابو اسحا ٚبزاء بً ٩ازب

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
اٟـي ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أََ ِ ٧بأنَٔی أَبُو إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب َي ُ٘وَّلُ أتُ َٔی
َک ا َِ ٟحس َ
ٔیث ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب َس َة أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َث ِو ٔب َ ٔ
رحیز ٕٓ ََذ َ َ
َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َص َذا أَ ِو بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ادمحنبدبعہیبضاوبداؤدہبعش،اوبااحسؼرباء،نباعزباسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہیبضاوبداؤدہبعش،اوبااحسؼرباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1853

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩جب٠ہ ا٣یہ ب ٩خاٟس طٌبہ

َک َوا َی ٔة أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّسث َ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ َٔ ٩جٔ٤ی ٌّا َ ٔ

َزا ُو َز
دمحمنبرمعفنبہلبجاہیمنباخدلہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعفنبہلبجاہیمنباخدلہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1854

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س طیباٗ ٪تازہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط أُصِس َٔی َ ٔ ٟز ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اض َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س
اَ ٪ی َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ج َّب ْة ُٔ ٩ِ ٣س ُِ ٨س ٕ
ض َوک َ َ
َحیز ٔٓ ٌََحٔ َب اُ ٨َّ ٟ

ب ٔ َی ٔسظ ٔإ ٔ َّ٨َ ٣َ ٪ازٔی ََ ١س ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕفٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِح َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا

زریہنبرحب،ویسننبدمحمابیش ؿاتقدہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسوکدنسسرمشیاکاکیہبجدہہیایکایگافرآپیلصاہللہیلعفملسرمشیےسعنمرفامےتےھتسپولوگںےنبجعتایکوت
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسذاتیکمسقسجےکہضبقدقرتںیمدمحمیلصاہللہیلعفملسیکاجؿےہےبکشدعسنباعمذ
اکرفامؽتنجںیماسےسیھبوخوصبرتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ویسننبدمحمابیشؿاتقدہرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دعسنباعمذےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1855

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،سا ٥ٟب٧ ٩وح ً٤ز بً ٩ا٣ز ٗتازہ ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ُ َِ ٛیس َٔر ُزو َ٣ةٔ ا َِ ٟح َِ ٨س ٔ٢
َّ
َّ َّ
ا ٪یَ َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔ
َک ٓ ٔیطٔ َوک َ َ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
أَص َِسی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠حُّ ٠ة ٓ ََذ َ َ

دمحم نب اشبر ،اسمل نب ونح رمع نب اعرم اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ا دیر دفمة ادنجلؽ ےک احمک ےن ر اؽ اہلل وک اکی ہلح
دہہیایکابح دحثیایسرطحذموکرےہافراسدحثیںیمہیںیہنہکآپیلصاہللہیلعفملسرمشیےسعنمرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،اسملنبونحرمعنباعرماتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوبداجہنامسکنبرخہشےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اوبداجہنامسکنبرخہشےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1856

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ َس ِیّٔا َی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢یأ ِ ُخ ُذ ٔ٣ىِّی َص َذا ٓ ََب َش ُلوا أَیِ ٔسیَ ُض ِ ٥ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا ُٕ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أََ٧ا َٗا ََ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢یأ ِ ُخ ُذ ُظ
َ
رشَ ْٔٛن
َخ َط َة أَبُو زُ َجاَ َ ٧ة أََ٧ا آ ُخ ُذ ُظ ب ٔ َح ِّ٘طٔ َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ُظ َٓ َٔ ََٙ ٠بٔطٔ َص َا ٦ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ب ٔ َح ِّ٘طٔ َٗا ََٓ ٢أ ِح َح َ ٥ا ِِ َ٘ ٟو َُ٘ َٓ ٦ا َ ٢س َٔ٤ا ُک بِ َُ َ ٩
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ امحد نب ہملس اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن زغفہ ادح ےک دؿ
اکی ولتار ےل رک رفام ا ھجم ےس ہی ولتار وکؿ ےل اگ سپ احصہب ںیم ےس رہ ااسنؿ ےن اےنپ اہوھتں وک ہی ےتہک وہےئ دراز ایک ںیم آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس اس اک قح ادا رکےن یک رشط رپ وکؿ اتیل ےہولگ ےھچیپ ٹہ ےئگ وت رضحت امسک نب رخہش اوبداجہن
ےن رعض ایک ںیم اےس اس اک قح ادا رکےن یک رشط رپ اتیل وہں سپ اوہنں ےن ہی ولتار ےل ےک افر اس ےک اسھت رشمنیک یک

وھکزپ اںوھپڑںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿامحدنبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساناجربریضاہللاعتٰیلہنعےکفادلرگایمرضحتدبعاہللانبرمعفنبرحاؾےکضف...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناجربریضاہللاعتٰیلہنعےکفادلرگایمرضحتدبعاہللانبرمعفنبرحاؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1857

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ً٤ز ٧اٗس سٔیاً ،٪بیساہلل سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦أ ُ ُح ٕس ٔجی َئ بٔأبَٔی َُ ٣ش ًّطی َو َٗ ِس ُ٣ث ٔ َ ١بٔطٔ َٗا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َ٤َّ ٟا ک َ َ

َ
اٟثوب َٓ ََ ٨ضانٔی َٗومٔی ث ُ َّ ٥أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِر َٓ ٍَ َّ
َّ
رفٓ ٌََ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو
اٟث ِو َب َٓ ََ ٨ضانٔی َٗ ِومٔی ََ
ِ
َٓأ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِر َٓ ٍَ ِ َ
رفٓ ٔ ٍَ ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت بَاَ ٔ ٛی ٕة أَ ِو َػائ ٔ َح ٕة َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص ٔذظ ٔ َٓ َ٘اُٟوا ب ٔ ُِ ٨ت ًَ ِ٤ز ٕو أَ ِو أ ُ ِخ ُت ًَ ِ٤ز ٕو َٓ َ٘ا ََ ٢وَ ٥َ ٔ ٟت ِبکٔی ٓ ََ٤ا َزاَِ ٟت
أَ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة تُ ٔو ُُّ ٠ط بٔأ َ ِجَ ٔ ٨حت َٔضا َحًَّی ُرٓ ٔ ٍَ

دیبعاہلل نبرمعوقاررییرمع اندقایفسؿ،دیبعاہللایفسؿ نب ہنییع،انبدکنمر رضحتاجرب نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی
ےہہک بجزغفہادح ےکدؿ ریمےابپوکڑپکے ےس ڈاکھوہاال ا ایگاساحؽںیم ہک اؿےکاعضااءاکےٹےئگےھت سپںیم ےن
ڑپکاااھٹےناکارادہایکوتریمیوقؾےنےھجمعنمرکد اںیمےنرھپڑپکاااھٹےناکارادہایکوتریمیوقؾےنےھجمعنمرکد اسپر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنوخدااھٹد ا امکحوتاےس ااھٹد اایگسپآپیلصاہللہیلعفملسےن اکیرفےنالچےنفایلتورتیکآفاز ین وت
رفام ا ہی وکؿ ےہ ولوگں ےن رعض ایک رمعف یک یٹیب  ا رمعف یک نہب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ویکں رفیت ےہ احالہکن رفےتش
ربارباسرپاےنپرپفںےساسہیےئکوہےئںیہاہیںکتہکااھٹایلاجےئ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییرمعاندقایفسؿ،دیبعاہللایفسؿنبہنییع،انبدکنمررضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناجربریضاہللاعتٰیلہنعےکفادلرگایمرضحتدبعاہللانبرمعفنبرحاؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1858

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٢
ٕ َّ
اٟث ِو َب ًَ َِ ٩و ِجضٔطٔ َوأَبِکٔی َو َج ٌَُ٠وا َی َِ ٨ض ِوَ٧ىٔی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل
یب أَبٔی یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ ِٔ ٛظ ُ
أ ُ ٔػ َ

َی َِ ٨ضانٔی َٗا ََ ٢و َج ٌََِ ٠ت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت ًَ ِ٤ز ٕو َت ِبٜٔیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِبٜٔیطٔ أَ ِو ََّل َت ِبٜٔیطٔ َ٣ا َزاَِ ٟت
ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة تُ ٔو ُّ٠طُ بٔأ َ ِجَ ٔ ٨حت َٔضا َحًَّی َرٓ ٌَِت ُُ٤و ُظ
دمحم نب ینثم ،فبہ نب رجری ،ہبعش ،دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ریمےفادلزغفہادحےکدؿدیہشےئکےئگسپںیماؿےکرہچہےسڑپکاااھٹ اافررفےناگلافرولوگںےنےھجمرفانکرشفعرکد اافر
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھجمرفکںیہنرےہےھتافرافہمطتنبرمعےنیھبرفانرشفعرکد اوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ماسرپرؤ اہنرؤرفےتشربارباسرپاےنپرپفںےساسہیرکرےہںیہاہیںکتہک ماؿاکانجزہااھٹول۔
رافی  :دمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،دمحمنبدکنمررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناجربریضاہللاعتٰیلہنعےکفادلرگایمرضحتدبعاہللانبرمعفنبرحاؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1859

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر جابز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
َک ا ًَِ ٤َ ٟلئَٜٔةٔ
َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ َِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔطٔ ذ ٔ ِ ُ

َوبُکَا ُئ ا َِ ٟباَ ٔ ٛیةٔ

دبعنبدیمحرفحنبابعدہ،انبرججی،ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،دمحمنبدکنمراجرب،اؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ
نکیلانبرججییکدحثیںیماحالہکنافررفےنفاےلےکرفےناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دبعنبدیمحرفحنبابعدہ،انبرججی،ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،دمحمنبدکنمراجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناجربریضاہللاعتٰیلہنعےکفادلرگایمرضحتدبعاہللانبرمعفنبرحاؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1860

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ٕ٠زَکیا ،بً ٩سی ًبیساہلل ب٤ً ٩زو ًبسالرکی٣ ٥ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ِرک ٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س
ٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو
بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َٔ ٢جی َئ بٔأبٔی یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس َُ ٣ح َّس ًّا ٓ َُو ٔؿ ٍَ بَْ ِ َن َی َس ِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
دمحمنبادمحنبایبفلخزرک ا ،نبدعیدیبعاہلل نبرمعفدبعارکلمیدمحمنبدکنمررضحت اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
زغفہ ادح ےک دؿ ریمے ابپ وک انک افر اکؿ ےٹک وہےئ ال ا ایگ سپ اںیہن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم راھک ایگ ابح  دحثی
ابمرہکاںیہنیکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخزرک ا،نبدعیدیبعاہللنبرمعفدبعارکلمیدمحمنبدکنمررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتحلتبیتےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتحلتبیتےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1861

راوی  :اسحا ٚب٤ً ٩زو ب ٩س٠یم ح٤از س٠ی٤ہ ثابت ٨ٛا٧ہ ب ٩نٌی ٥حرضت ابوبززہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٕ ٔ ٠یم َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٨َ ٔ ٛ ٩اَ َ ٧ة بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بَ ِز َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َح ٕس َٗاُٟوا َن ٌَ ًَِ ُٓ ٥لّ٧ا َو ُٓ ًَلّ٧ا َو ُٓ ًَلّ٧ا ث ُ َّ٥
ا ٪فٔی َِِ ٣زّی َُ ٟط َٓأََٓا َئ اہللُ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َِٔ ٢ل َ ِػ َحابٔطٔ َص َِ ١ت ِٔ٘ ٔ ُس َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َح ٕس َٗا ُٟوا ََّل َٗا ََ ٢ل ٜٔىِّی أَ ِٓ٘ ٔ ُس
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َح ٕس َٗا ُٟوا َن ٌَ ًَِ ُٓ ٥لّ٧ا َو ُٓ ًَلّ٧ا َو ُٓ ًَلّ٧ا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت ِٔ٘ ٔ ُس َ
َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِٔ٘ ٔ ُس َ

ُج َِ ٠یبٔی ّبا َٓاكُِ٠بُو ُظ ٓ َُلَ ٔ ٠ب فٔی ا ِِ َ٘ ٟتل َی ٓ ََو َج ُسو ُظ إلٔ َی َج ِٔ ٨ب َس ِب ٌَ ٕة َٗ ِس َٗ َت َُ ٠ض ِ ٥ث ُ ََّ َٗ ٥تُ٠و ُظ َٓأتََی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ َٗ ٢ت ََ ١س ِب ٌَ ّة ث ُ ََّ َٗ ٥تُ٠و ُظ َص َذا ٔ٣ىِّی َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َص َذا ٔ٣ىِّی َوأََ٧ا ٔ٨ِ ٣طُ َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٌَطُ ًَل َی َساً َٔسیِطٔ َِ ٟی َص َُ ٟط إ ٔ ََّّل
ٓ ََو َٗ َ
َّ
َّ
َک ُ َِش ًّل
رف َُ ٟط َو ُو ٔؿ ٍَ فٔی َٗبِرٔظ ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َساً َٔسا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ َٓ ٢ح ٔ َ
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راوی  :ہساب ب ٩خاٟس اززی س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ح٤یس ب ٩ہًلً ٢بساہلل ب ٩ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
وَّ ٪
َرخ ِج ُت أََ٧ا َوأَخٔی أُِ َ ٧ی ْص َوأ ُ ُّ٨َ ٣ا َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا ًَل َی َخا ٕ٨َ َٟ ٢ا
َخ ِج َ٨ا ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٨َ ٣ا َُٔٔا ٕر َوکَاُ ٧وا یُ ٔح َُّ ٠
اٟظ ِض َز ا َِ َ ٟ
َح َاَ َ ٓ ٦
أَبُو ذ ٓ َٕر َ َ

َ
َٕ إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥أُِ َ ٧ی ْص َٓ َحا َئ َخا٨َ ُٟا َٓ ََ ٨ثا
َخ ِج َت ًَ ِ ٩أَصَِ ٔ ٠
َک َ٨َ ٣ا َخا٨َ ُٟا َوأَ ِح َش َ ٩إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َح َش َسَ٧ا َٗ ِو ُُ ٣ط َٓ َ٘اُٟوا إَٔ َّ ٧
ک َخاَ ٟ
ک إٔذَا َ َ
َٓأ ِ َ
ُص َ٣ت َ َ٨ا َٓا ِح َت َ٨َ ٠ِ ٤ا
َک ٓ ٔ َامی َب ٌِ ُس ٓ َ َّ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َّأ ٟذی ٗٔی َُ َٟ ١ط َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َّ٣ا َ٣ا ََ ٣ضی ٌِٔ ٣َ ٩ِ ٣زُوٓ َٔک َٓ َ٘ ِس ََّ ٛس ِر َت ُط َو ََّل ٔج َ٤ا ََ َ ٟ
َْقبِ َ٨ا ٔ ِ
َّ
َّ
ُص َ٣ت ٔ َ٨ا َو ًَ ِِ ٣ٔ ٩ثَ ٔ ٠ضا َٓأ َ َت َیا
ارف أُِ َ ٧ی ْص ًَ ِِ ٔ ٩
ًََِ ٠ی َضا َو َت َِ َّلی َخا٨َ ُٟا ث َ ِوبَ ُط َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِبکٔی َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َحًی َ٧زَ ِ٨َ ٟا ب ٔ َح ِ َ
رضة ٔ ََ ٜ٣ة َٓ ََ َ ٨
َص َ٣ت ٔ َ٨ا َو ِٔ ٣ثَ ٔ ٠ضا ََ ٌَ ٣ضا َٗا ََ ٢و َٗ ِس َػ َِّ ٠ی ُت َیا ابِ َ ٩أَخٔی َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ َِ ٟقی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ِٟکَاص ََٔ َٓ ٩دْ َّ َر أُِ َ ٧ی ّشا َٓأ َ َتاَ٧ا أُِ َ ٧ی ْص بٔ ِٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َث ًَل ٔث ٔسَ ْٔ٨ن ُُِٗ ٠ت َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟا َُِ ٠ُٗ ِ ٢ت َٓأَیِ ََ ٩ت َو َّج ُط َٗا َ ٢أَ َت َو َّج ُط َح ِی ُث یُ َو ِّج ُضىٔی َربِّی أ ُ َػل ِّی ً ٔظَ ّ
ائ َحًَّی إٔذَا
یت َٛأنَِّی خَٔٔائْ َحًَّی َت ٌَِ ُ٠ونٔی َّ
آَخ َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ا َ ٢أُِ َ ٧ی ْص إ ٔ َّ ٪لٔی َحا َج ّة ب ٔ ََ َّٜ ٤ة ٓ َِأٔ ٛىٔی َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠أُِ َ ٧ی ْص
اِ ٠ٟی ٔ ١أ ُ ُِ ٔ ٟ٘
أ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
کَ َ

َّ َ َّ
رف َ
ک یَزِ ًُ ُ ٥أَ َّ ٪اہللَ أَ ِر َس َُ ٠ط ُُِٗ ٠ت ٓ ََ٤ا
اث ًَل َ َّی ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
یت َر ُج ًّل ب ٔ ََ َّٜ٤ة ًَل َی زٔیَ ٔ ٨
َحًی أتَی ََ ٜ٣ة َ َ
ئ َٗا َ ٢أُِ َ ٧ی ْص َِ َ٘ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ ِو َ ٢ا ِل ََ ٜض َٔ ٨ة ٓ ََ٤ا ص َُو
ا ٪أُِ َ ٧ی ْص أَ َح َس ُّ
اٟظ ٌَ َزا ٔ
ارح َوک َ َ
اض َٗا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
َي ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
اْع کَاص َْٔ ٩س ٔ ْ
وَ ٪ط ٔ ْ
ئ ِّ
َ
اٟظ ٌِز ٔ ٓ ََ٤ا یَ َِ ٠تئ ٔ ًَُ ٥ل َی َ ٔ ٟشا ٔ ٪أَ َح ٕس َب ٌِسٔی أَُ َّ ٧ط ٔط ٌِ ْز َواہللٔ إُٔ َّ ٧ط ََ ٟؼاز ٔ َْ ٚوإُٔ َّ ٧ض ِ٥
َقا ٔ
بٔ َ٘ ِؤٟض ٔ َِ ٥و َِ َ٘ ٟس َو َؿ ٌِ ُت َٗ ِو َُ ٟط ًَل َی أ ِ َ
وَٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٓ َِأٔ ٛىٔی َحًَّی أَذِ َص َب َٓأَِ٧و َُز َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ََ َّٜ ٣ة َٓ َت َـ ٌَّٔ ُِت َر ُج ًّل ُٔ ٨ِ ٣ض ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت أَیِ ََ ٩ص َذا َّأ ٟذی َت ِس ًُوُ َ ٧ط
َٟکَاذٔب ُ َ

َّ
َار َتٔ ٌَِ ُت
َخ ِر ُت َٔ ِِ ٣ظ ًّیا ًَل َ َّی َٗا َِ ٓ ٢
اٟؼَّ اب ٔ َئ َٓأ َ َط َار إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ اب ٔ َئ ٓ ََ٤ا ًََ ٢ل َ َّی أَصِ ُ
 ١ا َِ ٟوازٔی بٔک ُ ٕ َٓ ٣َ ١س َرة ٕ َو ًَوِ َٕ ٥حًی َ َ
ح ْٔ َن ِار َتٔ ٌَِ ُت َٛأنَِّی نُ ُؼ ْب أَ ِح َ٤زُ َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت َز ِ٣زَ ََ َِ َٓ ٦شُِ ٠ت ًَىِّی ِّ
رشبِ ُت ٔ٣َ ٩ِ ٣ائ َٔضا َو َِ َ٘ ٟس َٟب ٔ ِث ُت یَا ابِ َ ٩أَخٔی
اٟس َ٣ا َئ َو َ ٔ
َّ
َّ
رس ِت ًُ َ ٩ُ ٜبَ ِلىٔی َو َ٣ا َو َج ِس ُت ًَل َی َٛبٔسٔی
ثَ ًَلث ْٔ َن بَْ ِ َن َِ ٟی َٕ ٠ة َویَ ِو٣َ ٕ ٦ا ک َ َ
ا ٪لٔی ك َ ٌَ ْا ٦إَّٔل َ٣ا ُئ َز ِ٣زَ َََ ٓ ٦شُ ٨ِ ٔ٤ت َحًی َت ََ َّ ٜ

ُض َب ًَل َی أَ ِسَ ٔ٤دت ٔض ٔ ِ٤ََ ٓ ٥ا َی ُلو ُٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ أَ َح ْس َوا َِ ٣زأَ َتْ ِ ٔن
ا ٪إٔذِ ُ ٔ
ُس ِد َٔ َة ُجو َٕ َٗا ََٓ ٢ب َ ِی َ٨ا أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة َٗ َِ ٤زا َئ إ ٔ ِؿ ٔح َی َ
َ
َخی َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َت َ٨ا َص َتا ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟض ٔ َ٤ا َٗا َ٢
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ت ِسًُ َوا ٔ ٪إ ٔ َسآّا َوَ٧ائ ٔ ََ ٠ة َٗا ََٓ ٢أ َت َتا ًَل َ َّی فٔی كَ َوآ ٔض ٔ َ٤ا َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ ٜٔ ِ ٧حا أَ َح َسص َُ٤ا اِلِ ُ ِ َ

ا ٪صَاصُ َ٨ا أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣أَ ِنَٔارَٔ٧ا َٗا َ٢
َٓأ َ َت َتا ًَل َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َص ِْ ٣ٔ ٩ث ُ
 ١ا َِ ٟدظَ َب ٔة َُْ ِ َر أَنِّی َّلَ أَ ِٛىٔی َٓاَ ِ ٧ل ََ َ٘ ٠تا تُ َو ِٟو ٔ ََّل َٔ ٪و َت ُ٘وَّلَ َِٔ ٟ ٪و ک َ َ
َاس َت ِ٘ َب َُ ٠ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ َوص َُ٤ا َصاب ٔ َلا َٔٗ ٪ا َ٣َ ٢ا َل٤َ ُٜا َٗا ََ ٟتا اٟؼَّ اب ٔ ُئ بَْ ِ َن ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ
ٓ ِ
اس َت٥ََ ٠
َوأَ ِس َتارٔ َصا َٗا َ٣َ ٢ا َٗا ََ ٢ل٤َ ُٜا َٗا ََ ٟتا إُٔ َّ ٧ط َٗا َ٨َ َٟ ٢ا کَّ ٤َ ٔ ٠ة َت َِْ ٤لُ ا َِ ٥ََ ٟٔو َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ِ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ص َُو َو َػاحٔبُ ُط ث ُ ََّ ٥ػلَّی َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ًَل َت ُط َٗا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر َُٓ ٨ِ ُٜت أََ٧ا أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢حیَّا ُظ ب ٔ َت ٔح َّی ٔة ِاْل ٔ ِس ًَلَٗ ٔ ٦ا َ٢
ا َِ ٟح َح َز َوكَ َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
ک َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٩ِ ٣َ ٢أََ ِ ٧ت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُٔٔٔ ٩ِ ٣ارٕ َٗا ََٓ ٢أَص َِوی ب ٔ َی ٔسظ ٔ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢و ًََِ ٠ی َ
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ا ٪أَ ًِ٥ََ ٠
ٓ ََو َؿ ٍَ أَ َػابٔ ٌَ ُط ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔی َن ِٔ ٔسی َ ٔ
َک َظ أَ ِ ٪اَ ِ ٧ت َِ ٤ی ُت إلٔ َی َُٔٔا ٕر ٓ ََذ َص ِب ُت آ ُخ ُذ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ َس ًَىٔی َػاحٔبُ ُط َوک َ َ
ا٪
بٔطٔ ٔ٣ىِّی ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُط ث ُ ََّٗ ٥ا ًََ٣َ ٢ی َُ ٨ِ ٛت َصاصُ َ٨ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٗ ِس ُُ ٨ِ ٛت َصاصُ َ٨ا ُُ ٨ِ ٣ذ ث َ ًَلث ْٔ َن بَْ ِ َن َِ ٟی َٕ ٠ة َویَ ِوَٗ ٕ ٦ا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢ک َ َ
َّ
َّ
رس ِت ًُ َ ٩ُ ٜبَ ِلىٔی َو َ٣ا أَ ٔج ُس ًَل َی َٛبٔسٔی ُس ِد َٔ َة ُجو َٕ
یُ ِلٌ َُٔ ٤
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا ک َ َ
ا ٪لٔی ك َ ٌَ ْا ٦إَّٔل َ٣ا ُئ َز ِ٣زَ َََ ٓ ٦شُ ٨ِ ٔ٤ت َحًی َت ََ َّ ٜ

َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َُ ٣ب َار َْ ٛة إَٔ َّ ٧ضا ك َ ٌَ ُا ٦ك ُ ٌِ َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ائ ِ َذ ِ ٪لٔی فٔی ك َ ٌَا ٔ٣طٔ َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ک أَ َّو َ ٢كَ ٌَإ ٦
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ َواَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ض َ٤ا َٓ َٔ َتحَ أَبُو بَ ِرکٕ بَا ّبا َٓ َح ٌَ ََ ١ي ِ٘ب ٔ ُف َ٨َ ٟا َٔ ٩ِ ٣زب ٔ ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
یب ا َّٟلائ ٕٔٔ َوک َ َ

َات ِ َ ٧د َّٕ ١لَ
أَک َ ُِ ٠تطُ ب ٔ َضا ث ُ ََُّ ٥ب َ ِر ُت َ٣ا َُب َ ِر ُت ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إَّٔ٧طُ َٗ ِس ُو ِّج َض ِت لٔی أَ ِر ْق ذ ُ
ک َویَأ ِ ُج َز َک ٓ ٔیض ٔ َِٓ ٥أ َ َت ِی ُت أُِ َ ٧ی ّشا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َػ ََ ٌِ ٨ت ُُِٗ ٠ت
ک ًَ َسی اہللُ أَ ِ ٪یَ ُِ ٌََ ٔ٨ض ِ ٥ب ٔ َ
أ ُ َرا َصا إ ٔ ََّّل یَثِر َٔب ٓ ََض ِ ١أََ ِ ٧ت َُ ٣ب ًَِّ ّْ ٠ىِّی َٗ ِو ََ ٣

ک َٓإٔنِّی َٗ ِس أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو َػ َّسٗ ُِت َٓأ َ َت ِی َ٨ا أ ُ َّ٨َ ٣ا َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا بٔی َرُ َِب ْة
َػ َُ ٌِ ٨ت أَنِّی َٗ ِس أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو َػ َّسٗ ُِت َٗا َ٣َ ٢ا بٔی َرُ َِب ْة ًَ ِ ٩زٔیَ ٔ ٨
اَ ٪ی ُؤ ُُّ ٣ض ِ ٥أَیِ َ٤ا ُئ بِ َُ ٩ر َح َـ َة
ًَ ِ ٩زٔی٤َ ُٜٔ٨ا َٓإٔنِّی َٗ ِس أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو َػ َّسٗ ُِت َٓا ِح َت َ٨َ ٠ِ ٤ا َحًَّی أَ َت ِی َ٨ا َٗ ِو َ٨َ ٣ا ُٔٔ ّ
َارا َٓأ َ ِس ٥ََ ٠ن ِٔؼ ُٔ ُض َِ ٥وک َ َ
اَ ٪سی َِّسص َُِ ٥و َٗا َ ٢ن ِٔؼ ُٔ ُض ِ ٥إٔذَا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَ ِس٨َ ٤َِ ٠ا َٓ َ٘س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا َِِٟٔٔار ُّٔی َوک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ َ ِس ٥ََ ٠ن ِٔؼ ُٔ ُض ِ ٥ا َِ ٟباقٔی َو َجائ َ ِت أَ ِس ََ٘ َٓ ٥ُ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِخ َوتُ َ٨ا نُ ِشًَ ٥ُ ٔ ٠ل َی َّأ ٟذی
َ
َّ
َّ
أس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ
َرف اہللُ ََ ٟضا َو ِ
أَ ِس٤َُ ٠وا ًََِ ٠یطٔ َٓأ ِس٤َُ ٠وا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَُٔٔ ٥َ ٠ا ُر ُ َ َ
دہابنباخدلازدیامیلسؿنبریغمہدیمحنبالہؽدبعاہللنباصتمرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکمہاینپ
وقؾ افغر ےس ےلکن افر فہ رحتم فاےل ےنیہم وک یھب الحؽ اجےتن ےھت سپ ںیم افر ریما اھبیئ اسین افر امہری فادلہ ےلکن سپ مہ اےنپ
امومںےکاہںارتےسپامہرےامومںےنازعازفارکاؾایکافروخباخرطدمارتیکسجیکفہجےساؿیکوقؾےنمہرپدسحایک
وتاوہن ںےناہکہکبجوتاےنپالہےس لکرکاجاتےہوتاسیناؿےسدباکریرکاتےہسپامہرےامومںآےئافراںیہنوجھچکاہک
ایگ اھتفہازلاؾمہرپاگلںیمےناہکوتےنامہرےاسھتوجااسحؿفیکینیکیھتاےسوتےناسازلاؾےکفہجےسرخابرکد اےہسپ
اب اس ےک دعب امہ را آپ ےس قلعت افر اھبنؤ ںیہن وہ اتکس سپ مہ اےنپ افوٹنں ےک رقبی آےئ افر اؿ رپ اانپ اسامؿ  اار ایک افر
امہرےامومںےنڑپکاڈاؽرکرفانرشفعرکد اسپمہلچزپےاہیںکتہکہکمےکرقبیےچنہپسپاسینےنامہرےافوٹنںافر
اےنتیہافرافوٹنں رپرشطاگلیئہکسکےکا فٹندمعہںیہسپفہدفونںاکنہےکاپس ےئگوتاسےناںیہنےکافوٹنںوکدنسپایک
سپاسینامہرےاپسامہرےافوٹنں وکافر اےنت یہ افر افوٹنں وکےلرکآ اافر ںیمر اؽاہللےسالماقت ےس نیتاسؽےلہپ یہ
اےریمےےتجیھبامنززپاھرکاتاھترضحتدبعاہللنباصتمےتہکںیہ ہکںیمےناہکسکیکراضےکےئلاوہنںےناہکاہللیکراض
ےک ےئل ںیم ےن اہک وت اانپ رخ سک رطػ رکات اھت اوہنں ےن اہک اہجں ریما رب رخ رک داتی ایس رطػ ںیم اشعء یک امنز ادا رکاتیل اھت
اہیںکتہکبجراتاکآرخیہصحوہاتوتںیماےنپآپوکاسرطحڈاؽاتیلوگ اہک ںیماچدریہوہںاہیںکتہک ارجدنلبوہ
اجات اسین ےن اہک ےھجم ہکم ںیم اکی اکؾ ےہ وت ریمےاعمالمت یک دھکی اھبؽ رکان سپ اسین الچ اہیں کت ہک ہکم آ ا افر ھچک رعہص ےک
دعبفاسپآ اوت ںیمےن اہکوت ےنایکایکاسےن اہکںیمہکم ںیماکیآدیمےسالم وج ریتےدنی رپ ےہافر دتویرکات ےہہکاہلل ےن
اےسر اؽانبرکاجیھبےہںیمےناہکولگایکےتہکںیہاس ےناہکولگاےساشرعاکنہافراجدفرگےتہکںیہ افراسینوخداشرعفں
ںیم ےس اھت اسین ےن اہک ںیم اکونہں یک ابںیت نس  اک وہں سپ اس اک الکؾ اکونہں اسیج ںیہن ےہ افر قیقحت ںیم ےن اس ےک اوقاؽ اک
رعشاءےکااعشرےسیھبومزاہنایکنکیلیسکصخشیکزابؿرپا ےسرعشیھبانمبسںیہن۔اہللیکمسقفہاچسےہافردفرسےولگ
وھجےٹ ںیہ ںیم ےن اہک  م ریمے اعمالمت یک رگناین رکف اہیں کت ہک ںیم اجات وہں افر داتھکی وہں سپ ںیم ہکم ںیم آ ا افر اؿ ںیم

ےساکیزمکفرآدیموکلمرکوپاھچہکفہاہکںےہےسج ماصیبےتہکوہسپاسےنریمیرطػااشرہرکےتوہےئاہکہیدنیدبےنل
فاالےہسپفادیفاولںںیمےسرہاکیےتنسیہھجمرپڈولیھںافرڈہویںےکاسھتوٹٹزپااہیںکتہکںیمےبوہشوہرکرگزپا
سپبج ںیمےبوہیشےس وہشںیمآ رکااھٹ وتںیم وگ ا رسختب اھتںیمززمؾےکاپسآ ا افراانپوخؿ دوھ ارھپ اساکاپینایپ افر
ںیم اے ےجیتھب نیت رات افر دؿ فاہں رہھٹا راہ افر ریمے ےئل ززمؾ ےک اپین ےک  اا وکیئ وخراک ہن یھت سپ ںیم وماٹ وہ ایگ اہیں
کت ہکریمے ٹیپیک ولسںیٹ متخ وہ ںیئگافرہن یہ ںیم ےناےنپرگج ںیموھبک یکفہج ےسرگیموسحمس یک سپاس دفراؿاکی
اچدنین رات ںیم بج الہ ہکم  ا ےئگ افر اس فتق وکیئ یھب تیب اہلل اک وطاػ ںیہن رکات اھت افر اؿ ںیم ےس دف تورںیت ااسػ افر
ان ہل وک اکپر ریہ ںیھت سپ فہ بج اےنپ وطاػ ےک دفراؿ ریمی رطػ آںیئ وت ںیم ےن اہک اؿ ںیم ےس اکی اک دفرسے ےک اسھت
اکنح رک دف نکیل فہ اینپ ابت ےس ابز ںیہن آںیئ سپ بج فہ ریمے رقبی آںیئ وت ںیم ےن ریغب انکہی افر ااشرہ ےک الفں  ہہ د ا ہک
الفںسپفہالچیتافرہییتہکوہیئںیئگہکاسفتقامہرےولوگںںیمےسوکیئوموجدوہاتراہتسںیماںیہنر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس افر اوبرکب اہپڑی ےس ارتےت وہےئ ےلم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہمت ایک وہ ایگ ےہ اوہنں ےن اہک ہبعک افر اس ےک
رپدفں ےکدرایمؿاکیدنی وکدبےنلفاال ےہآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا اس ےن ایک اہکےہاوہنںےن اہکاس ےن ںیمہایسی
ابت یہک ےہ وج ہنم وک رھب دیتی ےہ سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ اہیں کت ہک رجح ا اد اک وبہس ایل افر تیب اہلل اک
وطاػ ایک رھپ امنز ادا یک رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم فہ الہپ آدیم وہں سج ےن امالؾ ےک رطہقی ےک اطمقب آپ
یلص اہلل ہیلع فملس وک مالؾ ایک ںیم ےن اہک اے اہلل ےک ر اؽ آپ رپ مالؾ وہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت وکؿ ےہ ںیم ےن
رعض ایکںیم ہلیبقافغرےس وہںآپیلصاہللہیلعفملس ےناانپاہھتااھٹ اافراینپاایلگنںاشیپینرپرںیھکںیم ےن اےنپدؽ ںیم اہک
ہک آپیلصاہللہیلعفملسوکریماہلیبقافغرےسوہاناندنسپوہاےہسپںیمآپیلصاہللہیلعفملساکاہھتڑکپےنےکےئلآےگڑباھوت
آپیلصاہللہیلعفملسےکاسیھتےنےھجمڑکپایلافرفہھجمےسز ادہآپیلصاہللہیلعفملسےکابرےںیمفاتیفقراتھکاھتہکآپ
یلص ا ہلل ہیلع فملس ےن اانپ رس ابمرک ااھٹ ا افر رفام ا وت اہیں بک ےس ےہ ںیم ےن رعض ایک ںیم اہیں نیت دؿ رات ےس وہں آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجتاھکانوکؿالھکاتےہںیمےنرعضایکریمےےئلززمؾےکاپینےکالعفہوکیئاھکانںیہنےہسپاس
ےس وماٹ وہ ایگ وہں اہی ں کت ہک ریمے ٹیپ ےک لب یڑ ےئگ ںیہ افر ںیم اےنپ رگج ںیم وھبک یک فہج ےس رگیم یھب وسحمس ںیہن
رکات آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام اہیاپینابربتکےہ افراھکےنیکرطحٹیپ یھب رھبداتی ےہرضحتاوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرعضایکاےاہللےکر اؽےھجماسےکراتےکاھکےنیکااجزتدےدںیسپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسافراوبرکبےلچ
افرںیمیھباؿےکاسھتاسھتالچسپاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےندرفازہوھکالافرریمےےئلاطفئیکشمشکاکنےنلےگلافرہی
ریماالہپاھکاناھتوجںیمےنہکمںیماھک ارھپںیمراہبجکت راہرھپںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیم احرضوہاوتآپ

یلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجموجھکرفںفایلزنیمداھکیئیئگےہافرریماایخؽےہہکفہرثیبےکالعفہوکیئافرالعہقںیہنےہایکوت
ریمی رطػ ےس اینپوقؾ وک غیلبترکے اگ رقنعبی اہلل اںیہن ریتیفہج ےس افدئہ اطع رکے اگ افر ںیہمت وثاب اطع ایک اجےئ اگ رھپ
ںیماسینےکاپسآ اوتاسےناہکوتےنایکایکںیمےناہکںیمامالؾوبقؽرک اکوہںافردصتقیرک اکوہںاسےناہکےھجمیھبھجت
ےسرفنتںیہنےہںیمیھب امالؾوبقؽرکاتوہں افر دصتقیرکاتوہں رھپمہاینپفادلہ ےکاپسےئگوتاسےناہک ےھجم مدفونں
ےکدنیےسرفنتںیہنںیمیھبامالؾوبقؽرکیتافردصتقیرکیتوہںرھپمہےناانپاسامؿالداافراینپوقؾافغرےکاپسآےئوت
اؿںیمےسآدوہولگاملسمؿوہےئگافراؿیکاامتماؿےکرسادراامیءنبرضحااصنریرکاےتےھتافرابح آدوہولوگں
ےناہکبجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسدمہنیرشتفیالںیئےگوتمہاملسمؿوہاجںیئےگسپبجر اؽاہللدمہنیرشتفیالےئ
وتابح آدوہولگیھب املسمؿوہےئگافرہلیبقامالؾےکولگیھباحرضوہےئافر رعضایکاےاہللےکر اؽمہیھب اسابت
رپامالؾوبقؽرکےتںیہسج رپامہرےاھبیئاملسمؿوہےئ ںیہسپفہیھباملسمؿوہےئگ وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
ہلیبقافغروکاہللےناعمػرفامد اافرہلیبقیکاہللےنافحتظیک(لتقافردیقےس)
رافی  :دہابنباخدلازدیامیلسؿنبریغمہدیمحنبالہؽدبعاہللنباصتمرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اوبذرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1863

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،نرض ب ٩ط٤ی ١س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ح٤یس ب ٩ہًل٢

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسث َ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل ٕ ٢ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ ُُِٗ ٠ت ٓ َِأٔ ٛىٔی َحًَّی أَذِصَ َب َٓأَِ٧و َُز َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ًَُ ٩ِ ٛل َی َح َذ ٕر ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة َٓإُٔ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س َطُٔ ٔ ٨وا َٟطُ
َو َت َحض َُّ٤وا
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رضن نب ،لیم امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽ اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف
ےہ ہک رضحت اوبذر ےنایبؿ ایکہک ںیم ےن اہک  م ریمے اعمالمتیک رگناین رکف اہیں کتہک ںیم اجرک دھکی آؤں اسین ےن اہک ی
اہںاجؤنکیلالہہکمےسےتچبرانہویکہکنفہاسآدیمےکدنمشںیہافرربےرطوقیںےسڑلےتںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رضننب،لیمامیلسؿنبریغمہدیمحنبالہؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اوبذرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1864

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زی اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و ٪ح٤یس ب ٩ہًل ٢حرضت ًبساہلل ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩و ُٕ ٩ِ ًَ ٪ح َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ًَٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر َیا ابِ َ ٩أَخٔی َػ َِّ ٠ی ُت َس ََ ٨تْ ِ ٔن َٗ ِب َِ ٣َ ١ب ٌَثٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓأَیِ ََ ٨ِ ُٛ ٩ت

َت َو َّجطُ َٗا ََ ٢ح ِی ُث َو َّج َضىٔ َی اہللُ َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ارفا إلٔ َی َر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َح ٔسیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓت َ ََ َ ٨
َ
َّ
ُص َ٣ت ٔ َ٨ا َو َٗا َ ٢أَي ِّـا فٔی َحسٔیثٔطٔ
ُص ََ ٣ت ُط ٓ ََـ َ٨َ ٤ِ ٤ا َصا إلٔ َی ٔ ِ
ا ِلُٜضَّا َٔٗ ٪ا ََ ٥َِ ٠َٓ ٢یزَ ِ ٢أَخٔی أُِ َ ٧ی ْص یَ َِ ٤س ُح ُط َحًی َََُ ٠ب ُط َٗا ََٓ ٢أ َخ ِذَ٧ا ٔ ِ
ض
َٗا ََ َٓ ٢حا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ل َ
ِٕ ا َِ٘ ٤َ ٟاَٗ ٔ ٦ا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ُط َٓإٔنِّی َِلَ َّو ُ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتْ ِ ٔن َخَ ٠
ک َّ
َحیَّا ُظ ب ٔ َت ٔح َّیةٔ ِاْل ٔ ِس ًَلَٗ ٔ ٦ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّ
اٟش ًَل ُ ٩ِ ٣َ ٦أََ ِ ٧ت َوفٔی َحسٔیثٔطٔ أَي ِّـا َٓ َ٘ا َ٢
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ًََِ ٠ی َ
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
رش َة َوٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِت ٔح ِٔىٔی بٔـ َٔیا َٓتٔطٔ َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة
ُُ ٨ِ ٣ذ َ ٥ِ ٛأََ ِ ٧ت َصاصُ َ٨ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُُ ٨ِ ٣ذ َخ َِ ٤ص ًَ َ َ

دمحم نب ینثم زنعی انب ایب دعی ،انب توؿ دیمح نب الہؽ رضحت دبعاہلل نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےن رفام ااےےتجیھبںیمیبن رکمی یلصاہللہیلعفملسیکتثعب ےسدف اسؽےلہپامنز زپاھرکاتاھت ںیمےن اہک وت
اانپرخسکرطػرکاتاھتاوہنںےناہکاہجںاہللاعتیلریمارخرفامد ارکےتابح دحثیزگریکچاسںیمہیااضہفےہہکفہدفونں
اکونہں ںیم ےس اکی آدیم ےک اپس ےئگ افر ریما اھبیئ ربارب اس یک رعتفی رکات راہ اہیں کت ہک اس رپ اغبل آ ایگ سپ مہ ےن اس
ےس افٹن ےل ایل افر اںیہن اےنپ افوٹنں ےک اسھت الم ایل اس دحثی ںیم ااضہف یھب ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر
ب یئ
تیب اہلل اک وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک خیھ دف رںیتعک ادا ںیک سپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا افر ںیم ولوگں ںیم
بسےسےلہپوہںسجےنآپیلصاہللہیلعفملسوکامالؾےکاطمقبمالؾایکںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہلل
ہیلعفملسرپ مالیتموہآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ھجترپیھبمالیتموہں وتوکؿےہافرہییھبااضہفےہہک آپیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا  م بک ےس اہیں وہ ںیم ےن رعض ایک دنپرہ دؿ ےس افر زمدی ہی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک
اںیہنراتیکامہمؿونازیےکےئلریمےاسھترکدںی۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعیانبایبدعی،انبتوؿدیمحنبالہؽرضحتدبعاہللنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
اوبذرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1865

راوی  :ابزہی ٥ب٣ ٩ح٤س بْ ٩عْعہ سامی ٣ح٤س ب ٩حات ،٥اب ٩حاتً ٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،ثىی ب ٩سٌس ابی ج٤زہ حرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟشامٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َت َ٘ َاربَا فٔی س َٔیا ٔ ٚا َِ ٟحسٔیثٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩حات َٕٔ َٗ ٥اَّل
و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َ ٩
ْع َ َ
ْع َة َّ ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا بَ َ َّ ٠أَبَا ذ ٓ َٕر َِ ٣ب ٌَ ُث
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٗا َِٔ ٢لَخٔیطٔ ِار َِ ٛب إلٔ َی َص َذا ا َِ ٟوازٔی َٓا ًِ ٥َِ ٠لٔی ًَٔ ٥َِ ٠ص َذا اَّ ٟز ُج َّٔ ١أ ٟذی َیزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط َیأِت ٔیطٔ
ا َِ ٟدبَرُ َّٔ ٩ِ ٣
َخ َحًَّی َٗس ََٔ َّٜ ٣َ ٦ة َو َسِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ؤٟطٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی أَبٔی ذ ٓ َٕر َٓ َ٘ا َ٢
اٟش َ٤ا ٔ
ئٓ ِ
َاس َِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ؤٟطٔ ث ُ َّ ٥ائِتٔىٔی َٓاَ ِ ٧لِ ََٙ ٠اْل َ ُ
َرأَیِ ُتطُ َیأ ِ ُ٣زُ ب ٔ َ٤کَارٔٔ ٦اِلِ َ ِخ ًَل َٔ ٚو َ َلِک ّ٣ا َ٣ا ص َُو ب ٔ ِّ
اٟظ ٌِز ٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َط َٔ ِی َتىٔی ٓ ٔ َامی أَ َر ِز ُت َٓ َتزَ َّو َز َو َح ََ ١َ ٤ط َّّ ٨ة َُ ٟط ٓ َٔیضا َ٣ائْ َحًَّی
َک َظ أَ َِ ٪ي ِشأ َ َُ ٨ِ ًَ ٢ط َحًَّی أَ ِز َر َُ ٛط َي ٌِىٔی
َٗس ََٔ َّٜ ٣َ ٦ة َٓأتََی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓا َِ ٟت ََ ٤ص أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل َي ٌِز ٔ ُٓ ُط َو َ ٔ
َّ
یب َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ َتب ٔ ٌَ ُط ََٓ ٥َِ ٠ي ِشأ َ َِ ٢واح ْٔس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َػاح َٔب ُط ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َحًَّی أَ ِػ َبحَ ث ُ َّ٥
اِ ٠ٟی َِ ٓ ١
رفآ ُظ ًَل ٔ ٌّی ٓ ٌََ َز َٖ أَُ َّ ٧ط َ ٔ
ُغ ْ
َاؿ َل َح ٍَ َ َ
ک ا َِ ٟی ِو ََ ٦و ََّل َی َزی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی أَ َِ ٣سی ٓ ٌََا َز إلٔ َی َِ ٣ـ َح ٌٔطٔ
ا ِح َت ََِ ٔ ١َ ٤قبَ َتطُ َو َزا َز ُظ إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓوَ َّ ١ذََ ٔ ٟ
ٓ َََّ ٤ز بٔطٔ ًَل ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَنَی َّ ٔ ٟرل ُج ٔ ١أَ َِ ٪ي ٌِ٨ِ ٣َ ٥ََ ٠ز ٔ َُ ٟط َٓأ َ َٗا َُ ٣ط ٓ ََذ َص َب بٔطٔ َُ ٌَ ٣ط َو ََّل َي ِشأ َ َُ ٢واح ْٔس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َػاح َٔب ُط ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َحًَّی
ا ٪یَو َُّ ٦
ک َص َذا ا َِ ٟبََ ٠س َٗا َ ٢إ ٔ ِ٪
ک َٓأ َ َٗا َُ ٣ط ًَل ٔ ٌّی َُ ٌَ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ط أَ ََّل تُ َح ِّسثُىٔی َ٣ا َّأ ٟذی أَٗ َِس ََ ٣
اٟثأٟثٔ ٓ ٌََ َِ ٣ٔ ١ث َ ١ذََ ٔ ٟ
إٔذَا ک َ َ ِ
أَ ًِ َل ِی َتىٔی ًَ ِض ّسا َو ٔ٣ی َثاّٗا َٟت ُ ِر ٔط َسنِّی ٓ ٌََُِ ٠ت َٓٔ ٌََ ََٓ ١أ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا ََٓ ٢إَّٔ٧طُ َح ٌَّ ٙوص َُو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا
ٔی ٙا ِ٤َ ٟا َئ َٓإ ٔ َِ ٣َ ٪ـ ِی ُت َٓا َّتب ٔ ٌِىٔی َحًَّی َت ِس ُخ َِ ٣َ ١س َخلٔی
ک ٗ ُُِ ٤ت َٛأنَِّی أُر ُ
أَ ِػ َب ِح َت ٓ ََّاتب ٔ ٌِىٔی َٓإٔنِّی إ ٔ َِ ٪رأَیِ ُت َط ِیئّا أَ َخ ُ
اٖ ًََِ ٠ی َ
َٓٔ ٌََ ََٓ ١اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ي ِ٘ ُٔو ُظ َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َز َخ َُ ٌَ ٣َ ١ط ٓ ََشِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ؤٟطٔ َوأَ ِس٣َ ٥ََ ٠کَاُ َ ٧ط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
ُص َخ َّ٩ب ٔ َضا بَْ ِ َن
ک َٓأ َ ِخب ٔ ِرص َُِ ٥حًَّی َیأِت َٔی َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ار ٔج ٍِ إلٔ َی َٗ ِو َٔ ٣
ک أَ ِ٣زٔی َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِل َ ِ ُ
َرخ َد َحًَّی أَتَی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ َ٨ا َزی بٔأ َ ًِل َی َػ ِوتٔطٔ أَ ِط َض ُس أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َوثَ َار ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
هَ ِض َزاِ َ ٧یض ٔ َِ َ ٓ ٥
َط َی ٙتُحَّارٔ ُ ٥ِ ٛإلٔ َی
و ٪أَُ َّ ٧ط َُٔٔٔ ٩ِ ٣ارٕ َوأَ َّٔ َ ٪
َّاض َٓأ َ ََّ ٛب ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َ ٥ِ ُٜ٠أََِ ٟشت َُِ ٥ت ٌَِ ٤َُ ٠
َرضبُو ُظ َحًَّی أَ ِؿ َح ٌُو ُظ َٓأتََی ا ٌَِ ٟب ُ
ََٓ
َّ
َّاض َٓأ َ ِن َ٘ َذ ُظ
اٟظاَِ ٠ًَ ٔ ٦یض ٔ َِٓ ٥أ َ ِن َ٘ َذ ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ث ُ ًََّ ٥ا َز ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس بِٔ ٔ٤ثَ ٔ ٠ضا َوثَ ُ
َرضبُو ُظ َٓأ َ ََّ ٛب ًََِ ٠یطٔ ا ٌَِ ٟب ُ
اروا إَِٔ ٟیطٔ ٓ َ َ

اربمیہنبدمحمنبرعرعہاسیمدمحمنباح م،انباح مدبعارلنمحنبدہمی،ینثمنبدعسایب ،ہہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعوکبجیبنیلصاہللہیلعفملسیکتثعبیکربخیچنہپوتاوہنںےناےنپاھبیئےساہکاسفادی
ےک رطػ ااروہرکاجؤافرریمےےئلاسآدیمےکابرےںیمولعمامتےلرکآؤوجدتویرکاتےہہکاسےکاپسآامسؿےس
ربخںیآیتںیہافراسیکوگتفگنسرکریمےاپسفاسپآفہےلچاہیںکتہکہکمہمرہمچنہپےئگافرآپیلصاہللہیلعفملسیکابت
 ینرھپرضحتاوبذرریض اہلل اعتٰیلہنعیک رطػولےٹ افراہک ںیمےناںیہندمعہاالخؼ اکمکحدےتیداھکیےہ افر وگتفگ ایسیےہوج
رعشںیہنےہوتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےناہکسجزیچاکںیمےنارادہایکاھت ماسیکیلستشخبوجابںیہنالےئوہرھپاوہنںےن
زادراہایلافراکیزیکشمہسج ںیماپیناھتالدااہیںکتہکہکمچنہپےئگدجسمںیمےچنہپافریبنیلصاہللہیلعفملسوکڈوھڈنانرشفعرکد ا
افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اچہپےتن ہن ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابرے ںیم وپ انھ انمبس ہن اھجمس اہیں کت ہک رات
وہیئگافرٹیلےئگرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےناںیہنداھکیوتادنازہاگلہکہیاسمرفےہسپفہاںیہندےنھکیاؿےکےھچیپےئگافر
اؿدفونںںیمےسیسکاکیےنیھباےنپاسھتےسوکیئوگتفگہنیکاہیںکتہکحبصوہیئگاوہنںےنرھپاینپکسمافرزادراہااھٹ ا
افردجسمیکرطػلچدےیئسپہیدؿیھبایسرطحزگرایگافریبنیلصاہللہیلعفملسوکدھکیہنےکساہیںکتہکاشؾوہیئگافراےنپ
ناکھےنیک رطػولےٹسپ یلعاؿ ےکاپسےسزگرے وتاہکاسآدیموکایھبکت اینپزنمؽاکملع ںیہنوہاکسسپاںیہنااھٹ اافر
اےنپاسھت ےل ےئگ افر اؿ دفونں ںیم ےس یسک اکی ےن یھب اےنپ اسھت ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم ہن وپاھچ اہیں کت ہک رسیتے
دؿیھبایسرطحوہاہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعاںیہنااھٹرکاےنپاسھتےلےئگافراؿےساہکایک مےھجماتبؤےگںیہنہک م
اسرہشںیمسکرغضےسآےئوہاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےناہک ارگ مھجمےسہتخپفدعہرکفہک مریمیحیحصراامنہیئرکفےگ وت
ںیم اتب داتی وہںسپ رضحت یلع ےن فدعہ رک ایل رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اانپ دصقمایبؿ ایک وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےن اہک آپ یلص اہللہیلع فملسےچس افر اہلل ےک ر اؽںیہ بج حبص وہیئ وت  م ریمے اسھت انلچ ارگ ںیم ےن اہمترے ابرے ںیم
وکیئرطخہوسحمسایکوتںیمڑھکاوہاجؤںاگوگ اہکںیماپیناہبراہوہںافرارگںیماتلچراہوت مریمیاابتعرکاناہیںکتہکاہجںںیم
دالخ وہں  م یھب دالخ وہ اجان سپ اوہنں ےن ااسی یہ ایک ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ ےھچیپ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک
رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفملسیکوگتفگ ینافرایسہگج
امالؾوبقؽرکایلوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناؿےسرفام ااینپوقؾیکرطػولٹ اجافراںیہناسغیلبترکاہیںکتہکریتےاپس
ریمامکحچنہپاجےئاوبذرےنرعضایکاسذاتیکمسقسجےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہںیموتہیابتہکمفاولںےکاسےنم
اکپررکرکفںاگسپفہےلکناہیںکتہکدجسمںیمآےئافراینپدنلبآفازےساہک( َأ ْسھ َُد َأ ْؿ َ ال ِإلَ َة ِإ َّ
ّللَّ َف َأ َّؿ ُ َ َّ
وُسؽاّللَِّ)ںیم
ُ
ا
ا
ل
ُا َر ُ
ً
وگایہداتیوہںہکاہلل ےک ااےئوکیئابعدت ےکالقئ ںیہنافردمحم یلصاہللہیلعفملس اہللےکر اؽںیہافر وقؾ اؿ رپوٹٹزپی

اںیہنامرانرشفعرکد ااہیںکتہکاںیہن اٹد اسپرضحتابعسریضاہلل اعتٰیلہنعآےئافراؿرپکھجےئگافراہکاہمترےےئل
اوسفس ےہ ایک  م اجےتن ںیہن وہ ہک ہی ہلیبق افغر ےس ںیہ افر اہمتری اشؾ یک رطػ اجترت اک راہتس اؿ ےک اپس ےس زگرات ےہ رھپ
اوبذر وک اؿ ےسڑھچا ایل اوہنں ےن ایلگ حبص رھپ ایس ہلمج وک درہا ا افر رشمنیک اؿ رپ وٹٹ زپے افر امران رشفع رک د ا رضحت ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےناؿرپکھجرکاںیہناچب اافرڑھچارکےلےئگ۔
رافی  :اربمیہنبدمحمنبرعرعہاسیمدمحمنباح م،انباح مدبعارلنمحنبدہمی،ینثمنبدعسایب ،ہہرضحتانبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1866

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم خاٟس بً ٩بساہلل ٗیص ب ٩ابی حاز ٦جزیز ،بً ٩بساہلل ًبساٟح٤یس ب ٩بیا ٪واسلی خاٟس ٗیص
ب ٩ابی حاز ٦جزیز بً ٩بساہلل حرضت جزیز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩بَ َیا ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی
ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُ ٩بَ َیا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩بَیا َٕٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ ِی َص بِ َ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦ي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢جزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َ٣ا َح َح َبىٔی
ک
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ذ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ََّل َرآنٔی إ ٔ ََّّل َؿ ٔح َ
ییحینبییحییمیمتاخدلنبدبعاہللسیقنبایباحزؾرجری،نبدبعاہللدبعادیمحلنبایبؿفایطساخدلسیقنبایباحزؾرجرینبدبعاہلل

رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجےسںیمےنامالؾوبقؽایکےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
یھبکیھبےھجمادنرآےنےسںیہنرفاکےہافربجیھبےھجمدےتھکیوترکسماےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحییمیمتاخدلنبدبعاہللسیقنبایباحزؾرجری،نبدبعاہللدبعادیمحلنبایبؿفایطساخدلسیقنبایباحزؾرجرینب
دبعاہللرضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1867

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابواسا٣ہ اسٌ٤ی ١ابْ٤٧ ٩رً ،بساہلل ب ٩ازریص اسٌ٤ی ١حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٔیص
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ٣َ ٢ا َح َح َبىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ذ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ََّل َرآنٔی إ ٔ ََّّل َت َب َّش َ ٥فٔی
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َرض َب ب ٔ َی ٔسظ ٔ فٔی َػ ِسرٔی
َو ِجهٔی َزا َز ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕفٔی َحسٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص َو َِ َ٘ ٟس َطِ َٜو ُت إَِٔ ٟیطٔ أَنِّی ََّل أَثِبُ ُت ًَل َی ا َِ ٟد ِی َٔ َ ٓ ١

َو َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ثَ ِّب ِت ُط َوا ِج ٌَ ُِ ٠ط َصاز ٔ ّیا َِ ٣ضس ًّٔیا

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبااسہماامسلیعانبریمن،دبعاہللنبادرسیاامسلیعرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
بج ےس ںیم ےن امالؾ وبقؽ ایک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یھب ےھجم ادنر آےن ےس ںیہن رفاک افر بج یھب ےھجم دےتھکی وت
ریمےاسےنمرکسمادےتیانبادرسییکرفاتیںیمہیااضہفےہہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےساکشتییکہکںیموھگڑے
رپمجرک ںیہنھٹیباتکس وتآپ ےناانپاہھتابمرکوکریمے ےنیسرپ امراافررفام ااےاہللاےسامجدے افراےسدہاتی دےنیفاالافر
دہاتی اہتفانبدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبااسہمالیعمسانبریمن،دبعاہللنبادرسیالیعمسرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1868

راوی ً :بساٟح٤یس اب ٩بیا ٪خاٟس بیا ٪حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ بَ ِی ْت يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ذُو
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُ ٩بَ َیا ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩بَ َیا ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اُ ٪ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِلَ ٌِ َٜب ُة ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧ی ُة َوا ِل ََ ٌِ ٜب ُة َّ
اٟظا َّٔ ٣ی ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ ١أََ ِ ٧ت ُ٣زٔیهٔی ٔ٩ِ ٣
ا َِ ٟدََ ٠ؼ ٔة َوک َ َ

َّ
رسَ٧ا ُظ َو َٗ َت ِ٨َ ٠ا ََ ٩ِ ٣و َج ِسَ٧ا
رف ُت إَِٔ ٟیطٔ فٔی ٔ٣ائ َ ٕة َو َخ ِٔ ٤شْ َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِح ََ ٤ص َِٓ َ َٜ
ذٔی ا َِ ٟدََ ٠ؼةٔ َوا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧ی ٔة َواٟظا َّٔ ٣یةٔ َٓ َِ َ ٨

ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓأ َ َت ِی ُت ُط َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َٗا َََ ٓ ٢س ًَا َ٨َ ٟا َو ِٔلَ ِح ََ ٤ص

دبعادیمحلانبایبؿاخدلایبؿرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدفر اجتیلہںیماکیرھگاھتےسجذفالخضہاہکاجاتاھت
افرایسوکہبعکامیہینافر ہبعک اشہیمیھباہکاجاتاھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ایکوتےھجمذفالحلضہافرہبعکامیہنافراشہیمیک
خ
رکفےسآراؾ  اچنہےئاگ سپ ںیمہلیبقا مس ےساکی ا اچپس آدویمںوکےلرکاسیکرطػ لچزپا مہےناےس وتڑد ا افرےسج

اسےکاپساپ ااےسلتقرکد ارھپںیمآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفملسوکاسیکربخدیوت
خ
آپیلصاہللہیلعفملسےنامہرےےئلافرہلیبقا مسےکےئلداعرفامیئ۔
رافی  :دبعادیمحلانبایبؿاخدلایبؿرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1869

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس ٗیص ب ٩ابی حاز ٦حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل بحلی
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی
ا ٪یُ ِسع َی ََ ٌِ ٛب َة ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧ی ٔة
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َجزٔیزُ أَ ََّل تُزٔی ُحىٔی ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا َِ ٟدََ ٠ؼةٔ بَ ِی ٕت َ ٔ ٟد ِث ٌَ َ ٥ک َ َ

ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رف ُت فٔی َخ ِٔ ٤شْ َن َو ٔ٣ائ َ ٔة َٓارٔ ٕ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ض َو ُُ ٨ِ ٛت ََّل أَثِبُ ُت ًَل َی ا َِ ٟد ِی ََٔ ٓ ١ذ َ ِ
َٗا َِ َ ٨َ َٓ ٢
ٓ ََرض َب َی َس ُظ فٔی َػ ِسرٔی َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ثَ ِّب ِت ُط َوا ِج ٌَ ُِ ٠ط َصاز ٔ ّیا َِ ٣ضسٔیًّا َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لَّ َ ٓ ََٙ ٠
ََح َٗ َضا بٔا٨َّ ٟارٔ ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث َجز ٔ ْیز إلٔ َی َر ُسو ٔ٢
َ
ک
رش ُظ یُِٜى َی أَبَا أَ ِركَا َة ٔ٨َّ ٣ا َٓأتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا ٔجئِ ُت َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل یُ َب ِّ ُ
َحً َّی َت َز ِ٨َ ٛاصَا َٛأََ َّ ٧ضا َج َ ١ْ ٤أَ ِج َز ُب َٓب َ َّر َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َخ ِی ٔ ١أَ ِح ََ ٤ص َورٔ َجاَ ٔ ٟضا َخ َِ ٤ص َ٣زَّا ٕ
ت
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اامسلیع نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم رفام ا اے رجری ایک  م ےھجم معثخ ےک رھگ ذفالحلضہ ےک اعمہلم ےس آزاد ںیہن رک دےتی اےس ہبعک
امیہیناہکاجاتاھتسپںیماکی ااچپس اارفںےکاسھتاسیکرطػلچزپاافرںیموھگڑےرپمجرکہنھٹیباتکساھتںیمےنر اؽ
اہلل ےس اس اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ریمے ےنیس رپ امر رک رفام ا اے اہلل اےس اثتب دقیم اطع رفام افر اےس

دہاتی دےنیفاال افر دہاتی  اہتف انب سپ ںیم ایگ افر اےس آگ ںیم الجڈاال رھپ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مہ ںیم ےس اکی
آدیموکسجیکتینکاوباراطةیھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػوخربخشیدےنیےکےئلاجیھبسپفہر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس یکدختمںیماحرضوہا افررعضرکےناگل مہذفالحلضہوکاخرشزدہ افٹن یکرطح رک ےکوھچڑ رک آپ یلصاہلل ہیلع فملس یک

خ
دختمںیماحرضوہےئںیہسپر اؽاہللےنہلیبقا مسےک اارفںافرایپدفںےکےئلاپچنرمہبتربتکیکداعیک۔

رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،الیعمس نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل یلجب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1870

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ٣ح٤س بً ٩باز سٔیا ،٪اب ٩ابی ً٤ز ٣زوآ ٪زاری ٣ح٤س ب ٩رآٍ ابواسا٣ہ
اسٌ٤ی١

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌِىٔی ا َِٔ ٟزَار َّٔی ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ١
رش أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔ َِ ٣ز َو َ
اَ َٓ ٪حا َئ َب ٔظْرُ َجزٔیز ٕأَبُو أَ ِركَا َة ُح َؼْ ِ ُن بِ َُ ٩رب ٔ َ
یٌ َة یُ َب ِّ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبریمن،ایبدمحمنبابعدایفسؿ،انبایبرمعرمفاؿزفاریدمحمنبراعفاوبااسہماامسلیعاؿاانسےسیھبہی
دحثیرمفیےہافررمفاؿیکدحثیںیمےہہکسپرجرییکرطػےسوخربخشیالےنفاالاوبااطرةنیصحنبرہعیباھتسجےن
یبنیلصاہللہیلعفملسوکوخربخشیدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبریمن،ایبدمحمنبابعدایفسؿ،انبایبرمعرمفاؿزفاریدمحمنبراعفاوبااسہمالیعمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساندبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1871

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابوبرک ب ٩نرض ہاط ٥بٗ ٩اس ٥ورٗاء ب٤ً ٩ز بظرکی ًبیساہلل ب ٩ابی یزیس حرضت ابً ٩باض

رک ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
رض َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟی ِظ ُ ٔ
رح ٕب َوأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َخ َد
ًُب َ ِی َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
یس یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَی ا َِ ٟد ًَل َئ ٓ ََو َؿ ٌِ ُت َُ ٟط َو ُؿوئّا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ض َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ِّ٘ َٓ ٥ض ُط
َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢و َؿ ٍَ َص َذا فٔی رٔ َوایَ ٔة ُز َصْ ِر ٕ َٗاُٟوا َوفٔی رٔ َوا َیةٔ أَبٔی بَ ِرکٕ ُُِٗ ٠ت ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

زریہ نب رحب ،اوبرکب نب رضناہمش نب اقمسفراقء نبرمع رکشبیدیبع اہلل نب ایب سیدیرضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفملساضقےئاحتجےکےئلرشتفیےلےئگوتںیمےنآپےکےئل اپینراھکبجآپیلصاہللہیلعفملستیباالخلءےس
ےلکنوترفام اہیسکےنراھکےہاحصہبےنرعضایک اںیمےنرعضایکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ااےاہللاےسدنییکاقفتہفھجمساطعرفام۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبنبرضناہمشنباقمسفراقءنبرمعرکشبیدیبعاہللنبایبسیدیرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساندبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1872

راوی  :ابوربیٍ خ ٕ٠ب ٩ہظا ٦ابوکا ١٣جحسری ح٤از ب ٩زیس ابوربیٍ ح٤از ب ٩زیس ایوب ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َو َخُ ٠
ا ٪أُرٔی ُس ٔ٩ِ ٣
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أ َ َّ ٪فٔی َی ٔسی ٗ ٔ ِل ٌَ َة إ ٔ ِس َتب ِ َر َٕ ٚوَِ ٟی َص َ٣ک َ ْ
بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ إ ٔ ََّّل ك َ َار ِت إَِٔ ٟیطٔ َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ؼ ِؼ ُت ُط ًَل َی َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ؼَّ ِت ُط َحٔ َِؼ ُة ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َری ًَ ِب َس اہللٔ َر ُج ًّل َػاّ ٔ ٟحا

اوبرعیبفلخ نباشہؾاوباکلم خحدریامحد نبزدیاوبرعیب امحد نبزدیاویبانعفرضحت انبرمعریضاہللاعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہکںیمےنوخابںیمداھکیوگ اہکریمےاہھتںیماربتسؼاکاکیڑکٹاےہافرتنجےکسجاکمؿیکرطػںیماجےناکارادہرکات
وہںفہاڑرکاسہگجچنہپاجاتےہسپںیمےناساکوپراہصقرضحتہصفحےکاسےنمایبؿایکرھپرضحتہصفحےنیبنیلصاہللہیلع
فملسےسایبؿایکوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اریماایخؽےہہکدبعاہللاکیکینآدیموہںےگ۔
رافی  :اوبرعیبفلخنباشہؾاوباکلمخحدریامحدنبزدیاوبرعیبامحدنبزدیاویبانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1873

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ٥ٟب٤ً ٩ز حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
 ١فٔی َح َیاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَی ُر ِؤ َیا َٗؼَّ َضا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ

َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َِ ٨َّ ٤ی ُت أَ ِ ٪أَ َری ُر ِؤ َیا أَٗ ُُّؼ َضا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و ُُ ٨ِ ٛت ُ ًَُل ّ٣ا َطابًّا ًَزَبّا َو ُُ ٨ِ ٛت أَُ َ ٧ا ٦فٔی
َّ
َّ
رفأَیِ ُت فٔی اِ ٨َّ ٟوَٛ ٔ ٦أ َ َّٔ ِ َْٜ٠َ ٣َ ٪ن أَ َخ َذانٔی ٓ ََذ َص َبا بٔی إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َٓإٔذَا ه ٔ َی
ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ْع ِٓ ُت ُض َِ َٓ ٥ح ٌَُِ ٠ت أَُٗو ُ ٢أَ ًُوذُ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ ًُوذُ بٔاہللٔ
ْقن َ ِی ا ِٟبٔئِز ٔ َوإٔذَا ٓ َٔیضا ْ َ ٧
َِ ٣لؤیَّ ْة ََ ٛل ِّی ا ِٟبٔئِز ٔ َوإٔذَا ََ ٟضا َ َِقَ٧ا ِٔ َ َٛ ٪
اض َٗ ِس َ َ
َک َٓ َ٘ا َ ٢لٔی  ٥َِ ٟتُ َز َِ َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ؼَّ ِت َضا َحٔ َِؼ ُة ًَل َی َر ُسو ٔ٢
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٔ ٘٠َ َٓ ٢ی ُض َ٤ا َْ ٠٣

ا ٪ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََ ٢سا٥ْ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
ِ ًَ ١ب ُس اہللٔ َِ ٟو ک َ َ
ک َّلَ َی َُ ٨اَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
اِ ٠ٟی ٔ ١إ ٔ ََّّل َّٗ ٔ ٠یًل
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َٓک َ َ
ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملنبرمع رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرف اتی ےہہکر اؽ
اہللیکزدنیگابمرکںیموکیئآدیم وجیھبوخابداتھکیاےس ر اؽاہللےکاسےنمایبؿرکاتافرںیمریغ دشہونوجاؿ اھت افرر اؽ

اہلل یلص اہللہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ںیم دجسم ںیم  ا ارکات اھت سپ ںیم ےن دنین ںیمداھکی وگ اہک دف رفوتشں ےن ےھجم ڑکپ افر
ےھجمدفزخیکرطحےلےئگوتفہونکںیئیکدفزکلویںیکرطحزکل اںیھبںیھتافراسںیمولگےھتںیہنجںیماچہپاتناھتسپںیم
اا ِر) ںیم آگ ےس اہلل یک انپہ اماتگن وہں درہاان رشفع رک د ا اؿ دف
ّللَّ نِمْ َّ ا
اا ِر َأ ُع ُذ ِ اي ِ
ّللَّ نِمْ َّ ا
اا ِر َأ ُع ُذ ِ اي ِ
ّللَّ نِمْ َّ ا
ےن (ا َُع ُذ ِ اي ِ
رفوتشںںیمےساکیافررفہتشالموتاسےنھجمےساہکوتوخػہنرکسپںیمےنرضحتہصفحےساساکذترکہایکوترضحتہصفح

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےسایبؿ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دبعاہلل انتک ااھچ آدیم ےہ اکش ہی اھٹ رک رات وک امنز
زپوہاسملےناہکاسےکدعبرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعراتوکوھتڑیدرییہ ا ارکےتےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملنبرمعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1874

٣وسی ب ٩خاٟس ابواسحآ ٚزاری ًبیساہلل ب٤ً ٩ز ٧آٍ اب٤ً ٩ز حرضت اب ٩زبْر
راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمیٰ ،
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
رف َیاب ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ِّٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
وسی بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َخت َ ُن ا ِِ ٔ ٟ
ُ َ
رفأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أَ٤َ َّ ٧ا اُ ِ ٧ل َٙ ٔ ٠بٔی إلٔ َی بٔئِز ٕ
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَب ٔ ُ
یت فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ٜلٔی أصِ َْ َ ١
َک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ
ٓ ََذ َ َ
دبع اہلل نب دبعارلنمحداریم ،ومٰیس نب اخدل اوبااحسؼ زفاریدیبع اہلل نب رمع انعف انبرمع رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم رات دجسم ںیم زگار رکات اھت افر ریمی ویبی ہن یھت سپ ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک وگ ا ہک ےھجم اکی ونکںیئ یک
رطػےلاج اایگےہابح دحثیابمرہکایسرطحذموکرےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ومٰیس نباخدلاوبااحسؼزفاریدیبعاہلل نبرمع انعفانب رمعرضحتانبزریبریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1875

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ،حرضت ا ٦س٠ی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
ک أَْ َ ٧ص ا ِز َُ اہللَ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛث ٔ ِر َ٣ا َُ ٟط َو َوََ ٟس ُظ َوبَارٔ ِک َُ ٟط ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِی َتطُ
أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َخاز ٔ َُ ٣
دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج ،ہبعش،اتقدہ،اسن ،رضحت اؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک اسےن رعضایک اے
اہللےکر اؽہیاسنآپیلصاہللہیلعفملساکاخدؾےہاہللےساسےکےئلداعرکدںیوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاہلل
اسےکامؽافرافالدںیمرثکتفز ادیترکوجوتاےساطعرکاسںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسن،رضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1876

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ابوزاؤز طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ

َک ِ َ ٧ح َو ُظ
َخاز ٔ َُ ٣
ک أَْ َ ٧ص ٓ ََذ َ َ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر اوبداؤد ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ میلس ےن رعض ایک اے اہلل ےک
ر اؽہیاسنآپیلصاہللہیلعفملساکاخدؾےہابح دحثیذموکرہ دحثییکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبراوبداؤدہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1877

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ہظا ٦اب ٩زیس

رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ ِٔ ٣ث َ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک
ذََ ٔ ٟ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾانبزدیاسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾانبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1878

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ہاط ٥بٗ ٩اس ٥س٠امی ٪ب ٩ثابت حرضت ا٧ص

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ک ا ِز َُ اہللَ َُ ٟط َٗا َََ ٓ ٢س ًَا لٔی بٔکَُ ِّ١خِْر ٕ
رحاَ ٕ ٦خا ًَٟٔی َٓ َ٘اَِ ٟت أُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُخ َویِسٔ َُ ٣
َو َس َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا َو َ٣ا ص َُو إ ٔ ََّّل أََ٧ا َوأُم ِّی َوأ ُ َُّ َ ٦
آَخ َ٣ا َز ًَا لٔی بٔطٔ أَ َِٗ ٪ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛث ٔ ِر َ٣ا َُ ٟط َو َوََ ٟس ُظ َوبَارٔ ِک َٟطُ ٓ ٔیطٔ
ا ٪فٔی ٔ ٔ
َوک َ َ

زریہنبرحب،اہمشنباقمسامیلسؿنباثتبرضحتاسنےسرفاتیےہہکیبن یلصاہللہیلعفملسامہرےرھگرشتفیالےئافر
اسفتقںیمریمیایمافر ریمیاخہلاؾرحاؾےکالعفہ فاہںوکیئیھبوموجدہن اھتوت ریمیفادلہےن رعضایکاے اہللےکر اؽ
ہیآپیلصاہللہیلعفملساکادیناساخدؾےہاہللےساسےکےئلداعامںیگنوتآپیلصاہللہیلعفملسےنریمےئلرہالھبیئیکداعامیگن
افرریمےےئلوجداعامیگناےکسآرخںیمہیاہکاےاہللاسےکامؽافرافالدوکز ادہرکافراسںیماسےکےئلربتکرفام۔
رافی  :زریہنبرحب،اہمشنباقمسامیلسؿنباثتبرضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1879

راوی  :ابو ٩ٌ٣رٗاشی ً٤ز ب ٩یو٧ص ًرک٣ہ اسحا ٚحرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َٗا ََ ٢جائ َ ِت بٔی أُم ِّی أ ُ ُّ ٦إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَىٔی أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس أَ َّز َر ِتىٔی ب ِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ خ َٔ٤ارٔصَا َو َر َّز ِتىٔی بِٔ ٔ ٨ؼ ٔٔطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا أُِ َ ٧ی ْص ابِىٔی
ک َٓا ِز َُ اہللَ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛث ٔ ِر َ٣ا َُ ٟط َو َوََ ٟس ُظ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص ٓ ََواہللٔ إ ٔ َّ٣َ ٪الٔی َل َٜثْٔ ْر َوإ ٔ ََّ ٪و َٟسٔی َو َوََ ٟس َو َٟسٔی
ُک بٔطٔ َی ِد ُس َُ ٣
أَ َت ِیت َ

وًَ ٪ل َی ِ َ ٧حو ٔا ِٔ٤ٟائ َ ٔة ا َِ ٟی ِو َ٦
از َ
ََ ٟی َت ٌَ ُّ
اوبنعم راقیشرمعنبویسنرکعہمااحسؼرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکریمیایماجؿےھجمر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیمےلںیئگافرقیقحتاوہنںےنےھجماےنپآدوہدفےٹپیک اچدرانبدیافرآدوہوکےھجمافڑاھد اافررعض
ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی ریما اٹیب اسن ےہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آپ یک دختم رکےن ےک ےئل شیپ رکےن وک الیئ
وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےس اس ےک ےئل داع امںیگن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل اس ےک امؽ افر افالد ںیم
ز ادیترکاسنےناہکاہللیکمسقریماامؽتہبریثکےہافرریمیافالدافرریمیافالدیکافالدیکدادادآجلکرقتابیاکی اےہ۔
رافی  :اوبنعمراقیشرمعنبویسنرکعہمااحسؼرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1880

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جٌرف اب ٩س٠امی ٪ابً ٩ثا٣ ،٪اٟک حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََّ ٣َ ٢ز
رف َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شِ ٌَ ٔ٤ت أُم ِّی أ ُ ُُّ ٦س َِ ٠ی َٕ ٥ػ ِو َت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت بٔأبَٔی َوأُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُِ َ ٧ی ْص ٓ ََس ًَا لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ًَل َث َز ًَ َوا ٕ
َخة ٔ
ت َٗ ِس َرأَیِ ُت َٔ ٨ِ ٣ضا اث ِ ََ ٨تْ ِ ٔن فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َوأََ٧ا أَ ِر ُجو اٟثاَ ٔ ٟث َة فٔی ِاْل ٔ َ
ہبیتق نبدیعس  ،رفعج انب امیلسؿ انب ناثؿ ،امکل رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس زگرے وت
ریمیفادلہ اؾ میلس ےن آپ یکآفاز  ین وت رعض ایک ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلعفملس رپ رقابؿ اےس اہلل ےک ر اؽ ہی وھچاٹ
اسن ےہ سپ ر اؽ اہلل ےن ریمے ےئل نیت داعںیئ ںیک اؿ ںیم ےس دف داین ںیم دھکی  اک وہں افر رسیتی اک آرخت ںیم ادیمفار
وہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رفعجانبامیلسؿانبناثؿ،امکلرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1881

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ بہز ح٤از س٤٠ہ ثابت  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَتَی ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک ُُِٗ ٠ت َب ٌَ َثىٔی
َوأََ٧ا أَ ُِ ٌَ ٟب َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َٔٗ ٪ا َََ ٓ ٢ش َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا ٓ ََب ٌَ َثىٔی إلٔ َی َحا َج ٕة َٓأَبِ َلأ ِ ُت ًَل َی أُم ِّی َٓ َ٤َّ ٠ا ٔجئِ ُت َٗاَِ ٟت َ٣ا َح َب َش َ

رس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حا َج ٕة َٗاَِ ٟت َ٣ا َحا َج ُت ُط ُُِٗ ٠ت إَٔ َّ ٧ضا ٔ ٌّرس َٗاَِ ٟت َّلَ تُ َح ِّسثَ َّ٩بٔ ٔ ِّ
ُک َیا ثَاب ٔ ُت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ّسا َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َواہللٔ َِ ٟو َح َّسث ِ ُت بٔطٔ أَ َح ّسا ََ ٟح َّسثِت َ
اوبرکب نب انعف زہب امحد ہملس اثتب  ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس
رشتفیالےئافرںیموچبںےکاسھتلیھکراہاھتآپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہمالؾایکرھپےھجمیسکاکؾےکےئلاجیھبسپںیماینپ
فادلہےکاپسدریےسایگبجںیماؿےکاپسچنہپوتاسےناہکےھجتسکزیچےنرفےکراھکںیمےناہکےھجمر اؽاہللیسکاکؾےک
ےئلجیھبد ااھتاوہنںےناہکآپیلصاہللہیلعفملساکایکاکؾاھتںیمےناہکفہرازیکابتےہاوہنںےناہک مر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےکرازوکیسکےسیھبایبؿہنرکاناسنےناہکاہللیکمسقارگںیمفہابتیسکےسایبؿرکاتوتاےاثتبھجتےسایبؿرکداتی۔
رافی  :اوبرکبنبانعفزہبامحدہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1882

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،ار ٦بٓ ٩ـٌ٣ ١ت٤ز اب ٩س٠امی ٪حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًَار ُٔ ٦بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
اٟظ ٔ ٔ
رسا ٓ ََ٤ا أَ ِخب َ ِر ُت بٔطٔ أَ َح ّسا َب ٌِ ُس َو َِ َ٘ ٟس َسأ َ َِ ٟتىٔی ًَ ُِ ٨ط أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ٤ََ ٓ ٥ا
َ٣إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَ َ َّ
رس إلٔ َ َّی ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًَّّ ٔ ٥َ ٠

أَ ِخب َ ِرتُ َضا بٔطٔ

اجحجنباشرع،اعرؾنبلضفرمتعمانبامیلسؿرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن
ےھجماکیرازیکابتیکافرںیمےناسےکدعبیسکوکیھباسیکربخںیہندیافرریمےفادلہاؾمیلسےنیھبھجمےساسرازےک
ابرےںیم ااؽایکنکیلںیمےناںیہنیھبہناتب ا۔
رافی  :اجحجنباشرع،اعرؾنبلضفرمتعمانبامیلسؿرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساندبعاہللنبمالؾےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبمالؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1883

ًیسی ٣اٟک ابی نرض حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚبٰ ٩

رض ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘وَّلُ
ک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ه ٕٓی یَ ِ٤شٔی إَّٔ٧طُ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة إ ٔ ََّّل ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ًَلٕ ٦
زریہنبرحب ،ااحسؼنبٰیسیع امکلایبرضنرضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع اےنپفادل ےسرفاتیرکےت ںیہ ہکفہ رفامےت
ںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسزنیمرپزدنہےنلچفاولںںیمےسرضحتدبعاہللنبمالؾےکالعفہیسکےکابرے
ںیمہیرفامےتوہےئانسہکفہیتنجےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنبٰیسیعامکلایبرضنرضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبمالؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1884

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ًبساہلل بً ٩و٣ ٪ح٤س ب ٩سْری ٩حرضت ٗیص بً ٩باز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یِ َٗ ٩ِ ًَ ٩ی ٔص بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُج ْ ١فٔی َو ِجضٔطٔ أَثَ ْز ٔ٩ِ ٣
ًُ َباز ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ فٔی َ٧ا ٕ
ض ٓ ٔیض ٔ َِ ٥ب ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ

َخ َد
ُخ ُظو َٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦صَ َذا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة صَ َذا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتْ ِ ٔن یَ َت َح َّو ُز ٓ ٔیض ٔ َ٤ا ث ُ ََّ َ ٥
َٗ ١ا ََ ٢ر ُج َْ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا َٗا َ٢
اس َتأَِ َ ٧ص ُُِٗ ٠ت َٟطُ إَٔ َّ ٧
ک َ٤َّ ٟا َز َخَِ ٠ت َٗ ِب ُ
ٓ ََّات َب ٌِ ُت ُط ٓ ََس َخ َ٨ِ ٣َ ١ز ٔ َٟطُ َو َز َخُِ ٠ت َٓ َت َح َّسث ِ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
ک  ٥َ ٔ ٟذَا َک َرأَیِ ُت ُر ِؤیَا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪اہللٔ َ٣ا یَ َِ ٨بغٔی ِٔلَ َح ٕس أَ َِ ٪ي ُ٘و َ٣َ ٢ا ََّل َي ٌِ ََ ٥ُ ٠و َسأ ُ َح ِّسث ُ َ
ُس ِب َح َ

َّ
رض َت َضا َو َو ِس َم اَّ ٟز ِو َؿ ٔة ًَ ُ٤و ْز َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس أَ ِس َُٔ ُ٠ط فٔی
َو َسَ َ٘ َٓ ٥َ ٠ؼ ِؼت َُضا ًََِ ٠یطٔ َرأَیِ ُتىٔی فٔی َر ِو َؿ ٕة ذ َ َ
ََک َس ٌَ َت َضا َو ًُ ِظ َب َضا َو ُخ ِ َ
ق َوأَ ًِ ًَل ُظ فٔی َّ
ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
اِلِ َ ِر ٔ
ٕ َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪وا َِ ٨ِ ٔ٤ٟؼ ُ
ْع َو ْة َٓ٘ٔی َ ١لٔی ِار َٗ ِط َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ َّلَ أَ ِس َت ٔلی ٍُ َٓ َحائَىٔی َٔ ٨ِ ٣ؼ ْ
ئ فٔی أَ ًِ ًَل ُظ ُ ِ

ا َِ ٟداز ٔ َُ٘ َٓ ٦ا َ ٢بٔث ٔ َیابٔی َٔ ٩ِ ٣خ ِ٠ف ٔی َو َػ َ َ
یت َحًَّی ُُ ٨ِ ٛت فٔی أَ ًِل َی ا ِ٤ُ ٌَ ٟوز َٔٓأ َ َخ ِذ ُت بٔا ِِ ٌُ ٟز َوة ٔ
رفٗ ٔ ُ
ٕ أَّ٧طُ َرٓ ٌََطُ َٔ ٩ِ ٣خ ِٔٔ ٠طٔ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ َ

ک اَّ ٟز ِو َؿ ُة
َٓ٘ٔی َ ١ل ٔ َی ا ِس َت ِٔ ٤ش ِ
است َِی َ٘وِ ُت َوإَٔ َّ ٧ضا َٟف ٔی َیسٔی َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ت ٔ َِ ٠
ک َٓ َِ َ٘ ٠س ِ
ِ ًَ ١ب ُس اہللٔ
ْع َوةُ ا ُِ ٟوث ِ َقی َوأََ ِ ٧ت ًَل َی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦حًَّی َت َُ ٤
ک ا ِ٤ُ ٌَ ٟو ُز ًَ ُ٤و ُز ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وت ٔ َِ ٠
ِاْل ٔ ِس ًَل َُ ٦وذََ ٔ ٟ
وت َٗا ََ ٢واٟزَّ ُج ُ
ک ا ِِ ٌُ ٟز َوةُ ُ ِ
بِ َُ ٩س ًَلٕ ٦
دمحم نب ینثم ،اعمذ دبعاہلل نب توؿ دمحم نب ریسنی رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ںیم ںیم ھچک
ولوگں ےک اپس اھٹیب وہا اھت نج ںیم ےس ضعب ر اؽ اہلل ےک احصہب یھب ےھت سپ اکی آدیم سج ےک رہچے رپ اہلل ےک وخػ ےک
آاثر امن اں ےھت وت ضعب ولوگں ےن اہک ہی آدیم تنج فاولں ںیم ےس ےہ ہی آدیم الہ تنج ںیم ےس ےہ افر ےن دف رںیتعک ادا ںیک
نکیل اؿ ںیم ااصتخر ایک رھپ لچ د ا ںیم یھب اس ےک ےھچیپ ےھچیپ الچ فہ اےنپ رھگ ںیم دالخ وہا افر ںیم ےن دالخ وہایگ رھپ اس ےن مہ
ےس وگتفگ یک بج اس ےس امونتیس وہیئگ وت ںیم ےن اس ےس اہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فملساس ےلہپ دجسم ںیم دالخ وہےئ وت اکی
ّللَّیسکےکےئلیھبہیانمبسںیہنےہہکفہایسیابترکےسجےکابرےںیم
آدیمےناساسرطحاہکاوہنںےناہک ُش ْئحَا َاؿا ِ
ملع ںیہن راتھک افر ںیم ایھب اتبات وہں ہک ہی ویکں ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اکی وخاب داھکی ےسج ںیم
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسایبؿایک ںیمےناےنپوخابںیمداھکیافررھپاےساسیک اتعدیپافارافررسزبسیوکایبؿ
ایکافرابغےکدرایمؿ ںیم ولےہاکاکیوتسؿ اھتاس اکالچن ہصحزنیمافرافرپاک ہصحآامسونںںیمافراسیک دنلبیںیم اکی ہقلح
اھتسپےھجماہکایگہکاسرپھڑوھںیمےناسےساہکہک ںیموتھڑےنھیکاطتقںیہنراتھکسپریمےاپساکیفنصمآ اانبتوؿ
ےناہک فنصماخدؾوک ےتہک ںیہاس ےنریمےےھچیپےس ریمےڑپکےااھٹےئ افرایبؿایکہک اس ےناسےک ےھچیپےساےنپ اہھت
ےساےسااھٹ اسپںیمےناسہقلحوکڑکپایلرھپےھجماہکایگاےسوبضمیطےسڑکپے روھکرپںیمدیباروہایگافرفہہقلحریمےاہھت
ںیمیہاھتںیمےنہیوخابیبنیلصاہللہیلعفملسےسایبؿایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہابغامالؾےہافرفہوتسؿامالؾ
اکوتسؿےہافرفہہقلحرعفةاولیقثینعیوبضمطہقلحےہافرریتیومتامالؾرپیہ آےئیگاہکہکفہآدیمرضحتدبعاہللنبمالؾ
ےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذدبعاہللنبتوؿدمحمنبریسنیرضحتسیقنبابعدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبمالؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1885

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩باز ب ٩جب٠ہ ابی رواء رحمی ب٤ً ٩ارہ َقہ ب ٩خاٟس ب٣ ٩ح٤س اب ٩سْری ٩حرضت ٗیص بً ٩باز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
رحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّسثَ َ٨ا ُ َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َ َ
یَٗ ٩ا ََٗ ٢ا َِ َٗ ٢ی ُص بِ َُ ًُ ٩باز ٕ ُُ ٨ِ ٛت فٔی َح َٕ َ٘ ٠ة ٓ َٔیضا َس ٌِ ُس بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََ٤زَّ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ًَلَ٘ َٓ ٕ ٦اُٟوا صَ َذا َر ُج ْ١
سْٔر ٔ َ

اَ ٪ی َِ ٨بغٔی َُ ٟض ِ ٥أَ َِ ٪ي ُ٘وُٟوا َ٣ا َِ ٟی َص َُ ٟض ِ ٥بٔطٔ
ا ٪اہللٔ َ٣ا ک َ َ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط إُٔ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ٕ
ًٔ ٥ِْ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َرأَیِ ُت َٛأ َ َّ٤ُ ًَ ٪و ّزا ُو ٔؿ ٍَ فٔی َر ِو َؿ ٕة َخ َِ
ٕ َوا َِ ٨ِ ٔ٤ٟؼ ُ
رضا َئ َٓٔ ُ٨ؼ َب ٓ َٔیضا َوفٔی َرأِس َٔضا ُِ
ْع َو ْة َوفٔی أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا َٔ ٨ِ ٣ؼ ْ
یت َحًَّی أَ َخ ِذ ُت بٔا ِِ ٌُ ٟز َوة ٔ َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
رفٗ ٔ ُ
ا َِ ٟو ٔػ ُ
یٕ َٓ٘ٔی َ ١ل ٔ َی ِار َٗ ِط َ َ
وت ًَ ِب ُس اہللٔ َوص َُو آخٔذْ بٔا ِِ ٌُ ٟز َوة ٔا ُِ ٟوث ِ َقی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُُ ٤

دمحمنبرمعنبابعدنبہلبجایبرفاءرحیمنبامعرہرقہنباخدلنبدمحمانبریسنیرضحتسیقنبابعدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ںیم اکی ہقلح ںیم اھٹیب وہا اھت سج ںیم رضحت دعس نب امکل افر انب رمع یھب رشتفی رفام ےھت رضحت دبعاہلل نب مالؾ
زگرےوتولوگںےناہکہیالہآدیمتنجںیمےسےہسپںیمڑھکاوہاافراسےساہکاوہنںےناساسرطحاہکےہاسےناہک
ُش ْئحَا َاؿا َ
ّللِّاؿےکےئلانمبسہناھت ہکفہایسیابترکےتسجےکابرےںیماںیہنملعہناھتںیمےنداھکیوگ اہکاکیوتسؿےہ
ےسجرسزبسابغںیمانب اایگےہافراسےکدرایمؿںیماگڑھد اایگےہافررسےرپاکیہقلحےہافراسےکےچیاکیفنصمینعی
دختمزگارڑھکاےہسپےھجماہکایگہکاسرپھڑوھسپ ںیمھڑاھاہیںکتہکاسہقلحوکڑکپایلںیمےناہیںاسراہصقر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دبعاہلل اس احؽ ںیم وفت وہاگ ہک رعفة اولیقث امالؾ یک
وبضمطریسوکڑکپےنفاالوہاگ۔
رافی  :دمحمنبرمعنبابعدنبہلبجایبرفاءرحیمنبامعرہرقہنباخدلنبدمحمانبریسنیرضحتسیقنبابعدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساندبعاہللنبمالؾےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1886

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اسحا ٚب ٩ابزاہیٗ ،٥تیبہ جزیز ،اً٤ع ،س٠امی٣ ٪شہز حرضت َخطہ ب ٩رح

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ٩
َخ َط َة بِ ٔ ٩ا ِِّ ُ ٟ
َح َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا فٔی َح َٕ َ٘ ٠ة فٔی َِ ٣شحٔسٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا ََ ٢وٓ َٔیضا َط ِی ْذ َح َش ُ ٩ا َِ ٟض ِی َئةٔ َوص َُو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ًَلٕ ٦
ََ

رس ُظ أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َِ ٠ی ُِ ٨و ِز إلٔ َی َص َذا
َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١یُ َح ِّسث ُ ُض َِ ٥حسٔی ّثا َح َش ّ٨ا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ َاَٗ ٦ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو َُّ َ ٩ِ ٣َ ٦
َّ
َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َواہللٔ َِلَ ِت َب ٌَ َّ٨طُ ٓ َ َ
رخ َد ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ث ُ ََّ ٥ز َخ َ٨ِ ٣َ ١ز ٔ َٟطُ
َْل ًِ٣َ َّ٩٤ََ ٠ک َ َ
ا ٪بَ ِیتٔطٔ َٗا ََٓ ٢ت َب ٔ ٌِ ُتطُ َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠حًی کَا َز أَ َِ ٪ی ِ ُ
ک َ٤َّ ٟا ٗ َُِ ٤ت َ٩ِ ٣
وَ َٟ ٪
َٗا ََٓ ٢ا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َحا َج ُت َ
ک یَا ابِ َ ٩أَخٔی َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َٟطُ َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦ي ُ٘وَ ُٟ
ک
َ َّ
ک َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔأَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َسأ ُ َح ِّسث ُ َ
وَ ٌَ ٣َ ٪
رس ُظ أَ َِ ٪ی ِ٨و َُز إلٔ َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َِ ٠ی ُِ ٨و ِز إلٔ َی َص َذا َٓأ َ ًِ َح َبىٔی أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َاک إنِّٔی بَ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥إٔذِ أَ َتانٔی َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢لٔی ٗ َُِٓ ٥أ َ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط َٗا ََٓ ٢إ ٔذَا أََ٧ا ب ٔ َح َوا َّز ًَ ِٔ ٩ط َ٤الٔی
َٔٗ ٥َّ ٣اُٟوا ذ َ
ِ
َ
اب ِّ
اٟظ َ٤ا َٔٗ ٢ا ََٓ ٢إٔذَا َج َو ُّاز ََ ٨ِ ٣ض ْخ ًَل َی یَٔ٤یىٔی َٓ َ٘ا َ ٢لٔی
َط ُ ٚأَ ِػ َح ٔ
َٗا ََٓ ٢أ َخ ِذ ُت ْلٔ ُخ َذ ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ََّل َتأ ُخ ِذ ٓ َٔیضا َٓإَٔ َّ ٧ضا ُ ُ
َ
ک
اسًٔی َٗا ََ ٢حًَّی ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
َخ ِر ُت ًَل َی ِ
ُخ ِذ صَاصُ َ٨ا َٓأتَی بٔی َج َب ًّل َٓ َ٘ا َ ٢ل ٔ َی ِاػ ٌَ ِس َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَُِ ٠ت إٔذَا أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِػ ٌَ َس َ َ

َٔ ٣ز ّارا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔی َحًَّی أَتَی بٔی ًَ ُ٤و ّزا َرأ ِ ُس ُط فٔی َّ
ق فٔی أَ ًِ ًَل ُظ َح ِْ َ٘ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢ل ٔ َی ِاػ ٌَ ِس ٓ َِو ََ ٚص َذا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َوأَ ِس َُٔ٠طُ فٔی اِلِ َ ِر ٔ
َ
ٕ أَ ِػ ٌَ ُس َص َذا َو َرأِ ُس ُط فٔی َّ
ُض َب
اٟش َ٤ا ٔ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َِ ٛی َ
ئ َٗا ََٓ ٢أ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َٓزَ َج َ ١بٔی َٗا ََٓ ٢إٔذَا أََ٧ا َُ ٣ت ٌَ ِّ ْٙ ٠بٔا َِ ٟح ِٔ َ٘ ٠ة َٗا َ ٢ث ُ ََّ َ ٥
یت َُ ٣ت ٌَ ِّّ٘ ٠ا بٔا َِ ٟح ِٔ َ٘ ٠ة َحًَّی أَ ِػ َب ِح ُت َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ؼ ِؼت َُضا ًََِ ٠یطٔ
ا ِ٤ُ ٌَ ٟو َز ٓ َ َّ
َرخ َٗا ََ ٢و َب٘ ٔ ُ

َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا ُّ ُ َّ
اب ِّ
ک َٓه ٔ َی
اٟرط َُّ ٚأًٟی َرأَیِ َت ًَ َِ ٩یٔ٤یَ ٔ ٨
َط ُ ٚأَ ِػ َح ٔ
اٟظ َ٤ا َٔٗ ٢ا ََ ٢وأَ َّ٣ا ُّ ُ
اٟرط ُ ٚأًٟی َرأَیِ َت ًَ َِ ٩ي َشار َٔک َٓه ٔ َی ُ ُ
ئ َوَ ٩َِ ٟت َ٨ا َٟطُ َوأَ َّ٣ا ا ِ٤ُ ٌَ ٟوزُ َٓ ُض َو ًَ ُ٤وزُ ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وأَ َّ٣ا ا ِِ ٌُ ٟز َوةُ َٓه ٔ َی
ُ َٓ ١ض َو َ٨ِ ٣ز ٔ ُُّ ٢
اٟظ َض َسا ٔ
َط ُ ٚأَ ِػ َح ٔ
اب ا َِ ٟیٔ ْٔ٤ن َوأَ َّ٣ا ا َِ ٟح َب ُ
ُُ
وت
ْع َوةُ ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وَ ٩َِ ٟتزَا ََ ٣ُ ٢ت َِّ ٤شکّا ب ٔ َضا َحًَّی َت َُ ٤
ُِ

ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،ہبیتق رجری،اشمع،امیلسؿرہسمرضحترخہشنبرحےسرفاتیےہہکںیمدمہنییکدجسمںیماکی
ہقلحںیماھٹیبوہااھتافراسسلجمںیماکیزبرگوخوصبرتلکشفوصرتفاےلیھبےھتوجدبعاہللنبمالؾےھتافراوہنںےن
ولوگں ےسدمعہ ابںیت رکان رشفع رک دںی بج فہ اھٹ ےئگ وت ولوگں ےن اہک سجآدیم وکدھکی ےل ںیم ےن اہک اہللیک مسقںیم اس ےک
ےھچیپ ےھچیپ اجؤں اگ اتہک اس ےک رھگ اک ہتپ رک وکسں سپ ںیم اؿ ےک ےھچیپ الچ فہ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک دمہنی ےس ےنلکن ےک رقبی
وہےئ رھپ اےنپ رھگ ںیم دالخ وہ ےئگ ںیم ےن اؿ ےک اپس احرض وہےن یک ااجزت امیگن وت ےھجم ااجزت دے دی رھپ رفام ا اے ےتجیھب

ےھجتایکاکؾےہںیمےناہکںیمےنولوگںےسآپےکابرےںیمےتہکوہےئانسہکبجآپڑھکےوہےئہکےسجہیابتدنسپدیہ
وہہکیتنجآدیموکدےھکیوتاےساچےئہہکاںیہندھکیےلوتےھجمدنسپآ اہکںیمآپےکاسھتیہروہںاوہنںےناہکالہتنجےک
ابرے ںیم وت اہلل یہ رتہب اجتا ےہ افر ںیم ںیہمت ایبؿ رکات وہں سج فہج ےس اوہنں ےن ہی اہک ےہ اس دفراؿ ہک ںیم  ا ا وہا اھت
ریمےاپساکیآدیمآ ااسےنےھجماہکڑھکاوہاجریمااہھتڑکپاافرںیماسےکاسھت لچزپاےھجمراہتسںیماینپابںیئرطػھچک
راںیہیلمنجںیمںیم ےناجاناچاہوتاسےنےھجماہکںںیم تماجؤویکہکنہیابںیئرطػ ےکراےتسںیہرھپداںیئ رطػاکیراہتس
رظنآ اوتاسےنھجمےساہکںیمےلچاجؤرھپفہاکیاہپڑرپےلالچرھپےھجمےساہکاسرپھڑھاجؤسپںیمےنھڑانھرشفعایکنکیل
دئ
مب
ھڑےنھاکارادہرکاتوتریسنیےکلبرگزپاتاہیںکتہکےھجماکیوتسؿےکاپسال اسجاکرسآامسؿںیمافرالچنہصحزنیم
ںیماھتافراسیکدنلبیںیماکیہقلحاھتوتاسےنےھجماہکاسےکافرپھڑوھںیمےناہکںیماسںیمےسیکھڑوھںاحالہکناساکرسا
وتآامسؿ ںیمےہسپاسےنریمااہھتڑکپرکےھجمافرپھڑاھد اںیمےنداھکیہکںیمہقلحوکڑکپےوہےئڑھکاوہںرھپاسےناس
وتسؿرپاکیرضبامریسجےسفہرگایگنکیلںیمہقلحےکاسھتیہاکٹلراہاہیںکتہکںیمےنحبصیکوتیبنیلصاہللہیلعفملسیک
دختم ںیم احرض وہا ا فر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی اسرا ہصق انس ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ راےتس وج وت ےن اےنپ رطػ
دےھکیفہوتابںیئرطػفاولںےکراےتسےھتافرفہراےتسوجوتےناینپداںیئرطػدےھکیفہداںیئرطػفاولںےکراےتسےھتافرفہ
اہپڑدہشاءاکاقمؾےہےسج م احلصہنرکوکسےگافروتسؿامالؾاکوتسؿےہافرہقلحہیامالؾاکہقلحےہافروترمےتدؾکتامالؾ
ےکہقلحوکڑکپےرےھکاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،ہبیتقرجری،اشمع،امیلسؿرہسمرضحترخہشنبرح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1887

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابی ً٤ز سٔیا٤ً ،٪زو سٔیاً ،٪یی٨ہ زہزی ،سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
اَ ٪وص َُو یُ ِٔ ٨ظ ُس ِّ
اٟظ ٌِ َز فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ ََ ٠ح َى إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ُُ ٨ِ ٛت أ ُ ِن ٔظ ُس َوٓ ٔیطٔ َ ٩ِ ٣ص َُو
ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َ٣زَّ ب ٔ َح َّش َ

ک ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس َک اہللَ أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ٔج ِب ًَىِّی َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
َخْ ِ ْر َٔ ٨ِ ٣

ض َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ ِ٥
أَی ِِّس ُظ بٔزُو ٔح ا ُِ ُ٘ ٟس ٔ

رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ ،ایب رمع ایفسؿ ،رمعف ایفسؿ ،ہنییع زرہی ،دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاسحؿےکاپسےسزگرےافرفہدجسمںیمرعش ہہرےہےھتسپےناؿیکرطػہصغےس
داھکی وت اوہنں ےن اہک ںیم اس فتق یھب رعش اتہک اھت ہکبج آپ ےس رتہب اس ںیم وموجد وہےت ےھت رھپ اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وتمہج وہ رک اہک ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دے رک اتہک وہں ایک وت ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی
رفامےتوہےئ انس ےہہک ریمی رطػ ےس وجابدف اے اہللاسیک رفح ادقلس ےک ذرہعی رصنتفدمد رفامےن اہک اے وتاجاتن ےہ
 یاہں۔
رافی  :رمعفاندقااحسؼنباربامیہ،ایبرمعایفسؿ،رمعفایفسؿ،ہنییعزرہی،دیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1888

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩رآٍ ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت اب٣ ٩شیب

َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اَٗ ٪ا َ ٢فٔی َح ِٕ َ٘ ٠ة ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ِن ُظ ُس َک اہللَ یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ََّ ٪ح َّش َ
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ٓ ََذ َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت انب ر بی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسحؿ ےن اکی
ہقلحںیمےھٹیبوہےئرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےساہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعںیمںیہمتاہللیکمسقداتیوہںایک
وتےنر اؽاہللےسانسابح دحثیایسرطحذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعفنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتانبر بی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1889

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،حشا ٪ب ٩ثابت انؼاری حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٩٤

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
ا ٪بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت اِلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ِش َت ِظض ٔ ُس أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِن ُظ ُس َک اہللَ َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ح َّش َ

َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَا َح َّشا ُ ٪أَ ٔج ِب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ض َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َن ٌَ ِ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥أَیِّ ِس ُظ بٔزُوحٔ ا ُِ ُ٘ ٟس ٔ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،اسحؿ نب اثتب ااصنری رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک
اس ےن رضحت اسحؿ نب اثتب ااصنری ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وگاہ انبےت وہےئ انس اوہنں ےن اہک ںیم ںیہمت
اہلل یک مسق داتی وہں وت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اسحؿ ر اؽ اہلل یک رطػ ےس
وجابدےاےاہللاسیکرفحادقلسےکذرہعیرصنترفاماوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاہں
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،اسحؿنباثتبااصنریرضحتاوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1890

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہً ،سی اب ٩ثابت بزاء بً ٩ازب

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب َٗا َ٢
ک
َ ٌَ ٣َ ١
ا ٪بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت اصِحُ ُض ِ ٥أَ ِو َصا ٔجض ٔ َِ ٥و ٔجبِرٔی ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ح َّش َ
دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش ،دعی انب اثتب رباء ،نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس رضحت اسحؿ نب اثتب وک
رفامےتوہےئانساؿیکوجہرکفافرربجالیئیھبریتےاسھتںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،دعیانباثتبرباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1891

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ابوبرک ب٧ ٩آٍ ُ٨سر اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ًبساٟزح ٩٤طٌبہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَٔ٨یطٔ ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ

زریہنبرحب،دبعارلنمحاوبرکبنبانعفدنغرانباشبردمحمنبرفعجدبعارلنمحہبعش،اؿاانسدےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطح
رمفیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحاوبرکبنبانعفدنغرانباشبردمحمنبرفعجدبعارلنمحہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1892

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا ٦حشا ٪ب ٩ثابت حرضت ْعوہ

اَٛ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪ث َّ َر
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت ک َ َ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ح َّش َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَب ُو ُ َ
ا ٪یُ َ٨آٔحُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََشبَب ِ ُتطُ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی َز ًِطُ َٓإَّٔ٧طُ ک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ اسحؿ نب اثتب رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک اسحؿ نب اثتب ےن اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےکقلعتمابںیتیک ںیھتتمہتفاےلہصق ںیم ںیمےناںیہنرباالھب اہکوت دیسہےن اہکاےریمے اھبےجن اںیہنوھچڑدف

ویکہکنہییبنیلصاہللہیلعفملسیکدما تعرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوبااسہماشہؾاسحؿنباثتبرضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ًبسہ ہظا٦

حسیث 1893

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩ص ٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
امثعؿنبایبہبیشدبعہاشہؾاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکرمفیےہ۔
رافی  :ہماؿنبایبہبیشدبعہاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1894

راوی  :برش ب ٩خاٟس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٠امی ٪ؿهی حرضت ٣رسوٚ

رسو َٕٗ ٚا ََ ٢ز َخُِ ٠ت
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ُّ
َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ِّب بٔأَبِ َیا ٕ
ا٣َ ٪ا تُزَ ُّ ٪بٔز ٔ َیب ٕة َو ُت ِؼب ٔ ُح
ًَل َی ًَائٔظَ َة َوً ٔ َِ ٨س َصا َح َّشا ُ ٪بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت یُ ِٔ ٨ظ ُس َصا ٔط ٌِ ّزا يُظَ ب ُ
اَ ٪ر َز ْ
ت َٟطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َؼ ْ
َِ ٠ًَ ١ی ٔک
رس ْ
ک َِ ٟش َت ََ ٛذَ ٔ ٟ
ُغثَی ُٔ ُٟ ٩ِ ٣حو ٔ ٦ا َِ َِ ٟوآ ٔ َٔ٘ َٓ ١اَِ ٟت َُ ٟط ًَائٔظَ ُة َل َٔ ٨َّ ٜ
وُِ ٠ُ٘ َٓ ٚت ََ ٟضا َ ٥َ ٔ ٟتأ ِذََ ْٔ٧ن َُ ٟط َی ِس ُخ ُ
ک َٗا َُ ِ ٣َ ٢
َِ
ا ٪یُ َ٨آٔحُ أَ ِو یُ َضاظٔی ًَ ِ٩
ٔیَ٘ َٓ ٥اَِ ٟت َٓأ َ ُّی ًَ َذ ٕ
اب أَ َط ُّس ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٌَ ٟم إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
اب ًَو ْ
َو َٗ ِس َٗا َ ٢اہللُ َو َّأ ٟذی َت َولَّی ٔٛب ِ َر ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض ُِ َٟ ٥ط ًَ َذ ْ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض
رشبنباخدلدمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿ جیرضحتورسفؼےسرفاتیےہہکںیمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکدختمںیم

احرضوہاافراؿےکاپسرضحتاسحؿرعش ہہرےہےھتاےنپزغتؽآزیمرعشاںیہنانس رےہےھتوتاہکدیسہاعہشئاپکدانمافر
دنملقع ںیہ افر اؿ رپ یسک کش یک انب رپ تمہت ںیہن اگلیئ اج یتکس افر فہ اس احؽ ںیم حبص رکیت ںیہہک ان فافق توروتں ےکوگتش ےس
وھبیک وہیت ںیہ۔ وت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اؿ ےس اہک نکیل  م وت ا ےس ںیہن وہ ورسفؼ ےن اہک ںیم ےن اؿ ےس اہک آپ
اںیہناےنپاپسآےنیکااجزتویکںدیتیںیہاحالہکن اہلل ابترکفاعتیلےنرفام افایذی وتیلربکہافر سجےناؿںیم ےسںیمڑبا
ہصحایلاسےکےئلتہبڑباذعابےہوتاوہنںےناہکاسےسڑباذعابایکوہاگہکفہانانیبوہےئگںیہہیفہںیہوجر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسیکدما تعرکےتےھت ااؿیکوجہرکےتےھت۔
ض
رافی  :رشبنباخدلدمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿ جیرضحتورسفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1895

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ

َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اَ ٪ی ُذ ُّب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ک َ َ

ا٪
اَ ٪ر َز ْ
َک َح َؼ ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

انبینثمانبایبدعی ،ہبعش،اسدنسےس یھبہیدحثیرمفیےہاسںیمہیےہہکدیسہ ےناہکفہر اؽاہللیکرطػےسوجاب
دےتیےھتافراسںیمرعشذموکرہںیہن۔
رافی  :انبینثمانبایبدعی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1896

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩زَکیا ،ہظا ٦بْ ٩عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ح َّشا َُ ٪یا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ک ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤َٛ ٥ا ُت َش َُّّ ١
َّ
اٟظ ٌِ َزةُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدْٔ٤ر ٔ
ک َِلَ ُس ََّ ٨َّ ٠
َک ََ ٣
اہللٔ ائ ِ َذ ِ ٪لٔی فٔی أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَٗ ٪ا َِ َٛ ٢ی َ
َ
ْقابًَٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢وأ ٟذی أَ ِ َ
ٕ بٔ َ َ
یس َت ُط َص ٔذظ ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّشا َُ ٪وإ ٔ ََّ ٪س ََ ٨ا ٦ا ِِ ٤َ ٟح ٔس ٔ ٩ِ ٣آ ٔ ٢صَا ٔط ٕ ٥بَُ٨و ب ٔ ِ٨تٔ َِ ٣دزُوَ ٕ ٦و َواُ ٔ ٟس َک ا ِِ ٌَ ٟب ُس َٗ ٔؼ َ

ییحی نب ییحی ،ییحی نب زرک ا ،اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اسحؿ ےن اہک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم
اوبایفسؿ ےک ابرے ںیم ھچک ےنہک یک ااجزت دںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےک اسھت ریمی رقاتب اک احلظ ےسیک رکف ےگ
اسحؿ ےن رعض ایکاس ذاتیک مسق سج ےنآپ یلص اہلل ہیلعفملس وک زعمزف ہمرؾ انب ا ںیمآپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اؿ ےس ا ےس
اکنؽولںاگسک ےآےٹےسابؽوکاکنؽایلاجاتےہاسحؿےناہکافرےبکشاخدناؿونباہمشںیمےستنبیموفؾیکافالدیہتمظعف
زبریگفایلےہاوبایفسؿریتافادلوتالغؾاھتسک ےایبؿایکایگ۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینبزرک ا،اشہؾنبرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1897

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ًبسہ ہظا ٦بْ ٩عوہ حشا ٪ب ٩ثابت سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗاَِ ٟت ا ِس َتأِذ َََ ٪ح َّشا ُ ٪بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
اَ ٪و َٗا َ ٢بَ َس َ ٢ا َِ ٟدْٔ٤ر ٔا ٌَِ ٟحْٔ ٔن
ئ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی صٔ َحا ٔ
َک أَبَا ُسٔ َِی َ
رشَ ْٔٛن َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

امثعؿنبایبہبیشدبعہاشہؾ نبرعفہاسحؿنب اثتبدیسہ اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاسحؿنب اثتبےنیبن یلص
ع
اہللہیلعفملسےسرشمنیکیکوجہرکےنیکااجزتبلطیکاسدنسںیماوبایفسؿاکانؾذرکںیہنایکافرریمخیکہگج حب اہکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشدبعہاشہؾنبرعفہاسحؿنباثتبدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناسحؿنباثتبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1898

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابی جسی خاٟس ب ٩یزیس سٌیس ب ٩ابی ہًل٤ً ٢ارہ بُ ٩زیہ ٣ح٤س ب ٩ابزاہی،٥
ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
یس َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی ص ًَٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ًُ ََ ٤ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ق َٓأ َ ِر َس َ١
َقي ِّظا َٓإُٔ َّ ٧ط أَ َط ُّس ًََِ ٠ی َضا َٔ ٩ِ ٣ر ِط ٕ ٙبٔاِ ٨َّ ٟب َٔٓ ١أ َ ِر َس َ ١إلٔ َی ابِ َٔ ٩ر َوا َح َة َٓ َ٘ا َ ٢اصِحُ ُض ََِ ٓ ٥ض َحاص ُِ ٥َِ ٠َٓ ٥یُزِ ٔ
َٗا َ ٢اصِ ُحوا ُ َ
آَ ٪ل ٥ِ ُٜأَ ِ ٪تُ ِز ٔسُ٠وا إلٔ َی صَ َذا اِلِ َ َس ٔس
ا ٪بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ََِ ٠ًَ ١یطٔ َٗا ََ ٢ح َّشا ُِ َٗ ٪س َ
إلٔ َی َٔ ٌِ ٛب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إلٔ َی َح َّش َ
َّ
اٟـار ٔٔب ب ٔ َذَ٧بٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِز ََ ٔ ٟ ٍَ ٟشاَ٧طُ َٓ َح ٌَ َ ١یُ َ ِّ
ک بٔا َِ ٟح َِِّ ٙلَرفِ ٔ َی َُّ ٨ض ِ ٥بَٔ ٔ ٠شانٔی َ ِرف َی اِلِ َز ٔ ٔیَ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح ُٛطُ َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َّ
َّ
َ
َ
َک َن َش ٔيی
َقیِ ٕع بٔأ َ ِن َشاب ٔ َضا َوإ ٔ َّ ٪لٔی ٓ ٔیض ٔ َِ ٥ن َش ّبا َحًَّی یُ َِّ ٠د َؽ َ ٟ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل َت ٌِ َح َِٓ ١إ ٔ َّ ٪أبَا بَ ِرکٕ أ ًِ ََ ُ ٥ُ ٠

ک ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤َٛ ٥ا ُت َش َُّّ ١
اٟظ ٌِ َزةُ
ک بٔا َِ ٟح َِِّ ٙلَ ُس ََّ ٨َّ ٠
ک َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َٓأ َ َتا ُظ َح َّشا ُ ٪ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس ََّ ٟد َؽ لٔی َن َش َب َ
َ

ض ََّل َیزَا ُ ٢یُ َؤیِّ ُس َک َ٣ا
ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟحْٔ ٔن َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ح َّش َ
ا ٪إ ٔ َُّ ٪ر َ
وح ا ُِ ُ٘ ٟس ٔ

َ٧ا َٓ ِح َت ًَ ِ ٩اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ص َحاص َُِ ٥ح َّشا َُٓ ٪ظَ فَی َو ِ
اط َتفَی َٗا َ٢
َاک ا َِ ٟحزَا ُئ َص َح ِو َت َُ ٣ح َّّ ٤سا بَ ًّزا َحٔ٨یّٔا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔط َیُ ٤تطُ ا َِ ٟوَٓا ُئ َٓإ ٔ َّ٪
َح َّشا َُ ٪ص َح ِو َت َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓأ َ َج ِب ُت ًَ ِ٨طُ َوً ٔ َِ ٨س اہللٔ فٔی ذ َ

ی ٩اِلِ ًَ ٔ ََّ ٨ة
ئ یُ َبارٔ َ
ق َُ ٣ح َّٕ ٤س ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و ٔ َٗا ُئ ثَکُِٔ ٠ت ب ُ ََّ ٨یًٔی إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت َز ِو َصا تُثْٔرُ ا٨َ َٛ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ِ٘ ٨َّ ٟفَ ِی ََ ٛسا ٔ
ْعضٔی ِ ٌٔ ٔ ٟز ٔ
أَبٔی َو َواَ ٔ ٟس ُظ َو ٔ ِ

َ
ِّ ١
رطا ٕ
ُِ ٣ؼٌ َٔسا ٕ
ْع ِؿت ُُ٤و ًَ َّ٨ا ا ًِ َت َ٤زَِ٧ا
ت ًَل َی أَ َِ ٛتآ َٔضا اِلِ َ َس ُ
اٟو َ٤ا ُئ َتوَ ُّٔ ١ج َیازَُ٧ا َُ ٣ت ََ ِّ ٤
ت تُ َِّ ٠ل ُُ ٤ض َّ٩بٔا ِٟد ُُ٤ز ٔاَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٓإ ٔ ِ ٪أ ِ َ
اب َی ِوُ ٕ ٦ئٌزُّ اہللُ ٓ ٔیطٔ ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ َو َٗا َ ٢اہللُ َٗ ِس أَ ِر َسُِ ٠ت ًَ ِب ّسا َي ُ٘و ُ٢
رض ٔ
َوک َ َ
ا ٪ا ِِ َٔ ٟت ُح َواَٜ ِ ٧ظَ َ
ٕ ا َِٔ ِٟلا ُئ َوإ ٔ ََّّل ٓ ِ
َاػبٔرُوا َ ٔ ٔ ٟ
اب أَ ِو
رس ُت ُج ِّ ٨سا ص ُِ ٥اِلِ َ ِن َؼ ُ
ْع َؿت َُضا اَ٘ ٠ِّ ٟا ُئ َ٨َ ٟا فٔی کُ ِّ١یَ ِوٕ ٓ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦س س َٔب ْ
ا َِ ٟح ََِّ ٟ ٙی َص بٔطٔ َخَٔا ُئ َو َٗا َ ٢اہللُ َٗ ِس َي َّ ِ
ار ُ ِ
ض َِ ٟی َص َُ ٟط
َص ُظ َس َوا ُئ َو ٔجبِرٔی َْ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ ٓ ٔی َ٨ا َو ُرو ُح ا ُِ ُ٘ ٟس ٔ
ٗ ٔ َت ْ
ا ٢أَ ِو صٔ َحا ُئ ٓ َََ ٩ِ ٤ی ِض ُحو َر ُسو َ ٢اہللٔ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ویَ َِ ٤س ُح ُط َو َی ُِ ُ ٨

َٔٔٛا ُئ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،ایب دجی اخدل نب سیدی دیعس نب ایب الہؽ امعرہ نب زغہی دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس نب دبعارلنمح دیسہ
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقشییکوجہرکفویکہکنہیاںیہنریتفںیکوباھچڑ
ےس یھب ز ادہ تخس وسحمس وہیت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن انب رفاہح یک رطػ اغیپؾ اجیھب وت رفام ا اؿ یک وجہ رکف اوہنں ےنوجہ
ایبؿ یک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وخش ہن وہےئ رھپ رضحت بعک نب امکل یک رطػ اغیپؾ اجیھب رھپ اسحؿ نب اثتب وک ولبا ا بج
اسحؿ آپ ےک اپس احرض وہےئ وت رعض ایک اب فہ فتق آ ایگ ےہ ہک اس دؾ الہےت وہےئ ریش وک  م ریمی رطػ وھچڑ دف رھپ اینپ
زابؿوکاکنالافراےسرحتکدانیرشفعرکد اافررعضایکاسذاتیکمسقسجےنآپیلصاہللہیلعفملساکقحےکاسھتوعبمث
رفام ا ےہ ںیم اںیہن اینپ زابؿ ےسرپچ اھپڑ رک رھک دفں اگ سجرطحڑمچے وکریچ د ا اجات ےہ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ادلجی تم رکف
ےب کش اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنعرقیشی ےک بسن وک وخب اجےتن ںیہ افر ریما بسن رقشی ےک بصن ےس ابلکل فاعضرک دںی سپ
رضحت اسحؿ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاپس آےئ افر رھپفاسپ ےئگ وت رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ قیقحتاوہنںےن
ےھجمآپیلصاہللہیلعفملساکبسنفاعضرکد اےہاسذاتیکمسقسجےنآپیلصاہللہیلعفملساکقحدےرکوعبمثرفام اےہ
ںیمآپیلصاہللہیلعفملسوکاسےسا ےساکنؽولںاگسک ےآےٹےسابؽاکنؽایلاجاتےہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےناہکںیم
ےن ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرضحتاسحؿوکرفامےتوہےئانسبجکتاہللافراسےکر اؽیکرطػےسدما تعرکات
رےہاگرفحادقلسرباربریتیرصنتفدمدرکاترےہاگافریتہکںیہںیمےنر اؽاہللوکہییھبرفامےتوہےئانسہکاسحؿےنافکر
یکوجہایبؿرکےکاملسم ونںوکافشءینعیوخیشدیافرافکروکامیبررکد اےہاسحؿےناہک۔وتےندمحمیکوجہیکےہایکنرطػےسںیم
وجابداتیوہںافراسںیماہللیہےکاپسزجاافردبہلوہاگوتےندمحمیکوجہیکوجکینافردنیفینحےکاطمقبوقتیاایتخررکےن

فاےلاہللےکر اؽںیہفدعہفافرکانایکنتفصےہےب کشریمےابپافرریمیامںافرریمیزعتدمحمیلصاہللہیلعفملسوک  م
ےساچبےنےکےئلدصہقافررقابؿںیہںیماےنپآپرپآہفزاریرکفںارگ مہندوھکیاسوکہکدکاءےکدفونںرطػےسابغر
وکاڑادےاگفہوھگڑےوج ابوگںرپزفررکںیاینپ وقتف اطتقےسافرپھڑےتھوہےئ اؿےک دنکوھںرپوخؿےکایپےسزینے
ںیہ امہرے وھگڑے دفڑےت وہےئ آںیئ ےگ افر اؿ ےک ونھتنں وک تورںیت اےنپ دفوٹپں ےس اصػ رکںی سپیگ ارگ  م مہ ےس رف
رگداینفارعاضرکفوتمہرمعہرکںیےگافرحتفوہاجےنےسرپدہاھٹاجےئاگفرہنربص رکفاسدؿیکامرےکےئلسجدؿاہللےسج
اچےہ اگ زعت اطعرکے اگ افر اہلل ےن رفام ا ےہ قیقحت ںیمےن اانپدنبہ اجیھب ےہ وج قح ابت اتہک ےہ سج ںیم وکیئ وپہدیہ ابت ںیہن
ےہافراہللےناہکےہہکںیمےناکیرکشلایتررکد اےہافرااصنرںیہہکااکندصقمرصػدنمشےساقمہلبےہفہرہدؿیسکہنیسک
ایتریںیمےہیھبکاگایلںدیاجیتںیہ اڑلایئ اوجہےہ۔سپ مںیمےسوجیھبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوجہرکے اآپیلص
اہللہیلعفملسیکرعتفیرکےافرآپیلصاہللہیلعفملسیکدمدرکےبسرباربےہمہںیماہللاکاغیپؾالےنفاےلربجالیئفرفح
ادقلسوموجدںیہنجاکوکیئرسمہافررباربرکےنفاالںیہنےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،ایبدجیاخدلنبسیدیدیعسنبایبالہؽامعرہنبزغہیدمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح
دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1899

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ً٤زو ب ٩یو٧ص ی٤امی ًرک٣ہ ً٤ار ابی ٛثْر یزیس بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔی أَبُو
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َٛث ْٔر ٕ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
رش َْ ٛة ٓ ََس ًَ ِوتُ َضا یَ ِو ّ٣ا َٓأ َ ِس َِ ٌَ ٤تىٔی فٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
ص َُزیِ َز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِزًُو أُم ِّی إلٔ َی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وه ٔ َی ُٔ ِ ٣

َک ُظ َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أَ ِزًُو أُم ِّی إلٔ َی ِاْل ٔ ِس ًَلَ َٓ ٔ ٦تأبَِی ًَل َ َّی
أَ ِ َ
ٔیک َ٣ا أَ َِک ُظ َٓا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِضس َٔی أُ َّ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ٥
ٓ ََس ًَ ِوتُ َضا ا َِ ٟی ِو ََٓ ٦أ َ ِس َِ ٌَ ٤تىٔی ٓ َ
َ

َّ
َّ
اٖ
اب َٓإٔذَا ص َُو َُ ٣ح ْ
ََص ُت إلٔ َی ا َِ ٟب ٔ
َرخ ِج ُت ُِ ٣شت َِب ٔ ّ
اصِ ٔس أُ َّ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ٓ َ َ
رشا ب ٔ َس ًِ َوة ٔٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ٔجئ ُِت ٓ ٔ ِ
ئ َٗا ََٓ ٢اُِ َت َشَِ ٠ت َوَٟب ٔ َش ِت ز ٔ ِر ًَ َضا
ک َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة َو َسُ ٌِ ٔ٤ت َخ ِـ َد َـ َة ا ِ٤َ ٟا ٔ
ٕ َٗ َسم َ َّی َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣کَاَ َ ٧
ٓ ََشِ ٌَ ٔ٤ت أُم ِّی َخ ِظ َ
اب ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِط َض ُس أَ ََِّ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُ ُٟط
َو ًَحَِٔ ٠ت ًَ ِ ٩خ َٔ٤ارٔصَا َٓ َٔ َت َح ِت ا َِ ٟب َ
َّ َ
َّ
رش َٗ ِس
رف ٔح َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِب ٔ ِ
رف َج ٌِ ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أ َت ِی ُت ُط َوأََ٧ا أَبِکٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٟ
َٗا ََ َ ٢
ک َوصَ َسی أ ُ َّ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ َو َٗا ََ ٢خْ ِ ّرا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ ِ٪
اب اہللُ َز ًِ َو َت َ
ِ
اس َت َح َ
یُ َح ِّب َبىٔی أََ٧ا َوأُم ِّی إلٔ َی ً َٔبازٔظ ٔا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َویُ َح ِّب َب ُض ِ ٥إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض ََّ ٥حب ِِّب ًُب َ ِی َس َک
َص َذا َي ٌِىٔی أَبَا ص َُزیِ َز َة َوأ ُ َُّ ٣ط إلٔ َی ً َٔباز ٔ َک ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َو َحب ِِّب إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن ٓ ََ٤ا ُخِ ٣ُ َٙ ٔ ٠ؤ َٔ ٩ْ ٣ي ِش َ ٍُ ٤بٔی َو ََّل َی َزانٔی إ ٔ ََّّل أَ َح َّبىٔی

رمعفاندقرمعفنب ویسنامییمرکعہمامعرایبریثکسیدینبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیماینپ
فادلہوکامالؾیکرطػدتوتداتیاھتافرفہرشمہکںیھتںیمےناکیدؿاںیہندتوتدیوتاسےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےکابرےںیم ا ےساافلظ ےھجمانسےئںیہنج ںیم وگراہنرکات اھتںیمر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسیکدختمںیم احرضوہااساحؽ
ںیم ہک ںیم رف راہ اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےکر اؽںیم اینپفادلہ وک امالؾیک رطػدتوتداتی اھت افر فہ ااکنررکیت یھت ںیم
ےنآجاںیہندتوتدیوتاسےنا ےساافلظآپیلصاہللہیلعفملسےکابرےںیمےھجمانسےئںیہنجےھجموگاراہناھتآپیلصاہلل
ہیلع فملس اہلل ےس داع رکںی ہک فہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ وک دہاتی اطع رفامےئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
اےاہللاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکفادلہوکدہاتیاطع رفامںیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےلرکوخیشےست البجںیمآ اافر
درفازہرپ اچنہوتایکداتھکیوہںہکفہدنبایکوہاےہسپریمیفادلہےنریمےدقومںیکآٹہ ینوتاہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع اینپ ہگج رپ رک اجؤ افر ںیم ےن اپین رگےن یک آفاز  ین سپ اس ےن لسغ ایک افر اینپ پ ضی  ینہ افر اانپ دفا ہ افڑےتھ وہےئ
دلجیےسابرہآںیئافردرفازہوھکالرھپاہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع( َأ ْسھَد َأؿ َ الإ ةإ َّ الا َُّ ْس
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة)
ُ ْ ِ لَ َ ِ
ُا َ ْ ُ
ّلل َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ںیموگایہدیتیوہںہکاہلل ےک ااوکیئوعبمدںیہنافرںیموگایہدیتیوہںہکدمحمیلصاہللہیلعفملساسےکدنبےافرر اؽںیہ
ںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػولاٹافرںیم وخیشےسرفراہاھتںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽوخربخشیوہاہللےن
آپیلصاہللہیلعفملسیکداعوکوبقؽرفامایلافراوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکفادلہوکدہاتیاطعرفامدیسپآپےناہللزعفلجیک
رعتفیافراسیکتفصایبؿیکافرھچکالھبیئےکےلمجاراشدرفامےئںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽاہللےسداعامںیگنہکفہ
ریمی افر ریمیفادلہ یک تبحم اےنپ ومنم دنبفں وک دولں ںیمڈاؽ دے افر امہرےدولں ںیم اؿ یک تبحم دیپا رفام دے وت ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل اےنپ دنبفں ےک اہں وبحمب انب دے افر ؤمنم یک تبحم اؿ ےک دولں ںیم ڈاؽ دے افر

وکیئومنمااسیدیپاںیہنوہاسجےنریماذرکانس اےھجمداھکیوہاافراسےنھجمےستبحمہنیکوہ۔
رافی  :رمعفاندقرمعفنبویسنامییمرکعہمامعرایبریثکسیدینبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم
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حسیث 1900

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ،٪زہْر سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،اْعد

اَٗ ٪ا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َ
و ٪أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة یُِٜثٔرُ ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْع ٔد َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ إَٔ ٥ِ َُّٜ٧تزًُِ َُ ٤
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ا٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللُ ا ِِ ٤َ ٟوً ٔ ُس ُُ ٨ِ ٛت َر ُج ًّل ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا أَ ِخ ُس َُ ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِٔٔ ٠٣ئ بَ ِلىٔی َوک َ َ
ار َي ِظ َُِ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٔ ٟ٘ی ُاًَ ٦ل َی أَ َِ ٣وأٟض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وَ ٪ي ِظ َُِ ُ٠ض ِ ٥اٟؼَّ ٔ ُِ ٙبٔاِلِ َ ِس َوا َٔ ٚوکَاِ َ ٧ت اِلِ َ ِن َؼ ُ
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
یت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یَ ِب ُش ِم ثَ ِوبَ ُط َٓ ٩َِ ٠یَ َِ ٨سی َط ِیئّا َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ٣ىِّی ٓ ََب َش ِل ُت ث َ ِوبٔی َحًَّی َٗ َضی َحسٔی َث ُط ث ُ ََّ ٥ؿ َُ ٤ِ ٤ت ُط إلٔ َ َّی َٓ َ٤ا َن ٔش ُ

َط ِیئّا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ٨ِ ٣طُ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،زریہ ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،ارعج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںیہہک  م ایخؽ رکےت وہہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس
ےس رثکت ےک اسھت ااحدثی رفاتی رکات ےہ افر اہلل یہ فدعہ یک ہگج ےہ ںیم رغبی ف نیکسم آدیم تھہ افر ںیم ر اؽ اہلل یک
دختم ںیم اےنپ ٹیپ رھبےن رپ ایک رکات اھت افر اہمرجنی وک ابزار ےک اعمالمت ںیم وغشم تی ریتہ یھت افر ااصنر اےنپ اوماؽ یک
افح تظںیمرصمفػرےتہ ےھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام اوجاےنپڑپکے وکالیھپےئاگ فہ ھجم ےس  ینوہیئوکیئابت
یھبک یھب ہن الھبےئ اگ سپ ںیم ےن اانپ ڑپکا الیھپ د ا اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ دحثی وپری یک رھپ ںیم ےن اس
ڑپکےوکاےنپاسھتاٹمچایلافراسںیمےسوکیئیھبدحثیہنوھبالوجاآپیلصاہللہیلعفملسےسنس اکاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿ،زریہایفسؿنبہنییع،زرہی،ارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
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راوی ً :بساہلل ب ٩جٌرف ب ٩یحٌی ب ٩خاٟس٣ ،اٟک ب ٩ا٧صً ،بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززاٚ

رف بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َ ٩ْ ٌِ ٣أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َ
َ
ئ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟح ٔسیثٔ َُْ ِ َر أَ َّ٣َ ٪أٟکّا اَ ِ ٧ت َهی َحسٔی ُث ُط ً ٔ َِ ٨س ا ِن٘ ٔ َـا ٔ
أ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
آَخظ ٔ
َک فٔی َحسٔیثٔطٔ اِّ ٟز َوا َی َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یَ ِب ُش ِم ثَ ِوبَ ُط إلٔ َی ٔ ٔ
َٗ ِو ٔ ٢أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دبع اہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل ،امکل نب اسن ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل ہی
دحثی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ رپ وپری وہ اجیت ےہ افر اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ اےنپ ڑپکے وک وج
الیھپےئاگےسآرخدحثیکتذموکرںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنبرفعجنبییحینباخدل،امکلنباسن،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1902

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی تحیيی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ْعوہ ب ٩زبْر ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َح َّسثَ ُط أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ َِّ ُ ٪

ک
ک أَبُو ص َُزیِ َز َة َجا َئ َٓ َحََ ٠ص إلٔ َی َج ِٔ ٨ب حُ ِح َزت ٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِشٌُ ٔ٤ىٔی ذََ ٔ ٟ
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَ ََّل ي ٌُِحٔبُ َ
رسزُ
َو ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َس ِّب ُح َٓ َ٘ َاِ َٗ ٦ب َ ١أَ ِ ٪أَ ِٗ ٔض َی ُس ِب َحًٔی َوَِ ٟو أَ ِز َر ُِ ٛت ُط ََ ٟز َز ِز ُت ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یََ ٩ِ ُٜي ِ ُ

ا َِ ٟحس َ
و ٪إ ٔ َّ ٪أَبَا صُ َزیِ َز َة َٗ ِس أَ ِٛث َ َر َواہللُ ا ِِ ٤َ ٟوً ٔ ُس
رسز ٔ َُٗ ٥ِ ٛا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب إ ٔ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
ٔیث َِ َ ٛ
ا٪
و٣َ ٪ا بَا ُ ٢ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
وِ ٣ٔ ٪ث َ ١أَ َحازٔیثٔطٔ َو َسأ ُ ِخبٔرُ ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛذََ ٔ ٟ
ک إ ٔ َّ ٪إ ٔ ِخ َوانٔی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ ک َ َ
یَ ٩واِلِ َ ِن َؼارٔ ََّل َی َت َح َّسث ُ َ
َو َي ُ٘وَ ُٟ
اَ ٪ي ِظ َُِ ُ٠ض ِ ٥اٟؼَّ ٔ ُِ ٙبٔاِلِ َ ِس َوا َٔ ٚو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِٟزَ َُ ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
 ١أَ َرؿٔیض ٔ َِ ٥وإ ٔ َّ ٪إ ٔ ِخ َوانٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َي ِظ َُِ ُ٠ض ُِ ٤َ ًَ ٥
ی ٩ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِٔٔ ٠٣ئ بَ ِلىٔی َٓأ َ ِط َض ُس إٔذَا َُابُوا َوأَ ِحٔ َُى إٔذَا َن ُشوا َو َِ َ٘ ٟس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا أَ ُّی٥ِ ُٜ
رفَْ ٔ٩ِ ٣
َی ِب ُش ُم ث َ ِوبَ ُط ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔی َص َذا ث ُ ََّ ٥ی ِح ٌَُ ٤طُ إلٔ َی َػ ِسرٔظ ٔ َٓإَّٔ٧طُ َ ٥َِ ٟی َِ ٨ص َط ِیئّا َسٌَ ٔ٤طُ ٓ ََب َش ِل ُت ب ُ ِز َز ّة ًَل َ َّی َحًَّی ََ

ک ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦ط ِیئّا َح َّسثَىٔی بٔطٔ َوَِ ٟو ََّل آ َی َتا ٔ ٪أَِ٧زَ َُ ٟض َ٤ا اہللُ فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ َ٣ا
َحسٔیثٔطٔ ث ُ ََّ ٥ج ٌَِ ٤ت َُضا إلٔ َی َػ ِسرٔی ٓ ََ٤ا َن ٔش ُ
یت َب ٌِ َس َذَ ٔ ٟ
و٣َ ٪ا أَِ٧زَ ِ٨َ ٟا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِّی َ٨ا ٔ
آَخ ِاْل َی َتْ ِ ٔن
َح َّسث ِ ُت َط ِیئّا أَبَ ّسا إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
ت َوا ُِ ٟض َسی إلٔ َی ٔ ٔ
یَ ٩یِٜت َُُ ٤

ت
رحہلم نب ییحی حبئی انب فبہ ،ویسن انب اہشب رعفہ نب زریب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ایک  م رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعرپبجعتںیہنرکےتفہآےئافرریمےرجحہےکاکیرطػھٹیبرکےھجمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرمفی
دحںیثی انسےنےگل افر ںیم حیبست رک ریہ یھت افر ریمی حیبست وپری وہےن ےسےلہپ یہفہ اھٹرک ےلچ ےئگ افرگ ںیم اؿ وک اپیتیل وت رتددی
رکیت ہک ر اؽ اہلل اہمتریرطح لسلسم ااحدثیایبؿ ہن رکےت ےھت انبر بی ےنایبؿ ایکہک رضحت اوبرہریہ ےن اہک ولگ ےتہک
ںیہہکےبکشاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرثکتےکاسھتااحدثیرفاتی رکاتےہافراہللیہفدعہیکہگجےہافرولگےتہکںیہ
ہک اہمرجنی افر ااصنر وک ایک وہ ایگ ےہ ہک فہ اس یک ااحدثی رفاتی ںیہن رکےت ںیم ایھب ںیہمت اس ابرے ںیم ربخ دفں اگ ریمے
ااصنریاھبویئںوکزنیمیکرصمفتیفیھتافرریمےاہمرجنیاھبیئابزارافراجترتںیموغشمؽ ےھتافرںیمےناےنپآپوک ٹیپ
رھبےن ےک دعب ر اؽ اہلل ےک اسھت الزؾ رک ایل اھت بج فہ اغبئ وہےت وت ںیم احرض وہات اھت بج فہ وھبؽ اجےت ںیم  اد رکات اھت افر
اکیدؿر اؽاہللےنرفام ا مںیمےسوجاےنپڑپکےوکالیھپےئاگفہریمیاؿااحدثیوکےلےلاگرھپاںیہن اےنپہینسںیمعمج
رکےل اگرھپفہآپ یلصاہللہیلعفملسےس ین وہیئوکیئ ابتیھب یھبکہنالھبےئسپ ںیمےناینپاچدروک اھچبد ا اہیںکتہکآپ
یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ابت ےس افرغ وہ ےئگ افر رھپ ںیم ےن اےس ٹیمس رک اےنپ ہنیس ےس اٹمچ ایل افر اس ےک دعب آجکت ںیم وکیئ
دحثی ہنوھبال وجآپ یلص اہللہیلعفملس ےن ھجم ےسایبؿ یک افر ارگ اہلل ےن اینپ اتکب ںیم ہیدف آ ات ابمرہک ہن انزؽیک وہںیت وت
َ
ب َب ْکئُمُو َؿ)ےبکشفہولگوجاپھچےتںیہامہریاشناینںافردہاتییکابںیتوج
ںیمیھبکیھبوکیئدحثیرفاتیہنرکات( ِإ َّؿ ّالِ َ
مہےنااتریںیہآرخکت
ت
رافی  :رحہلمنبییحی حبئیانبفبہ،ویسنانباہشبرعفہنبزریباعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1903

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ُٔ ٩ِ ًَ ٪ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبُو

و ٪إ ٔ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة یُِٜثٔرُ ا َِ ٟح ٔس َ
یث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ُ٘وَ ُٟ
ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہک مےتہکوہہکاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرثکتےکااحدثیرفاتیرکےتںیہابح 
دحثیزگریکچ
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبطنبایبہعتلبافرالہدبرےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
احبطنبایبہعتلبافرالہدبرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1904

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ً٤زو اسحا ٚسٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو
حش ٩ب٣ ٩ح٤س ًبیساہلل ب ٩ابی رآٍ ًلی حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُٙ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ َوص َُو
َخ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
کَات ُٔب ًَل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًًَّ ٔ ٠یا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َواٟزُّبَْ ِ َر َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا َز

اب َٓد ُُذو ُظ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َت ٌَا َزی ب ٔ َ٨ا َخ ِی٨َ ُ٠ا َٓإٔذَا ِ َ ٧ح ُ ٩بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢ائِتُوا َر ِو َؿ َة َخا ٕر َٓإ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا هَ ٌٔی َّ ٨ة ََ ٌَ ٣ضا َ ٔ ٛت ْ
َ
اػ َضا
َخ َج ِتطُ ٔٔ َ٘ ٔ ً ٩ِ ٣
اب َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َٟت ِ ٔ
َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ ِ ٔ
اب أَ ِو َُ ٟت َِّ َ ْٔ٘٠ن اِّ ٟث َی َ
ُرخ ٔج َّ٩ا ِل َٔ ٜت َ
َخظٔی ا ِل َٔ ٜت َ
اب َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َ٣عٔی َ ٔ ٛت ْ
اب َٓأ ِ َ
رشَ ْٔٛن ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة
ض ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َٓأ َ َت ِی َ٨ا بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ٓ ٔیطٔ َٔ ٩ِ ٣حاك ٔٔب بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِ ٠ت ٌَ َة إلٔ َی َ٧ا ٕ
یُ ِدبٔرُص ُِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٔف أَ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َحاك ُٔب َ٣ا صَ َذا َٗا َََّ ٢ل
ّ
ُ
ا٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪
اَ ٪حٔ٠یّٔا َُ ٟض َِ ٥و ٥َِ ٟیَ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜأَ ِن ُٔ ٔش َضا أَک َ َ
َقیِ ٕع َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪ک َ َ
َت ٌِ َح ًَِ ١ل َ َّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ُ ٨ِ ٛت ا َِ ٣زأ َُِ ٠٣ؼ ّ٘ا فٔی ُ َ

ی٩
ک ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟش ٔب ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَ ِ ٪أَ َّتد ٔ َذ ٓ ٔیض ٔ ِ٥
َقابَ ْ
و ٪ب ٔ َضا أَصِٔ٠یض ٔ َِٓ ٥أ َ ِحب َ ِب ُت إٔذِ َٓا َتىٔی ذََ ٔ ٟ
اَ ٌَ ٣َ ٪
ات َی ِح َُ ٤
کَ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ َُ ٟض َِ َ ٥
رف َب ٌِ َس ِاْل ٔ ِس ًَلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ
َقابًَٔی َو ٥َِ ٟأَٓ ٌَِ ُِ ٠ط ُّ ِ ٛرفا َو ََّل ِارت َٔسا ّزا ًَ ِ ٩زٔیىٔی َو ََّل ر ّٔؿا بٔا ِلٔ ِ ُٜ
َی ّسا َی ِح َُ ٤
و ٪ب ٔ َضا َ َ
ٔیک ١َّ ٌََ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َس ََ٘ َٓ ٚا َ٤َ ًُ ٢زُ َز ًِىٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ ٔ
ُض ِب ًَُ َٙ ُ٨ص َذا ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ٘ َٓ ٙا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َو َ٣ا یُ ِسر َ
َّ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََّل َت َّتد ٔ ُذوا
َرف ُت َلَٓ ٥ِ ُٜأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١یا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
اہللَ اك ًََ ٍَ ٠ل َی أَصِ ٔ ١بَ ِسرٕ َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َ٣ا ٔطئِت ُِِ َ٘ َٓ ٥س ُ َ ِ
ا٪
َک ِاْل َیةٔ َو َج ٌَََ ٠ضا إ ٔ ِس َح ُ ٙفٔی رٔ َوایَتٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ت ًَٔل َوة ٔ ُسٔ َِی َ
ًَ ُس ِّوی َو ًَ ُس َّو ُ ٥ِ ٛأَ ِوَ ٔ ٟیا َئ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َو ُزصَِْر ٕذ ٔ ِ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش،رمعفاندق زریہنبرحب،ااحسؼ نباربامیہ،انبایبرمعرمعفااحسؼ ایفسؿنب ہنییع،رمعفنسح نب دمحمدیبعاہلل نب
ایب راعف یلع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم زریب افر دقماد وک اجیھب افر رفام ا ہک اخخ ابغ یک
رطػاجؤفاہ ںاکیافٹن اارتورتےلمیگسجےکاپسطخوہاگسپ مفہطخاسےسےلانیلسپوھگڑےدفڑاےتوہےئ لچ
زپےسپبج متورتےکاپسےچنہپوتاسےساہکطخاکنولاسےناہکریمےاپسوکیئطخںیہنےہمہےناہکطخاکنؽدےفرہن
اےنپ ڑپکے ااتر سپ اس ےن فہ طخ اےنپ رس یک ںیم ڈویھں ےس اکنؽ رک دے د ا مہ فہ طخ ےل رک ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض
وہےئوتاسےنہیاھکلاھتاحبطنبایبہعتلبیکرطػ ےسالہہکمےکرشمنیکولوگںیکرطػافراںیہنر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےک ضعب اعمالمت یک ربخ دی یھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ا ے احبط ہی ایک ےہ اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک
ر اؽ ریمے قلعتم دلجی ںیم وکیئ ہلصیف ہن رکںی ںیم رقشی ےس الم وہا ینعی اؿ اک فیلح آدیم اھت ایفسؿ ےن اہک ہک فہ رشمنیک اک
فیلحاھتنکیلاؿےکاخدناؿےسہناھتافروجآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاہمرجنیںیمےساحصہبںیہاؿیکفاہؿرہتشدار اں
ںیہافرایہنرہتشدارویںیکفہجےسفہاؿےکالہفایعؽیکافحتظرکںیےگسپںیمےندنسپایکہکاؿےکاسھتریمایبسنقلعت
وتےہںیہنہکںیماؿ رپاکی ااسحؿیہرکدفسجیکفہج ےسفہریمےرہتشدارفںیک یھبافحتظرکںیےگافر ںیمےن ااسیہنوت
رفکیکفہجےسایکےہافرہنیہاےنپدنیےسرمدتوہےنیکفہجےسایکےہافرہنیہامالؾوبقؽرکےنےکدعبرفکرپرایضرےنہیک
فہجےسوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسےنچساہکےہرضحترمعےنرعضایکاےاہللےکر اؽےھجمااجزتدںیاتہک ںیم
اس انمقفیکرگدؿاڑادفںآپےنرفام اہیزغفہدبرںیمرشکیوہایگےہافرںیہمتایکولعمؾہکاہللاعتیلےنالہدبرےکاحالت
ےسفاتیفقےکابفوجدرفام اےہ موجاچوہلمعرکفقیقحتںیمےنںیہمتاعمػرکد اوتاہللربازعلتےنہیآتیانزؽرفامیئ( َ اي
ب َُ
ي َّ ِ
ائَ)اےاامیؿفاولںریمےدونمشںافراےنپدونمشںوکدفتسہنانبؤ۔
َُک َأ ْف ِ َ ا
َأ ُّ َ ا
آما َ ال َب َّئح ُِدفا َ ُع ّفِق َف َ ُع ّف ُ ْ
ال َ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع رمعف ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نسح نب دمحم
دیبعاہللنبایبراعفیلعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
احبطنبایبہعتلبافرالہدبرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1905

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ١اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩ازریص رٓاًہ ب ٩ہیث ٥واسلی خًلز ب٩
ًبساہلل حؼْن سٌس بً ٩یبسہ ابوًبساٟزح ٩٤س٠یً ٥لی حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

َح َّسثَ َ٨ا رَٔٓا ًَ ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ح َؼْ ِ ٕن ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا َ٣زِثَ ٕس ا ِ٨َ َِ ٟو ٔ َّی َواٟزُّبَْ ِ َر بِ َ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦وک ُ ُّ٨َ ٠ا
اٟشِّ ٔ ٠
اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
رشَ ْٔٛن
اب َٔ ٩ِ ٣حاكٔبٕ إلٔ َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َٓار ْٔض َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا َحًَّی َتأِتُوا َر ِو َؿ َة َخا ٕر َٓإ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشَ ْٔٛن ََ ٌَ ٣ضا َ ٔ ٛت ْ
َک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
ٓ ََذ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی رافہع نب مثیہ فایطس الخد نب دبعاہلل نیصح دعس نب عبتدہ
اوبدبعارلنمحمیلسیلعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنےھجماوبرمدثونغیافرزریبنبتواؾوکاجیھب
افرمہبسوھگڑفںرپ اارےھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااجؤاہیںکتہک مابغاخخںیموچنہپفاہںرشمنیکںیمےساکی
تورتوہیگسجےکاپساحبطیکرطػےسرشمنیکےکانؾاکیطخوہاگابح دحثیزگریکچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،دمحمنبلیضفااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنبادرسیرافہعنبمثیہفایطسالخدنبدبعاہللنیصحدعسنب
عبتدہاوبدبعارلنمحمیلسیلعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
احبطنبایبہعتلبافرالہدبرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1906

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابی زبْر جابزً ،بس حاكب حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ أَ َِّ ًَ ٪ب ّسا

َ ٔ ٟحاكٔبٕ َجا َئ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِظُٜو َحاكٔ ّبا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٟی ِس ُخَ َّ٩َ٠حاك ْٔب اَ ٨َّ ٟار َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ذبِ َت ََّل َی ِس ُخَ ُ٠ضا َٓإُٔ َّ ٧ط َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َوا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی َة
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،ایبزریباجرب،دبعاحبطرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاحبطاک
اکی الغؾ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احبط یک اکشتی رکےن ےک ےئل احرض وہا وت اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ احبط وت
منہجںیمدالخوہاجےئاگوتر اؽاہللےنرفام اوتےنوھجٹاہکفہمنہجںیمدالخہنوہاگویکہکنفہدبرافردحہیبیںیمرشکیوہا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،ایبزریباجرب،دبعاحبطرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااحصبہرجہینعیتعیبروضاؿںیمرشکیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااحصبہرجہینعیتعیبروضاؿںیمرشکیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1907

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ححاد ب٣ ٩ح٤س اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت ا٣ ٦برش

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَىٔی َص ُ

 ١اَ ٨َّ ٟار إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ٔ٩ِ ٣
َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی أ ُ َُّ ٣ُ ٦ب ِّ ٕ
رش أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س َحٔ َِؼ َة ََّل یَ ِس ُخ ُ
اب َّ
ی ٩بَا َي ٌُوا َت ِح َت َضا َٗاَِ ٟت بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓاَ ِ ٧ت َض َز َصا َٓ َ٘اَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة َوإ ٔ ِ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪إ ٔ ََّّل َوارٔ ُزصَا
اٟظ َح َزة ٔ أَ َح ْس َّأ ٟذ َ
أَ ِػ َح ٔ
یَّ ٩ات َ٘ ِوا َوَ َ ٧ذ ُر َّ
اٟواَ ْٔ٤ٟٔن ٓ َٔیضا ٔجث ٔ ًّیا
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ث ُ َّ٨َ ُ ٧ ٥طِّی َّأ ٟذ َ

اہرفؿنبدبعاہلل اجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاؾرشبمےسرفاتیےہہکاسےنیبنیلصاہللہیلعفملس
وک دیسہ ہصفح ےس رفامےت وہےئ انس ااشنءاہلل ااحصب ہرجہ ںیم ےس وکیئ اکی یھب منہج ںیمدالخ ہن وہاگ وہنجں ےن اس درتخ ےک
ےچی تعیب یک یھت اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ویکں ںیہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن ڑھجاک وت دیسہ ہصفح ےن
م ُک
رعضایک( َف ِإ ْؿ ِ ْت ْم ِإ َّ ال َفا ِر ُد َها)ینعی مںیمےسوکیئااسیںیہنوجمنہجرپشیپہنایکاجےئوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اقیقحتاہلل
ظل
ُ
ال َ
(ث ُب َئ ِج ّی َّ
َ
ال ِمب َ ف ِئ َھاا ِ ًِّ
ِ
خا)رھپمہرپزیہاگرفںوکاجنتدےدںیےگافراظوملںوکونٹھگں
اَّا َف َ َي ُر َّ ا
ربازعلتےنرفام ا
ّ
ب ّ َْ
َ
ےکلباسںیموھچڑدںیےگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل،رضحتاؾرشبم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساناوبومٰیسارعشیافردیساناوباعرمارعشیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناوبومٰیسارعشیافردیساناوباعرمارعشیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1908

راوی  :ابوًا٣ز ابوَکیب ابی اس٤اہ ابوًا٣ز ابواسا٣ہ بزیس جسہ ابوبززہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ْس ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
وسی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َ٧از ْٔ ٢بٔا ِٟحٔ ٌِ َزاَ٧ةٔ بَْ ِ َن ََ َّٜ ٣ة َوا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو ٌََ ٣طُ ب ٔ ًَل ْ٢
ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َ
َّ
َّ
َ
ْعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢أََّلَ تُ ِ٨حٔز ُلٔی یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َ٣ا َو ًَ ِس َتىٔی َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٓأتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ُج ْ ١أ ِ َ
َ
وسی
رش َٓأَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أَبٔی َُ ٣
ْعاب ٔ ُّی أَ ِٛث َ ِر َت ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِب ٔ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ ٔ ِ
رش َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط اِلِ ِ َ
رشی َٓاٗ َِب ًَل أَِ٧ت َُ٤ا َٓ َ٘ َاَّل َٗب ٔ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ث ُ ََّ ٥ز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َوب ٔ ًَل َٕ َٛ ٢ض ِی َئ ٔة ا ِِ َِ ٟـ َبا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َٗ ِس َر َّز ا ِٟبُ ِ َ
ارشبَا ٔ٨ِ ٣طُ َوأَ ِ ٔرفَُا ًَل َی ُو ُجوصٔ٤َ ُٜا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ َس ٕح ٓ ٔیطٔ َ٣ائْ َٓ َِ َش َ ١یَ َسیِطٔ َو َو ِج َضطُ ٓ ٔیطٔ َو ََّ ٣خ ٓ ٔیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ِ ٢
ئ
رشا َٓأ َ َخ َذا ا َِ َ٘ ٟس َح َٓٔ ٌََ ًَل َ٣ا أَ ََ ٣زص َُ٤ا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠ا َز ِت ُض َ٤ا أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
َوُ ُ ٧حورٔ ُ٤َ ٛا َوأَ ِب ٔ َ
ِّ
اٟشتِر ٔأَ ِٓـ ًَٔل ِٔل ُ ِّ٤َ ُٜ٣ا ٔ٤َّ ٣ا فٔی إَٔ٧ائٔ٤َ ُٜا َٓأَٓ َِـ ًَل ََ ٟضا ُٔ ٨ِ ٣ط كَائَٔٔة
اوباعرم اوبرکبی ایب اامسہ اوباعرم اوبااسہم ربدی دجہ اوبربدہ رضحت اوبومیس ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل
ہیلع فملس ےک اپس احرض اھت اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہکم افر دمہنی ےکدرایمؿاقمؾرعجاہن رپ  ماؾ ذپری ےھت افر آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت البؽ یھب ےھت وت ر اؽ اہلل یک دختم ںیم اکی داہییت ےن احرض وہ رک رعض ایک اے دمحم آپ
یلصاہلل ہیلعفملسھجمےسایکوہافدعہوپراہنرکںیےگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناس ےسرفام اوخربخشیوہوتاسارعایبےن
آپیلصاہللہیلعفملسےساہک ایکآپیلصاہللہیلعفملسےن ےھجمرثکتےکاسھتاہکوتوخشوہاجؤوتاہللرضحتاوبومیسافرالبؽ
یک رطػ ہصغ یک احتل ںیم وتمہج وہےئ افر رفام ا ہی فہ آدیم ےہ سج ےن اشبرت وک رد رک د ا ےہ  م دفونں وبقؽ رکول اوہنں ےن
رعضایکاےاہللےکر اؽمہےنوبقؽایکرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناپیناکاکیایپہلوگنما اافراسںیماےنپاہوھتںافر
رہچےوکدوھ اافرایس ںیمیلکیھبیکرھپرفام ااسںیمےس مدفونںیپولافراےنپرہچفںافرونیسںرپاڈنلیولافروخشوہاجؤسپ

اوہنںےنایپہلےلرکایسرطحایکوجاںیہنر اؽاہللےنمکحد ااھترھپاںیہنرپدہےکےھچیپےساؾہملسےنآفازدیہکاینپفادلہ
ےکےئلیھباےنپربونتںےساچبانیلسپاوہنںےناںیہنیھباسےساچبوہادےد ا۔
رافی  :اوباعرماوبرکبیایباامسہاوباعرماوبااسہمربدیدجہاوبربدہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناوبومٰیسارعشیافردیساناوباعرمارعشیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1909

راوی ً :بساہلل ب ٩بزاء ،ابوًا٣ز اطٌزی ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابی ًا٣ز ابواسا٣ہ یزیس حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ئ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ًَا ٔ٣ز َٕٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ٩
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
َ
َ
ض
رفَْ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠حُ َٕ ِ ْ٨ن َب ٌَ َث أَبَا ًَا ٔ٣ز ٕ ًَل َی َج ِی ٕع إلٔ َی أَ ِوكَا ٕ
ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أبٔیطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ
ََٓ٠ق ٔ َی ُز َریِ َس بِ َِّ ٩
رفم ٔ َی أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕفٔی
اٟؼ َّٔ ٤ة َٓ ُ٘ت ٔ َُ ١ز َریِ ْس َو َصزَ َ ٦اہللُ أَ ِػ َحابَ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َُ ٣
وسی َو َب ٌَ َثىٔی َ ٍَ ٣أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا َُ َ ٢
اک َٓأ َ َط َار أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕإلٔ َی
ُر ِٛبَتٔطٔ َر َ٣ا ُظ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ُجظَ ٕ ٥بٔ َش ِض َٕٓ ٥أَثِب َ َت ُط فٔی ُر ِٛبَتٔطٔ َٓاَ ِ ٧ت َض ِی ُت إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ًَ َِّ ٩ِ ٣َ ٥ر ََ ٣

وسی َٓ َ٘ َؼ ِس ُت َُ ٟط َٓا ًِ َت َِ ٤ستُ ُط َٓ َٔ ٠ح ِ٘ ُتطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآنٔی َولَّی
وسی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ذ َ
َاک َٗات ٔلٔی َت َزا ُظ ذََ ٔ ٟ
ک َّأ ٟذی َر َ٣انٔی َٗا َ ٢أَبُو َُ ٣
أَبٔی َُ ٣
َّ
َ
َ
َ
ْعب ٔ ًّیا أََّلَ َت ِثبُ ُت ََّٓ َٜ
ٕ َٓا َِ ٟت َ٘ ِی ُت أََ٧ا َوص َُو َٓا ِخ َت َ٨َ ِٔ ٠ا أََ٧ا َوص َُو
ًَىِّی ذَاص ٔ ّبا َٓات َب ٌِ ُت ُط َو َج ٌَُِ ٠ت أُٗو ُُ َٟ ٢ط أَّلَ َت ِش َت ِحٌٔی أَِ ٟش َت َ َ
ک َٗا ََٓ ٢اِ٧ز ٔ َِ َص َذا َّ
َرضبِ ُتطُ ب ٔ َّ
اٟش ِض َ٥
اٟش ِی ٕٔ َٓ َ٘ َت ُِ ٠تطُ ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت إلٔ َی أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َٗ َت ََ ١ػاح َٔب َ
َِ
ُضبَ َتْ ِ ٔن ٓ َ َ
َقئ ِ ُط ٔ٣ىِّی َّ
اٟش ًَل ََ ٦و ُٗ ُِ َٟ ١ط
َٓ َ٨زَ ًِ ُت ُط َٓ َ٨زَا ُٔ ٨ِ ٣ط ا ِ٤َ ٟا ُئ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ابِ َ ٩أَخٔی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِ ٔ

ات َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٌِ ُت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
ض َو ََ َٜ ٣ث َي ٔشْ ّرا ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط ََ ٣
َي ُ٘و َُ ٟ ٢
اس َت ٌِ َ٠َ ٤ىٔی أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
رف لٔی َٗا ََ ٢و ِ
َک أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
اٟرسیز ٔبٔوَ ِضز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َوص َُو فٔی بَ ِی ٕت ًَل َی َ ٔ
رف ْاغ َو َٗ ِس أَثَّ َز رٔ َ٣ا ُٔ َّ ٢
رسیز ٕ ُِ ٣ز ََ ١ٕ ٣و ًََِ ٠یطٔ ٔ َ
َ
رف لٔی ٓ ََس ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج ِ٨ب َ ِیطٔ َٓأ ِخبَرِتُ ُط ب ٔ َدبَرَٔ٧ا َو َخبَر ٔأَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َو ُُِٗ ٠ت َٟطُ َٗا َُ َٟ ١ِ ُٗ ٢ط َي ِش َت ِِ ٔ ِ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َ ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ِرف ٌُ ٔ ٟب َ ِی ٕس أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َحًَّی َرأَیِ ُت بَ َی َ
اق إٔبِ َل ِیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َّ
رف َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠طُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ٓ َِو ََٛ ٚثْٔر ٕ َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٔ ٘٠
ک أَ ِو ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت َولٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓا ِس َت ِِ ٔ ِ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َک ّی٤ا َٗا َ ٢أَبُو بُزِ َز َة إ ٔ َح َساص َُ٤ا ِٔلَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ
ِرف ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َذَ ِ ٧ب ُط َوأَ ِزخٔ ُِ ٠ط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُِ ٣س َخ ًّل َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

وسی
َخی ِٔلَبٔی َُ ٣
َواِلِ ُ ِ َ

دبع اہلل نب رباء ،اوباعرم ارعشی اوبرکبی دمحم نب العء ،ایب اعرم اوبااسہم سیدی رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس
رفاتیرکےتںیہ ہکبجیبنیلصاہللہیلعفملسزغفہنینحےسافرغوہےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےناوباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
وک اکی رکشل ےک رمہاہ اطؤس یک رطػ اجیھب سپ دردی نب ہمص ےس اؿ اک اقمہلب وہا وت دردی اک لتق رفک د ا ایگ افر اہلل ےن اس ےک
دس
اسویھتں وک تسکش ےس دفاچر ایک اوبومیس ےن اہک ےھجم یھب اوباعرم ےک رمہاہ اجیھب اھت سپ اوباعرم ےک ےنٹھگ ںیم ریت امرا ایگ وج ہک ونب م
ےکاکی آدیم ےناکنیھپ اھتافرفہ ریتآ رک اؿےکےنٹھگ ںیم ھبچایگںیماؿیکرطػڑباھ وتںیم ےناہکاے اچچاجؿآپوک سک ےن
ریت امرا ےہ وت اوباعرم ےن ااشرہ ےک ذرہعی اوبومیس وک اتب ا ہک فہ ےسج  م دھکی رےہ وہ فہ ریما اقلت ےہ افر ایس ےن ےھجم ریت امرا ےہ
اوبومیس ےن اہک ںیم اےس ےک ارادہ ےس لچ د ا افر اےس اج  اچنہ سپ اس ےن ےھجم داھکی وت ھجم ےس ھٹیپ ریھپ رک اھبانگ رشفع رک د ا ںیم
یھباسےکےھچیپلچد اافراےسانہک رشفعرکد اایکےھجتایحءںیہنآیتایکوترعیبںیہنےہایکوتںیہنرہھٹےاگفہرکایگرھپریما
افر اس اکاقمہلب وہا سپ اس ےن یھبفار ایک افر ںیم ےن یھبفار ایک ابآلرخ ںیم ےن اےس لتقرک د ا ےہ اس ےن اہک ہی ریت اکنول ںیم ےن
اےساکنالوتاسیکہگجےساپینانلکن رشفعوہایگوتاوہنںےناہکاےےتجیھبر اؽاہللیکرطػاجافرآپوکریمیرطػےسمالؾ
رعض رک افر آپ ےس رعض رک ہک اوباعرم آپ ےس رعض رکات ےہ ہک ریمے ےئل ترفغت بلط رفامںیئ افر اوباعرم ےن ےھجم
ولوگںرپاریمرقمررکد ارھپفہوھتڑییہدریےکدعبدیہشوہےئگ سپبجںیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکرطػولاٹافرآپیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفملسرھگںیمابؿیکاچراپیئرپےٹیلوہےئےھتسجرپرتسبہناھتاسفہجےس
اچراپیئےکاشنانت آپےک یپفںافر  رم رپامن اںےھت سپ ںیمےن آپ یلص اہللہیلعفملس وکاینپ افراوباعرمیکربخ دیافرآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اوباعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ریمےےئلداعےئترفغترفامںیئ۔ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناپینوگنما اافر اسےسفوضرفام ارھپاہھتااھٹرکرفام ااےاہلل
اوبدیبعاوباعرمیکترفغترفاماہیںکتہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسیکولغبںیکدیفسیدیھکیرھپرفام ااےاہللاےس ماتم
ےک دؿ اینپ ارثک ولخمؼ  ا ولوگں ےس دنلبی ف تمظع اطع رفام ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ افر ریمے ےئل یھب داعےئ
ترفغت رفام دںی وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگوہں ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اعمػ رفام دے افر
اےس ماتمےکدؿزعمزہگجںیمدالخرفاماوبربدہےناہکاؿںیماکیداعاوباعرمافردفرسیداعاوبومیسےکےئلیکیئگ۔
رافی  :دبعاہللنبرباء،اوباعرمارعشیاوبرکبیدمحمنبالعء،ایباعرماوبااسہمسیدیرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارعشیےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ارعشیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1910

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ْس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

و ٪ب ٔ َّ
ْع ُٖ َ٨َ ٣ازٔ َُ ٟض ِ٩ِ ٣ٔ ٥
ْع ُٖ أَ ِػ َو َ
اِ ٠ٟی َٔ ١وأَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َِلَ ِ ٔ
ْقآ ٔ ٪ح ْٔ َن َی ِس ُخَ ُ٠
ات ُر ِٓ َ٘ ٔة اِلِ َ ِط ٌَزٔیِّْ َن بٔا ِِ ُ ٟ
أَ ِػ َوات ٔض ٔ ِ ٥بٔا ُِْ ٟقآ ٔ ٪ب ٔ َّ
ٔی ٥إٔذَا َٟق ٔ َی ا َِ ٟد ِی َ ١أَ ِو َٗا َ ٢ا ُِ ٌَ ٟس َّو َٗا َ٢
اِ ٠ٟی َٔ ١وإ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت  ٥َِ ٟأَ َر َ٨َ ٣ازٔ َُ ٟض ِ ٥ح ْٔ َن َ٧زَُٟوا بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥حْ ٜ
ِ
َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َحابٔی َیأ ِ ُ٣زُو ٥ِ َُٜ٧أَ َِ ٪ت ُِ ٨وزُوص ُِ٥
اوبرکبی دمحم نب العء ،اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
ارعشیرضحاتبجراتےکفتقرھگفںیکرطػرقآؿدیجمزپےتھوہےئآےتںیہوتںیماؿیکآفازفںوکاچہپؿاتیلوہںافر
اؿےکرھگفںوکراتےکفتقرقآؿزپےنھیکآفازےساچہپؿ اتیلوہںاحالہکنںیماؿےکرھگفںوکںیہنداھکیبجفہدؿ ےک
فتق ارتےت ںیہ افر اؿ ںیم ےس اکی آدیم میکح ےہ بج فہ وھگڑے رپ  اارفں  ا دونمشں ےس اقمہلب رکات ےہ وت اںین اتہک ےہ
ریمےاسھتںیہمتمکحدےتیںیہہک ماؿاکااظتنررکف۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہمربدیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ارعشیےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1911

راوی  :ابوًا٣ز اطٌزی ابوَکیب ابی اسا٣ہ ابوًا٣ز ابواسا٣ہ بزیس بً ٩بساہلل ب ٩جسہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَىٔی ب ُ َزیِ ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ

وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اِلِ َ ِط ٌَزٔیِّْ َن إٔذَا أَ ِر َُ٠٣وا فٔی
بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

ئ َواح ٔ ٕس ب ٔ َّ
اٟشؤیَّةٔ َٓ ُض ِ٥
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سص ُِ ٥فٔی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس ث ُ َّ ٥ا ِٗ َت َش ُ٤و ُظ بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥فٔی إَٔ٧ا ٕ
ا َِِ ٟزِو ٔأَ ِو َٗ َّ ١كَ ٌَ ُأَ ً ٦یأٟض ٔ ِ ٥بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َج ٌَُ ٤وا َ٣ا ک َ َ
ٔ٣ىِّی َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
اوباعرمارعشیاوبرکبیایبااسہماوباعرماوبااسہمربدینبدبعاہللنبدجہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللےناراشدرفام اےبکشارعشیرضحتبجاہجدںیماتحمجوہاجےتںیہ ادمہنیںیماؿےکالہفایعؽےکےئلاھکانمک
زپاجاتےہوتاےنپاپسوموجدبسھچکاکیڑپکےںیمعمجرکےتیلںیہرھپاےسآسپںیماکیربنتںیمرباربرباربمیسقترکےتیلںیہ
فہھجمےسںیہافرںیماؿےسوہں۔
رافی  :اوباعرمارعشیاوبرکبیایبااسہماوباعرماوبااسہمربدینبدبعاہللنبدجہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساناوبایفسؿنبرحبےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیساناوبایفسؿنبرحبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1912

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بر اح٤س ب ٩جٌرف ٌْ٣قی نرض اب٣ ٩ح٤س ی٤امی ًرک٣ہ ابوز٣ی ١حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َوص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ا ِٔ ٔ ٌِ ٤َ ٟ
َح َّسثَىٔی ًَب ُ
ْق ُّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

اَ ٪و ََّل يُ َ٘اً ٔ ُسوُ َ ٧ط َٓ َ٘ا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی
ٔرک َُ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُز َِ ٣ی َٕ ١ح َّسثَىٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
و ٪إلٔ َی أَبٔی ُسٔ َِی َ
وََّ ٪ل یَ ُِ ٨وزُ َ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ض َٗا َ ٢ک َ َ
یب َة ب ٔ ُِ ٨ت أَب ٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ثَ ًَل ْث أَ ًِ ٔلٔ٨یضَٔٗ َّ٩ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی أَ ِح َش ُ ٩ا َِ ٌَ ٟز ٔب َوأَ ِج َُ ُ٠٤ط أ ُ َُّ ٦حب ٔ َ
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وتُ َؤ ِّ٣زُن ٔی َحًَّی أ ُ َٗات ٔ َ ١ا ِلَ َّٔ ُٜار َ٤َ ٛا ُُ ٨ِ ٛت
ا ٪أ ُ َز ِّو ُجَ َٜضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢و ٌَُ ٣اؤیَ ُة َت ِح ٌَُ٠طُ کَات ٔ ّبا بَْ ِ َن َی َسیِ َ
ُسٔ َِی َ
ک ِٔلَُ َّ ٧ط ٥َِ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ًِ َلا ُظ ذََ ٔ ٟ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ُز َِ ٣ی َٕ ١وَِ ٟو ََّل أَُ َّ ٧ط كَََ ٠ب ذََ ٔ ٟ
أ ُ َٗات ٔ ُ
َی ٩ِ ُٜي ُِشأ َ َُ ٢ط ِیئّا إ ٔ ََّّل َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ابعس نب دبعامیظعل ةنع ادمح نب رفعج معقری رضن انب دمحم امییم رکعہم اوبزلیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہکاملسمؿہنوہاوبایفسؿیکرطػدےتھکیےھتافرہن یہ اؿےکاپسےتھٹیبےھت وتاوبایفسؿےنیبنیلصاہلل ہیلعفملس ےسرعض

ایکاےاہللےکیبننیتابںیتےھجماطعرفامںیئآپےنرفام ارعضایکریمییٹیباؾہبیبحتنباوبایفسؿالہرعبےسنیسحفلیمج
ںیہںیماساک اکنحآپیلصاہللہیلعفملسےسرکاتوہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارتہبرعضایکافراعمفہیوکاےنپےئلاکبت
رقمر رک ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رتہب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم مکح دںی ہک ںیم افکر ےس ڑلات روہں اسیج ہک ںیم
املسمونںےسڑلاتاھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارتہباوبزلیمےناہکارگہیوخدیبنیلصاہللہیلعفملسےساؿابوتںاکاطمہبلہن
رکےتوتآپہیاکؾہنرفامےتویکہکنآپیلصاہللہیلعفملسیکاعدتابمرہکہییھتہکآپےسسجیھبزیچاکاطمہبلایکاجاتوتآپ
یلصاہللہیلعفملساسےکوجابںیماہںیہرفامےتےھت۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلةنعادمحنبرفعجمعقریرضنانبدمحمامییمرکعہماوبزلیمرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیسانرفعجنباوباطبلریضاہللاعتٰیلہنعافردیسہاامسءتنبسیمعافریتشکفاول...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسانرفعجنباوباطبلریضاہللاعتٰیلہنعافردیسہاامسءتنبسیمعافریتشکفاولںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1913

راوی ً :بساہلل ب ٩بزاء ،اطٌزی ٣ح٤س بًً ٩لء ،ہ٤سانی ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَىٔی ب ُ َزیِ ْس ًَ ِ ٩أَب ٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ی ٩إَِٔ ٟیطٔ أََ٧ا َوأَ َخ َوا ٔ ٪لٔی أََ٧ا
َرخ ِج َ٨ا َُ ٣ضا ٔجز ٔ َ
أَبٔی َُ ٣
رخ ُد َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩بٔا َِ ٟی ََ َ ٓ ٩ٔ ٤
وسی َٗا َ ٢بَ َ٨َ َِ ٠ا ََ ِ ٣

َخ أَبُو ُرص ِٕ ٥إ ٔ َّ٣ا َٗا َ ٢بٔ ِـ ٌّا َوإ ٔ َّ٣ا َٗا َ ٢ث َ ًَلثَ ّة َو َخ ِٔ ٤شْ َن أَ ِو اث ِ َٔ ِ ْ٨ن َو َخ ِٔ ٤شْ َن َر ُج ًّل ِٔ َٗ ٩ِ ٣ومٔی
أَ ِػ َِزُص َُ٤ا أَ َح ُسص َُ٤ا أَبُو ب ُ ِز َز َة َو ِاْل َ ُ
رف
رفٔٛب ِ َ٨ا َسٔٔی َّ ٨ة َٓأ َ َِ٘ ٟت ِ َ٨ا َسٔٔی َ٨ت ُ َ٨ا إلٔ َی اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی بٔا َِ ٟح َبظَ ٔة ٓ ََوا َٓ ِ٘ َ٨ا َج ٌِ ََ
رف بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َوأَ ِػ َحابَ ُط ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ج ٌِ َ ْ
َٗا ََ َ ٢
َ
ی٤وا َ٨َ ٌَ ٣ا َٓأ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ٌََ ٣طُ َحًَّی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َجٔ٤ی ٌّا َٗا َ٢
إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َ٨ا صَاصُ َ٨ا َوأَ ََ ٣زَ٧ا ب ٔ ِاْل ٔ َٗا َ٣ةٔ َٓأٗ ٔ ُ
َ
َاب ًَ ِ٩
ٓ ََوا َٓ ِ٘ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن ا ِٓت َ َتحَ َخ ِیب َ َر َٓأ ِس َض َ٨َ َٟ ٥ا أَ ِو َٗا َ ٢أَ ًِ َلاَ٧ا َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا َٗ َش َِٔ ٥ل َ َح ٕس ُ َ
اض
َٓ ِتحٔ َخ ِیب َ َر َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا إ ٔ ََّّل َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟطض ٔ َس ٌََ ٣طُ إ ٔ ََّّل ِٔلَ ِػ َح ٔ
اب َسٔٔی َ٨ت ٔ َ٨ا ََ ٍَ ٣ج ٌِ َرفٕ َوأَ ِػ َحابٔطٔ َٗ َش َُ َٟ ٥ض ُِ ٌَ ٣َ ٥ض َِٗ ٥ا ََٓ ٢کَا َْ َ ٧ ٪
اٟشٔٔی َ٨ةٔ ِ َ ٧ح َُ ٩س َب ِ٘ َ٨ا ُ ٥ِ ٛبٔا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ
و٨َ َٟ ٪ا َي ٌِىٔی ِٔلَصِ َّٔ ١
ض َي ُ٘وَ ُٟ
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

دبع اہلل نب رباء ،ارعشی دمحم نب العء ،ہاین اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ ر اؽ اہلل

ےک رفاہن وہےن یک ربخ یچنہپ وت مہ نمی ںیم ےھت سپ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ رجہت رکےت وہےئ رفاہن وہ ےئگ ںیم افر
ریمے دف اھبیئ ےھت افر ںیم اؿ دفونں ےس وھچاٹ اھت اؿ ںیم ےس اکی اک انؾ اوبربدہ افر دفرسے اک انؾ اوبرمہ اھت امہرے اسھت دنچ
آدیم ااہکرتنپ اابفؿآدیم امہرےہلیبقےکیھب ےھتسپ مہتشکںیم ااروہےئںیمہامہرییتشکےنہشبح ںیماجنیشےکاپس
اج وھچڑاسپںیمہاس ےک اپس دیسانرفعج ےن اہک ر اؽاہلل ےنںیمہ اہیں اجیھب ےہ افرںیمہ اہیں ماؾرکےن اک مکح د ا ےہ  میھب
امہرےاسھتروہسپمہاؿےکاسھترہھٹےئگاہیںکتہکمہبساےھٹکوہ رکآےئرھپمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساس
فتقےلمبج ریبخحتفوہ اک اھتوتآپ ےنامہرےےئل ہصحرقمرایک اںیمہیھب ریبخ ےساطعایک افرحتف ریبخںیم رشکیولوگںےک
العفہاغبئولوگںںیمےسیسکوکیھباسےکامؽتمینغںیمےسھچکیھباطعںیہنایکاھت افرامہرییتشکفاولںوکیھبرضحترفعج
افراؿےکاسویھتںےکاسھتحتفریبخںیمرشکیولوگں ےکاسھتمیسقتتمینغںیم ہصحاطعرفام اسپولوگںںیمضعبےنںیمہ
ینعییتشکفاولںےساہکمہےنرجہتںیم مےستقبسیک۔
رافی  :دبعاہللنبرباء،ارعشیدمحمنبالعء،ہایناوبااسہمربدیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسانرفعجنباوباطبلریضاہللاعتٰیلہنعافردیسہاامسءتنبسیمعافریتشکفاولںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1914

راوی  :اس٤اء ب٨ت ً٤یص حٔؼہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہاحرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗا َََ ٓ ٢س َخَِ ٠ت أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٤ی ٕص َوه ٔ َی َٔٗ ٩ِ ٤َّ ٣س َٔ٨َ ٌَ ٣َ ٦ا ًَل َی َحٔ َِؼ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زائ َٔز ّة َو َٗ ِس کَاِ َ ٧ت
َصا َج َز ِت إلٔ َی اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی ٓ َٔیَ ٩ِ ٤صا َج َز إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََس َخ َ٤َ ًُ ١زُ ًَل َی َحٔ َِؼ َة َوأَ ِس َ٤ا ُئ ً ٔ َِ ٨سصَا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ح ْٔ َن َرأَی أَ ِس َ٤ا َئ ََ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ

َحیَّ ُة َص ٔذظ ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُئ َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ َس َب ِ٘ َ٨ا ُ ٥ِ ٛبٔا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ
َٗاَِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٤ی ٕص َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ا َِ ٟح َب ٔظ َّی ُة َص ٔذظ ٔ ا َِ ٟب ِ ٔ
َٓ َِ ٨ح ُ ٩أَ َح ُّ ٙب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ َٔب ِت َو َٗاَِ ٟت کَّ ٤َ ٔ ٠ة ََ ٛذبِ َت یَا ًُ َ٤زُ َ َّلِک َواہللٔ ُ٨ِ ٛت َُِ ٍَ ٣َ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ

ک فٔی اہللٔ
ئ ا ِٟبُ َِ َـا ٔ
ق ا ِٟبُ ٌَ َسا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِل ٌٔ َُ ٥جائ ٌََٔ ٥ِ ُٜو َيٌ ُٔى َجاصٔ ََ ٥ِ ُٜ٠و ُ٨َّ ٛا فٔی َزارٔ أَ ِو فٔی أَ ِر ٔ
ئ فٔی ا َِ ٟح َبظَ ةٔ َوذََ ٔ ٟ
َّ
َِک َ٣ا َُِٗ ٠ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ٨َّ ُٛ ٩ا
رش ُب َ َ
َوفٔی َر ُسؤٟطٔ َوایِ ُ ٥اہللٔ َّلَ أَك ِ ٌَ ُ ٥كَ ٌَا ّ٣ا َو ََّل أَ ِ َ
رشا ّبا َحًی أَذ ُ َ
ِ ُ ٧ؤذَی وَ ُ ٧د ُ َ
ک
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِسأ َ ُُ ٟط َو َواہللٔ َّلَ أَ ِٔ ٛذ ُب َو ََّل أَزٔی ُّ َو ََّل أَزٔی ُس ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َِک ذََ ٔ ٟ
َ
اٖ َو َسأذ ُ ُ

َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َجا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗا ََ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص بٔأ َ َح َّ ٙبٔی َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و َُ ٟط َو ِٔل َ ِػ َحابٔطٔ صٔ ِح َز ْة َواح َٔس ْة َو َل ٥ِ ُٜأَْمُتْن أَصِ ََّ ١
اٟشٔٔی َٔ ٨ة صٔ ِح َز َتا َٔٗ ٪اَِ ٟت َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت أَبَا
اب َّ
اٟسَ ِ ٧یا َط ِی ْئ ص ُِ ٥بٔطٔ أَرفِ َ ُح َو ََّل أَ ًِوَ ُ ٥فٔی
اٟشٔٔی َٔ ٨ة َیأِتُونٔی أَ ِر َس ّاَّل َي ِشأَُٟونٔی ًَ َِ ٩ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َ٣ا ُّٔ ٩ِ ٣
َُ ٣
وسی َوأَ ِػ َح َ
وسی َوإُٔ َّ ٧ط
أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ٤َّ ٣ٔ ٥ا َٗا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بُزِ َز َة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُئ َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت أَبَا َُ ٣
ََ ٟی ِش َتٌٔی ُس َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ٔ٣ىِّی

اامسء تنب سیمع ہصفح ریض اہلل اعتیل اہنعرضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اامسء یک دختم ںیم وج
امہرےاسھتآیئںیھتفہزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمالماقترکےنےئل احرضوہںیئافراسےناہمرجنیےکاسھت
اجنیشیکرطػرجہتیکیھتسپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعدیسہہصفحےکاپسآےئافراؿےکاپسرضحتاامسءوکداھکیوتاہک
ہی وکؿ ےہ دیس ہصفح ےن اہک اامسء تنب سیمع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہی ہشبح یرحہی ےہ اامسء ےن اہک اہں وت رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےناہکمہےن مےسےلہپرجہتیکمہ مےسز ادہر اؽاہللےکدقحارںیہفہانراضوہںیئگافراکیابتیہک
ہکاےرمعآپےنطلغاہکےہرہزگںیہناہللیکمسق مر اؽاہللےکاسھتےھتوجاہمترےوھبوکںوکالھکےتافراہمترےاجولہں
وکتضخیترکےتےھتافرمہا ےسالعےقںیمےھتوجدفردرازافردنمشکلمہشبحںیماھتافرفاہںرصػافررصػاہللافراسےک
ر اؽیکراضےکےئلےھتاہللیکمسقںیماسفتقکتہنوکیئاھکاناھکؤںیگافرہنےنیپیکوکیئزیچویپںیگبجکتآپیلصاہلل
ہیلعفملسیکیہکابتاکذرکر اؽاہللےسہنرکولںافرںیمہفیلکتدیاجتیھتافرڈرا ااجاتاھتںیم رقنعبیر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےس اس اک ذترکہ رکفں یگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس اس ابرے ںیم  ااؽ رکفں یگ افر اہلل یک مسق ہن ںیم وھجٹ
وبولںیگہنےبراہولچںیگافرہنیہاسرپوکیئز ادیترکفںیگبجیبنیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئوتاامسءےناہکاےاہللےک
یبنیلصاہللہیلعفملسرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناساسرطحاہکےہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہ مےسز ادہ
ریمےدقحارںیہناسےناسےکاسویھتںےناکیرمہبترجہتیکاہمترےافریتشکفاولںےکےئلدفرجہںیتںیہاامسءےناہک
قیقحت ںیم ےن اوبومیس افر یتشک فاولں وکداھکی ہک فہ ریمے اپس رگفہ در رگفہآےت افر فہ ہی دحثی ےتنس ےھت داین یک وکیئ زیچ ںیہن
اس ےس ز ادہ وخش رکےن فاےل افر اس رفامؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ز ادہ تمظع فایل اؿ ےک اہں ہن یھت دیسہ ےن اہک ںیم ےن
اوبومیسوکداھکیہکفہہیدحثیھجمےسابرابردرہا ارکےتےھت۔
رافی  :اامسءتنبسیمعہصفحریضاہللاعتیلاہنعرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیسانامیلسؿبیہصافرالبےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسانامیلسؿبیہصافرالبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1915

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ٌ٣اویہ بَ ٩قہ ًابس ب٤ً ٩زو ابوسٔیا ،٪س٤٠ا ٪ػہیب رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ بًل ٢رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ًائس ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔ ٔذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ ٪أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ َّٔ ُ ٩
وٖ اہللٔ ُٔ ًَ ٙٔ ُ٨ًُ ٩ِ ٣س ِّو اہللٔ َ٣أ ِ َخ َذ َصا َٗا َ٢
رف َٓ َ٘اُٟوا َواہللٔ َ٣ا أَ َخ َذ ِت ُس ُی ُ
اَ ٪و ُػ َض ِیبٕ َوب ٔ ًَل ٕ ٢فٔی َن َ ٕ
ا ٪أَتَی ًَل َی َسَ ٤َِ ٠
ُسٔ َِی َ
ک
َقیِ ٕع َو َس ِّی ٔسص َِٔٓ ٥أتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا بَ ِرکٕ َ ٠َّ ٌََ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أَ َت ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪ص َذا ٔ ٟظَ ِیذٔ ُ َ
أَُ َِـب ِ َت ُضَٟ ٥ئَٔ ٨ِ ُٛ ٩ت أَُ َِـب ِ َت ُضِ َ٘ َٟ ٥س أَُ َِـب َت َربَّ َ َ
َک یَا أَخٔی
رف اہللُ َ ٟ
ِ ِ
ِ
ِ
ک َٓأ َتاص ُِ ٥أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا إ ٔ ِخ َو َتا ِظ أَُ َِـب ِ ُتَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ََّل َي ِِ ٔ ُ
دمحمنباح م،زہبامحدنبہملس اثتباعمفہینبرقہاعدبنبرمعفاوبایفسؿ،املسؿبیہصریضاہللاعتٰیلہنعالبؽریضاہللاعتٰیلہنع
رضحتاعدئ نبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک رضحتاوبایفسؿدیساناملسؿ بیہصافر البؽ ےکاپسآےئ ھچکولگ
یھب اؿ ےک اپس وموجد ےھت وت اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق اہلل یک ولتارںی اہلل ےک دنمش یک رگدؿ ںیم اینپ ہگج رپ ںیہن یچنہپ ںیہ وت
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکایک مرقشیےکاسخیشافراؿےکرسدارےکابرےںیما ےسےتہکوہرھپیبنیلصاہللہیلع
فملسیکدختمںیماحرضوہرکآپوکاسابتیکربخدیوت آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاوبرکباشدیوتےناؿوکانراض رک
د اوہارگوتےناںیہنانراضرکد اوتریتاربھجترپانراضوہاجےئاگرھپاوبرکباؿےکاپسآےئوتاہکاےریمےاھبویئںںیمےن
ںیہمتانراضرکد ااوہنںےناہکںیہناےریمےاھبیئاہللآپیکترفغترفامےئ۔
رافی  :دمحمنباح م،زہبامحدنبہملساثتباعمفہینبرقہ اعدبنبرمعفاوبایفسؿ،املسؿ بیہصریضاہللاعتٰیلہنعالبؽریضاہلل
اعتٰیلہنعرضحتاعدئنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
دیسانامیلسؿبیہصافرالبےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1916

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،اح٤س بً ٩بسہ اسحا ٚسٔیا٤ً ،٪زو  ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
ُّ
اہللٔ َٗا َٔ ٓ ٢ی َ٨ا َ٧زََِ ٟت إٔذِ صَ َِّ ٤ت كَائ ٔ َٔ َتا ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪أَ َِ ٪تِٔظَ ًَل َواہللُ َوُّ ٔ ٟی ُض َ٤ا بَُ٨و َسَ ٤َ ٔ ٠ة َوبَُ٨و َحارٔثَ َة َو َ٣ا ٔ ُ ٧ح ُّب أََ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ِ٨ز ٔ ِِ َ٘ ٔ ٟ ٢و ٔ٢

اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١واہللُ َوُّ ٔ ٟی ُض َ٤ا

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ادمح نب دبعہ ااحسؼ ایفسؿ ،رمعف  ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی رکہمی (ا ِ ْذ هَمَّ ْت
م ُک
َ اطتِفَ َتا ِاؿ ِ ْت ْم)امہرےابرےںیمینعیونبہملسافرونباحرہثےکابرےںیمانزؽوہیئیھتافرمہہیںیہناچےتہےھتہکہیآتیرکہمی
انزؽہنوہیتویکہکناہللزعفلجےنفاہللفنئہماارفامد اےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،ادمحنبدبعہااحسؼایفسؿ،رمعف،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1917

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہٗ ،تازہ ،نرض ب ٩ا٧ص ،حرضت زیس ب ٩ارٗ ٥رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
رض
ٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ئ
ئ اِلِ َ ِن َؼارٔ َوأَبِ َ٨ا ٔ
ِرف َْ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َو ِٔلَبِ َ٨ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

ئ اِلِ َ ِن َؼارٔ
أَبِ َ٨ا ٔ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج دبعارلنمح نبدہمی ،ہبعش ،اتقدہ ،رضن نب اسن ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام اے اہلل ااصنر یک افر ااصنر ےک وٹیبں یک افر ااصنر ےک وٹیبں ےک وٹیبں یک ترفغت
رفام۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعجدبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اتقدہ،رضننباسن،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1918

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،خاٟس ب ٩حارث ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ییحینببیبح،اخدلنباحرث،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینببیبح،اخدلنباحرث،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1919

راوی  :ابو ٩ٌ٣رٗاشی ً٤ز ب ٩یو٧ص ًرک٣ہ اب٤ً ٩ار اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة َوص َُو ابِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
رف َْ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َٗا ََ ٢وأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢وَ ٔ ٟذ َرار ِّٔی اِلِ َ ِن َؼارٔ
كَ َِ ٠ح َة أَ َّ ٪أَ َن ّشا َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اس َت ِِ َ َ

ک ٓ ٔیطٔ
َوَ ٤َ ٔ ٟوالٔی اِلِ َ ِن َؼارٔ ََّل أَ ُط ُّ

اوبنعمراقیشرمعنبویسنرکعہمانبامعرااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکر اؽ
اہللےنااصنرےکےئلافرااصنریکافالدےکےئلافرااصنرےکالغومںےکےئلترفغتیکداعرفامیئ۔
رافی  :اوبنعمراقیشرمعنبویسنرکعہمانبامعرااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1920

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اب٠ً ٩یہ ،زہْر اسٌ٤یً ١بساٌٟزیز اب ٩ػہیب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َو َّ
ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ابِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ٔػب ِ َیاّ٧ا َون َٔش ّ
ض َٓ َ٘ َأ َ ٧ ٦ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْع ٕ
ائ ُِ٘ ٣بَٔ ْٔ٠ن ِٔ ُ ٩ِ ٣

ض إلٔ َ َّی َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ِ ٣ُ ٥َ ٠ث ٔ ًّل َٓ َ٘ا ََّ ٢
ض إلٔ َ َّی َي ٌِىٔی اِلِ َ ِن َؼ َار
اُ ٠ٟض َّ ٥أَْمُتْن ٔ ٩ِ ٣أَ َحبِّ ا٨َّ ٟا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَْمُتْن ٔ ٩ِ ٣أَ َحبِّ ا٨َّ ٟا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہیلع ،زریہ اامسلیع دبعازعلسی انب بیہص رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھچک وچبں افر ھچک توروتں وک اکی اشدی ںیم ےس آےت وہےئ داھکی وت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس
دیسوہڑھکےوہےئگافررھپ رفام ااہللیکمسقاےااصنر مےھجمولوگںںیمبس ےسز ادہوبحمبوہاہللیکمسقاے ااصنر م ےھجم
ولوگںںیمےسبسےسز ادہوبحمبوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہیلع،زریہالیعمسدبعازعلسیانببیہصرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1921

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ُ٨سر اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٨ِ ُُ ٩س ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ َجائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢د ًَل

ض إلٔ َ َّی ث َ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ت
ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔإَِٔ ٥ِ َُّٜ٧ل َ َح ُّب ا٨َّ ٟا ٔ

دمحمنبینثم،انباشبردنغرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدیرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکااصنریک
اکیتورتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآیئوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساستورتیک(ابتا ےن ےئلیک)دحیلعیگ
ںیم وہےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبقفدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م ولوگں ںیم ےس
ےھجمبسےسز ادہوبحمبوہ(آپیلصاہللہیلعفملسےنہیابت)نیترمہبترفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردنغرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدیرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1922

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب ،خاٟس ب ٩حارث ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب اب ٩ازریص ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َی ِحٌ َی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ٔیص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
إ ٔ ِزر َ
ییحی نب بیبح ،اخدل نب احرث ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی انب ادرسی ،رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت
رفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینببیبح،اخدلنباحرث،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبادرسی،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1923

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،جرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اض
َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اِلِ َ ِن َؼ َار َ ٔ
َکشٔی َو ًَ ِی َبًٔی َوإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
وَٓ ٪اٗ َِبُ٠وا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح ٔشٔ٨ض ٔ َِ ٥وا ًِ ُٔوا ًَ ِٔ ٣ُ ٩شیئٔض ٔ ِ٥
وَ ٪و َي٘ ٔ َُّ ٠
َس َیِٜثُرُ َ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،انب ینثم دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،جت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اااصنرےکولگریمےاباامتعدافروصخمصولوگںںیمےسںیہافرولگوتڑبےتھےلچاجںیئےگنکیلہی
مکوہےتےلچاجںیئےگذہلااؿیکویکینںوکوبقؽرکفافراؿیکاطخؤںوکاعمػرکدف۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،جتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1924

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ حرضت ابواسیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خِْرُ ُزورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ بَُ٨و ا٨َّ ٟحَّارٔ ث ُ َّ٥

بَُ٨و ًَ ِبسٔ اِلِ َ ِط َض ٔ ١ث ُ َّ ٥بَُ٨و ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد ث ُ َّ ٥بَُ٨و َساً َٔس َة َوفٔی کُُ ِّ١زورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َخْ ِ ْر َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ْس َ٣ا أَ َری َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َٗ ِس ٓ ََّـ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َٓ٘ٔی َِ َٗ ١س ٓ ََّـ ًََ ٥ِ ُٜ٠ل َی َٛثْٔر ٕ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ رضحت اوبادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبنیرھگاہنینباجنراکرھگاہنےہرھپنبدبعااللہشاکرھپوبناحرثنب
زخرج اک رھپ ونب اسدعہ وک افر ااصنر ےک بس رھگفں ںیم ریخ ےہ رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک ریمے ایخؽ ںیم ر اؽ اہلل ےن دفرسے
ولوگںوکمہرپفضلیتاطعرفامیئےہوتاؿےسولوگںےناہکہکآپیلصاہللہیلعفملسوکیھبوتتہب اںرپفضلیتدییئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہرضحتاوبادیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1925

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ،حرضت ابوسٌیس انؼار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ہبعش ،اتقدہ ،اسن ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس

ذموکرہدحثییکرطحرف اتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤدہبعش،اتقدہ،اسن،رضحتاوبدیعسااصنرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1926

راوی ٗ :تیبہ ب ٩ر٣ح ٟیث ،ب ٩سٌس ٗتیبہ ًبساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س اب٣ ٩ثىی اب ٩ابی ً٤ز ًبساٟوہاب ث٘فی یحٌی ب ٩سٌیس
حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
اب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

َک فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗ ِو ََ ٢س ٌِ ٕس
َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُِْرَ أَُ َّ ٧ط ََّل یَ ِذ ُ ُ

ہبیتقنبرحمثیل،نبدعسہبیتقدبعازعلسیانبدمحمانبینثمانبایبرمعدبعاولاہبیفقثییحینبدیعسرضحت اسنریضاہللاعتٰیلہنع
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم رضحت دعس ےک وقؽ اک ذرک
ںیہنایکایگ۔
رافی  :ہبیتقنبرحمثیل ،نبدعسہبیتقدبعازعلسیانب دمحمانبینثمانبایبرمعدبعاولاہبیفقثییحی نبدیعسرضحت اسنریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1927

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ٣ح٤س ب٣ ٩ہزا ٪رازی ابً ٩باز حات ٥اب ٩اسٌ٤یً ١بساٟزح ٩٤ب ٩ح٤یسا بزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب٩
ك٠حہ ابواسیس حرضت ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ك٠حہ

ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥وصُ َو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ

بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َس ِی ٕس َخ ٔلی ّبا ً ٔ َِ ٨س ابِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خِْرُ ُزورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َز ُار بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ َو َز ُار بَىٔی ًَ ِب ٔس اِلِ َ ِط َض َٔ ١و َز ُار بَىٔی ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد َو َز ُار بَىٔی

َساً َٔس َة َواہللٔ َِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت ُِ ٣ؤث ٔ ّزا ب ٔ َضا أَ َح ّسا َْلثَ ِز ُت ب ٔ َضا ًَ ٔظْ َرت ٔی

دمحمنبابعددمحمنبرہماؿرازیانبابعداح مانباامسلیعدبعارلنمحنبدیمحارباء،میہنبدمحمنبہحلطاابادیسرضحتاربامیہنبدمحم
نب ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ادیس ےس انب ہبتع ےک اپس اوہنں ےن رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبنیرھگاہنینباجنراکرھگاہنےہافرینبدبعااللہشافرینباحرثنبزخرجافرینباسدعہاکرھگاہنےہ
اہللیکمسقارگںیماؿااصنررپیسکوکرت حیداتیوتاےنپاخدناؿوکرت حیداتی۔
رافی  :دمحمنبابعددمحمنبرہماؿرازیانبابعداح مانبالیعمسدبعارلنمحنبدیمحاربامیہنبدمحمنبہحلطاوبادیسرضحتاربامیہ
نبدمحمنبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1928

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِمِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤ابی ز٧از ابوس٤٠ہ حرضت ابواسیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ انؼاری

َّ َ
َّ
یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ َٗا ََ ٢طض ٔ َس أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ََ ٟش ٍَ ٔ٤أَبَا أ ُ َس ِی ٕس
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

اِلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ِظ َض ُس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خِْرُ زُورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ بَُ٨و ا٨َّ ٟحَّارٔ ث ُ َّ ٥بَُ٨و ًَ ِب ٔس اِلِ َ ِط َض ٔ ١ث ُ َّ ٥بَُ٨و
ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد ث ُ َّ ٥بَُ٨و َساً َٔس َة َوفٔی کُُ ِّ١زورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َخْ ِ ْر َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َس ِی ٕس أ ُ َّت َض ُ ٥أََ٧ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ک َس ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة ٓ ََو َج َس فٔی َن ِٔ ٔشطٔ َو َٗا َُ ٢خ ِّ٨َ ِٔ ٠ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت کَاذ ٔ ّبا ََ ٟب َسأِ ُت بٔ َ٘ ِومٔی بَىٔی َساً َٔس َة َوبَ َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ

رس ُجوا لٔی ح َٔ٤ارٔی آت ٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َُّ ٤َ ٠ط ابِ ُ ٩أَخٔیطٔ َس ِض َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ َت ِذ َص ُب ٟٔتَرُ َّز
آَخ اِلِ َ ِربَ ٍٔ أَ ِ ٔ
َٓ٨َّ ُٜا ٔ َ
وَ ٪راب ٔ ٍَ أَ ِربَ ٍٕ
ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َو َِ ٟی َص َح ِشبُ َ
ک أَ َِ ٪تَ ُٜ
رف َج ٍَ َو َٗا َ ٢اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََ ٥ُ ٠وأَ ََ ٣ز ب ٔ ٔح َ٤ارٔظ ٔ َٓ ُح َُّ ٨ِ ًَ ١ط
ََ

ییحی نب ییحی یمیمت ،ریغمہ نب دبعارلنمح ایب زاند اوبہملس رضحت اوبادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنر وگایہ دےیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر ےک رھگاونں ںیم رتہبنی رھگاہن یبن اجنر اک رھگاہن ےہ رھپ ینب دبعااللہش رھپ ونب احرث نب زخرج رھپ ونب

اسدعہاکافرااصنرےکبسرھگاونںںیمریخےہرضحتاوبہملسےتہکںیہہکرضحتاوبادیسےنرفام اایکںیمر اؽاہللرپتمہتاگل
اتکس وہںارگںیموھجاٹوہاتوتےلہپںیماینپوقؾیبناسدعہاکانؾاتیلہیابترضحتدعسنبابعدہکتیچنہپوتاںیہناوسفسوہاافرےنہک
ےگلہکمہاچرفںرھگاونںےکآرخںیموہےئگ مولگریمےدگوہرپزنیوسکںیمر اؽاہللیکدختمںیماجاتوہںآپ یلص
اہلل ہیلع فملس ےس ابت رکات وہں رضحت لہس ےک ےتجیھب ےن اہک ایک آپ ر اؽ اہلل یک ابت رد رکےن ےک ےئل اج رےہ ںیہ احالہکن
ر اؽ اہلل وت ز ادہ اجےتن ںیہ آپ ےک ےئل اکیف ںیہن ےہ  م اچر ںیم ےس وچےھت ربمن رپ وہ رھب رضحت دعس فاسپ ولٹ زپے افر
رفامےنےگلاہللافراسےکر اؽیہز ادہرتہباجےتنںیہافراوہنںےناےنپدگوہےسزنیوھکےنلوکمکحدےد ا۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،ریغمہنبدبعارلنمحایبزانداوبہملسرضحتاوبادیسریضاہللاعتٰیلہنعااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1929

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ب ٩بَح ابوزاؤز رحب ب ٩طساز یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوس٤٠ہ ابواسیس انؼاری

رح ُب بِ َُ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩بَ َِحٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
أ ُ َس ِی ٕس اِلِ َ ِن َؼار َّٔی َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢خِْرُ اِلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِو َخِْرُ ُزورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ١
َک ٗٔؼَّ َة َس ٌِسٔ بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
َحسٔیثٔض ٔ ِ ٥فٔی ذ ٔ ِ ٔ
َک ُّ
اٟسورٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رمعف نب یلع نب یرح اوبداؤد رحب نب دشاد ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس اوبادیس ااصنری رضحت ادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری ایبؿ
رفامےتںیہہکاوہنںےنر اؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےترتہبنیااصنر ارفام اااصنراکرتہبنیرھگاہنافررھپذموکرہ
دحثییکرطحدحثیذرکیکنکیلاسںیمرضحتدعسنبابعدہےکفاہعقاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلعنبیرحاوبداؤدرحبنبدشادییحینبایبریثک،اوبہملساوبادیسااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےکرھگاونںںیمےسرتہبرھگاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1930

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ ًبیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ

ب٣ ٩شٌوز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ٔط َض ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص ًَو ٕٔی ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن أ ُ َح ِّسثُ ٥ِ ُٜب ٔ َدْ ِر ٔ ُزورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَُ٨و ًَ ِبسٔ اِلِ َ ِط َض َٔٗ ١اُٟوا ث ُ ََّ ٩ِ ٣َ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥بَُ٨و ا٨َّ ٟحَّارٔ َٗاُٟوا ث ُ ََّ ٩ِ ٣َ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥بَُ٨و ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد َٗاُٟوا ث ُ َّ ٩ِ ٣َ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥بَُ٨و َساً َٔس َة َٗاُٟوا ث ُ ََّ ٩ِ ٣َ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥فٔی کُِّ١
آَخ اِلِ َ ِربَ ٍٔ ح ْٔ َن َس َِّم َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُزورٔ اِلِ َ ِن َؼارٔ َخْ ِ ْر َٓ َ٘ َاَ ٦س ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َُ ِِ ٣ـ ّبا َٓ َ٘ا َ ٢أَِ َ ٧ح ُُ ٔ ٩

َ
اِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٢و ٔ٣طٔ ا ِجِ ٔ ٠ص أَ ََّل َت ِزضَی أَ َِ ٪س َِّم َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َز َارص َُِٓ ٥أ َرا َز َ َلِک ََ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط رٔ َج ْ
اٟسورٔ َّأًٟی َس َِّم ٓ َََ ٩ِ ٤ت َز َک َٓ ٥َِ ٠ي َُش ِّ ٥أَ ِٛثَرُ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣س َِّم َٓاَ ِ ٧ت َهی َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َار ُ ٥ِ ٛفٔی اِلِ َ ِربَ ٍٔ ُّ

ًَ َِ َ ٩لِکَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعف اندق دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ ،نب دعس اوباصحل انب اہشب اوبہملس دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن املسمونں یک اکی ڑبی امجتع ںیم رشتفی رفام ےھت آپ یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا ایک ںیم ںیہمت ااصنر اک رتہبنی رھگاہن ہن اتبؤں احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ  ی اہں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا ینب دبعااللہش احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رھپ وکاسن رھگاہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ونب اجنراک
رھگاہن احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رھپ وکؿ اس رھگاہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ونب احرث نب زخرج اک رھگاہن
احصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽرھپوکاسنرھگاہنآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھپینباسدعہاکرھگاہناحصہبےنرعضایکرھپ
وکاسنرھگاہناےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اااصنرےکبسرھگفںںیمریخےہرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
نبابعدہریضاہللاعتٰیلہنعےصغںیمڑھکےوہےئگافرےنہکےگلہکایکمہاچرفںےکآرخںیمںیہبجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنا ؿےکرھگاےناکانؾایلوتاوہنںےنر اؽاہللےکرفامؿرپارتعاجرکاناچاہوتاؿیکمسقےکآدویمںےناؿےسہکھٹیباجؤایک
 م اس ابت ےس رایض ںیہن وہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہمترے رھگاےن اک انؾ اچر رھگاونں ںیم ایل ےہ افر تہب ےس
رھگاےنا ےسںیہہک آپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکوھچڑد اافراؿاکانؾںیہنایلوترضحتدعسنبابعدہریضاہللاعتٰیلہنعر اؽ
اہللےسابترکےنےسرکےئگ۔
رافی  :رمعف اندق دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ ،نب دعس اوباصحل انب اہشب اوبہملس دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد

رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااصنرےسااھچولسکرکےناکایبؿ۔...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ااصنرےسااھچولسکرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1931

راوی  :نَص بً ٩لی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ابْ ٩عْعہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َن َِص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی ا َِ ٟح ِض َـ ِٔم َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َْٔ ٩ع َْع َة َو َّ
ِم َح َّسثَىٔی
اُِ ٔ٠ٟى َ ٠ِ ٔ ٟح ِض َـ ٔ ِّ
ُ
ٓ
ِ َ
ُّ

َخ ِج ُت ََ ٍَ ٣جزٔیز ٔبِ ٔ٩
ْع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ َ ٢
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
ْع َ َ
ا ٪یَ ِد ُس ُ٣ىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ ََّل َت ِٔ ٌَ َِ٘ َٓ ١ا َ ٢إنِّٔی َٗ ِس َرأَیِ ُت اِلِ َ ِن َؼ َار َت ِؼ َ ٍُ ٨ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی فٔی َس َ ٕ
رف َٓک َ َ

اَ ٪جز ٔ ْیز أَ ِٛب َ َر
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا آَِ ٟی ُت أَ ََِّ ٪ل أَ ِػ َح َب أَ َح ّسا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ ََّّل َخ َس ُِ ٣ت ُط َزا َز ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َوک َ َ
ٔ ٩ِ ٣إَٔ َ ٧ص َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر أَ َس ٩ِ ٣ٔ َّ٩إَٔ َ ٧ص
رصننبیلعدمحمنبینثمانباشبرانبرعرعہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےسرفاتیےہہکںیمرضحترجرینبدبعاہلل

یلجبریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتاکیرفسںیمت الفہریمیدختمرکےتےھتںیمےناؿےسرعضایکآپا ےسہنرکںیوتاوہنں
ےنرفام اںیمےنااصنروکر اؽاہللیکدختمرکےتداھکیوتںیمےنمسقاھکیئہکںیمبجیھبااصنرےسیسکےکاسھتوہںاگ وت
ںیم اس یک دختم رکفں اگ انب اشمع افر انب اشبر ےن اینپ رفا ات ںیم ہی اافلظ زادئےہک ںیہ ہک رضحت رجری رضحت اسن ریض
اہللاعتٰیلہنعےسڑبےےھت۔
رافی  :رصننبیلعدمحمنبینثمانباشبرانبرعرعہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ

ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1932

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس اززی س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ح٤یس ب ٩ہًلً ٢بساہلل ب ٩ػا٣ت حرضت ابوذر

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َّ
َّ
َرف اہللُ ََ ٟضا َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَُٔٔ ٥َ ٠ا ُر ُ َ َ
دہابنباخدلازدیامیلسؿنبریغمہدیمحنبالہؽدبعاہللنباصتمرضحتاوبذررفامےتںیہہکر اؽاہللےناراشدرفام اہلیبق
افغریکاہللےنترفغترفامدیافرہلیبقاملسوکاہللاعتیلےناچبایل۔
رافی  :دہابنباخدلازدیامیلسؿنبریغمہدیمحنبالہؽدبعاہللنباصتمرضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1933

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب٣ ٩ہسی اب٣ ٩ثىی ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ،
ابوً٤زا ٪جونی ًبساہلل ب ٩ػا٣ت ابوذر حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ک َٓ ُ٘ ِ ١إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ َؤَُٔا ُر
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائِتٔ َٗ ِو ََ ٣

َرف اہللُ ََ ٟضا
ََُ
دیبع اہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم ،ا نب اشبر انب دہمی انب ینثم دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم
اوبذررضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجماراشدرفام اوتاینپوقؾےکاپساجافر
اؿ ےس  ہہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا ےہہک ہلیبق املس وک اہلل اعتیل ےن اچب ایل افر ہلیبق افغریک اہلل اعتیل ےن ترفغت
رفامدی۔
رافی  :دیبعاہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم ،انب اشبر انب دہمی انب ینثم دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب

اصتماوبذررضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1934

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ابوزاؤز حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنبینثم،انباشبراوبداؤدرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےتںیہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،انباشبراوبداؤدرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1935

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار سویس ب ٩سٌیس اب ٩ابی ً٤ز ًبساٟوہاب ث٘فی ایوب ٣ح٤س ب ٩ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ًبیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ٣ح٤س
ب ٩رآٍ طبابہ ورٗا ابوز٧از اْعد ابوہزیزہ یح

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو ُسویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٟوصَّ ٔ َّ
وب ًَ ِ٩
اب اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ُ
َ
َ
ٔ َ
َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩

َِ ٣ضس ٓ ٕ
ٔی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

اػ َٕ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ
بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕک ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥ا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِس َ٥ُ ٠
َرف اہللُ ََ ٟضا
َساَ ٤ََ ٟضا اہللُ َؤَُٔا ُر ُ َ َ

دمحمنبینثم،انباشبر ادینبدیعسانبایبرمعدبعاولاہبیفقثاویبدمحمنباوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعدیبعاہللنباعمذایبدمحمنب
ینثم دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف ابشہب فراق اوبزاند ارعج اوبرہریہ ییحی نب
بیبح ،رفح نب ابعدہ ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دبع نب دیمح اوباعمص ،انب رججی ،ہملس نب یبیش نسح نب انیع لقعم نب اوبزریب،
رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع اؿ اسریدنسفں ےک اسھت یبن یلص اہللہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہہک آپ یلص اہللہیلعفملس
ےنرفام اہلیبقاملسوکاہللاعتیلےناچبایلافرہلیبقافغریکاہللاعتیلےنترفغترفامدی۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب اشبر  ادی نب دیعس انب ا یب رمع دبعاولاہب یفقث اویب دمحم نب اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نباعمذ
ایبدمحمنبینثمدبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،دمحمنبز اداوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعدمحمنبراعفابشہبفراقاوبزاندارعجاوبرہریہحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1936

راوی  :حشْن ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،خثی ٥بْ ٩عاک حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْعا ٕک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
رحیِ ٕث َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَىٔی حُ َشْ ِ ُن بِ َُ ُ ٩
وسی ًَ ُِ ٩خ َث ِی ٔ ٥بِ َٔ ٔ ٩
َّ
رف اہللُ ََ ٟضا أَ َ٣ا إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ َُِٗ ٠ضا َو َلَٗ ٩ِٔ ٜاََ ٟضا اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ َؤَُٔا ُر َُ َ َ

نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،میثخ نب رعاک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اہلیبقاملسوکاہللاعتیلےناچبایلافر ہلیبقافغریکاہللاعتیلےنترفغترفامدیاسںیمہیںیہناہکہکلباہللزعفلجےن
اسرطحرفام اےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،میثخنبرعاکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1937

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہبٟ ،یث٤ً ،زا ٪ب ٩ابی ا٧ص ،ح٨و٠ہ بً ٩لی حرضت خٔاٖ ب ٩ای٤اء ُٔاری

اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِّ ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ُِ ٩خٔ ٔ
َاٖ بِ ٔ ٩إٔیِ َ٤ا َئ
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

ا َِِٟٔٔار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َػ ًَلة ٕ َّ
اَ ٪و ًُ َؼ َّی َة ًَ َؼ ِوا اہللَ
اَ ٪ورٔ ًِ ًّل َوذ ََِ ٛو َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِ ٩ِ ٌَ ٟبَىٔی ِ ٔ ٟح َی َ

َرف اہللُ ََ ٟضا َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ
َو َر ُسو َٟطُ َُٔٔا ُر ُ َ َ

اوباطرہانبفبہ،ثیل،رمعاؿنبایباسن،ہلظنحنبیلعرضحتافخػنباامیءافغریےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناکیامنز
ںیماراشدرفام ااےاہللینبایکؿر لزوکاؿافرعصتہرپتنعلرفاماوہنںےناہللافراسےکر اؽیکانرفامینیکےہافراہللاعتیل
ےنہلیبقافغریکترفغترفامدیےہافرہلیبقامالؾوکاچبایلےہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،ثیل،رمعاؿنبایباسن،ہلظنحنبیلعرضحتافخػنباامیءافغری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1938

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز یحٌی ب ٩یحٌی ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌرف ًبساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َّ
َّ
َرف اہللُ ََ ٟضا
بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَُٔٔ ٥َ ٠ا ُر ُ َ َ

َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠ساَ ٤ََ ٟضا اہللُ َو ًُ َؼ َّی ُة ًَ َؼ ِت اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط

ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتقانبرجحییحینبییحی،اامسلیعنبرفعجدبعاہللنبدانیرعمسرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہہکآپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اہلیبقافغریکاہللاعتیلےنترفغترفامدیافرہلیبقامالؾاکاہللاعتیلےناچب
ایلافرہلیبقعصتہےناہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسیکانرفامینیکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتقانبرجحییحینبییحی،الیعمسنبرفعجدبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1939

راوی  :اب٣ ٩ثىی ًبساٟوہاب ًبیساہلل ً٤ز ب ٩سواز اب ٩وہب ،اسا٣ہ زہْر ب ٩رحب ،ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب٩
ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ابوػاٟح ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ح و
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
رح ٕب َوا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح َوأ ُ َسا ََ ٣ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ

انب ینثم دبعاولاہب دیبع اہلل رمع نب  ااد انب فبہ ،ااسہم زریہ نب رحب ،ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ ،نب دعس اوباصحل
انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییک رطحرفاتیلقنیکےہافراصحلافرااسہم
یکرفاتیںیمےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیابتربنمرپرفامیئ
رافی  :انب ینثم دبع اولاہب دیبعاہلل رمع نب  ااد انب فبہ ،ااسہم زریہ نب رحب ،ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ ،نب دعس
اوباصحلانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغرفاملسےکےئلیبنیلصاہللہیلعفملسیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1940

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،ابوزاؤز كیاٟسی رحب ب ٩طساز یحٌی ابوس٤٠ہ  ،اب٤ً ٩ز

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َّ
رح ُب بِ َُ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَىٔی
اٟظ ٔ ٔ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّی َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
ئ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ ٣ٔ ٢ث ََ ١حسٔیثٔ َص ُؤَّلَ ٔ
اجحج نب اشرع ،اوب داؤد سلا ،ی رحب نب دشاد ییحی اوبہملس انبرمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکدہذموکرہاسریدحوثیںیک
رطحرفاتیلقنیکےہ
رافی  :اجحجنباشرع،اوبداؤدسلا ،یرحبنبدشادییحیاوبہملس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1941

٣وسی ب ٩ك٠حہ حرضت ایوب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یزیس اب ٩ہارو ٪ابو٣اٟک اطحعی ٰ

وب َٗا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ َُ ٩ص ُ
ار َ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َ٣إ ٔ ٟک اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
و٪
ار َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو ُج َض ِی َُ ٨ة َؤُٔ ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِلِ َ ِن َؼ ُ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪بَىٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ٣وال ٔ َّی ُز َ
َار َوأَ ِط َح ٍُ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ض َواہللُ َو َر ُسوُ ُٟط َِ ٣و ََّلص ُِ٥
ا٨َّ ٟا ٔ
زریہنبرحب،سیدیانباہرفؿاوبامکلایعجشومٰیسنبہحلطرضحتاویبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا ہلیبق ااصنر زمہین خہبتہ املس افغر اعجش افر وج دبعاہلل یک افالد ںیم ےس ںیہ ہی دفرسے ولوگں ےک العفہ ریمے
دمداگرافراہللافراسےکر اؽاؿبساکدمداگرےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدیانباہرفؿاوبامکلایعجشومٰیسنبہحلطرضحتاویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1942

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی سٔیا ،٪سٌس ب ٩ابزاہیً ،٥بس اٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩صُزِ ُ٣زَ اِلِ ِ َ

َّ
َّ
َ
َار َوأَ ِط َح ٍُ
َقیِ ْع َواِلِ َ ِن َؼا ُر َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو ُج َض ِی َُ ٨ة َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤُٔ ُ
ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ُ ٥َ ٠

و ٪اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ
ََ ٣وال ٔ َّی َِ ٟی َص َُ ٟض ِِ ٣َ ٥ولّی ُز َ

دمحمنبدبعاہللنب ریمن،ایبایفسؿ،دعسنباربامیہ،دبعارلنمحنبرہزمارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہلیبق رقشی ااصنر زمہین خہبتہ املس افغر اعجش دفتس ںیہ افر اؿ اک امحیتی وکیئ ںیہن
ام اااہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسےک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبایفسؿ،دعسنباربامیہ،دبعارلنمحنبرہزمارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1943

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابزاہی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ٢
َس ٌِ ْس فٔی َب ٌِ ٔف َص َذا ٓ ٔ َامی أَ ًِ َ٥ُ ٠
دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت
ذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،دعسنباربامیہ،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعنباربامیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1944

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ب ٩سٌس اب ٩ارہی ٥ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ ٧طُ َٗا َ ٢أَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤَُٔا ُر َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو َ٩ِ ٣
َا٪
اُ ٩ِ ٣ٔ ٪ج َض ِی ََ ٨ة أَ ِو ُج َض ِی َُ ٨ة َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َتٕ ٔ٤یَ ٥وبَىٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َوا َِ ٟحٔ٠ی َْٔ ِ ٔن أَ َس ٕس َوُ ََلٔ َ
کَ َ

دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،نبدعسانبارمیہاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہلل

ہیلعفملسےسرفاتیلقنیکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہلیبقاملسافغرزمہینخہبتہینبمیمتنباعرمافردفونں ںوفیںادس
افرہلیبقافطغؿےسرتہبںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،نبدعسانبارمیہاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1945

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ حزامی ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرنٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ

َ
َ
ْع ٔد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ا٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪زَیِ ََ ٨ة َخْ ِ ْر ً ٔ َِ ٨س
اُ ٩ِ ٣ٔ ٪ج َض ِی ََ ٨ة أَ ِو َٗا َُ ٢ج َض ِی َُ ٨ة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََِٟٔٔا ُر َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠و ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َا٪
اہللٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٔ ٩ِ ٣أَ َس ٕس َوكَی ِّٕئ َوُ ََلٔ َ

ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام امسقےہاسذاتیکسجےکہضبقدقرتںیمدمحمیلصاہللہیلعفملسیکاجؿےہہلیبقافغراملسخہیںہاہللےکاہں ماتمےک
دؿہلیبقادسافطغؿوہازؿافرمیمتےسرتہبوہںےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہزحایماوبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1946

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،يٌ٘وب زورقی اسٌ٤ی ١يٌی٨ا ٪اب٠ً ٩یہ ،ایوب ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َّ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
رح ٕب َو َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َار َو َط ِی ْئ ٔ٣ُ ٩ِ ٣زَیِ ََ ٨ة َو ُج َض ِی ََ ٨ة أَ ِو َط ِی ْئ ُٔ ٩ِ ٣ج َض ِی ََ ٨ة َو ُ٣زَیِ ََ ٨ة َخْ ِ ْر
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٥َ ٠لَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤُٔ ُ
َاَ ٪وصَ َواز ََٔ ٪و َتٕ ٔ٤ی٥
ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِح ٔشبُطُ َٗا َ ٢یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٔ ٩ِ ٣أَ َس ٕس َوُ ََلٔ َ
زریہنبرحب،وقعیبدفرح اامسلیعیاؿانبہیلع،اویبدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
رفام اہلیبقاملسافغرافرزمہینںیمےسھچکافرخہیںہ اخہبتہںیمےسھچکافرہلیبقزمہینںیمےساہللےکاہںرتہبنیوہںےگرافی
ےتہکںیہہکریماامگؿےہہکآپےنرفام ا ماتمےکدؿہلیبقادسافطغؿوہازؿافرمیمتےسوہںےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبدفرح الیعمسیاؿانبہیلع،اویبدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1947

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩ابی يٌ٘وب حرضت
ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ َ َ
َق ََ بِ ََ ٩حاب ٔ ٕص
َج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
وب َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أبٔی بَ ِ َ
رک َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أبٔیطٔ أ َّ ٪اِلِ ِ َ
َار َو ُ٣زَیِ ََ ٨ة َوأَ ِح ٔش ُب ُج َض ِی ََ ٨ة
ک ُ َّ
َجا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا بَا َي ٌَ َ
رس ُا ٚا َِ ٟححٔی ٔخ ٔ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٥ََ ٠ؤُٔ َ

َُ ٣ح َّْ ٤س َّأ ٟذی َط َّ
َار َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َوأَ ِح ٔش ُب ُج َض ِی َُ ٨ة َخْ ِ ّرا
ا ٪أَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤُٔ ُ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِ ٪ک َ َ

رسوا َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔإُٔ َّ ٧ض َِِ ٥لَ ِخَْرُ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وَِ ٟی َص
ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َتٕ ٔ٤یَ ٥وبَىٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َوأَ َس ٕس َوُ ََلٔ َ
َا ٪أَ َخابُوا َو َخ ٔ ُ
فٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َُ ٣ح َّْ ٤س َّأ ٟذی َط َّ
ک
اوبرکبنبایبہبیش،دنغر ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبایبوقعیبرضحتدبعارلنمحنبایبرکبہریضاہلل
اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت ارقع نب احسب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم
ںیمآےئافررعضایکہکہلیبقامالؾافغرزمہینافرریماامگؿےہہکخہیںہےنآپیلصاہللہیلعفملسیکتعیبیکےہہیاحویجں
اک امؽ وچری رکےن فاےل ہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ہلیبق املس افغر زمہین افر خہیںہ ےک ولگ ینب میمت افر ینب
اعتم افر ادس افطغؿ ےس رتہب وہں وت ایک ہی اناکیم افر راسرے ںیم رںیہ ےگ رضحت ارقع ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ البہبش ہی ولگ املس ف افغر فریغہ اؿ ولوگں ےس رتہب ںیہ افر
انبایبہبیشیکرفاتیںیمرافیدمحمےککشاکذرکںیہن
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش ،دنغرہبعش،دمحم نبینثم،انب اشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دمحم نبایبوقعیبرضحتدبعارلنمح نبایبرکبہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

حسیث 1948

ج٠س  :ج٠س سو٦

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ًبساٟؼ٤س طٌبہ ،سیس بىی تی٤ی٣ ٥ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ابی يٌ٘وب ؿيی

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی َس ِّی ُس بَىٔی َتٕ ٔ٤یَ ٣ُ ٥ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی َص ُ
وب َّ
اٟـي ُِّّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا ََ ٢و ُج َض ِی َُ ٨ة َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَ ِح ٔش ُب
َي ٌِ ُ٘ َ
بئمئ

اہرفؿ نب دبعاہلل دبعادمصل ہبعش ،دیس ینب م دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب یبض اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی
لقنرکےتںیہنکیلاسںیمخہبتہےکابرےںیمرافیےنہیںیہناہکریماامگؿےہ۔
بئمئ
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللدبعادمصلہبعش،دیسینب مدمحمنبدبعاہللنبایبوقعیبیبض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1949

راوی  :نَص بً ٩لی ابوطٌبہ ،ابی برش ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برکہ

َ
َ
َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
ِم َح َّسث َ َ٨ا أبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أبٔی بٔ ِرشٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َار َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو ُج َض ِی َُ ٨ة َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َتٕ ٔ٤یَ ٥و ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َوا َِ ٟحٔ٠ی َْٔ ِ ٔن بَىٔی أَ َس ٕس
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤُٔ ُ
َا٪
َوُ ََلٔ َ
رصننب یلعاوبہبعش،ایبرشب دبعارلنمحنب ایبرکبہاےنپ ابپےسرفاتی رکےتںیہہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا ہلیبق

املسافغرزمہینخہیںہینبمیمتافرنباعرمافردف ںوفیںنبادسافرافطعؿےسرتہبںیہ۔
رافی  :رصننبیلعاوبہبعش،ایبرشبدبعارلنمحنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1950

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ًبساٟؼ٤س ً٤ز ٧اٗس طبابہ ب ٩سوار طٌبہ ،ابی برش

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َص ُ
َس َّوا ٕر َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنبینثم،اہرفؿنبدبعاہللدبعادمصلرمعاندقابشہبنب اارہبعش،ایبرشبرضحتایبرشبےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اہرفؿنبدبعاہللدبعادمصلرمعاندقابشہبنب اارہبعش،ایبرشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1951

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوبرک وٛیٍ ،سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک ابْ٤ً ٩ر ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برکہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
َ
َار َخْ ِ ّرا
اُ ٪ج َض ِی َُ ٨ة َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤُٔ ُ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرأَیِت ُِ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ

رسوا
ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َتٕ ٔ٤یَ ٥وبَىٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ََٔ ُ ٩لٔ َ
َاَ ٪و ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة َو ََّ ٣س ب ٔ َضا َػ ِو َت ُط َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ ِس َخابُوا َو َخ ٔ ُ
اُ ٪ج َض ِی َُ ٨ة َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َوأَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤَُٔا ُر
َکیِبٕ أَ َرأَیِت ُِ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َٗا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ض َِ ٥خْ ِ ْر َوفٔی رٔ َوایَةٔ أَبٔی ُ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوبرکب فعیک ،ایفسؿ ،دبعاکلمل انب ریمع دبعارلنمح نب ایب رکبہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہمتریایکراےئےہہکارگہلیبقخہبتہاملسافغرینبمیمتافرینبدبعاہللنبافطغؿافراعرمنب

طعصعہےسرتہبوہںافرآپیلصاہللہیلع فملسےناینپآفازوکدنلبرفام ااحصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽرھپوتفہولگاناکیم
افرراسرےںیموہںےگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام االبہبشفہاؿےسرتہبںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوبرکبفعیک،ایفسؿ،دبعاکلملانبریمعدبعارلنمحنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1952

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اح٤س ب ٩اسحا ٚابوًوا٧ہِْ٣ ،رہ ًا٣ز  ،حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ِْٔ٣ُ ٩ر َة ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِی ُت
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اب َٓ َ٘ا َ ٢لٔی إ ٔ َّ ٪أَ َّو ََ ٢ػ َس َٗ ٕة بَی ََّـ ِت َو ِج َط َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُو ُجو َظ أَ ِػ َحابٔطٔ َػ َس َٗ ُة كَ ِّی ٕئ
ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

ٔجئ َِت ب ٔ َضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

زریہنبرحب،ادمح نبااحسؼاوبتواہن،ریغمہاعرم،رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمرضحترمعنب
اطخبریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآ اوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنھجمےسرفام ابسےسالہپفہدصہقسجےنر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فہملس افر آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےک احصہب ےک رہچفں وک ونمر رک د ا اھت فہ ہلیبق یط ےک دصہق اک امؽ اھت ےسج ےل رک ںیم
ر اؽاہللیکدختمںیمآ ااھت۔
رافی  :زریہنبرحب،ادمحنبااحسؼاوبتواہن،ریغمہاعرم،رضحتدعینباح مریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1953

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤ابوز٧از اْعد ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
١
اٟلٔ َِی ُ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢س َُّٔ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ز ِو ّسا َٗ ِس ََ ٛرف ِت َوأَبَ ِت َٓا ِز َُ اہللَ ًََِ ٠ی َضا َٓ٘ٔی ََ ١ص َِ َٜ ٠ت َز ِو ْض َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِ ٔس َز ِو ّسا
َ

َوائِتٔ بٔض ٔ ِ٥
ییحینبییحی،ریغمہنبدبعارلنمحاوبزاندارعجاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتلیفطافراؿےکاسیھتآےئ
اوہنں ےنرعضایکاےاہللےکر اؽدفسےنرفکایکااکنررکد اےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿرپدبداعرفامیئرھپاہکاجےن
اگلہکابفہالہکوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےاہللدفسوکدہاتیاطعرفامافراؿاکامالؾیکرطػےل۔
رافی  :ییحینبییحی،ریغمہنبدبعارلنمحاوبزاندارعجاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1954

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیزِْ٣ ،رہ حارث ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ِْٔ٣ُ ٩ر َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ََّل أَ َزا ُ ٢أُح ُّٔب بَىٔی َتٕ ٔ٤ی٥
ٔ ٩ِ ٣ثَ ًَل ٕث َسُ ٌِ ٔ٤ت ُضَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ص ُِ ٥أَ َط ُّس

أ ُ ًَّٔ٣ی ًَل َی َّ
ات َٗ ِو ٔ٨َ ٣ا َٗا ََ ٢وکَاِ َ ٧ت َسب ٔ َّی ْة
اٟس َّجا َٔٗ ٢ا ََ ٢و َجائ َ ِت َػ َس َٗاتُ ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ ٔذظ ٔ َػ َس َٗ ُ
یضا َٓإَٔ َّ ٧ضا َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ١
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٨ِ ٔ ً ٥س ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِتٔ٘ ٔ َ

ہبیتق نبدیعس،رجری،ریغمہاحرثایبزرہعرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےنر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس
ےسیبنمیمتےکابرےںیمنیتابںیت ینںیہنجیکفہجےسںیمہشیمہاؿےستبحمرکاتوہںںیمےنر اؽاہللےسانسآپ یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ ولگ ریمی اتم ںیم ےس بس ےس ز ادہ تخس داجؽ رپ ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہ ہک اؿ ےک دصاقت ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک ایہن ںیم ےس رضحت دسی اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس اکی ابدنی یھت وت
ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفام ا اےسآزاد رک دف ویکہکن ہی رضحت اامسلیعیک افالد ںیم
ےسےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،ریغمہاحرثایبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1955

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز٤ً ،ارہ ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََّ ٢لَ أَ َزا ُ ٢أُح ُّٔب بَىٔی َتٕ ٔ٤یَ ٥ب ٌِ َس ثَ ًَل ٕث
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُضَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٟضا ٓ ٔیض ٔ ََِ ٓ ٥ذ َ َ
زریہ نب رحب ،رجری ،امعرہ ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس ینب میمت ےک
ابرے ںیم نیت ابںیت  ین ںیہ سج ےک دعب ےس ںیم ہشیمہ ینب میمت ےس تبحم رکےن اگل وہں رھپ اس ےک دعب ذموکرہ دحثی یک رطح
رفاتیذرکیک۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،امعرہایبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقافغراملسخہبتہاعجشزمہینمیمتدفسافرہلیبقئطےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1956

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩ز برکاوی ٣ش٤٠ہ ب٤٘٠ً ٩ہ ٣ازنی ا٣ا٣ ٦شحس زاؤز طٌيی ،ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِرکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣شُ ٤َ٠ة بِ َُ ٤َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ا ِ٤ٟازٔن ٔی إ ٔ َُ ٣اِ ٣َ ٦شح ٔ ٔس َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ٩
َ
َ
َ
َ َ ُّ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ثَ ًَل ُث خ َٔؼا َٕ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُضَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَىٔی َتٕ ٔ٤یََّ ٥ل أَ َزا ُ ٢أُح ُّٔب ُض َِ ٥ب ٌِ ُس َو َس َ
اٚ
َک َّ
ا َِ ٟحس َ
اٟس َّجا َ٢
ٔیث ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ص ُِ ٥أَ َط ُّس ا٨َّ ٟا ٔ
ض ٗ ٔ َت ّاَّل فٔی ا ًَِ ٤َ ٟلح َٔٔ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

احدمنبرمعرکبافیہملسمنبہمقلعامزیناامؾدجسمداؤدیبعش،اوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلص
دضلب
ت
ب
نجیکفہجےسںیماؿےسہشیمہتبحمرکےناگلوہں
اہللہیلعفملسےسینبمیمتےکابرےںیمانسنیت
رافی  :احدمنبرمعرکبافیہملسمنبہمقلعامزیناامؾدجسمداؤدیبعش،اوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتہبنیولوگںےکایبؿںیم...

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رتہبنیولوگںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1957

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
ارص ُِ ٥فٔی ِاْل ٔ ِس ًَل ٔ ٦إٔذَا َٓ٘ ٔ ُضوا
ارص ُِ ٥فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ خ َٔی ُ
اض ٌََ ٣از ٔ ََٓ ٪د ٔ َی ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢تحٔ ُس َ
و ٪اَ ٨َّ ٟ
ض ذَا ا َِ ٟو ِج َضْ ِ ٔن َّأ ٟذی یَأتِ ٔی
َکصُ ُض َِٟ ٥طُ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ي َ٘ ٍَ ٓ ٔیطٔ َو َتحٔ ُس َ
َو َتحٔ ُس َ
رشارٔ ا٨َّ ٟا ٔ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪خْ ِر ٔا٨َّ ٟا ٔ
وَ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
ض فٔی َص َذا اِلِ َ ِ٣ز ٔأَ ِ َ
ئ ب ٔ َو ِجطٕ
ئ ب ٔ َو ِجطٕ َو َص ُؤ ََّل ٔ
َص ُؤ ََّل ٔ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ا مولوگںوکدعماینتاسیجاپؤےگزامہناجتیلہںیموجولگرتہبنیےھتزامہنامالؾںیمیھبفہولگرتہبنیوہںےگ
ہکبجفہدنیںیم ھجمساحلص رکںیافر مامالؾےکاعمےلم ںیمولوگںںیمےسرتہباس آدیموکاپؤےگوجامالؾالےن ےسےلہپاس
ےسز ادہرفنترکاتوہافر مولوگںںیمےسدبرتنیاسآدیموکاپؤےگوجدفراخآدیموہںوجاؿےکاپساکیرخےلرکآاتےہ
افراؿےکاپسدفرسارخےلرکآاتےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رتہبنیولوگںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1958

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز٤ً ،ارہ ابوزرًة ابوہزیزہٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ابوز٧از اْعد حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تحٔ ُسو َ٪
بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ض فٔی صَ َذا َّ
َ
َ
َ
اٟظأ ِ ٔ٪
ْع ٔد َتحٔ ُس َ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪خْ ِر ٔ ا٨َّ ٟا ٔ
اَ ٨َّ ٟ
اض ٌََ ٣از ٔ َ ٪بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َُْ ِ َر أ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ أبٔی ز ُِر ًَ َة َواِلِ ِ َ

َکاص َٔی ّة َحًَّی َي َ٘ ٍَ ٓ ٔیطٔ
أَ َط َّسص ُُِ َٟ ٥ط َ َ
زریہ نب رحب ،رجری ،امعرہ اوبزرعة اوبرہریہ ،ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا مولوگںوکدعماینؿاسیجاپؤےگزرہییکدحثییکرطح
ےہ  ااےئ اس ےک ہک اوبزرہع افر ارعج یک رفاتی ںیم ےہ ہک  م ولوگں ںیم ےس امالؾ الےن ےک اعمہلم ںیم ولوگں ںیم ےس
رتہبنیاسآدیموکاپؤےگوجامالؾالےنےسےلہپاسےسز ادہرفنترکاتوہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،رجری ،امعرہ اوبزرعة اوبرہریہ ،ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقیشیتوروتںےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رقیشیتوروتںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1959

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح َو ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َقیِ ٕع و َٗا َ٢
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خِْرُ ن َٔشا ٕ
ئ َرٔٛب ِ َن ِاْلٔب ٔ ََٗ ١ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا َػأ ٟحُ ن َٔشا ٔ
ئ َُ
ت َی ٔسظ ٔ
َقیِ ٕع أَ ِح َ٨ا ُظ ًَل َی َیت ٕٔی ٥فٔی ٔػ َِزٔظ ٔ َوأَ ِر ًَا ُظ ًَل َی َز ِو ٕد فٔی ذَا ٔ
ِاْل َ ُ
َخ ن َٔشا ُئ ُ َ

انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رتہبنی
تورںیتافوٹنںرپ ااروہےنفایلںیہرافویںںیمےساکیرافیےناہکہکفہرقشییککینتورںیتںیہافردفرسےرافیےنہک
رقشییکفہتورںیتوجاےنپوھچےٹوچبںرپبسےسز ادہرہمابؿںیہافراےنپاخفدنفںےکامؽیکز ادہافحتظرکےنفایلںیہ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿنبہنییع،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رقیشیتوروتںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1960

راوی ٤ً :زو ٧اٗس سٔیا ،٪ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا َ ٢أَ ِر ًَا ُظ ًَل َی َو َٕ ٟس فٔی ٔػ َِزٔظ ٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١یَت ٕٔی٥
كَا ُو ٕ
رمعف اندق ایفسؿ ،ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انب اطؤس اےنپ ابپ ےس رفاتی
رکےتںیہرکےتوہےئیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکنکیلاسرفاتیںیممیتیاکظفلںیہن۔
رافی  :رمعفاندقایفسؿ،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رقیشیتوروتںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1961

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َّ
َّ
َقیِ ٕع َخِْرُ ن َٔشا ٕئ َرٔٛب ِ َن ِاْلٔب ٔ َ ١أَ ِح َ٨ا ُظ ًَل َی كٔٔ َِٕ ١وأَ ِر ًَا ُظ ًَل َی
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ن َٔشا ُئ ُ َ
َز ِو ٕد فٔی ذَا ٔ
اَ ٪بٌْٔ ّرا َٗ ُّم
ت َی ٔسظ ٔ َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَل َی إٔثِز ٔذََ ٔ ٟ
ک َوَ ٥َِ ٟت ِز َِ ٛب َِ ٣ز َی ُ ٥ب ٔ ُِ ٨ت ً َِٔ ٤ز َ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک رقیشی تورںیت افوٹنں رپ  اار وہےن فایل توروتں ںیم بس ےس رتہبنی ںیہ افر وچبں رپ بس
ےس ز ادہ رہمابؿ افر اےنپ اخفدنفں ےک امؽ یک افحتظ رکےن فایل ںیہ اس رفاتی ںیم ےک ایبؿ رکےن ےک دعب رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتےھتہکرضحترممیتنبرمعاؿافٹنرپیھبک اارںیہنوہںیئ
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیاوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رقیشیتوروتںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1962

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ًبس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب أَُ َّ٦صإ ٔ ٧ئ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ٢

ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َُْ ِ َر
اَ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خِْرُ ن َٔشا ٕ
اہللٔ إنِّٔی َٗ ِس َٛب ٔ ِر ُت َولٔی ً َٔی ْ
ئ َرٔٛب ِ َن ث ُ َّ ٥ذ َ َ
أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِح َ٨ا ُظ ًَل َی َو َٕ ٟس فٔی ٔػ َِزٔظ ٔ
دمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبر بیاوبرہریہ ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہللہیلعفملسےنرضحتاؾاہینتنبایباطبلیکاکنحاکاغیپؾوجھبا اوترضحتاؾاہینےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیموتوبڑیھ
وہیکچوہںافرریمےوھچےٹوھچےٹےچبںیہوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ارتہبنی تورنیت ااروہےنفایلںیہافر رھپ
ویسنیکرفاتییکرطػدحثیذرکیکرصػیظفلرفؼےہرتہمجفیہےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبر بیاوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رقیشیتوروتںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1963

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس اب ٩رآٍ ًبس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز َّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
كَا ُو ٕ
ت َی ٔسظ ٔ
َقیِ ٕع أَ ِح َ٨ا ُظ ًَل َی َو َٕ ٟس فٔی ٔػ َِزٔظ ٔ َوأَ ِر ًَا ُظ ًَل َی َز ِو ٕد فٔی ذَا ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠خِْرُ ن َٔشا ٕ
ئ َرٔٛب ِ َن ِاْلٔب ٔ ََ ١ػاُ ٔ ٟح ن َٔشا ٔ
ئَُ

دمحمنبراعفدبعنبدیمح انبراعفدبعدبعارلزاؼ،رمعم،انب اطؤساوبرہریہ،ریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام اافوٹنںرپ ااروہےنفایلتوروتںںیمبسےسرتہبنیتورںیترقیشیتورںیتںیہوجہکوھچےٹوچبں
رپرہمابؿافراےنپاخفدنفںےکامؽیکافحتظرکےنفایلںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحانبراعفدبعدبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤساوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رقیشیتوروتںےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1964

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا ٪ب ٩حٜی ٥اوزی خاٟس اب٣ ٩د٠س س٠امی ٪اب ٩بًل ٢سہی ١ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٥اِلِ َ ِوز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢ح َّسثَىٔی
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َص َذا َس َو ّ
ائ
ادمحنبامثعؿنبمیکحافدیاخدلانبدلخمامیلسؿانبالبؽلیہساوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہ
دحثییکرطحاسرطےقیےسرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکحافدیاخدلانبدلخمامیلسؿانبالبؽلیہساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاےنےکایب...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1965

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بساٟؼ٤س ح٤از اب ٩س٤٠ہ ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟظ ٔ ٔ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آخَی بَْ ِ َن أَبٔی ًُب َ ِی َس َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ َوبَْ ِ َن أَبٔی كَ َِ ٠ح َة

اجحجنباشرع،دبعادمصلامحد انبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس ےن
رضحتاوبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنعنبرجاحافررضحتاوبہحلطےکدرایمؿآسپںیماھبیئاچرہاقمئرکا ااھت۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعادمصلامحدانبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکاےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1966

راوی  :ابوجٌرف ٣ح٤س ب ٩ػباح حٔؽ بُ ٩یاث حرضت ًاػ ٥ب ٩احو٢

َح َّسثَىٔی أَبُو َج ٌِ َرفٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
ک
اث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ْ ٥اِلِ َ ِح َو َُٗ ٢ا َٔٗ ٢ی َِٔ ١لَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک بَ ََ َِ ٠
َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِٕ فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٗ ِس َحاَ ٟ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ حَٔ ٠

َقیِ ٕع َواِلِ َ ِن َؼارٔ فٔی َزارٔظ ٔ
بَْ ِ َن ُ َ

اوبرفعجدمحمنبابصحصفح نبایغثرضحتاعمصنباوحؽرفامےتںیہہکرضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچایگ
ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی اب ت یچنہپ ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا امالؾ ںیم فلح ںیہن ےہ وت رضحت اسن
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ار اؽاہللےنوخداےنپرھگںیمرقشیافرااصنرےکدرایمؿفلحرکفا ااھت۔
رافی  :اوبرفعجدمحمنبابصحصفحنبایغثرضحتاعمصنباوحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1967

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩رً ،بسہ ب ٩س٠امیً ٪اػ ،٥حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩س ََ ِ ٠امی َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َقیِ ٕع َواِلِ َ ِن َؼارٔ فٔی َزارٔظ ٔ َّأًٟی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
َحاَ ٟ
َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَْ ِ َن ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہنبامیلسؿاعمص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےن

اےنپرھگںیموجہکدمہنیونمرہںیماھترقشیافرااصنرےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکا ااھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہنبامیلسؿاعمص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1968

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ابواسا٣ہ زَکیا ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت جبْر ب٣ ٩لٌ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩ج َبْ ِر ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٪فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َ ٥َِ ٟیز ٔ ِز ُظ ِاْل ٔ ِس ًَل ُ٦
ِٕ فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦وأَ ُّی َ٤ا حٔ ِٕٕ ٠ک َ َ
بِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ حَٔ ٠
إ ٔ ََّّل ٔط َّس ّة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن اوبااسہم زرک ا ،دعس نب اربامیہ ،رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللےنرفام ااجدیئاداکفارثانبےنفاےل فلحاک امالؾ ںیموکیئاابتعرںیہنافر زامہناجتیلہںیموج فلحیکین ےکےئل اھت فہ
ابامالؾںیمافرز ادہوبضمطوہایگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمناوبااسہمزرک ا،دعسنباربامیہ،رضحتریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکیبنیلصاہللہیلعفملساےنپاحصہبےکےئلانماکابثعےھتا...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکیبنیلصاہللہیلعفملساےنپاحصہبےکےئلانماکابثعےھتافرےکپاحصہباتمےکےئلانماکابثعںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1969

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب٤ً ٩ز ب ٩ابا ٪حشْن ابوبرک حشْن بً ٩لی جٌفی ٣ح ٍ٤ب ٩یحٌی سٌیس
ب ٩حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥حُ َشْ ِ ٕن َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبَ َ

ُح َشْ ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ ٍٔ ٤بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی َ٨ا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ٍََ ٣
َّ
َرخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا زٔ ِٟت ُِ٥
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا َِ ٟو َجَِ ٠ش َ٨ا َحًی نُ َؼل َِّی َُ ٌَ ٣ط ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َٗا ََ َٓ ٢حَِ ٠ش َ٨ا ٓ َ َ
ک ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َٗا َ ٢أَ ِح َش ِ٨ت ُِ ٥أَ ِو أَ َػبِت ُِ٥
ک ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا ِ َ ٧حُ ٔ ٠ص َحًَّی نُ َؼل َِّی ََ ٌَ ٣
َصاصُ َ٨ا ُٗ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػ َِّ ٠ی َ٨ا ََ ٌَ ٣

ئ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨ُّ ٟح ُو ٦أَ َْ ٨َ ٣ة َّ ٔ ٟ
اَٛ ٪ثْٔ ّرا ٔ٤َّ ٣ا َی ِز َٓ ٍُ َرأ ِ َس ُط إلٔ َی َّ
رف َٓ ٍَ َرأِ َس ُط إلٔ َی َّ
ئ َٓإٔذَا َذ َص َب ِت اُ ٨ُّ ٟح ُو٦
٠ش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َوک َ َ
َٗا ََ َ ٢
أَتَی َّ
وَ ٪وأَ ِػ َحابٔی أَ َْ ٨َ ٣ة ِٔل ُ ًَّٔ٣ی َٓإٔذَا َذصَ َب أَ ِػ َحابٔی
اٟش َ٤ا َئ َ٣ا تُو ًَ ُس َوأََ٧ا أَ َْ ٨َ ٣ة ِٔل َ ِػ َحابٔی َٓإٔذَا ذَ َص ِب ُت أَتَی أَ ِػ َحابٔی َ٣ا یُو ًَ ُس َ

و٪
أَتَی أ ُ ًَّٔ٣ی َ٣ا یُو ًَ ُس َ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبرمعنباابؿنیسحاوبرکبنیسحنبیلعیفعجعمجمنبییحیدیعسنبرضحتاوبربدہریضاہلل
اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن رغمب یک امنز ر اؽ اہلل ےک اسھت زپیھ رھپ مہ ےن اہک ہک ارگ مہ آپ یک
دختمںیمےھٹیبرںیہاہیںکتہکمہآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاشعءیکامنزیھبزپھںیلرافیےتہکںیہہکرھپمہےھٹیبرےہ
افرآپابرہرشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایک مںیہیوہمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽمہےنآپیلصاہلل
ہیلعفملس ےک اسھترغمبیک امنز زپیھ رھپ مہ ےن  ااچہکمہےھٹیب رںیہ اہیںکتہک اشعءیک امنز یھبآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےک
اسھت زپھ ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن ااھچ ایک  اآپ ےن رفام ا  م ےندرتس ایک رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےناانپرسابمرکآامسؿیکرطػااھٹ اافرآپتہبرثکتےساانپرسابمرکآامسؿیکرطػااھٹےتےھترھپآپیلص
اہللہیلعفملس ےنرفام ااتسرےآامسؿےک ےئلاامؿ ںیہ بجاتسرفں اکانلکندنب وہ اجےئ اگ وترھپ آامسؿ رپفیہ آاجےئ اگسج اکفدعہ
ایک ایگ ںیم اےنپ احصہب ےک ےئل اامؿ وہں افر ریمے احصہب ریمی اتم ےک ےئل اامؿ ںیہ رھپ بج ںیم الچ اجؤں اگ وت ریمے احصہب
ریمیاتمےکےئلاامؿںیہوتبجاحصہبرکاؾےلچاجںیئےگوتاؿرپفہےنتفآؿزپںیےگہکنجےسڈرا ااجاتےہ۔
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبرمعنباابؿنیسحاوبرکبنیسحنبیلعیفعجعمجمنبییحیدیعسنبرضحتاوبربدہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1970

راوی  :ابوخیث٤ہ زہْر ب ٩رحب ،اح٤س بً ٩بسہ ؿيی زہْر سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو جابز ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـيِّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر َٕٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢سْ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ ُّ
ض
اَ ٪ي ِِزُو ٓٔئَ ْا ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
َجاب ٔ ّزا یُ ِدبٔرُ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَأتِ ٔی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
ض َٓ ُی َ٘ا ُ٢
َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِٔ ٓ ٥یَ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪ن ٌَ ُِ َٓ ٥ی ِٔ َت ُح َُ ٟض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ي ِِزُو ٓ ٔ َئ ْا ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ

ض
َُ ٟض ِٔ ٓ ٥یَ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜرأَی ََ ٩ِ ٣ػ ٔح َب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪ن ٌَ ُِ َٓ ٥ی ِٔ َتحُ َُ ٟض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ي ِِزُو ٓ ٔ َئ ْا ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
وَ ٪ن ٌَ ُِ َٓ ٥ی ِٔ َت ُح َُ ٟض ِ٥
َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ض َِ ٥ص ِٔ ٓ ١یَ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜرأَی ََ ٩ِ ٣ػ ٔح َب ََ ٩ِ ٣ػ ٔح َب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُ٘وَ ُٟ
اوبہمثیخزریہنبرحب،ادمحنبدبعہیبضزریہایفسؿنبہنییع،رمعفاجرب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلع
فملسےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام اولوگںرپاکیااسیزامہنآےئاگہکھچکولگاہجد ےک
ےئلت ںیلےگوتاؿےسوپاھچاجےئاگہکایک مںیموکیئااسیآدیمیھبےہہکسجےنر اؽاہللوکداھکیوہفہںیہکےگ یاہںےہوت
رھپ اؿ وک حتف احلص وہیگ رھپ اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک سج ںیم ولگ اہجد رکںی ےگ وت اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک ایک  م ںیم وکیئ ااسی
آدیم یھب ےہ ہک سج ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب ےک اسھت(اتیعب) وک داھکی وہ وت فہ ںیہک ےگ ہک  ی اہں ےہ وت رھپ
اںیہنحتفاحلصوہیگ۔
رافی  :اوبہمثیخزریہنبرحب،ادمحنبدبعہیبضزریہایفسؿنبہنییع،رمعفاجرب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1971

راوی  :سٌیس ب ٩یحٌی ب ٩سٌیس ا٣وی ،اب ٩جزیح ،ابو زبْر ،جابز ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اِلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ز ًَ َ ٥أَبُو َسٌٔی ٕس
و ٪اُ ِ ٧وزُوا َص ِ١
ا ٪یُ ِب ٌَ ُث ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ا َِ ٟب ٌِ ُث ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ا ِٟد ُِسر ُّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأتِ ٔی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
ُ َٓ ١ی ِٔ َتحُ َُ ٟض ِ ٥بٔطٔ ث ُ َّ ٥یُ ِبٌ ُث ا ِٟب ٌِ ُث َّ
اٟثانٔی
ؤ ٓ ٪ی ٥ِ ُٜأَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠یو َج ُس اَّ ٟز ُج ُ
َتحٔ ُس َ
َ َ
وَ ٪ص ِٔ ٓ ١یض َِ ٩ِ ٣َ ٥رأَی أَ ِػ َحاب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥٠ی ِٔ َت ُح َُ ٟض ِ ٥بٔطٔ ث ُ َّ ٥یُ ِبٌ ُث ا ِٟب ٌِ ُث َّ
اٟثاُ ٔ ٟث َٓ ُی َ٘ا ُ ٢اُ ِ ٧وزُوا
ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
َ َ
َ
َ
ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥یَُٜو ُ ٪ا َِ ٟب ٌِ ُث اٟزَّاب ٔ ٍُ َٓ ُی َ٘ا ُ ٢اُ ِ ٧وزُوا َص َِ ١ت َز ِو َ٪
َص َِ ١ت َز ِو َٔ ٓ ٪یض ٔ َِ ٩ِ ٣َ ٥رأَی ََ ٩ِ ٣رأَی أَ ِػ َح َ

ُ َٓ ١ی ِٔ َتحُ َُ ٟض ِ ٥بٔطٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠یو َج ُس اَّ ٟز ُج ُ
ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَ َح ّسا َرأَی ََ ٩ِ ٣رأَی أَ َح ّسا َرأَی أَ ِػ َح َ

دیعسنبییحینبدیعساومی ،انبرجحی،اوبزریب،اجرب ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا ولوگں رپ ا کی ااسی زامہن آےئ اگ ہک سج ںیم اکی امجتع اہجد رپ یجیھب اجےئ یگ وت ولگ ںیہک ےگ ہک دوھکی ایک
اہمترےادنریبنیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبںیمےسوکیئاحصیبےہوتاکیاحصیباپ ااجےئاگسجیکفہجےساؿولوگںوکحتفاحلص

وہیگرھپاکیدفرسیامجتعاہجدرپیجیھباجےئیگوتولگںیہکےگایکاؿںیموکیئےہہکسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکاحصہب
وک داھکی وہ وت رھپ اس یک فہج ےس اؿ وک حتف احلص وہیگ رھپ اکی رسیتی امجتع اہجد رپ یجیھب اجےئ یگ وت اہک اجےئ اگ ہک دوھکی ایک
اہمترےادنروکیئااسیآدیمےہہکسجےنیبنیلصاہلل ہیلعفملسےکاحصہبوکدےنھکیفاولںوکداھکیےہافراکیااسیزامہنآےئاگہک
سج ںیم اکی وچیھت امجتعاہجد رپ یجیھب اجےئ یگ وت اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک دوھکی ایک اہمترے ادنر وکیئ ااسی آدیم یھب ےہ ہک سج
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب وک دےنھکی فاولں ےک دےنھکی فاولں وک داھکی ےہ وت اؿ ںیم ےس اکی ااسی آدیم یھب وہاگ سج یک فہج
ےساؿوکحتفاحلصوہیگ۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساومی،انبرجحی،اوبزریب،اجرب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1972

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ہ٨از ب ٩رسی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور ابزاہی ،٥ب ٩یزیس ًبیسہ س٠امینی حرضت ًبساہلل

یس َة
یس ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ

َّ
َّ
ُ
َّ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ َّ٥
یَ ٩یُ٠ونٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ْق َُّ ٪أ ٟذ َ
اٟش٤َِ ٠ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠خِْرُ أ ًَّٔ٣ی ا ِِ َ ٟ
ْق َ ٪فٔی َحسٔیثٔطٔ و َٗا َ٢
َّأ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥یحٔی ُئ َٗ ِو َْ ٦ت ِشب ٔ َُ ٙط َضا َزةُ أَ َحسٔص ِٔ ٥یَٔ٤ی َ٨طُ َو َیٔ٤یُ ُ٨ط َط َضا َز َتطُ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َک صَ َّ٨ا ْز ا ِِ َ ٟ
ُٗت َ ِی َب ُة ث ُ َّ ٥یَحٔی ُئ أَٗ َِو ْا٦
ہبیتقنبدیعس،انہدنب رسیاوباالوحصوصنمراربامیہ،نب سیدیدیبعہ امیلسینرضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام اریمیاتمےکرتہبنیولگاسزامےنےکوہںےگوجھجمےسلصتمدعبآںیئےگرھپفہولگوجاؿےکدعب
آںیئ ےگ افر رھپ فہولگ ےک وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رپ اکی ایسی وقؾآےئ یگ ہک نج یک وگایہ ہک نج یک وگایہ مسق ےس ےلہپ افر
مسقوگایہےسےلہپوہیگاہندےناینپرفاتیںیمرقآؿینعیزامےناکذرکںیہنایکہبیتقےناوقاؾاکظفلاہکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انہدنبرسیاوباالوحصوصنمراربامیہ،نبسیدیدیبعہامیلسینرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1973

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٨ولی اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز٨٣ ،ؼور ابزاہیً ،٥بیسہ حرضت ًبساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ

ی٩
ض َخْ ِ ْر َٗا ََِ َ ٢قنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥یحٔی ُئ َٗ ِو َْ ٦ت ِب ُس ُر َط َضا َزةُ أَ َح ٔسص َِٔ ٥یٔ٤ی َُ ٨ط َو َت ِب ُس ُر یَٔ٤یُ ُ٨ط َط َضا َز َت ُط َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔی ُ ٥کَاُ ٧وا یَ َِ ٨ض ِو٨َ َ ٧ا
َیُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ

ا ٩ِ ًَ ٪ا ِِ ٌَ ٟض ٔس َو َّ
اٟظ َضا َزا ٔ
ت
َوِ َ ٧ح ُْ ٤َِ ٠ُٔ ٩

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،یلظنحااحسؼامثعؿرجری،وصنمراربامیہ،دیبعہرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک ر اؽ اہلل ےس وپاھچ ایگ ہک ولوگں ںیم ےس رتہبنی ولگ وکؿ ےس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے زامےن ےک ولگ
افررھپفہولگوجاؿےکدعبآںیئےگافررھپفہولگہکوجاؿےکدعب آںیئےگافررھپاکیایسیوقؾآےئیگنجںیمےسھچکیک
وگایہمسقےسےلہپافرمسقوگایہےسےلہپوہیگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،یلظنحااحسؼامثعؿرجری،وصنمراربامیہ،دیبعہرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1974

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیا،٪
حرضت ٨٣ؼور ابواَّلحوؾ

رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ؾ َو َجزٔیز ٕب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َوَِ ٟی َص
َب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔأَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج ،ہبعش،دمحمنب ینثم،انب اشبردبعارلنمحنبدہمی ،ایفسؿ،رضحت وصنمراوباالوحصافر رجرییک
دنسےکاسھترفاتیلقنرکےتںیہنکیلاؿدفونںرفاوتیںںیمہیںیہنےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوپاھچایگ۔

رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبردبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رضحتوصنمراوباالوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1975

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی  ،ازہز ب ٩سٌس س٤ا ،٪ابً ٩و ،٪ابزاہیً ،٥بیسہً ،بساہلل

و َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َّ
یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اٟش َّ٤ا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض ًََِ ٓ ٥ل أَ ِزرٔی فٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة أَ ِو فٔی
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ض َ َِقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خِْرُ ا٨َّ ٟا ٔ
ِٕ َت ِشب ٔ َُ ٙط َضا َز ُة أَ َحسٔص ِٔ ٥یَٔ٤ی َُ ٨ط َو َیٔ٤یُ ُ٨ط َط َضا َز َت ُط
اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ی َت َد َُّ ٠
ٕ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسصٔ َِ ٥خْ ٠
نسح نب یلع ولحاین  ،ازرہ نب دعس امسؿ ،انب توؿ ،اربامیہ ،دیبعہ ،دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رتہبنی
ولگریمےزامےنےکںیہرھپفہولگوجاؿےکدعبآںیئےگرھپفہولگوجاؿےکدعبوہںےگںیمںیہناجاتنہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرسیتی اوچیھت رمہبترفام اہکرھپاؿولوگں ےکدعبا ےسولگوہںےگ نجںیمےسھچکیکوگایہمسق ےسےلہپ افر
ھچکیکمسقوگایہےسےلہپوہیگ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،ازرہنبدعسامسؿ،انبتوؿ،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1976

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ٥ابی برش اسٌ٤ی ١ب ٩سا ٥ٟہظی ٥ابوبرش ًبساہلل ب ٩ط٘ی ٙحرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رش ًَ ِ٩
 ١بِ َُ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِرشٕ ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
ُ
ی ٩بُ ٌٔ ِث ُت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ث ُ َّ٥
ْق َُّ ٪أ ٟذ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠خِْرُ أ ًَّٔ٣ی ا ِِ َ ٟ

وَّ ٪
وِ َٗ ٪ب َ ١أَ ِ ٪ي ُِش َت ِظ َض ُسوا
َّأ ٟذ َ
اٟش َ٤اَ َ ٧ة َي ِظ َض ُس َ
ٕ َٗ ِو ْ ٦یُحٔ ُّب َ
ََک ا َّٟثاَ ٔ ٟث أَ ََِّ ٦ل َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ی ِدُ ُ٠
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض َِ ٥واہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَذ َ َ

وقعیبنباربامیہ،میشہایبرشباامسلیعنباسملمیشہاوبرشبدبعاہللنبقیقشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ےک رتہبنی ولگ اس زامےن ےک ولگ ںیہ ہک نج ںیم ںیم اجیھب ایگ وہں رھپ فہ
ولگوجاؿےکدعبآںیئےگافراہللز ادہاجاتنےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرسیتےولوگںاکذرکںیہنآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ارھپا ےسولگابح رہاجںیئےگہکوجوماٹوہےنوکدنسپرکںیےگافرریغبوگایہامےگنوگایہدںیےگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہایبرشبالیعمسنباسملمیشہاوبرشبدبعاہللنبقیقشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1977

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ ُ٨سر طٌبہ ،ححاد ب ٩طاْع ،ابووٟیس ابوًوا٧ہ ،ابی برش طٌبہ،
ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوبرش رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة
اٟظ ٔ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ ًََل أَ ِزرٔی َ٣زَّ َتْ ِ ٔن أَ ِو ثَ ًَلثَ ّة
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،اوبرکب نب انعف دنغر ہبعش ،اجحج نب اشرع ،اوبفدیل اوبتواہن ،ایب رشب ہبعش ،اوبرہریہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رضحت اوبرشب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ایسدنس ےک اسھت ذموکرہ دحثییکرطح رفاتیلقنیکیئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک رضحت
ہبعشریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیںیمےہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اںیمںیہناجاتنہکآپیلصاہللہیلعفملس
ےندفرسےربمنرپرفام ا ارسیتےربمنرپرفام ا۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،اوبرکبنبانعفدنغرہبعش،اجحجنباشرع،اوبفدیلاوبتواہن،ایبرشبہبعش،اوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیل
ہنعرضحتاوبرشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1978

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ُ٨سر طٌبہ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼْن

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٨ِ ُُ ٩سرٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪بِ َ ٩حُ َؼْ ِ ٕن یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َج َِ ٤ز َة َح َّسثَىٔی َزص َِس ُ ٦بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
َج ٌِ َ ٕ
رض ٕب َسُ ٌِ ٔ٤ت ً َِٔ ٤ز َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض َِٗ ٥ا ََ ٤ِٔ ً ٢زا ًََُ ٓ ٪ل أَ ِزرٔی أَ َٗا َ٢
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪خْ ِ َر َُِ َ ٥ِ ٛقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
وَ ٪و َیدُوَُ ٧و٪
وَ ٪و ََّل ي ُِش َت ِظ َض ُس َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس َ َِقٔ٧طٔ ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن أَ ِو ث َ ًَلثَ ّة ث ُ َّ ٥یَُٜو َُ ٪ب ٌِ َسص ُِِ َٗ ٥و َْ ٦ي ِظ َض ُس َ

وَ ٪ویَوِ َضزُ ٓ ٔیض ٔ ِِّ ٥
اٟش َ٩ُ ٤
وَ ٪و ََّل یُو ُٓ َ
وَ ٪ویَ ِٔ ٨ذ ُر َ
َو ََّل یُ ِؤ َت ََ ُ٨٤

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر دنغر ہبعش ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم ےس
رتہبنیولگریمےزامےنےکولگںیہرھپفہولگوجاؿےکدعب وہںےگرھپفہولگوجاؿےکدعبوہںےگرھپفہولگوجاؿ
ےک دعب وہں ےگ رضحت رمعاؿ رفامےت ںیہہک ںیم ںیہن اجاتن ہک ر اؽ اہلل ےن اےنپ زامہن ےکولوگں ےک دعب دف ربمن ذرک رفامےئ  ا
نیتربمنرھپہک اؿےک دعباکیایسیوقؾےکولگآںیئ ےگوجریغبوگایہامےگن ےکوگایہ دںی ےگافرایختنرکںی ےگافر اںیہن
اامتندارںیہناھجمساجےئاگافرںیتنمامںینےگنکیلاؿوکوپراںیہنرکںیےگافراؿولوگںںیموماٹاپاظرہوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبردنغرہبعش،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1979

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ًبساٟزح ٩٤ب ٩برش ًبسی بہز ٣ح٤س ب ٩رآٍ طبابہ ،حرضت طٌبہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا بَ ِضزْ ح و َح َّسثَىٔی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ

ََک َب ٌِ َس َ َِقٔ٧طٔ َ َِقٔ ِ َْ٧ن أَ ِو
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا َط َبابَ ُة ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َِٗ ٥ا َََّ ٢ل أَ ِزرٔی أَذ َ َ
ا ٪بِ َ٩
ثَ ًَلثَ ّة َوفٔی َحسٔیثٔ َط َبابَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزص َِس َ ٦بِ َِّ َ ٣ُ ٩
رف ٕ
ض َٓ َح َّسثَىٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٤ِٔ ً ٍَ ٔ٤ز َ
رض ٕب َو َجائَىٔی فٔی َحا َج ٕة ًَل َی َ َ
رف
و٤َ َٛ ٪ا َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وَ ٪وفٔی َحسٔیثٔ بَ ِضز ٕیُو ُٓ َ
وَ ٪و ََّل َي ُٔ َ
حُ َؼْ ِ ٕن َوفٔی َحسٔیثٔ َی ِحٌَی َو َط َبابَ َة َی ُِ ٨ذ ُر َ

دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس دبعارلنمح نب رشب دبعی زہب دمحم نب راعف ابشہب ،رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت

رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اؿ اسری رفا ات ںیم ہی ےہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ زامےن ےک دعب دف
زامونں  ا نیت زامونں اک ذرک رفام ا افر ابشہب یک رفاتی ںیم ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن زدہؾ نب رضمب ےس انس افر فہ ریمے اپس
وھگڑے رپ اینپ یسک رضفرت ےک ےئلآےئ ےھت اوہنں ےن ھجم ےسایبؿ ایک ہک اوہنں ےن رضحترمعاؿ نبنیصح ےس انس افر ییحی
فؿ َف َ ال َ َُّ َؿ)ےکاافلظںیہافربیکرفاتیںیم ُن ُْ َؿےہاسیجہکانبرفعجےناہک۔
(ت ُر َ
افرابشہبیکرفاتیںیم َ ْ ُ
رافی  :دمحمنباح م،ییحینبدیعسدبعارلنمحنبرشبدبعیزہبدمحمنبراعفابشہب،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1980

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بً ٩بسا٠٤ٟک ا٣وی ابوًوا٧ہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٌ٣اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ،
زرارہ ب ٩اوفی حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼْن

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک اِلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ ُ٩
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٤ِ ٔ ً ٩ز َ
َّ
َّ
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض َِ ٥زا َز فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی
ی ٩بُ ٌٔ ِث ُت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ْق َُّ ٪أ ٟذ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َخِْرُ َص ٔذظ ٔ اِلِ ُ َّ٣ةٔ ا ِِ َ ٟ
ًَواَ َ ٧ة َٗا ََ ٢واہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَذ َََک َّ
وَ ٪وَّلَ
اَ ٪و َزا َز فٔی َحسٔیثٔ صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة َو َی ِحَ ُٔ ٔ ٠
اٟثاَ ٔ ٟث أَ ََِّ ٦ل بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َزص َِسَ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٕ ٦ز َ
َ
َ
و٪
ي ُِش َت ِح ََ ُٔ ٠
ہبیتقنبدیعس،دمحمنبدبعاکلملاومیاوبتواہن،دمحمنبینثم،انباشبراعمذنباشہؾاوباتقدہ،زرارہنبافیفرضحترمعاؿنبنیصح
یبنیلصاہللہیلعفملسےس یہیدحثیلقنرکےتںیہاساتمےکرتہبنیولگاسزامےنےکںیہسجزامےنںیمےھجماجیھبایگےہ
رھپفہولگوجاؿےکدعبوہںےگاوبتواہنیکرفاتیںیمہیاافلظزادئںیہہکاہللز ادہرتہباجاتنےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےن
رسیتےزامےناکیھبذرکرفام اںیہنافر رضحتاشہؾک اتقدہیکرفاتیںیمہیاافلظزادئںیہہکفہولگںیمسقاھکںیئےگاحالہکن
اؿےسمسقںیہنامیگناجےئیگ۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس ،دمحم نب دبعاکلمل اومی اوبتواہن،دمحم نب ینثم ،انب اشبراعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ ،زرارہ نب افیف رضحترمعاؿ
نبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ

ب
احصہبرکاؾرھپاتنیعبافرعبتات یع ےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1981

راوی  :ابو برک ب ٩ابی طبیہ طحاَ ب٣ ٩د٠س ابوبرک حشْن بً ٩لی جٌفی زئسہ سسی ًبساہلل سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُط َحا َُ بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا حُ َشْ ِْن َوصُ َو ابِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْق ُ٪
اٟش ِّس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٟبه ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسأ َ ََ ٢ر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ ُِّ ٩
ض َخْ ِ ْر َٗا َ ٢ا ِِ َ ٟ
اٟثانٔی ث ُ ََّّ ٥
َّأ ٟذی أََ٧ا ٓ ٔیطٔ ث ُ ََّّ ٥
اٟثاُ ٔ ٟث
اوبرکبنبایبہیبشاجشعنبدلخماوبرکب نیسحنبیلعیفعجزدئہدسیدبعاہللدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکاکیآدیم
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک ولوگں ںیم ےس بس ےس رتہبنی ولگ وکؿ ےس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس
زامےنےکولگہکسجںیمںیموہںرھپدفرسےزامےنےکولگرھپرسیتےزامےنےکولگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشاجشعنبدلخماوبرکبنیسحنبیلعیفعجزدئہدسیدبعاہللدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ا...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1982

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ابوبرک ب ٩س٠امی٪
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
رک بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوأَبُو بَ ِ ٔ

ض ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َػ ًَل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ئ فٔی ٔ ٔ
آَخ َح َیاتٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَ٘ َٓ ٦ا َ ٢أَ َرأَیِ َتَِ ٟ ٥ِ ُٜی ََ ٠تَ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ َٓإ ٔ ًََّ ٪ل َی َرأِ ٔ

ک
َٔ ٨ِ ٣ضا ََّل یَ ِب َقی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ص َُو ًَل َی هَ ِضز ٔاِلِ َ ِر ٔ
اض فٔی ََ٘ ٣ا َٔ ٟة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ت ٔ َِ ٠
ق أَ َح ْس َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََو َص َ ١اُ ٨َّ ٟ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ص ٔذظ ٔاِلِ َ َحازٔیثٔ ًَ ِ٣ٔ ٩ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة َوإٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَ ِب َقی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ص َُو ا َِ ٟی ِو ًََ ٦ل َی
ٓ ٔ َامی َی َت َح َّسث ُ َ

ْق ُ٪
ک أَ ِ ٪یَ ِٔ َ ٨
هَ ِضز ٔاِلِ َ ِر ٔ
رخ َ ٦ذََ ٔ ٟ
ق أَ َح ْس یُزٔی ُس ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ا ِِ َ ٟ

دمحمنبراعفدبعنبدیمح،دمحمنبراعفدبعدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملنبدبعاہللاوبرکبنبامیلسؿرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناینپایحتابمرکےکآرخںیماکیراتںیمہاشعءیکامنززپاھیئوتبجآپ
یلصاہللہیلعفملسےنمالؾریھپاوتڑھکےوہےئافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایک مےناینپاسراتوکداھکیےہویکہکناب
ےس  ا اسؽ ےک دعب زنیم فاولں ںیم ےس وکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ اگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں وک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکہیرفامؿابمرکےنھجمسںیمزغلشوہیئگےہاحالہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفامؿابمرکاک
بلطم ہی اھت ہک اس رفےئ زنیم رپ آج ےک دؿ کت وج ااسنؿ وموجد ےہ اؿ ںیم ےس وکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ اگ افر ہی زامہن متخ وہ
اجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمح،دمحمنبراعفدبعدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملنبدبعاہللاوبرکبنبامیلسؿرضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1983

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب و ٟیثً ،بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ب٣ ٩شارف ،حرضت زہزی رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َو َر َوا ُظ ا َِّ ٠ٟی ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ٩
َُ ٣ش ٔارفٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َِ ٔ٤ٛث َٔ ١حسٔیثٔطٔ
دبع اہلل نب دبعارلنمحداریم ،اوبامیؿ بیعش ف ثیل ،دبعارلنمح نب اخدل نب اسمرف ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمعم یک
دنسےکاسھتذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشفثیل،دبعارلنمحنباخدلنباسمرف،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1984

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ححاد ب ٩طاْع ،ححاد اب٣ ٩ح٤س اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ٤ا

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخبَرَنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط
َح َّسثَىٔی َص ُ
اٟظ ٔ ٔ
وت بٔظَ ِضز ٕ َت ِشأَُٟونٔی ًَ َِّ ٩
اٟشا ًَ ٔة َوإٔ٤َ َّ ٧ا
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ َٗ ٢ب َ ١أَ َِ ٪ی َُ ٤
وس ٕة َتأتِ ٔی ًََِ ٠ی َضا ٔ٣ائ َ ُة َس َٕ ٨ة
ًَٔ ٤ُِ ٠ضا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َوأ ُ ِٗ ٔش ُ ٥بٔاہللٔ َ٣ا ًَل َی اِلِ َ ِر ٔ
ق َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ََ ُٔ ٨ِ ٣

اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب اشرع ،اجحج انب دمحم انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ فافت ےس اکی امہ ےلہپ رفام رےہ ےھت ہک  م ولگ ھجم ےس  ماتم ےک
ابرےںیموپےتھچوہنکیل ماتم اکملعوترصػاہللزعفلجےکاپسےہافراہںںیممسقاھکرکاتہکوہںہکاسزامےنںیمزنیم رپ
وکیئاجدنارااسیںیہنےہہکاسرپ ااسؽاکرعہضزگراجےئافررھپفہزدنہرےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاجحجنباشرع،اجحجانبدمحمانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1985

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،حرضت اب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک َٗ ِب َِ ٣َ ١وتٔطٔ بٔظَ ِضز ٕ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخبَرََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
دمحمنباح م،دمحمنبرکب ،رضحتانبرججیریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےت ںیہنکیل اسرفاتیںیمآپ
یلصاہللہیلعفملسیکفافتےساکیامہےلہپاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،دمحمنبرکب،رضحتانبرججیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1986

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب٣ ،ح٤س بً ٩بس اًلی ٌ٣ت٤ز اب ٩حبیب ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪ابونرضہ حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ٢
ک َٗ ِب َِ ٣َ ١وتٔطٔ بٔظَ ِضز ٕأَ ِو
رض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َن ِ َ

وس ٕة ا َِ ٟی ِو ََ ٦تأتِ ٔی ًََِ ٠ی َضا ٔ٣ائ َ ُة َس َٕ ٨ة َوه ٔ َی َح َّی ْة یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ػاح ٔٔب ِّ
اٟش َ٘ایَ ٔة ًَ ِ٩
ِ َ ٧حو ٔذََ ٔ ٟ
ک َ٣ا َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ََ ُٔ ٨ِ ٣
َرس َصا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ن ِ٘ ُؽ ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َوٓ َّ َ
ییحی نب بیبح ،دمحم نب دبع ایلع رمتعم انببیبح رمتعم نب امیلسؿ اوبرضنہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنعیبنیلصاہللہیلعف ملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناینپفافتےسرقتابیاکیامہلبقرفام ااسفتقوکیئ
ااسنؿیھبااسیںیہنےہہک اکی ااسؽزگراجےنےک دعبیھبفہزدنہرےہاصبح اقسہیرضحتدبعارلنمحےن افررضحتاجرب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعت ٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی ابمرہک لقن یک ےہ افر رضحت
دبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنعےناسیکریسفتہیرفامیئےہہکرمعںیتہبمکوہاجںیئیگ۔
رافی  :ییحی نب بیبح ،دمحم نب دبع ایلع رمتعم انب بیبح رمتعم نب امیلسؿ اوبرضنہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1987

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪حرضت س٠امی ٪تیِم

َّ
ار َ َ
ِم ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ َٔ ٩جٔ٤ی ٌّا ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
و ٪أ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،رضحتامیلسؿیمیتےسدفونںدنسفںےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،رضحتامیلسؿیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1988

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابوخاٟس زاؤز ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،س٠امی ٪ب ٩حیا ٪زاؤز ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زا ُو َز َو َّ
َّا٩ِ ًَ ٪
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩حی َ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َر َج ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠تبُو َک َسأَُٟو ُظ ًَ َِّ ٩
اٟشا ًَ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َزا ُو َز ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

وس ْة ا َِ ٟی ِو َ٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َتأتِ ٔی ٔ٣ائ َ ُة َس َٕ ٨ة َو ًَل َی اِلِ َ ِر ٔ
ق َنٔ ِْص ََ ُٔ ٨ِ ٣

انبریمن،اوباخدلداؤداوبرکبنبایبہبیش،امیلسؿنبایحؿداؤدایبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبج
یبنیلصاہللہیلعفملسوبتکےسفاسپرشتفیالےئوتولوگںےنآپیلص اہللہیلعفملسےس ماتمےکابرےںیموپاھچوتر اؽ
اہللےنرفام ارفےئزنیمرپآجس ےنیھبااسنؿوموجدںیہاؿںیمےسیسکرپیھب ااسؽںیہنزگرںیےگ۔
رافی  :انبریمن،اوباخدلداؤداوبرکبنبایبہبیش،امیلسؿنبایحؿداؤدایبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿابمرکےکایبؿںیمہکوجاحصہبابوموجدںیہ ااسؽےکدعباؿںیمےساکیئیھبابح ںیہنرےہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1989

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ابووٟیس ابوًوا٧ہ ،حؼْن سا ، ٥ٟحرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩ح َؼْ ِ ٕن ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی
ک ً ٔ َِ ٨س ُظ إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ک ُ َُّ ١نٔ ِٕص
اَکَ٧ا َذَ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ََ ُٔ ٨ِ ٣
وس ٕة َت ِب٣ٔ ُّ ُ٠ائ َ َة َس َٕ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ساَ ٥ْ ٔ ٟت َذ َ ِ

َِ ٣دُ٠و َٗ ٕة یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ

ااحسؼ نب وصنمر اوبفدیل اوبتواہن ،نیصح اسمل  ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ یھب ااسنؿ ااسی ںیہن ےہ ہک فہ  ا اسؽ کت وک چنہپ اجےئ رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ےن

اسزیچ اکذرکرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےکاسےنمایکوتاوہنںےنرفام ااسےسرمادرہفہااسنؿےہہکوجاسدؿدیپاوہا۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمراوبفدیلاوبتواہن،نیصحاسمل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احصہبرکاؾیکاشؿںیماتسگیخرکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
احصہبرکاؾیکاشؿںیماتسگیخرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1990

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،یحٌی ابوٌ٣اویہ اً٤ع ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
یِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
ئ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُش ُّبوا أَ ِػ َحابٔی ََّل َت ُش ُّبوا

أَ ِػ َحابٔی ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو أَ َّ ٪أَ َح َس ُ ٥ِ ٛأَ ِنٔ ََِ ٣ٔ ٙث َ ١أ ُ ُح ٕس ذَ َص ّبا َ٣ا أَ ِز َر َک َُّ ٣س أَ َح ٔسص َِٔ ٥و ََّل َن ٔؼی َٔ ُط

ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبالعء،ییحیاوباعمفہیاشمعاوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللےنرفام اہکریمےاحصہب وکرباہن وہک ریمے احصہبوکربا ہنوہکافرمسق ےہ اسذات یکسج ےک ہضبقفدقرتںیمریمی
اجؿےہارگ مںیمےسوکیئآدیمادحاہپڑےکربارب اانریخاترکےاگوتفہاحصہبےکاکیدمریخاتوکیھبںیہنچنہپےکساگافرہن
یہاحصہبےکآدوہدماکدصہقرکےنوکچنہپاتکسےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبالعء،ییحیاوباعمفہیاشمعاوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
احصہبرکاؾیکاشؿںیماتسگیخرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1991

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بَْ ِ َن َخأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َوبَْ ِ َن
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢ک َ َ

ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َط ِی ْئ ٓ ََش َّب ُط َخاْ ٔ ٟس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُش ُّبوا أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔی َٓإ ٔ َّ٪
أَ َح َس َُِ ٟ ٥ِ ٛو أَ ِنٔ ََِ ٣ٔ ٙث َ ١أ ُ ُح ٕس َذ َص ّبا َ٣ا أَ ِز َر َک َُّ ٣س أَ َح ٔسص َِٔ ٥و ََّل َن ٔؼی َٔ ُط
امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،اشمع ،اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اخدل نب فدیل افر رضحت
دبعارلنمح نب توػ ےک درایمؿ ھچک ڑگھجا وہ ایگ رضحت اخدل ےن رضحت دبعارلنمح وک ربا الھب اہک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام اریمےیسکاحصیبوکرباہنوہکویکہکن مںیمےسوکیئآدیمارگادحاہپڑےکرباربیھب اانرخچرکےوتفہریمےاحصیبوکدف
دم اآدوہدماکاقمہلبیھبںیہنرکاتکس۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
احصہبرکاؾیکاشؿںیماتسگیخرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1992

راوی  :ابوسٌیس اطخ ابوَکیب وٛیٍ ،اً٤عً ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،حرضت
اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ جزیز اور ابوٌ٣اویہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َوأَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َجزٔیز ٕ َوأَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة
َک ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َو َوٕ ٔ ٛ
ٖ َو َخأٟسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ
یٍ ذ ٔ ِ ُ

اوبدیعساجشاوبرکبیفعیک،اشمع،دیبعاہللنباعمذایبانبینثمانباشبرانبایبدعی،ہبعش،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعرجری
اف ر اوباعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دفونں دحوثیں یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر ہبعش افر فعیک یک
رفاتیںیمرضحتدبعارلنمحنبتوػافررضحتاخدلنبفدیلاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبدیعساجشاوبرکبیفعیک،اشمع،دیبعاہللنباعمذایبانبینثمانباشبرانبایبدعی،ہبعش،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیل
ہنعرجریافراوباعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتافسیرقینےکاضفلئےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتافسیرقینےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1993

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ہاط ٥بٗ ٩اس ٥س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ سٌیس جزیز ،ابی نرضہ  ،حرضت اسْر ب ٩جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَىٔی َسٌ ْ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
رخ بٔأ ُ َویِ ٕص َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َص َِ ١صاصُ َ٨ا أَ َح ْس ٔ٩ِ ٣
أ ُ َسْ ِر ٔبِ َٔ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أَ ِص َ ١ا ِلُٜو َٓ ٔة َو َٓ ُسوا إلٔ َی ًُ ََ ٤ز َوٓ ٔیض ٔ َِ ٥ر ُج ْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ک َ َ
اَ ٪ي ِش َ ُ

َ٘ َٓ ١ا َ٤َ ًُ ٢زُ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُج ًّل َیأِت ٔی ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا َِ ٟی َُ ٩ٔ ٤ي َ٘ا ُ٢
ْقٔ٧یِّْ َن َٓ َحا َئ ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟز ُج ُ
ا َِ َ ٟ
اٟسی َ٨ارٔ أَ ِو ِّ
اق ٓ ََس ًَا اہللَ َٓأَذِ َص َب ُط ًَ ُِ ٨ط إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ ِّ
اٟس ِر َص َٔ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ی ُط
ا ٪بٔطٔ بَ َی ْ
َُ ٟط أ ُ َویِ ْص ََّل َی َس َُ بٔا َِ ٟی ََ ِ َُْ ٩ٔ ٤ر أ ُ ُٓ َٟ ٕ ٦ط َٗ ِس ک َ َ

رف َل٥ِ ُٜ
َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ِش َت ِِ ٔ ِ

زریہنبرحب،اہمشنباقمسامیلسؿنبریغمہدیعسرجری،ایبرضنہ،رضحتاریسنباجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکوکہف
ےک ولگ اکی فدف ےل رک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم آےئ اس فدف ںیم اکی ااسی آدیم یھب اھت ہک وج رضحت
افسیرقینےکاسھترخسمتایکرکاتاھتوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ااہیںوکیئرقینےہوتفیہآدیم(رضحتافسیرقین
رہمح اہللہیلع)آ ےئ وت رضحترمع ریض اہللہنع رفامےنےگلہک ر اؽ اہلل یلصاہللہیلع ےن رفام ا اھتہک اہمترےاپس نمی ےس اکی
آدیمآےئاگےسجافسیاہکاجاتےہ۔فہنمیوکاینپفادلہےک ااںیہنوھچڑےاگاےسربصیکامیبریوہیگ۔فہاہللےسداعرکے
اگوتاہللاسےساسامیبریوک دفررفامدےاگ ااےئاکیدانیر ااکیدرمہےک(ینعیدانیر ادرمہےکردقرربصیکامیبریےکاشنؿ
ابح رہاجےئاگ)وت مںیمےسوجوکیئیھباسےسالماقترکےوتفہاےنپےئلاؿےسترفغتیکداعرکاےئ۔
رافی  :زریہنبرحب،اہمشنباقمسامیلسؿنبریغمہدیعسرجری،ایبرضنہ،رضحتاریسنباجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتافسیرقینےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1994

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ٥٠ح٤از ب ٩س٤٠ہ حرضت سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جزیزی

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوصُ َو ابِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

اب َٗا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪خْ ِ َر اَّ ٟتابٌْٔٔ َن
ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
رف َل٥ِ ُٜ
ا ٪بٔطٔ بَ َی ْ
َر ُج ُْ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أ ُ َویِ ْص َو َُ ٟط َواَ ٔ ٟس ْة َوک َ َ
اق ٓ َُ٤زُو ُظ ََِٓ ٠ی ِش َت ِِ ٔ ِ
زریہنبرحب،دمحمنب ینثم ،افعؿنبملسمامحد نبہملس رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبرجرییےس اسدنس ےکاسھت رضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپ
یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اتنیعب ںیم ےس بس ےس رتہبنی فہ آدیم وہاگ ےسج افسی اہک اجےئ اگ اس یک اکی فادلہ وہیگ افر
اسےکمسجرپدیفسیاکاکیاشنؿوہاگوتںیہمتاچےئہہکاسےساےنپےئلداعےئترفغترکفاان۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،افعؿنبملسمامحدنبہملسرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبرجریی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رضحتافسیرقینےکاضفلئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1995

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اسحا ٚاب٣ ٩ثىی ٌ٣اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،زراوہ ب ٩اوفی ،حرضت
اسْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظارٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ ِ ٩أ ُ َسْ ِر ٔبِ َٔ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ
اب إٔذَا أَتَی ًََِ ٠یطٔ أَ َِ ٣سا ُز أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤سأ َ َُ ٟض ِ ٥أَٓ ٔی ٥ِ ُٜأ ُ َویِ ُص بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َحًَّی أَتَی ًَل َی أ ُ َویِ ٕص َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت أ ُ َویِ ُص بِ ُ٩
بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ُ
ک بَ َز ْؾ َٓب َ َرأِ َت ٔ٨ِ ٣طُ إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ ز ٔ ِر َص َٕٗ ٥ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ا ٪ب ٔ َ
َق َٕٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ک َ َ
ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٢زاز ٕث ََّ َ ٩ِ ٣ٔ ٥
َک َواَ ٔ ٟس ْة َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَأتِ ٔی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأ ُ َویِ ُص بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َ ٍَ ٣أَ َِ ٣ساز ٔأَصِ ٔ١
َ ٟ

ُ
ا ٪بٔطٔ بَ َز ْؾ َٓب َ َرأَ ُٔ ٨ِ ٣ط إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ ز ٔ ِر َص ُٕ َٟ ٥ط َواَ ٔ ٟس ْة ص َُو ب ٔ َضا بَ ٌّز َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ َِلَبَ َّز ُظ َٓإ ٔ ِ٪
َق ٕ ٪ک َ َ
ا َِ ٟی ََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤زاز ٕ ث ََّ َ ٩ِ ٣ٔ ٥
ک إلٔ َی
رف َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ أَیِ َ ٩تُزٔی ُس َٗا َ ٢ا ِلُٜو َٓ َة َٗا َ ٢أَ ََّل أَ ِٛت ُُب ََ ٟ
رف َ ٟ
َک َٓآ ٌَِ ِِ ٓ ١
ِ
َاس َت ِِ ٔ ِ
رف لٔی َٓا ِس َت ِِ َ َ
اس َت َل ٌِ َت أَ َِ ٪ي ِش َت ِِ ٔ َ

رشآ ٔض ٔ ََِ ٓ ٥وآ َََ ٤َ ًُ ٙز
ًَا َٔ ٔ ٠٣ضا َٗا َ ٢أَ ُٛو ُ ٪فٔی َُب ِ َرا ٔ
ض أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ک َ َ
ئ ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ٌَِ ٟا ٔ ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ َٔ ١ح َّخ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِ َ
ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًَ ِ ٩أ ُ َویِ ٕص َٗا ََ ٢ت َز ُِ ٛتطُ َر َّث ا ِٟب َ ِیتٔ َٗٔ٠ی َ ١ا َِ ٤َ ٟتا َٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢یأتِ ٔی ًَ َِ ٠ی٥ِ ُٜ

ُ
ُ
َ
َ
ا ٪بٔطٔ بَ َز ْؾ َٓب َ َرأَ ٔ٨ِ ٣طُ إ ٔ ََّّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ ز ٔ ِر َص َٕٟ ٥طُ َواَ ٔ ٟس ْة ص َُو ب ٔ َضا
َق ٕ ٪ک َ َ
أ َویِ ُص بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َ ٍَ ٣أ َِ ٣ساز ٔأصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤زاز ٕث ََّ َ ٩ِ ٣ٔ ٥
َ
رف لٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت أَ ِح َس ُث ًَ ِض ّسا
رف َ ٟ
َک َٓآ ٌَِ َِٓ ١أتَی أ ُ َوي ِّشا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ِ
بَ ٌّز َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ َِلَبَزَّ ُظ َٓإ ٔ ِ ٪ا ِس َت َل ٌِ َت أَ َِ ٪ي ِش َت ِِ ٔ َ
یت ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
رف لٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت أَ ِح َس ُث ًَ ِض ّسا بٔ َش َ ٕ
بٔ َش َ ٕ
رف لٔی َٗا ََ ٔ َٟ٘ ٢
رف َػإ ٔ ٟح ٓ ِ
َاس َت ِِ ٔ ِ
رف لٔی َٗا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ِ
رف َػإ ٔ ٟح َٓا ِس َت ِِ ٔ ِ
اَٗ ٪ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَیِ َ٩
اض َٓاَ ِ ٧لًَ ََٙ ٠ل َی َو ِجضٔطٔ َٗا َ ٢أ ُ َسْ ِ ْر َو ََ ٛش ِوتُطُ بُزِ َز ّة َٓک َ َ
ا ٪ک ُ َّ٤َ ٠ا َرآ ُظ إ ٔ ِن َش ْ
رف َُ ٟط َٓ َٔ ٔل ََٟ ٩طُ اُ ٨َّ ٟ
ٓ ِ
َاس َت ِِ َ َ
ِٔل ُ َویِ ٕص َص ٔذظ ٔا ِٟبُرِ َزةُ

ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحم نباشبر،ااحسؼانب ینثماعمذ نباشہؾاوباتقدہ،زرافہ نبافیف،رضحتاریسریضاہلل اعتٰیلہنع نباجرب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےک اپس بج یھب نمی ےس وکیئ امجتع آیت وت
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےس وپےتھچ ہک ایک  م ںیم وکیئ افسی نب اعرم ےہ اہیں کت ہک اکی امجتع ںیم رضحت افسی
آےئگوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنوپاھچایکآپیلصاہللہیلعفملسافسینباعرمںیہاوہنںےناہک یاہںرضحترمعریض
اہللاعتٰیلہنعےنرفام اایکآپہلیبقرمادےسافررقآؿےسوہاوہنںےناہک یاہںرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اایکآپ
وکربصیکامیبرییھتوجہکاکیدرمہہگجےکالعفہاسریکیھٹوہیئگاوہنںےنرفام ا یاہںرضحترمعےنرفام اایکآپیکفادلہ
ںیہاوہنںےناہک یاہںرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اںیمےنر اؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفام رےہےھتہک
اہمترےاپسرضحتافسینباعرمنمییکاکیامجتعےکاسھتآںیئےگوجہکہلیبقرمادافرالعہقرقآؿےسوہںےگاؿوک
ربصیک امیبریوہ یگرھپاکیدرمہہگجےکالعفہحیحصوہاجںیئےگاؿیکفادلہوہیگافرفہاینپفادلہےک رفامربنداروہںےگارگفہ
اہلل اعتیل رپ مسق اھکںیل وت اہلل اعتیل اؿ یک مسق وپری رفام دے اگ ارگ  م ےس وہ ےکس وت اؿ ےس اےنپ ےئل داعےئ ترفغت رکفاان وت آپ
ریمے ےیل ترفغت یک داع رفام دںی رضحت افسی رقین ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےئل داعےئ ترفغت رک دی رضحت
رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اب آپ اہکں اجان اچےتہ ںیہ ہک رضحت افسی رفامےن ےگل ہک ےھجم نیکسم ولوگں ںیم رانہ ز ادہ
دنسپدیہےہرھپبجآدنئہاسؽآ اوتوکہفےکرسدارفں ںیمےساکیآدیمجحےکےئلآ اوترضحترمعےناؿےسرضحتافسی
ےکابرےںیموپاھچوتفہآدیمےنہکاگلہکںیمرضحتافسیوکایسیاحتلںیموھچڑرکآ اوہںہکاؿاکرھگوٹاٹوھپاٹافراؿےکاپس
اہنتی مک اسامؿ اھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ہک
اہمترے اپس نمی یک اکی امجتع ےک اسھت رضحت افسی نب اعرم آںیئ ےگ وج ہک ہلیبق رماد افر العہق رقین ےس وہں ےگ اؿ وک

ربص یک امیبری وہیگ سج ےس  ااےئ اکی درمہ یک ہگج ےک کیھٹ وہ اجںیئ ےگ اؿ یک فادلہ وہیگ فہ اینپ فادلہ ےک رفامربندار وہں
ےگ ارگ فہ اہلل اعتیل رپ مسق اھک ںیل وت اہلل اعتیل اؿ یک مسق وپری رفامدے ارگ آپ ےس وہ ےکس وت اؿ ےس اےنپ ےئل داعےئ ترفغت رک
دںیرضحتافسیےنرفام ا ماکیکینرفسےسفاسپآےئوہ مریمےےئلترفغتیکداعرفامںیئرضحتافسیریضاہللاعتٰیل
ہنعےناسآدیمےکےئلداعےئترفغترفامدیرھپولگرضحتافسیرقیناکاقمؾےھجمسرافیاریسےتہکںیہہکںیمےنرضحت
افسی وک اکی اچدر افڑاھ دی یھت وت بج یھب وکیئ آدیم رضحت افسی وک داتھکی وت اتہک ہک رضحت افسی ےک اپس ہی اچدر اہکں ےس
آیئگ؟
رافی  :ااحسؼنبارب امیہیلظنح،دمحمنباشبر،ااحسؼانبینثماعمذنباشہؾاوباتقدہ،زرافہنبافیف،رضحتاریسریضاہللاعتٰیلہنع
نباجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصمفاولںوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفتیصےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
رصمفاولںوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1996

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب ،رح٠٣ہ ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب ،رح٠٣ہ اب٤ً ٩زا ٪تحیيی ًبساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اسہ ٣ہزی
حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی
رح َُ ٠َ ٣ة ح و َح َّسثَىٔی َص ُ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ ِ
اس َة ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ذ ٓ َٕر َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رح َُ ٠َ ٣ة َوص َُو ابِ َُ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ا ٪اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤
َِ
َک ٓ َٔیضا ا َِ ْٟٔ٘ر ُان َٓا ِس َت ِو ُػوا بٔأَصَِ ٔ ٠ضا َخْ ِ ّرا َٓإ ٔ َُّ َٟ ٪ض ِ ٥ذ ٔ َّّ ٣ة َو َرح ّٔ٤ا َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ ٥ِ َُّٜ٧س َت ِٔ َت ُح َ
و ٪أَ ِر ّؿا یُ ِذ َ ُ
رش ِحبٔی َ ١ابِ َٔ ٩ح َش ََ ٨ة َیت َ ََ ٨از ًَا ٔ ٪فٔی
َاَخ ِد َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا ََّ ٤ََ ٓ ٢ز ب ٔ َزب ٔ َ
یٌ َة َو ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ابِى َِی ُ َ
َر ُج َٔ ِ ْ٠ن َي ِ٘تَت ًَٔل ٔ ٪فٔی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ َٟب ٔ َٕ ٨ة ٓ ِ ُ

َرخ َد َٔ ٨ِ ٣ضا
َِ ٣و ٔؿ ٍٔ َٟب ٔ َٕ ٨ة ٓ َ َ

ت
اوباطرہ انب فبہ ،رحہلم اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،رحہلم انب رمعاؿ حبئی دبعارلنمح نبامشہس رہمی رضحت اوبذر ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رقنعبی  م اکی ااسی العہق حتف رکف ےگ ہک سج ںیم ریقاط اک رفاج وہاگ وت  م اس العےق

فاولں ےس ااھچ ولسک رکان ویکہکن اؿ ولوگں اک  م رپ قح یھب ےہ افر رہتش یھب افر بج  م فاہں دف آدویمں ےک درایمؿ اکی اٹنی
ہگجےکےئلڑلےتوہےئدوھکیوترھپفاہںےس لکاجان رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکہکرہعیبافردبعارلنمحلب
رسلیجاکیاٹنییکہگجیکاخرطڑلرےہںیہوترھپفہاسہگجےس لکآےئ۔

ت
رافی  :اوباطرہ انب فبہ ،رحہلم اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،رحہلم انب رمعاؿ حبئی دبعارلنمح نب امشہس رہمی رضحت اوبذر
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
رصمفاولںوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1997

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بیساہلل ب ٩سٌیس وہب ب ٩جزیز ،رح٠٣ہ َ٣صی ًبساٟزح ٩٤ب ٩ط٤اطہ ابی بَصہ حرضت ابوذر

َص َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
رح ََ ٠َ ٣ة ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
رح ٕب َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َ ِ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َص َوه ٔ َی
َص َة ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ ٥ِ َُّٜ٧س َت ِٔ َت ُح َ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤
وَ ِ ٣ٔ ٪
اس َة ًَ ِ ٩أَبٔی َب ِ َ
أَ ِر ْق ي َُش َِّم ٓ َٔیضا ا َِ ْٟٔ٘ر ُان َٓإٔذَا َٓ َت ِحت ُُ٤و َصا َٓأ َ ِح ٔشُ٨وا إلٔ َی أَصَِ ٔ ٠ضا َٓإ ٔ َُّ َٟ ٪ض ِ ٥ذ ٔ َّّ ٣ة َو َرح ّٔ٤ا أَ ِو َٗا َ ٢ذ ٔ َّّ ٣ة َو ٔػ ِض ّزا َٓإٔذَا َرأَیِ َت
یٌ َة
رش ِحبٔی َ ١بِ َٔ ٩ح َش ََ ٨ة َوأَ َخا ُظ َرب ٔ َ
رفأَیِ ُت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ُ ٩
َر ُج َٔ ِ ْ٠ن َی ِد َت ٔؼ َ٤ا َٔٔ ٓ ٪یضا فٔی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ َٟب ٔ َٕ ٨ة ٓ ِ ُ
َاَخ ِد َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا ََ َ ٢
َرخ ِج ُت َٔ ٨ِ ٣ضا
َی ِد َت ٔؼ َ٤ا ٔ ٪فٔی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ َٟب ٔ َٕ ٨ة ٓ َ َ

زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعسفبہنبرجری،رحہلمرصمیدبعارلنمحنبامشہشایبرصبہرضحتاوبذرےسرفاتیےہہکر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ارقنعبی  مولگ رصم وک حتف رکف ےگ فہ ایسی زنیم ےہ ہک سج ںیم ریقاط اک ظفل وبال اجات ےہ وت بج  م
رصم ںیم دالخ وہ وت فاہں ےک رےنہفاولں ےس ااھچ ولسک رکان ویکہکن اؿ اک  م رپ قح یھب ےہ افر رہتش یھب  ا آپ یلص اہلل ہیلعفملس
ےنرفام ااؿاکقحیھبےہافرداامدیاکرہتشیھبوتبجوتدفآدویمںوکدےھکیہکفہاکیاٹنییکہگجںیمڑگھجرےہںیہوتفاہںےس
 لکاجاناوبذرریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےندبعارلنمحنبرشلیجنبہنسحافراےکساھبیئ رہعیبوکاکیاٹنییکہگج رپ
ڑگھجےتوہےئداھکیوتںیمفاہںےس لکآ ا
رافی  :زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعسفبہنبرجری،رحہلمرصمیدبعارلنمحنبامشہشایبرصبہرضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعؿفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
امعؿفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1998

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور٣ ،ہسی ب٣ ٩ی٤و ٪ابی وازَ جابز ،ب٤ً ٩زو راسيی حرضت ابوبززہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ا َِ ٟوازٔ َٔ َجابٔز ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّا ٔس ٔي ِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا بَ ِز َز َة َي ُ٘وَّلُ َب ٌَ َث

ُضبُو ُظ َٓ َحا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل إلٔ َی و َٕٓی ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ
ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ ََش ُّبو ُظ َو َ َ
ُضبُو َک
ا ٪أَ َت ِی َت َ٣ا َس ُّب َ
وک َو ََّل ََ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َّ ٪أَصِ ََ ٤َ ًُ ١
دیعسنبوصنمر،دہمینبومیمؿایبفازعاجرب،نبرمعفرایبسرضحتاوبربزہرفامےتںیہہکر اؽاہللےناکیآدیموکرعبےک
ابقلئںیمےسیسکےلیبقیکرطػاجیھبوتاسےلیبقفاولںےناسآدیموکاگایلںدںیافراوہنںےناےسامراوتفہآدیمر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اافراسےنآپیلصاہللہیلعفملس وکربخدیوتر اؽاہللےنرفام اارگوتامعؿفاولںےکاپساجات وت
فہےھجتہنوتاگایلںدےتیافرہنیہےھجتامرےت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دہمینبومیمؿایبفازعاجرب،نبرمعفرایبسرضحتاوبربزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلیبقفیقثےکذکابافراسےکاظملےکذرکےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
ہلیبقفیقثےکذکابافراسےکاظملےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1999

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ،٦يٌ٘وب اب ٩اسح ،ٙحرضمی ،اسوز ب ٩طیباً٘ ،٪بہ حرضت ابو٧وٓ١

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ِ َ ٧وٓ َٕ١
رضم ٔ َّی أَ ِخب َ َرَ٧ا اِلِ َ ِس َوزُ بِ َُ ٩ط ِی َب َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب َي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟح ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رک ٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
َ
اض َحًَّی َ٣زَّ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
َقیِ ْع َت ُُّ ٤ز ًََِ ٠یطٔ َواُ ٨َّ ٟ
َرأیِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَل َی ًَ َ٘ َبةٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا ََ َٓ ٢ح ٌََِ ٠ت ُ َ

ک أَبَا ُخب َ ِیبٕ َّ
ک أَبَا ُخب َ ِیبٕ َّ
ٕ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک أَبَا ُخب َ ِیبٕ أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ُُ ٨ِ ٛت
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ٓ ََو َٗ َ

اک ًَ َِ ٩ص َذا أَ َ٣ا َواہللٔ إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت
اک ًَ َِ ٩ص َذا أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ُُ ٨ِ ٛت أََ ِ ٧ض َ
أََ ِ ٧ضا َک ًَ َِ ٩ص َذا أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ُُ ٨ِ ٛت أََ ِ ٧ض َ
ٕ ًَ ِب ٔس اہللٔ
رش َصا َِل ُ َّْ ٣ة َخْ ِ ْر ث ُ ََّ ٥نٔ ََذ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََب َ َّ ٠ا َِ ٟحح َ
َّاد َِ ٣وٗ ٔ ُ
َػ َّوا ّ٣ا َٗ َّوا ّ٣ا َو ُػ ّوَّل َّ ٔ ٟرلح ٔٔ ٥أَ َ٣ا َواہللٔ َِل ُ َّْ ٣ة أََ ِ ٧ت أَ َ ُّ

َو َٗ ِوُ ُٟط َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ َٓأُِ٧ز ٔ َٔ ٩ِ ًَ ٢ج ِذًٔطٔ َٓأ ُ ِٟق ٔ َی فٔی ُٗبُورٔ ا َِ ٟی ُضوز ٔ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إلٔ َی أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٓأَبَ ِت أَ َِ ٪تأِت َٔی ُط
ِ
َ
ٔیک َحًَّی َت ِب ٌَ َث إلٔ َ َّی
ْقؤ ٔ ٧ک َٗا ََٓ ٢أَبَ ِت َو َٗاَِ ٟت َواہللٔ ََّل آت َ
َٓأ ًَا َز ًََِ ٠ی َضا اٟزَّ ُسو ََ َٟ ٢تأت َٔیىِّی أَ ِو َِلَبِ ٌَث َ َّن إَِٔ ٟی ٔک ََ ٩ِ ٣ي ِش َحبُ ٔک بٔ ُ ُ
ٕ َرأَیِتٔىٔی
ْقونٔی َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ ُرونٔی س ِٔبً َ َّی َٓأ َ َخ َذ َن ٌَِِ ٠یطٔ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠یَ َت َوذَّ ُٖ َحًَّی َز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ
ََ ٩ِ ٣ي ِش َحبُىٔی بٔ ُ ُ
ک َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َیا ابِ َ ٩ذَا ٔ
ت
ک بَ ََِ ٠ىٔی أََ َّ ٧
آَخ َت َ
ک أَٓ َِش ِس َت ًََِ ٠یطٔ زَُ ِ ٧یا ُظ َوأَٓ َِش َس ًََِ ٠ی َ
َػ َُ ٌِ ٨ت بٔ ٌَ ُس ِّو اہللٔ َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت َ
ک َٔ

اَ ٨ِّ ٟلا َْٗ ِ ٔن أََ٧ا َواہللٔ ذ ُ
َات اَ ٨ِّ ٟلا َْٗ ِ ٔن أَ َّ٣ا أَ َح ُسص َُ٤ا َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ِر َٓ ٍُ بٔطٔ ك َ ٌَ َاَ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وك َ ٌَ َا ٦أَبٔی بَ ِرکٕ
َّٔ ٩ِ ٣
َخ ََٓ ٔ ٨ل ُ
ا ٚا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َّأًٟی ََّل َت ِش َت ِِىٔی ًَ ُِ ٨ط أَ َ٣ا إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسث َ َ٨ا أَ َّ ٪فٔی
اٟس َو ِّ
اب َوأَ َّ٣ا ِاْل َ ُ
َ
َث٘ ٔ ٕ
ک إ ٔ ََّّل إٔیَّا ُظ َٗا ََ َ٘ َٓ ٢اَ ٨ِ ًَ ٦ضا َو ٥َِ ٟیُ َزا ٔج ٌِ َضا
رفأَیِ َ٨ا ُظ َوأَ َّ٣ا ا ِ٤ُ ٟبْٔرُ ٓ ًََل إ ٔ َخاَ ُٟ
یٕ ََّ ٛذا ّبا َو ُ٣بْٔ ّرا َٓأ َّ٣ا ا ِل ََّ ٜذ ُ
اب َ َ

ہبقع نب ہمرؾ ،وقعیب انب ااحسؼ  ،رضحیم ،ا اد نب ابیشؿ ،ہبقع رضحت اوبونلف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب
زربیوکدمہنییکاکیاھگیٹرپداھکیرضحتونلفےتہکںیہہکرقیشیافردفرسےولگیھباسرطػےسزگرےتےھتاہیںکتہک
بجرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنعاسرطػےسزگرےوتفاہںرپڑھکےوہرکرفام ااےاوبت بیھجترپمالیتموہمالیتم
وہاہللیکمسقںیمآپوکاسےسےلہپیہرفاتکاھتاہللیکمسقںیمآپوکاسےسےلہپ یہرفاتکاھتاہللیکمسقںیمآپیکرطحرفزہ
دار بش زدنہ دار افر ہلص رمح یسک وک ںیہن اجاتن اہلل یک مسق آپ اک وج رگفہ ربا اھت فہ تہب ااھچ رگفہ اھت رھپ رضحت انب رمعےلچ آےئ
اجحجوکرضحتدبعاہللےکاہیںڑھکےوہےنافرالکؾرکےنیکاالطعیچنہپوتاجحجےنرضحتدبعاہللنبزریبیکشعناساھگٹ
ےس ارتفا رک وہید ےک ربقاتسؿ ںیم وکنھپا دی رھپ اس ےن رضحت دبعاہلل یک فادلہ رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
رطػآدیمجیھبرکاؿوکولبا ارضحتاامسءےنآےنےسااکنررکد ااجحجےندفابرہولباےناجیھبافرےنہکےگلہکارگوکیئےہوتکیھٹ
ک
ےہفرہنںیمریتیرطػاکیا ےس آدیموکوجیھبںاگوجریتےابولںوک ھبئخ یتااوہاےھجتریمےاپسےلآےئاگ رضحتاامسءےن
رھپااکنررکد اافررفامےن ںیگاہللیکمسقںیمریتےاپسںیہنآؤںیگاچےہوتریمیرطػا ےسآدیموکگ ےجیہکفہریمےابولں
وک اتچنیھک وہا الےئ رافی ےتہک ںیہ ہک ابآلرخ اجحج ےنہک اگل ہک ریمی وجایتں الؤ فہ وجایتں نہپ رک اڑکات وہا رضحت اامسء ےک اپس آ ا افر
ےنہکاگلہکایکوتےنداھکیےہہکںیمےناہللےکدنمش ےکاسھتایکایکےہرضحتاامسء ےنرفام اںیمےنداھکیےہہک وتےناسیک

داینرخاب رکدی ےہ افراس ےن ریتیآرخت رخاب رک دی ےہ ےھجم ہی ابت یچنہپ ےہہک وت ےن دبعاہلل وکدف  رم دنبفں فایل اک اٹیب اہک
ےہاہللیکمسقںیمدف رمدنبفںفایلوہںاکی رمدنبےسوتںیمےنر اؽاہللافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکاھکانابدناھاھت
افر دفرسا  رم دنب فیہ اھت ہک سج یک تورت وک رضفرت وہیت ےہ افر نس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ےس اکی دحثی ایبؿ
رفامیئیھت ہلیبقفیقث ںیم اکیذکاب افر اکیاظملوہاگہکذکاب وکوت مہےندھکیایل افراظمل ںیمریتےالعفہ یسک وکںیہن یتھجمس
رافیےتہکںیہہکاجحجاھٹڑھکاوہاافررضحتاامسءوکوکیئوجابںیہند ا۔
رافی  :ہبقعنبہمرؾ،وقعیبانباقحس،رضحیم،ا ادنبابیشؿ،ہبقعرضحتاوبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افرسفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
افرسفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2000

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یسً ،بس اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،جٌرف جزری ،یزیس ب ٩اػ ،٥حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
اِّ ٪
یَ ٨ِ ٔ ً ٩س اٟث ُّ َریَّا ََ ٟذصَ َب
اٟس ُ
ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩اِلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ک َ َ

بٔطٔ َر ُج َْٓ ٩ِ ٣ٔ ١ار َٔض أَ ِو َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَبِ َ٨ا ٔ
ئ َٓار َٔض َحًَّی یَت َ َ٨ا َو َٟطُ

دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبع انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رفعج زجری ،سیدی نب امص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہ ہکر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےناراشدرفام ا ارگدنیرث ا رپ یھبوہ وت رھپ یھبافرساک اکیآدیماےسےل اجات  ا آپ
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اافرسیکافالدںیمےسوکیئآدیماےسےلاتیل۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعانبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رفعجزجری،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئاکایبؿ
افرسفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2001

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ثور ،ابی ُیث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسا ً ٔ َِ ٨س
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ثَ ِو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠
َّ
َّ
ئ
آَخ َ
یُ ٨ِ ٣ٔ ٩ض ِ٤َّ َٟ ٥ا یَ َِ ٠ح ُ٘وا بٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُج َْ ٩ِ ٣َ ١ص ُؤ ََّل ٔ
َقأَ َو َ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذِ َ٧زََِ ٟت ًََِ ٠یطٔ ُس َورةُ ا ِٟحُ ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ ٥َِ ٠یُ َزا ٔج ٌِ ُط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َسأ َ َُ ٟط ََّ ٣ز ّة أَ ِو ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن أَ ِو ثَ ًَلثّا َٗا ََ ٢وٓ ٔی َ٨ا َس٤َِ ٠ا ُ ٪ا َِٟٔارٔس ُّٔی
ئ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢صَ ُؤ ََّل ٔ
ا ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٟ ٢و ک َ َ
َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ ًَل َی َسَ ٤َِ ٠
اِ ٪اْل ٔ َی٤ا َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اٟث ُّ َریَّا َ٨َ ٟا َٟطُ رٔ َج ْ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیا نبدمحموثر،ایبثیغ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملس ےک

ِب
اپسےھٹیبوہےئےھت ہکایس دفراؿ آپیلصاہللہیلع فملس رپ ارةاہعمجلانزؽوہیئوتبجآپےنہی آتیرکہمی زپیھ( َفآرَخ َ
م ِْئ ُه ْ َ َ بل ْ تِه
َل َ خ َ ُقوا ِ ْم) ینعیاپک ےہفہذاتہکسج ےنرعبافردفرسیوقومں یک رطػاےنپر اولں وکاجیھب اؿ ولوگں ںیمےس
م ّا
اکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملس(ہیرعبےکالعفہدفرسےولوگںےسوکؿرمادںیہ)یبنےناےس
وکیئ وجاب ںیہن د ا اہیں کت ہک اس آدیم ےن آپ ےس اکی رمہبت  ا دف رمہبت  ا نیت رمہتب وپاھچ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکمہںیمرضحتاملسؿافریسیھبےھترھپیبنیلصاہللہیلعفملسےناانپاہھتابمرکرضحتاملسؿرپراھکافررفام ا
ارگاامیؿرث ارپیھبوہاتوتیھباؿیکوقؾںیمےسھچکولگفاہںکتچنہپاجےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحموثر،ایبثیغ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہ...
ابب  :اضفلئاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2002

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ٣ح٤س اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ ٧ا
اض َٛإٔب ٔ ٕ٣ٔ ١ائ َ ٕة ََّل یَحٔ ُس
َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تحٔ ُس َ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

َٔ ٓ ١یضا َراح ٔ َّ ٠ة
اَّ ٟز ُج ُ
دمحم نب راعف دبع نب دیمح دمحم انب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہللےنرفام ا مولوگںوک اافوٹنںیکرطحاپؤےگہکاؿںیموکیئیھب ااروہےنےکاقلبافٹنہناپےئ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحدمحمانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2003

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ب ٩ج٤ی ١بَ ٩طیٕ ث٘فی زہْر ب ٩رحب ،جزیز٤ً ،ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ابی زرًہ ابوہزیزہ بٌ٘ٗ ٩اَ ابی
زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َط ٕ َّ
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩جٔ٤ی ٔ ١بِ ٔٔ َ ٩
یٕ اٟث َ٘ف ُّٔی َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ض ب ٔ ُح ِش َٔ ٩ػ َحابًَٔی َٗا َ٢
ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح ُّ ٙا٨َّ ٟا ٔ
وک َوفٔی َحسٔیثٔ ُٗت َ ِی َب َة َ ٩ِ ٣أَ َح ُّ ٙب ٔ ُح ِش ٔ٩
ک َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ ٥أَب ُ َ
ک َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ ٥أ ُ َُّ ٣
ک َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ ٥أ ُ َُّ ٣
أ ُ َُّ ٣
اض
َک اَ ٨َّ ٟ
َػ َحابًَٔی َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ہبیتق نبدیعس،نبلیمجنبرطفییفقثزریہنبرحب،رجری،امعرہنباقعقعایبزرہعاوبرہریہنباقعقعایبزرہعرضحتاوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہللیک دختم ںیمآ ا افر اس ےن رعض ایک ہک ولوگں ںیم ےس بس ےس
ز ادہ ریمے اےھچ ولسک اک دقحار وکؿ ےہ آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا ریتی امںاس آدیم ےن رعض ایک رھپ سک اک آپ یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اریتیامںاکاسےنرھپرعضایکرھپسکاکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریتیامںاکاسےنرعضایکرھپ
سکاکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھپ ریتےابپاکاسےنرعضایکرھپسکاکآپےنرفام ارھپریتےابپاکافرہبیتقیہیک
رفاتیںیمےہریمےاےھچولسکاکبسےسز ادہدقحاروکؿےہاکذرکےہافراسںیماانلسینعیولوگںاکذرکںیہنےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،نبلیمجنبرطفییفقثزریہنبرحب،رجری،امعرہنباقعقعایبزرہعاوبرہریہنباقعقعایبزرہعرضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2004

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ہ٤سانی ابٓ ٩ـی٤ً ١ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔء ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٞ
و ٞث ُ َّ ٥أَ ِزَ َ ٧
اٟؼ ِح َب ٔة َٗا َ ٢أ ُ ُّ َٝ٣ث ُ َّ ٥أ ُ ُّ َٝ٣ث ُ َّ ٥أ ُ ُّ َٝ٣ث ُ َّ ٥أَب ُ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ َح ُّ ٙا٨َّ ٟا ٔ
ض ب ٔ ُح ِش ُّٔ ٩

اٞ
أَ ِزَ َ ٧

اوبرکبی دمحم نب العء ہاین انب لیضف امعرہ نب اقعقع ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم
ےن رعض ایک اے اہلل ےکر اؽولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ ریمے اےھچ ولسک اک وکؿ دقحار ےہآپ ےن اراشد رفام اریتی
امںرھپریتیامںرھپریتیامںرھپریتےابپاکرھپوجریتےرقبیوہرھپوجریتےرقبیوہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءہاینانبلیضفامعرہنباقعقعایبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2005

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ  ،رشیک ٤ً ،ارة  ،اب ٩طبر٣ة ،ابىی زرًة ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

یک ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة َوابِ ُٔ ٩طبِرُ ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش ْ
َّ
َّ
ک َٟت ُ َ٨بَّأ َ َّ٪
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو َزا َز َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وأَبٔی َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،رشکی،امعرۃ،انبربشۃم،اینبزرۃع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمیبنیلص
اہللہیلعفملسیکدختمںیم آ ارھپرجرییکدحثییکرطحدحثیذرکیکافراسںیمہیاافلظزادئںیہہکریتےابپیکمسقےھجت

آاگہرکد ااجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رشکی،امعرۃ،انبربشۃم،اینبزرۃع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2006

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥طبابہ٣ ،ح٤س ب ٩ك٠حہ ،اح٤س بَ ٩خاغ ،حبا ، ٪و٫یب اب ٩طبر٣ہ

غ َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َخا ٕ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة ح و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٔ ٩

ض أَ َح ُّٙ
ُو َص ِی ْب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩طبِرُ ََ ٣ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ فٔی َحسٔیثٔ ُو َص ِیبٕ َ ٩ِ ٣أَبَ ُّز َوفٔی َحسٔیثٔ َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ك َ َِ ٠ح َة أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ
ٔ٣ىِّی ب ٔ ُح ِش ُّٔ ٩
اٟؼ ِح َب ٔة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دمحمنباح م،ابشہب،دمحمنبہحلط،ادمحنبرخاش،ةحؿ،فهیتانبربشہمےساؿدنسفںےکاسھترفاتیےہفبیہیکرفاتیںیم
ےہ ہک وکؿیکین اک دقحار ےہ افر دمحم نبہحلط یک رفاتی ںیم ےہہکولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ وکؿ ریمے اےھچ ولسک اک ز ادہ
دقحارےہرھپرجرییکدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنباح م،ابشہب،دمحمنبہحلط،ادمحنبرخاش،ةحؿ،فهیتانبربشہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2007

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪حبیب ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی یحٌی اب ٩سٌیس ٗلا ٪طٌبہ ،حبیب ابی
ًباض حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪حبٔیبٕ ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
اُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟل َ
یب ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اَ ٪و ُط ٌِ َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ْ
َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتأِذُٔ٧طُ فٔی ا ِٟحٔ َضاز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَو ٌَّی َواَ ٔ ٟسا َک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٔٔٓ ٢یض ٔ َ٤ا َٓ َحاصٔ ِس

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ ،بیبح دمحم نب ینثم ییحی انب دیعس اطقؿ ہبعش ،بیبح ایب ابعس رضحت دبعاہلل نب
رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےساہجدںیماجےنیکااجزت امیگنوتآپےنرفام اایکریتےفادلنیزدنہںیہاسےنرعضایک یاہںآپیلصاہللہیلعفملس ےن
رفام اوتاؿیکدختمںیمرہریتےےئلیہیاہجدےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ ،بیبح دمحم نب ینثم ییحی انب دیعس اطقؿ ہبعش ،بیبح ایب ابعس رضحت
دبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2008

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ طٌبہ ،حبیب ابوًباض حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩حبٔیبٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َّ
َّ
اس ُُ ٤ط َّ
رفو َر
ا ِٔ ٌَ ٟ
َک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠أَبُو ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض ِ
اؾ َي ُ٘وَّلُ َجا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اٟشائ ُٔب بِ ُُّ َ ٩
ا ِ٤َ ٟک ُِّّی

دیبعاہللنباعمذہبعش،بیبح اوبابعسرضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیآدیم یبنیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیمآ ارھپآےگذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذہبعش،بیبحاوبابعسرضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2009

راوی  :ابوَکیب اب ٩برش ٣شٌز ٣ح٤س ب ٩حاتٌ٣ ،٥اویہ ً٤زو ابی اسحاٗ ٚاس ٥ب ٩زَکیا ،حشْن بً ٩لی حرضت حبیب
رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

رش ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙح و
َکیِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشْ ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ب ٔ َض َذا
َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ

اوبرکبیانبرشب رعسمدمحم نباح م،اعمفہیرمعفایبااحسؼاقمسنبزرک ا،نیسحنب یلعرضحتبیبحریضاہلل اعتٰیلہنعےس اؿ
دنسفںےکاسھتذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبیانبرشبرعسمدمحمنباح م،اعمفہیرمعفایبااحسؼاقمسنبزرک ا،نیسحنبیلعرضحتبیبحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکولوگںیکاثمؽافوٹنںیکرطحےہہک اںیمےھجماکییھب ااریےکاقلبںیہناتلم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2010

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩و ہب ً٤زو ب ٩حارب یزیس ب ٩ابی حبیب ،ا ٦س٠ی ٥حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ أَ ََّ٧ ٪اً ّٔ٤ا َِ ٣ول َی أ ُ ِّ٦
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

ک ًَل َی
َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َٗا َ ٢أَٗ َِب ََ ١ر ُج ْ ١إلٔ َی ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أُبَاي ٔ ٌُ َ

ک أَ َح ْس و ٌَّی َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥بَ َِ ٔ ١لِکص َُ٤ا َٗا ََٓ ٢تَب ِ َتغٔی اِلِ َ ِج َز ٔ ٩ِ ٣اہللٔ
ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َوا ِٟحٔ َضاز ٔأَبِ َتغٔی اِلِ َ ِج َز ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ٩ِ ٣ٔ ١واَ ٔ ٟسیِ َ
ک َٓأ َ ِح ٔش ُِ ٩ػ ِحب َ َت ُض َ٤ا
َار ٔج ٍِ إلٔ َی َواَ ٔ ٟسیِ َ
َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َِ ٓ ٢
دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہرمعفنباحربسیدینبایببیبح،اؾمیلسرضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکاکیآدیماہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اافراسےنرعضایکںیمرجہتافراہجدیکآپیلصاہلل
ہیلعفملس(ےکاہھترپ)تعیبرکاتوہںافراہللاعتیلےساساکارجاچاتہوہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکریتےفادلنیںیم
ےسوکیئ زدنہےہاسےنرعضایک یاہںہکلبدفونںزدنہںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایک ماہللےساساکارجاچےتہوہاس
ےنرعضایک یاہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےنپفادلنییکرطػاجافراؿدفونںےسااھچولسکرک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبف بہرمعفنباحرب سیدینبایببیبح،اؾمیلس رضحتدبعاہللنبرمعف نبااعلص ریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلنیےکاسھتااھچولسکرکانیلفنامنزفریغہدقمؾوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
فادلنیےکاسھتااھچولسکرکانیلفنامنزفریغہدقمؾوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2011

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ح٤یس ب ٩ہًل ٢ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ٕ َ٨َ ٟا أَبُو َرآ ٔ ٍٕ ٔػ َٔ َة أَبٔی ص َُزیِ َز َة ٔ ٔ ٟؼ َٔ ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُج َزیِ ْخ َی َت ٌَ َّب ُس فٔی َػ ِو َٕ ٌَ ٣ة َٓ َحائ َ ِت أ ُ ُُّ ٣ط َٗا َُ ٢ح َِ ٤ی ْس ٓ ََو َػ َ

ک ک َ ِّ٤ِ ٠ىٔی
ٕ َج ٌََِ ٠ت ََ َّٔ ٛضا ٓ َِو ََ ٚحا ٔجب ٔ َضا ث ُ ََّ ٥رٓ ٌََ ِت َرأِ َس َضا إَِٔ ٟیطٔ َت ِس ًُو ُظ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ُج َزیِ ُخ أََ٧ا أ ُ َُّ ٣
َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َُّ ٣ط ح ْٔ َن َز ًَ ِت ُط َِ ٛی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أُم ِّی َو َػ ًَلت ٔی َٓا ِخ َت َار َػ ًَل َتطُ َرف َجٌ ِت ث ُ ًََّ ٥ا َز ِت فٔی َّ
ٓ ََؼا َز َٓ ِت ُط ي َُؼل ِّی َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک
اٟثاَ ٔ ٧ی ٔة َٓ َ٘اَِ ٟت َیا ُج َزیِخُ أََ٧ا أ ُ َُّ ٣
َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ص َذا ُج َزیِ ْخ َوص َُو ابِىٔی َوإنِّٔی ک َ َُّ ٤ِ ٠ت ُط َٓأبََی أَ ِ ٪یُک َ ِّ٤َ ٠ىٔی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أُم ِّی َو َػ ًَلت ٔی َٓا ِخ َت َار َػ ًَل َت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت َّ
َٓک َ ِّ٤ِ ٠ىٔی َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥
ٔ
ِ
ِ
ٔ
ٓ ًََل تُِ ٔ٤ت ُط َحًَّی تُز ٔ َی ُط ا ِ٤ُ ٟو َٔ ٣شا ٔ
َرخ َج ِت
ت َٗا ََ ٢وَِ ٟو َز ًَ ِت ًََِ ٠یطٔ أَ ُِ ٪ي ِٔت َ َن َُٔ ٟت َن َٗا ََ ٢وک َ َ
اَ ٪راعی َؿأ َٕ ٪یأؤی إلٔ َی َزیِزٔظ ٔ َٗا ََ َ ٓ ٢
ْق َی ٔة ٓ ََو َٗ ٍَ ًََِ ٠ی َضا اٟزَّاعٔی َٓ َح ََِ ٠٤ت ٓ ََوََ ٟس ِت ُ ًَُل ّ٣ا َٓ٘ٔی َََ ٟ ١ضا َ٣ا صَ َذا َٗاَِ ٟت َٔ ٩ِ ٣ػاح ٔٔب َص َذا َّ
اٟسیِز ٔ َٗا َ٢
ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ ٟ
ک َ٧زَ َ٢
وَ ٪زیِ َز ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
َٓ َحاؤُا بٔ ُٔ ُؤوسٔض ٔ َِ ٥و ََ ٣شاح ٔیض ٔ ِ٨َ َٓ ٥ا َز ِو ُظ ٓ ََؼا َز ُٓو ُظ ي َُؼل ِّی َٓ ٥َِ ٠یُک َ ُِّ ٤ِ ٠ض َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ َخ ُذوا یَ ِض ٔس َُ ٣
وک َٗا َ ٢أَبٔی َراعٔی َّ
ک
إَِٔ ٟیض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َُ ٟط َس َِ ١ص ٔذظ ٔ َٗا ََٓ ٢ت ََب َّش َ ٥ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ َرأِ َض اٟؼَّ ٔي ِّی َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَب ُ َ
اٟـأ ِ ٔ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َسٌُ ٔ٤وا ذََ ٔ ٟ
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗاُٟوا ِ َ ٧بىٔی َ٣ا َص َس ِ٨َ ٣ا َٔ ٩ِ ٣زیِز ٔ َک ب ٔ َّ
ا ٪ث ُ ًََّ ًَ ٥ل ُظ
اٟذصَ ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َٗا َََّ ٢ل َو َل ٩ِٔ ٜأًَ ٔی ُسو ُظ تُ َزابّا َ٤َ ٛا ک َ َ

ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽ ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رججی اےنپ ابعدت
اخےن ںیم ابعدت رک رےہ ےھتہک اؿیک امں آ یئگدیمح ےتہک ںیہہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اؿ یک اس رطح تفص
ایبؿ یک سجرطحہک ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اؿ ےستفصایبؿیک یھت سج فتق اؿیک امں ےن اؿ وک الب ا وت اوہنں ےن
اینپیلیھتہاینپوکلپںرپریھکوہیئیھترھپاانپرسانبرججییکرطػااھٹرک انبرججیوکآفازدیافرےنہک ںیگاےرججیںیمریتی
امں وہں ھجم ےس ابت رک انب رججی اس فتق امنز زپھ رےہ ےھت انب رججی ےن اہک اے اہلل اکی رطػ ریمی امں ےہ افر اکی
رطػامنزےہرھپانبرججیےنامنزوکاایتخرایکرھپاؿیکامںےناہکاےاہللہیرججیریمااٹیبےہ ںیماسےسابترکیتوہںوتہی

ریمےاسھتابترکےنےسااکنررکداتیےہاےاہللانبرججیوکاسفتقکتومتہندانیبجکتہکہیدباکرتوروتںاکہنمہن
دھکیےلآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگرججییکامںاسرپہیداعرکیتہکفہہنتفںیمزپاجےئوتفہےنتفںیمالتبموہاجاتآپیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اڑیھبفںاکاکیرچفااہاھتوجرججیےکابعدتاخہنںیمرہھٹاتاھتاگؤںےساکیتورتت یلوتاسرچفاےہےن
استورتےکاسھتربااکؾایکوتفہتورتاحہلموہیئگاستورتےکاہںاکیڑلےکیکفالدتوہیئوتاستورتےسوپاھچایگہک
ہی ڑلاک اہکں ےس الیئ ےہ اس تورت ےن اہک اس ابعدت اخہن ںیم وج راتہ ےہ ہی اس اک ڑلاک ےہ (ہی ےتنس یہ اس اگؤں ےک ولگ)
اھپؤڑےےلرکآےئافراںیہنآفازدیفہامنزںیمےھتاوہنںےنوکیئابتہنیکوتولوگںےناساکابعدتاخہنرگاانرشفعرکد ا
بجرججیےنہی امرجاداھکیوتفہارتاولوگںےناسےساہکہکاستورتےسوپھچہیایکیتہکےہرججیاسنہافررھپاسےنےچب ےک
رسرپاہھتریھپاافراسےناہکریتاابپوکؿےہاسےچبےناہکریماابپڑیھبفںاکرچافاہےہبجولوگںےناسےچبیکآفاز ین
وتفہےنہکےگلہکمہےنآپ اکاتنجابعدتاخہنرگا اےہمہاسےکدبےلںیم اےنافراچدنیاکابعدتاخہنانبدےتیںیہرججیےن
اہکںیہنہکلب ماےسےلہپیکرطح یٹیہاکانبدفافررھپانبرججیافرپےلچےئگ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخامیلسؿنبریغمہدیمحنبالہؽایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
فادلنیےکاسھتااھچولسکرکانیلفنامنزفریغہدقمؾوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2012

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہارو ،٪جزیز ،اب ٩حاز٣ ،٦ح٤س ب ٩سْری ، ٩ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩سْر ٔ َ
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اُ ٪ج َزیِ ْخ َر ُج ًّل ًَاب ٔ ّسا ٓ ََّات َد َذ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢ی َتک َ َّ ٥ِ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟض ٔس إ ٔ ََّّل ثَ ًَلثَ ْة ً َٔیسی ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٥و َػاح ُٔب ُج َزیِ ٕخ َوک َ َ
َ
ُ
َ ُ
َصٓ َِت َٓ َ٤َّ ٠ا
َػ ِو َّ ٌَ ٣ة َٓک َ َ
أَ ٓ ٪یضا َٓأ َت ِت ُط أ ُُّ ٣ط َوص َُو ي َُؼل ِّی َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ُج َزیِخُ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ِّب أم ِّی َو َػ ًَلت ٔی َٓأٗ َِب ًََ ١ل َی َػ ًَلتٔطٔ َٓا ِن َ َ
َ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
َصٓ َِت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
کَ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ َِ ٟس أَ َت ِت ُط َوص َُو ي َُؼل ِّی َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ُج َزیِخُ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ِّب أُم ِّی َو َػ ًَلت ٔی َٓأٗ َِب ًََ ١ل َی َػ ًَلتٔطٔ َٓا ِن ََ
ا ِٔ َِ ٟس أَ َت ِتطُ َوص َُو ي َُؼل ِّی َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ُج َزیِ ُخ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ِّب أُم ِّی َو َػ ًَلت ٔی َٓأَٗ َِب ًََ ١ل َی َػ ًَلتٔطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َّ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل تُِ ٔ٤تطُ َحًَّی َی ِ٨و َُز إلٔ َی
ُو ُجوظ ٔ ا ِ٤ُ ٟو َٔ ٣شا ٔ
 ١ب ٔ ُح ِشَ ٔ ٨ضا َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِِ ٥لَ ِٓت ٔ َُ ٨َّ ٨ط
رسائ ٔی َُ ١ج َزیِ ّحا َوً ٔ َبا َز َت ُط َوکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ْة بَغ ٔ ٌّی یُ َت ََّ ٤ث ُ
اَک بَُ٨و إ ٔ ِ َ
ت َٓ َت َذ َ َ
اَ ٪یأِؤی إلٔ َی َػ ِو ٌََ ٣تٔطٔ َٓأ َ ِِ ٨َ َٜ ٣ت ُط َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔش َضا ٓ ََو َٗ ٍَ ًَ َِ ٠ی َضا
َلَٗ ٥ِ ُٜا ََ َٓ ٢ت ٌَز ََّؿ ِت َُ ٟط ََٓ ٥َِ ٠ی َِ ٠تٔ ِٔت إَِٔ ٟی َضا َٓأ َ َت ِت َراً ٔ ّیا ک َ َ

َ
رضبُوُ َ ٧ط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَِٗ ٥ِ ُُٜ٧اُٟوا
َاست َ ِ٨زَُٟو ُظ َو َص َس ُ٣وا َػ ِو ََ ٌَ ٣ت ُط َو َج ٌَُ٠وا َي ِ ٔ
َٓ َح ََِ ٠٤ت َٓ َ٤َّ ٠ا َوََ ٟس ِت َٗاَِ ٟت ص َُو ُٔ ٩ِ ٣ج َزیِ ٕخ َٓأ َت ِو ُظ ٓ ِ
َّ
َّ ُ
َص َٖ أَتَی اٟؼَّ ٔي َّی
َزِ َ ٧ی َت ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا َِ ٟبغ ٔ ِّی ٓ ََوََ ٟس ِت َٔ ٨ِ ٣
ک َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩اٟؼَّ ٔي ُّی َٓ َحاؤُا بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢زًُونٔی َحًی أ َػل َِّی ٓ ََؼلی َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
و ٪بٔطٔ َو َٗاُٟوا ِ َ ٧بىٔی
ٓ ََل ٌَ َ ٩فٔی بَ ِلٔ٨طٔ َو َٗا َ ٢یَا ُ ًَُل ُ ٩ِ ٣َ ٦أَبُو َک َٗا ًََ ُٓ ٢ل ْ ٪اٟزَّاعٔی َٗا ََٓ ٢أَٗ َِبُ٠وا ًَل َی ُج َزیِ ٕخ ُي َ٘ ِّبُ٠وَ ٧طُ َویَ َت ََّ ٤ش ُح َ

ک َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٗا َََّ ٢ل أًَ ٔی ُسو َصا ٔ ٩ِ ٣كْٔ ٕن َ٤َ ٛا کَاِ َ ٧ت َٓٔ ٌََُ٠وا َوبَ ِی َ٨ا َػ ٔي ٌّی َیزِ َؿ ٍُ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ِّ٣طٔ ٓ ََ٤زَّ َر ُج َْ ١راْ ٔ ٛب ًَل َی
َک َػ ِو ََ ٌَ ٣ت َ
َ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١ابِىٔی ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا َٓت َ َر َک اَّ ٟث ِس َی َوأَٗ َِب َ ١إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
َزابَّ ٕة َٓارٔ َص ٕة َو َط َارة ٕ َح َش َٕ ٨ة َٓ َ٘اَِ ٟت أ ُ ُُّ ٣ط َّ
اُ ٠ٟض ََّّ ٥لَ
َت ِح ٌَ ِ٠ىٔی ِٔ ٣ث َ٠طُ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی ثَ ِسیٔطٔ َٓ َح ٌَ َ ١یَ ِز َت ٔـ ٍُ َٗا ََٜ َٓ ٢أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یَ ِحکٔی
ِارتٔ َـا ًَ ُط بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َّ
رسِٗتٔ َوه ٔ َی
اٟشبَّابَ ٔة فٔی َٓٔ٤طٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ُُّ ٤ؼ َضا َٗا ََ ٢و َُّ ٣زوا ب ٔ َحارٔ َی ٕة َوص َُِ ٥ي ِ ٔ
رضبُوَ َ ٧ضا َو َي ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪زِ َ ٧یتٔ َ َ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل َت ِح ٌَ ِ ١ابِىٔی ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٓت َ َر َک اٟزَّ َؿا ََ َوَ٧وَ َز إَِٔ ٟی َضا َٓ َ٘ا ََّ ٢
َ٘ َٓ ١اَِ ٟت أ ُ ُُّ ٣ط َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠ىٔی
َت ُ٘و َُ ٢ح ِش ٔي َی اہللُ َون ٌِٔ َ ٥ا َِ ٟؤٛی ُ

اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١ابِىٔی ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٓ َُِ٘ ٠ت َّ
ٔیث َٓ َ٘اَِ ٟت َح َِ ٠قی َ٣زَّ َر ُج َْ ١ح َش ُ ٩ا َِ ٟض ِی َئةٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٓ ُض َ٨ا َک َت َزا َج ٌَا ا َِ ٟحس َ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل
وَ ٪زِ َ ٧یتٔ َرسِٗتٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل َت ِح ٌَ ِ ١ابِىٔی ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٓ َُِ٘ ٠ت
َت ِح ٌَ ِ٠ىٔی ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َُّ ٣زوا ب ٔ َض ٔذظ ٔ اِلِ َ َ٣ةٔ َوص َُِ ٥ي ِ ٔ
رضبُوَ َ ٧ضا َو َي ُ٘وَ ُٟ
َ
اَ ٪جب َّّارا َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
َّ
وََ ٟ ٪ضا َزِ َ ٧یتٔ َو٥َِ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠ىٔی ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ذ َ
اُ ٠ٟض َََّّ ٥ل َت ِح ٌَ ِ٠ىٔی ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوإ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َي ُ٘وَ ُٟ
َاک اٟزَّ ُج َ ١ک َ َ
رس ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٚت َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠ىٔی ِٔ ٣ثََ ٠ضا
رسِٗتٔ َوَ ٥َِ ٟت ِ ٔ
َتزِ َٔ ٪و َ َ

زریہنبرحب،سیدینب اہرفؿ،رجری،انباحزؾ،دمحم نب ریسنی،اوبرہریہ،ریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اوھگنپڑے ںیم ااےئنیتوچبںےکافریسکےنالکؾںیہنایکرضحتٰیسیعنبرممیافراصبحرججیافررججیاکی
ابعدتزگارآدیماھتاسےناکیابعدتاخہنانب اوہااھتسجںیمفہامنززپاتھاھترججییکامںآیئافرفہامنزںیماھتاسیکامںےن
اہک اے رججی اہک اے ریمے رپفرداگر اکی رطػ ریمی امں ےہ افر اکی رطػ ریمی امنز ےہ رھپ فہ امنز یک رطػ وتمہج راہ افر
اسیکامںفاسپیلچیئگرھپاےلگدؿآیئوتفہامنززپھراہاھتوتفہےنہکیگلاےرججیاہکاےریمےرپفرداگراکیرطػریمیامں
ےہ افر دفرسی رطػ ںیم امنز ںیم وہں رھپ فہ اینپ امنز یک رطػ وتمہج راہ رھپ اس یک امں ےن اہک اے اہلل بج کت رججی افہشح
توروتںاکرہچہہندھکیےلاسفتقکت اےسومت ہندانی ینبارسالیئرججی افراس یک ابعدتاکڑباذترکہرکےتےھت ینبارسالیئ
یک اکی تورت ڑبی وخوصبرت یھت فہ ےنہک یگل ہک ارگ  م اچےتہ وہ وت ںیم رججی وک ےنتف ںیم التبم رک دفں فہ تورت رججی یک رطػ یئگ
نکیل رججی ےن اس تورت یک رطػ وتہج ہن یک اکی رچفااہ رججی ےک ابعدت اخےن ںیم راتہ اھت اس تورت ےن اس رچفاےہ اینپ
رطػ الب ا ۔ اس رچفاےہ ےن اس تورت ےس اینپ وخاشہ وپرییک سج ےس فہ تورت احہلم وہیئگ وت بج اس تورت ےکاہں اکی

ڑل ےکیکدیپاشئوہیئ وتاس ےناہکہیرججیاکڑلاکےہ (ہی نسرک)ولگآےئافراوہنں ےنرججیوکاس ےکابعدت اخہنےساکنال
افراسےکابعدتاخہن وکرگا د ا افرولوگں ےنرججی وکامرانرشفعرکد ارججیےن اہک م ولگہی بسھچکسکفہج ےسرک رےہ وہ
ولوگںےنرججیےساہک وتےناستورتےسدباکرییکےہافرھجتےسہیڑلاکدیپاوہاےہرججیےناہکفہہچباہکںےہوتولگاس
ےچب وک ےل رکآےئ رججی ےن اہک ےھجم وھچڑدف ںیم امنز زپھولں رججی ےن امنز زپیھ رھپفہ امنز ےس افرغ وہرک اسےچب ےک اپس آ ا
افراسےچبےکٹیپںیمام یلرھکرکاہکاےڑلےکریتاابپوکؿےہاسڑلےکےناہکالفںرچفااہ۔رھپولگرججییکرطػوتمہج
وہےئاسےنوکوبہسدےنیےگلافراےسوھچےنےگلافرےنہکےگلہکمہآپےکےئل اےناکابعدتاخہنانبدےتیںیہرججیےناہک
ںیہنہکلب ماےسایسرطح یٹاکانبدفرھپولوگںےنایس رطحانبد اافررسیتافہہچبہکسجےنوھگنپڑےںیمابتیکاساکفاہعقہی
ےہ ہک اکی ہچب اینپ امں اک دفدھ یپ راہ اھت وت اکی آدیم اکی دمعہ  ااری رپرتہبنی ابلس ےنہپ وہےئ فاہں ےس زگرا وت اس ےچب یک امں
ےناہکاےاہللریمےےٹیبوکاساسیجانبدےرھپفہہچبدفدھ وھچڑرکاس ااریکرطػیڑاافراےسداتھکیراہرھپفہہچبےنہکاگلاے
اہلل ےھجم اس اسیج ہن انبان رھپفہ ہچباتسپؿیک رطػوتمہج وہا افردفدھےنیپ اگل رافی ےتہک ںیہ وگ اہک ںیم ر اؽ اہلل وکدھکی راہ وہںہک
آپیلصاہللہیلعفملساکحتیایبؿرکرےہںیہاسےکدفدھےنیپوکاینپاہشدتیکام یلاےنپہنمںیمڈاؽرکآپیلصاہللہیلعفملس
ےن اینپ ام یل وک وچانس رشفع رکد ا رافی ےتہک ںیہ رھپ فہ اکی ولڈنی ےک اپس ےس زگرے ےسجولگ امرےت وہےئ  ہہ رےہ ےھت ہک
َد ْس ِئ َ تِعْ َ ْ ِ
ِکریمے ےئلاہلل یہ اکیفےہ افر رتہباکراسز ےہ وت اس ےچبیک
وتےنزان ایک ےہافروچری یک ےہافر فہ یتہک ےہ َیا ُ
ال ُ
ّللّ َف م َ
امں ےن اہک اے اہلل ریمے ےٹیب وک اس تورت یک رطح ہن انبان وت اس ےچب ےن دفدھ انیپ وھچڑ رک اس ابدنی یک رطػ داھکی افر ےنہک اگل
اےاہللےھجماساسیجانبدےسپاسومعقرپامںافرےٹیب ےکدرایمؿاکیاکمہ ہوہاامںےناہکاےرس ےڈے اکیوخوصبرت
لکشفاالآدیمزگراوتںیمےناہکاےاہللریمےےٹیبوکاساسیجانبدےوتےناہکاےاہللےھجماساسیجہنانبافرولگاسابدنیےک
اپسےسزگرےوتولگاےسامرےتوہےئ ہہرےہےھتوتےنزانایکےہافروچرییکےہ وتںیمےناہکاےاہللریمےےٹیبوکاس
اسیجہنانبانوتےناہکاےاہللےھجماستورتاسیجانبدےےچبےناہکےبکشفہآدیماظملاھتوتںیمےناہکاےاہللےھجماساسیجہنانب
افر ہی تورت ےسجولگ  ہہ رےہ ےھتہک وت ےن زان ایک ےہ احالہکناس ےن زان ںیہن ایک افر وت ےن وچرییک ےہ احالہکن اس ےن وچری
ںیہنیکیھتںیمےناہکاےاہللےھجماساسیجانبدے۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،رجری،انباحزؾ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہدببیصنسجےناےنپفادلنیوکڑباھےپںیماپ اافراؿیکدختمرکےکتنجںیمداخ...

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
فہدببیصنسجےناےنپفادلنیوکڑباھےپںیماپ اافراؿیکدختمرکےکتنجںیمدالخہنوہاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2013

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ابوًوا٧ہ ،سیہ ١حرضت ابویوہزہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رُٔ َ٥
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ٕ ٗٔی ََ ٩ِ ٣َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک أَبَ َویِطٔ ً ٔ َِ ٨س ا ِل ٜٔبَر ٔأَ َح َسص َُ٤ا أَ ِو کَِٔ ٠یض ٔ َ٤ا ََٓ ٥َِ ٠ی ِس ُخ ِ١
ٕ ث ُ ََّ ٥رُٔ َ ٥أَُ ِ ٧
ٕ ث ُ ََّ ٥رُٔ َ ٥أَُ ِ ٧
أَُ ِ ٧

ا َِ ٟح ََّ ٨ة

ابیشؿ نبرففخاوبتواہن،شئہلرضحتاوبویرہہ ےسرفاتیےہ ہکیبن یلصاہلل ہیلعفملس ےنرفام اانکاخکآولد وہیئگرھپانک
اخک آولد وہیئگ رھپ انک اخکآولد وہیئگ رعض ایکایگ اے اہلل ےکر اؽفہ وکؿآدیم ےہآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام اسج
آدیمےناےنپفادلنیںیمےساکی ادفونںوکڑباھےپںیماپ ا(اؿیکدختمرکےک)افرتنجںیمدالخہنوہا۔
رافی  :ابیشؿنبرففخاوبتواہن،شئہلرضحتاوبویرہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
فہدببیصنسجےناےنپفادلنیوکڑباھےپںیماپ اافراؿیکدختمرکےکتنجںیمدالخہنوہاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2014

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رُٔ َ٥
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
أَ ِن ُٔ ُط ث ُ ََّ ٥رُٔ َ ٥أَ ِن ُٔ ُط ث ُ ََّ ٥رُٔ َ ٥أَ ِن ُٔ ُط ٗٔی َ ٩ِ ٣َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َواَ ٔ ٟسیِطٔ ً ٔ َِ ٨س ا ِل ٜٔبَر ٔأَ َح َسص َُ٤ا أَ ِو کَِٔ ٠یض ٔ َ٤ا ث ُ َّ٥َِ ٟ ٥

َی ِس ُخ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة

زریہنبرحب،رجری،لیہس رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا5انکاخکآولدوہیئگرھپ
انکاخکآولدوہیئگرھپ انکاخکآولدوہیئگ رعض ایکایگاےاہللےکر اؽفہوکؿآدیمےہآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا
سجےناےنپفادلنیںیمےساکی ادفونںوکڑباھےپںیماپ ا(اؿیکدختمرکےک)رھپتنجںیمدالخہنوہا۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
فہدببیصنسجےناےنپفادلنیوکڑباھےپںیماپ اافراؿیکدختمرکےکتنجںیمدالخہنوہاےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2015

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بًل ،٢س٬ی ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢ح َّسثَىٔی ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ََک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠رُٔ َ ٥أَ ِن ُٔ ُط ثَ ًَلثّا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
س
ھ
ت
اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ ،ل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل

ہیلعفملسےنرفام ااسیکانکاخکآولدوہیئگرھپذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
س
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ ،ھتل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امںابپےکدفوتسںفریغہےکاسھتااھچولسکرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امںابپےکدفوتسںفریغہےکاسھتااھچولسکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2016

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ،٩رسحً ،بساہلل ب ٩وہب ،سٌیس ب ٩ابی ایوب ،وٟیسب ٩ابی وٟیسً ،بساہلل ب ٩زی٨ار حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
وب ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
َ
َ
یَ َّٜ٣َ ٙة ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ
ْع ٔ
رط ٔ
اب ََ ٔ ٟ٘ی ُط ب ٔ َ ٔ
ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ ِ َ

َ
اب
ا ٪یَ ِز َٛبُ ُط َوأَ ًِ َلا ُظ ً َٔ٤ا َّ ٣ة کَاِ َ ٧ت ًَل َی َرأِ ٔسطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط أَ ِػ ََ ٠ح َ
َو َح َُ ٠َ ٤ط ًَل َی ح َٔ٤ارٕ ک َ َ
ْع ُ
ک اہللُ إُٔ َّ ٧ض ِ ٥اِلِ ِ َ
اب َوإنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اُ ٪و ًّزا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َوإُٔ َّ ٧ض َِ ٥ی ِز َؿ ِو َ ٪بٔا َِ ٟی ٔشْر ٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا َص َذا ک َ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَبَزَّ ا ِٟب ٔ ِّر ٔػ َُ ٠ة ا َِ ٟو َٔ ٟس أَصِ َُ ١و ِّز أَبٔیطٔ

اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب ،رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،دیعس نب ایب اویب ،سلتدنب ایب فدیل ،دبعاہلل نب دانیر رضحت انبرمع ریض اہلل

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت آدیم ہکم ہمرہم ےک راےتس ںیم اؿ ےس الم ۔ رضحت دبعاہلل ےن اس داہییت رپمالؾ ایک افر
اےساےنپدگوہرپ ااررکایل سجرپفہ اارےھتافراےسامعہماطعایکوجاؿےکاےنپرسرپاھترضحتانبدانیرےناہکمہےناؿ
ےس اہک اہلل آپ وک رتہب دبہل اطع رفامےئ فہ داہییت ولگ ںیہ وج وھتڑی یس زیچ رپ رایض وہ اجےت ںیہ رضحت دبعاہلل ےن رفام ا اس
داہییتاکابپرضحترمعنباطخباکدفتساھت افرںیمےنر اؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامےتںیہےٹیبیکویکینں
ںیمےسبسےسڑبییکیناےنپابپےکدفوتسںےکاسھتااھچولسکرکانےہ۔
رافی  :اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب ،رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،دیعس نب ایب اویب ،فدیلنب ایب فدیل ،دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امںابپےکدفوتسںفریغہےکاسھتااھچولسکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2017

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب ،حیوة ب ٩رشیح ،اب ٩ا٬ٟازً ،بساہلل ب ٩زی٨ار  ,حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩

ُ ١و َّز أَبٔیطٔ
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبَ ُّز ا ِٟب ٔ ِّر أَ َِ ٪ي ٔؼ َ ١اَّ ٟز ُج ُ

اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،ویحة نب رشحی ،انب ااھلد ،دبعاہلل نب دانیر  ,رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ابسےسڑبییکینہیےہہکآدیماےنپابپےکدفوتسںےکاسھتااھچولسکرکے۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،ویحةنبرشحی،انبااھلد،دبعاہللنبدانیر,رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امںابپےکدفوتسںفریغہےکاسھتااھچولسکرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2018

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ،ابی ٟ ،یث ،سٌس یزیس بً ٩بساہلل ب ٩اسا٣ہ ب ٩ہاز ًبساہلل ب٩
زی٨ار حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َّ
یس بِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

اُ َٟ ٪ط ح َْٔ ٤ار َیت َ َر َّو ُح ًََِ ٠یطٔ إٔذَا
َخ َد إلٔ َی ََ َّٜ٣ة ک َ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ا ٪إٔذَا َ َ

َ
ْعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟش َت ابِ ًََ ُٓ ٩ل ٔ٪
وب اٟزَّاح ٔ َٔ ٠ة َوً َٔ٤ا َْ ٣ة َي ُظ ُّس ب ٔ َضا َرأِ َس ُط َٓب َ ِی َ٨ا ص َُو َی ِو ّ٣ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َُ ١َّ ٣ر َُ ٛ
ک ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ إٔذِ ََّ ٣ز بٔطٔ أ ِ َ
بِ ًَٔ ُٓ ٩ل َٕٗ ٪ا َ ٢بَل َی َٓأ َ ًِ َلا ُظ ا ِٔ ٟح ََ ٤ار َو َٗا َِ ٢ار َِ ٛب َص َذا َوا ِ٤َٔ ٌٟا ََ ٣ة َٗا َِ ٢
َرف اہللُ
اط ُس ِز ب ٔ َضا َرأ ِ َس َ
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط بَ ٌِ ُف أَ ِػ َحابٔطٔ ُ َ َ
ََ ٟ
َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْعاب ٔ َّی ح َّٔ ٤ارا َُ ٨ِ ٛت َت َز َّو ُح ًََِ ٠یطٔ َوً َٔ٤ا َّ ٣ة َُ ٨ِ ٛت َت ُظ ُّس ب ٔ َضا َرأِ َس َ
َک أ ًِ َل ِی َت َص َذا اِلِ ِ َ
اَ ٪ػسٔي ّ٘ا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَبَ ِّز ا ِٟب ٔ ِّر ٔػ ََ ٠ة اَّ ٟز ُج ٔ ١أَصِ َُ ١و ِّز أَبٔیطٔ َب ٌِ َس أَ ِ ٪یُ َول ِّ َی َوإ ٔ َّ ٪أَبَا ُظ ک َ َ

نسح نب یلع ولحاین وقعیب نب اربامیہ ،نب دعس ،ایب  ،ثیل ،دعس سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجفہہکم ہمرہمیکرطػاجےتوتاےنپدگوہوکآاسینےکےئلاسھترےتھکےھتبجافٹن
یک  ااری ےس ااتک اجےت وت دگوہ رپ  اار وہ اجےت افر اےنپ رس رپ امعہم ابدنےتھ ےھت اکی دؿ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
اےنپایسدگوہرپ اارےھتاسےکاپسےساکیداہییتآدیمزگراوترضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناسداہییتےسرفام ا
ایکوتالفںنبالفںاکاٹیبںیہنےہ؟اسےنرعضایکویکںںیہنآپیلصاہللہیلعفملسےناسداہییتوکاانپدگاھدےد اافراےس
رفام اہکاسرپ ااروہاجافراےسامعہمدےرکرفام اہکاےساےنپرسرپابدنھ ےلوتآپےناےساینپوہستلےکےئلراھکوہااھت
افرامعہمےسجآپاےنپرسرپابدنےتھےھترضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اںیمےنر اؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلع
فملس رفامےت ےھتہک ویکینںںیم بس ےس ڑبییکینآدیم اک اےنپ ابپیکفافت ےک دعباس ےکدفوتسں ےک اسھت ااھچ ولسک رکان
ےہافراسداہییتاکابپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاکدفتساھت۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین وقعیب نب اربامیہ ،نب دعس ،ایب  ،ثیل ،دعس سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد دبعاہلل نب دانیر رضحت
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکینافرانگہیکفاضتحےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یکینافرانگہیکفاضتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2019

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ب٣ ٩ی٤و ٪اب٣ ٩ہسی ٌ٣اویہ اب ٩ػاٟح ًبساٟزح ٩٤ب ٩جبْر ب ٩نْٔر ،حرضت ٧واض رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩سٌ٤ا ٪انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕ ًَ ِ٩
ا ٪اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِّر َو ِاْلٔث ِ َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢ا ِٟب ٔ ُّر حُ ِش ُ٩
ض بِ ٔ ٩س َِٔ ٌَ ٤
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩اَّ ٨َّ ٟوا ٔ

اض
ا ُِ ٟدَ ٙٔ ُ٠و ِاْلٔث ِ ُ٣َ ٥ا َح َ
اک فٔی َػ ِسر َٔک َو َ ٔ
َکص َِت أَ َِ ٪ی َّلَِ ٠ًَ ٍَ ٔ ٠یطٔ اُ ٨َّ ٟ

دمحم نب اح م ،نب ومیمؿ انب دہمی اعمفہی انب اصحل دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعمسؿ
ااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللےسیکینافرانگہےکابرےںیموپاھچوتآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ایکیناےھچاالخؼاکانؾےہافرانگہوجریتےےنیسںیمےکٹھکافروتاسرپولوگںوکعلطموہےنوکاندنسپرکے
رافی  :دمحم نب اح م ،نب ومیمؿ انب دہمی اعمفہی انب اصحل دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
اعمسؿااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یکینافرانگہیکفاضتحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2020

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ًبساہلل ب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبْر نْٔر ،حرضت ٧واض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ب ٩سٌ٤ا٪

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی َص ُ
اَٗ ٪ا َ ٢أَ َٗ ُِ ٤ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َس َّ ٨ة َ٣ا
ض بِ ٔ ٩س َِٔ ٌَ ٤
ُج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َْٔ ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِّ َ ٧ ٩وا ٔ

ا ٪أَ َح ُسَ٧ا إٔذَا صَا َج َز َ ٥َِ ٟي ِشأ َ َِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ط ِی ٕئ َٗا َََ ٓ ٢شأ َ ُِ ٟت ُط
َی ٌُِ ٨َ ٤ىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔإ ٔ ََّّل ا ِِ ٤َ ٟشأ َ َُ ٟة ک َ َ
َکص َِت أَ َِ ٪ی َّلٍَ ٔ ٠
ک َو َ ٔ
ًَ ِ ٩ا ِٟب ٔ ِّر َو ِاْلٔث ِ َٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ُّر حُ ِش ُ ٩ا ُِ ٟدَ ٙٔ ُ٠و ِاْلٔث ِ ُ٣َ ٥ا َحا َک فٔی َن ِٔ ٔش َ

اض
ًََِ ٠یطٔ اُ ٨َّ ٟ
اہرفؿ نب دیعسایلی دبعاہلل نب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج ریفن ،رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نباعمسؿ ےس
رفاتیےہ ہک ںیمر اؽاہلل ےکاسھت دمہنیونمرہ ںیم اکی اسؽکترہھٹاراہافرےھجم  ااےئاکی ت ہلئ ےک یسکابت ےنرجہت
ےس ںیہن رفاک اھت مہ ںیم ےس بج وکیئ رجہت رکات وت فہ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم  ااؽ ہنرکات اھت وت

ںیمےنآپیلصاہللہیلع فملسےسیکینافرانگہےکابرےںیم ااؽایکوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ایکیناےھچاالخؼ اک
انؾےہافرانگہفہےہوجریتے یںیمےکٹھکافروتاسرپولوگںےکعلطموہےنوکاندنسپرکے۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج ریفن ،رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
اعمسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2021

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ج٤ی ١بَ ٩طیٕ بً ٩بساہلل ث٘فی ٣ح٤س بً ٩باز حات ٥اب ٩اسٌ٤یٌ٣ ١اویہ اب ٩ابی ٣زرز ٣ولی
بىی ہاط ٥ابوحباب سٌیس ب ٩يشار حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یٕ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥وص َُو ابِ ُ٩
َط ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩جٔ٤ی ٔ ١بِ ٔٔ َ ٩
اب َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ٌََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١اؤیَ َة َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَ ِّرز ٕ َِ ٣ول َی بَىٔی صَا ٔط َٕ ٥ح َّسثَىٔی ًَ ِِّم أَبُو ا ُِ ٟح َب ٔ
َّ
َّ
َّ
رفَْ ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َِ ٣ت اَّ ٟزح ٔ َُ٘ َٓ ٥اَِ ٟت َص َذا َُ َ٘ ٣ا ٦ا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َخ ََٙ ٠ا َِ ٟدَ َِٙ ٠حًی إٔذَا َ َ
یٌ ٔة َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ َ٣ا َت ِز َؿْ ِ َن أَ ِ ٪أَ ٔػ ََ ٩ِ ٣َ ١و َػَٔ ٠ک َوأَٗ َِل ٍَ ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٌَ ٔک َٗاَِ ٟت بَل َی َٗا َََ ٓ ٢ذا ٔک َٔ ٟک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َ٘ ٟل َ
َّ
َّ
ک
اَقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت ََُِ ٓ ٥ض َِ ًَ ١ش ِیت ُِ ٥إ ٔ َِ ٪ت َو َِّ ٟیت ُِ ٥أَ ُِ ٪ت ِٔ ٔش ُسوا فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ق َو ُت َ٘ ِّل ٌُوا أَ ِر َحا َ ٥ِ ُٜ٣أُو َٟئ ٔ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠
وب أَ َِٗٔاَ ُٟضا
آ ٪أَ ًَِ ٦ل َی ُٕٗ ُ٠
َّأ ٟذ َ
ْق َ
یُ ٨َ ٌََ ٟ ٩ض ِ ٥اہللُ َٓأ َ َػ َُّ ٤ض َِ ٥وأَ ًِ َِم أَ ِب َؼ َارص ُِ ٥أَٓ ًََل َی َت َسبَّزُ َ
و ٪ا ِِ ُ ٟ
ہبیتقنبدیعس،انبلیمجنبرطفینبدبعاہللیفقثدمحمنبابعداح مانباامسلیعاعمفہیانبایبزمردومیلینباہمشاوبةحب دیعس
نباسیررضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےبکشاہللاعتیلےنولخمؼوک
دیپارفام ااہیںکتہکبجاؿےسافرغوہےئوترہتشداریےنڑھکےوہرکرعضایکہیرہتشوتڑےنےسانپہامےنگنفاےلاکاقمؾ
ےہاہللےنرفام ا یاہںایکوتاسابترپرایضںیہنےہہکںیمےھجتالمےن فاولںےکاسھتلماجؤںافرےھجتوتڑےنفاےلےسںیم
دفر وہ اجؤں رہتشداری ےنرعض ایک ویکں ںیہن اہلل اعتیل ےن رفام ا ہیریتے ےئل رھپر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن رفام ا ارگ م

ض
ه
تُ َق ّغِع َ مَُک ْ ُ َ َّ ِ نَع َ َئ ُه
ف َ َھلْ ع ََس ْب ُئ ْ َ لَّ ْب ُئ
ّللَّ َ افَْ َ م َّ ْمُ
ُ
ت
ْ
ف
َ
َ
ْ
ْ
ْ
س
ِ
ب ما ُ
ال
فَل
أ
م
ا
ج
ر
أ
ا
ُو
ف
ض
ر
ا
ال
ف
فا
د
ؿ
أ
م
م ِإ ْؿ َن
اچوہوتاسآتیرکہمییکالتفترکف
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َْ
ْ
َ
َ
ع
ه
َ
ب َأقْفَاال ُ َھاا وت ایک  م اس ابت ےک رقبی وہ ہک ارگ ںیہمت وکحتم دی اجےئ وت  م
َف َأ ْمَی َأ ْ َن َار ُ ْم َأ َ َ ا
فؿ ان ْ ُق ْر َ
ت َّ ُی َ
فََ َ
آؿ َأ ْؾ َلَع ُ ُق ٍ
زنیم ںیم اسفد الیھپؤ افر اینپ رہتشداری وک وتڑڈاول یہی فہ ولگ ںیہ نج رپ اہلل اعتیل ےن تنعلیک ےہ سپ اؿ وک رہبا رک د ا افر اؿ یک
آوھکنںوکادناھرکد اوتایکفہرقآؿدیجمںیموغرفرکفںیہنرکےت ااؿےکدولںرپاتےلزپےوہےئںیہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،انب لیمج نب رطفی نب دبعاہلل یفقث دمحم نب ابعد اح م انب الیعمس اعمفہی انب ایب زمرد ومیل ینب اہمش
اوبةحبدیعسنباسیررضحتاوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2022

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابی برک وٛیٌٍ٣ ،اویہ ب ٩ابی ٣زرز یزیس ب ٩رو٣اْ ٪عوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َو َّ
یس بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُ٣زَ ِّرز ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
غ َت ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢و َػ َ٠ىٔی
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّح ٔ ُْ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ُ ٥ة بٔا ٌَِ ٟزِ ٔ
ُرو ََ ٣
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪
َو َػ َُ ٠ط اہللُ َو ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٌَىٔی َٗ َل ٌَ ُط اہللُ
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایبرکبفعیک،اعمفہینبایبزمردسیدینبرفامؿرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہہکر ا ؽاہللےنرفام ارہتشداریرعشےکاسھتاکٹلیئوہیئےہافریتہکےہہکسجےنےھجموجڑااہللاےسوجڑےاگافرسج
ےنےھجموتڑااہللاسےسدفروہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایبرکبفعیک،اعمفہینبایبزمردسیدینبرفامؿرعفہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2023

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زہزی٣ ،ح٤س ب ٩حرضت جبْر ب٣ ٩لٌ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗاكٔ ٍْ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ي ٌِىٔی َٗاكٔ ٍَ َرح ٔ ٕ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َی ِس ُخ ُ
زریہنبرحب،انبایبرمع ایفسؿ،زرہی،دمحمنبرضحتریبجنبمعطمریضاہلل اعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملس ےسرفاتیرکےت
ںیہہک آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا(رہتش)وتڑےنفاالتنجںیمدالخںیہنوہاگرضحتایفسؿےناہکینعیرہتشداریوکوتڑےن
فاال۔
رافی  :زریہنبرحب،انبایبرمعایفسؿ،زرہی،دمحمنبرضحتریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2024

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ؿبعی جویزیہ ٣اٟک زہزی٣ ،ح٤س ب ٩حرضت جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩لٌ ٥رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َُ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ٥
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗاكٔ ٍُ َرح ٕٔ٥
أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ ِخبَرَ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یَ ِس ُخ ُ
دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبضوجریہیامکلزرہی،دمحمنبرضحتریبجریضاہللاعتٰیلہنعنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارہتشداریوتڑےنفاالتنجںیمدالخںیہنوہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبضوجریہیامکلزرہی،دمحمنبرضحتریبجریضاہللاعتٰیلہنعنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2025

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس اب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اض س٨س سے ب٬ی حرضت جبْر ب٣ ٩لٌ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبراعفدبعانبدیمحدبعا رلزاؼ،رمعم،زرہی،اسدنسےسیھبرضحتریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحرفاتی
ےہہکںیمےنر اؽاہللےسانس۔
رافی  :دمحمنبراعف دبعانبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسدنسےسیھبرضحتریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2026

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی تحیيی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
رس ُظ أَ ِ ٪یُ ِب َش َم ًََِ ٠یطٔ رٔزِ ُٗ ُط أَ ِو یُ َِ ٨شأ َفٔی أَثَزٔظ ٔ ََِٓ ٠ی ٔؼ َِ ١رح َُٔ ٤ط
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ َ ٩ِ ٣َ ٢

ت
رحہلم نب ییحی حبئی انب فبہ ،ویسن انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےسانسآپرفامےتےھتسجآدیموکہیابتدنسپ وہہکاسرپاساکرزؼاشکدہایکاجےئ ااسےکرمےنےکدعب

اسوک ادراھکاجےئوتاچےہہکفہاینپرہتشداریوکوجڑے۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی حبئیانبفبہ،ویسنانباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2027

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ابی جسی ً٘ی ١ب ٩خاٟس اب ٩طہاب حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ ٪یُ ِب َش َم َُ ٟط فٔی رٔزِ ٗٔطٔ َویُ َِ ٨شأ َ َُ ٟط فٔی أَثَزٔظ ٔ

ََِٓ ٠ی ٔؼ َِ ١رح َُٔ ٤ط
دبعاکلملنببیعشنبثیل،ایبدجیلیقعنباخدلانباہشبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہلل ےن اراشد رفام ا سج آدیم وک ہی ابت وبحم ب وہ ہک اس ےک رزؼ یک اشکدیگ یک اجےئ افر اس ےک رمےن ےک دعب اےس  اد راھک
اجےئوتاےساچےئہہکفہاینپرہتشداریوکوجڑے۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،ایبدجیلیقعنباخدلانباہشبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہتشداریےکوجڑےنافراےسوتڑےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2028

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ثىی ٣ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہًً ،لء ،بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزة
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ٢
َ
َ
َ
َقابَ ّة أَ ٔػُ ُ٠ض َِ ٥و َي ِ٘ َل ٌُونٔی
َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ًَِ ٌَ ٟل َئ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة أ ََّ ٪ر ُج ًّل َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی َ َ
ک
وًَ ٪ل َ َّی َٓ َ٘ا ََٟ ٢ئ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٩ت َ٤َ ٛا َُِٗ ٠ت َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُت ٔش ُّٔ ُض ِ ٥ا َِ ١َّ ٤َ ٟو ََّل یَزَا َُ ٌَ ٣َ ٢
ُو ٪إلٔ َ َّی َوأَ ِحُ ٨ِ ًَ ٥ُ ُ٠ض َِ ٥ویَ ِح َضَ ُ٠
َوأ ُ ِح ٔش ُ ٩إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥و ُي ٔشیئ َ
ک
ٔ ٩ِ ٣اہللٔ هَ ضْٔ ْر ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا ُز َِ ٣ت ًَل َی ذََ ٔ ٟ
دمحم نب اح م ،ینثم دمحم نب اشبر،انب ینثم دمحم نبرفعج ،ہبعش ،العء ،نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریمے ھچک رہتش دار ا ےس ںیہ نج ےس ںیم قلعت وجڑات وہں افر فہ ھجم ےس قلعت
وتڑےتںیہںیماؿےسیکینرکاتوہںافرفہھجمےسربایئ رکےتںیہافرںیماؿےسربدابریرکاتوہںافرفہھجمےسدباالخح ےس
شیپ آےت ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا ارگ وت فاا ی ااسی یہ ےہ اسیج ہک وت ےن اہک ےہ وت وگ ا ہک وت اؿ وک ہ یت وہیئ راھک الھک راہ
ےہافربجکتوتااسییہرکاترےہاگاہللیکرطػےساکیدمداگراؿےکاقمےلبںیمریتےاسھترےہاگ۔
رافی  :دمحمنباح م،ینثمدمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،العء،نبدبعارلنمحرضحتاوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آسپںیماکیدفرسےےسدسحافرضغبافررفرگداینرکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آسپںیماکیدفرسےےسدسحافرضغبافررفرگداینرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2029

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٔ
َح َّسثىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اس ُسوا َو ََّل َت َسابَزُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ إ ٔ ِخ َواّ٧ا َو ََّل َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚث َ ًَل ٕث
َٗا ََّ ٢لَ َت َباُ َُـوا َو ََّل َت َح َ
ییحینبییحی ،امکلانباہشب ،رضحتاسننب امکلریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا م
آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک افر اکی دفرسے ےس دسح ہن رکف افر اکی دفرسے ےس رف رگداین ہن رکف افر اہلل ےک

دنبےاھبیئاھبیئنباجؤافریسکاملسمؿےکےئلاجزئںیہنےہہکنیتدؿےسز ادہوھچڑدے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آسپںیماکیدفرسےےسدسحافرضغبافررفرگداینرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2030

راوی  :حاجب ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩رحب ٣ح٤س ب ٩وٟیس زبیسی زہزی ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخبَرَنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َحا ٔج ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرن ٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َ٣إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ َ ِ
اب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
ٔط َض ٕ

احبج نب فدیل دمحم نب رحب دمحم نب فدیل زدیبی زرہی ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس امکل یک
دحثییکرطحدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :احبجنبفدیلدمحمنبرحبدمحمنبفدیلزدیبیزرہی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آسپںیماکیدفرسےےسدسحافرضغبافررفرگداینرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2031

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ً٤زو ٧اٗس ابً ٩یی٨ہ زہزی

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

َو ََّل َت َ٘اك َ ٌُوا

زریہ نب رحب ،انب ایب رمع رمعف اندق انب ہنییع انب عتبتہ زرہی ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم ( َف َ ال
ت َطع ُوا)ےکاافلظز ادہںیہینعیآسپںیمعطقیقلعتہنرکف۔
َ َا
رافی  :زریہنبرحب،انبایبرمعرمعفاندقانبہنییعزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آسپںیماکیدفرسےےسدسحافرضغبافررفرگداینرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2032

راوی  :ابوکا ١٣یزیس ب ٩اب ٩زریٍ ٣ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،سٔیاً ،٪بساٟززا ،ٚحرضت زہزی
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩ز َریِ ٍٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔٚ
َک ا ِٟد ٔ َؼا َ ٢اِلِ َ ِر َب ٌَ َة
َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّ٣ا رٔ َوایَ ُة َیز ٔ َ
یس ًَ ُِ ٨ط ٓ َ ٔ
َرک َوا َی ٔة ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی َی ِذ ُ ُ

َجٔ٤ی ٌّا َوأَ َّ٣ا َحس ُ
اس ُسوا َو ََّل َت َ٘اكَ ٌُوا
ٔیث ًَ ِبسٔ اٟز ََّّزا َٔ ٚو ََّل َت َح َ

اوباکلمسیدینبانبزر،عدمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،ایفسؿ،دبعارلزاؼ،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساس
دنس ےکاسھت رفاتیلقنیک یئگ ےہ افرف ہ اچر ایھٹک وتلصخں اکذرک رکےت ںیہ افر ابح  دبعارلزاؼیک دحثیابمرہکںیم ےہہک  م
آسپںیماکیدفرسےےسدسحہنرکفافراکیدفرسےےسعطقیقلعتہنرکفافراکیدفرسےےسرفرگداینہنرکف۔
رافی  :اوباکلم سیدی نب انب زر،ع دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،ایفسؿ ،دبعارلزاؼ ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل
ہنع

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

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آسپںیماکیدفرسےےسدسحافرضغبافررفرگداینرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2033

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ

اس ُسوا َو ََّل َت َباُ َُـوا َو ََّل َت َ٘اك َ ٌُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ إ ٔ ِخ َواّ٧ا
َت َح َ

دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آسپ ںیم اکی
دفرسےےسدسحہن رکفافرآسپںیماکیدفرسےےسضغبہنروھکافراکیدفرسےےسعطققلعتہنرکفافراہللےکدنبفاھبیئ
اھبیئنباجؤ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤدہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آسپںیماکیدفرسےےسدسحافرضغبافررفرگداینرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2034

راوی ً :لی ب ٩نَص جہـِم وہب ب ٩جزیز ،حرضت طٌبہ

َّ َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َو َزا َز َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز ُ ٥ِ ٛاہللُ
َحسثٔ٨یطٔ ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ن َِصٕ ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
یلع نب رصن

خہض

می فبہ نب رجری ،رضحت ہبعش اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح ایبؿ رکےت ںیہ ہک افر اس ںیم ہی اافلظ

زادئںیہہکسک ےاہللےنںیہمتمکحد اےہ۔
خہض
رافی  :یلعنبرصن میفبہنبرجری،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعررشیعےکریغبنیتدؿےسز ادہعطققلعترکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ

ذعررشیعےکریغبنیتدؿےسز ادہعطققلعترکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2035

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ًلاء ب ٩یزیس ٟیثی ،حرضت ابوایوب انؼاری

یس َّ
َ
وب اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ َّ٪
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚثَ ًَل ٔث ََ ٟیا َٕ ٢ی َِ ٠ت٘ ٔ َیا ُٔ َٓ ٪ی ٌِز ٔ ُق َص َذا َوي ٌُِز ٔ ُق
َص َذا َو َخِْرُص َُ٤ا َّأ ٟذی یَ ِب َسأ ُب ٔ َّ
اٟش ًَلٔ ٦
ییحینبییحی،امکلانباہشباطعءنبسیدییثیل،رضحتاوباویبااصنریےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ایسک(املسمؿ)ےک
ےئلاجزئںیہنےہہکفہاےنپ اھبیئےسنیتراوتںےسز ادہعطققلعت رکےدفونںآسپ ںیمںیلموتہیاسےسہنمومڑےافرفہ
اسےسہنمومڑےافراؿدفونںںیمےسرتہبفہآدیمےہہکوجمالؾرکےنںیمادتباءرکے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانباہشباطعءنبسیدییثیل،رضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ذعررشیعےکریغبنیتدؿےسز ادہعطققلعترکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2036

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ،٪رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩وٟیس ٣ح٤س
ب ٩رحب زبیسی اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٨ولی ٣ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٣ ،اٟک حرضت زہزی

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا َحا ٔج ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩

بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َ٣إ ٔ ٟک
َو ِٔ ٣ث َٔ ١حسٔیثٔطٔ إ ٔ ََّّل َٗ ِو َُ ٟط َٓ ُی ٌِز ٔ ُق َص َذا َوي ٌُِز ٔ ُق َص َذا َٓإُٔ َّ ٧ض َِ ٥جٔ٤ی ٌّا َٗاُٟوا فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ِ َُْ ٥ر َ٣إ ٔ ٟک ٓ ََی ُؼ ُّس َص َذا َو َي ُؼ ُّس َص َذا
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب فدیل دمحم نب رحب زدیبی ااحسؼ نب
اربامیہ ،یلظنح دمحم نب راعف دبع نبدیمح دبعارلزاؼ،رمعم ،امکل رضحت زرہی ےس اؿدنسفں ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ اس
ںیمرصػیظفلدبتیلیاکرفؼےہ۔

رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب فدیل دمحم نب رحب زدیبی
ااحسؼنباربامیہ،یلظنحدمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،امکلرضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ذعررشیعےکریغبنیتدؿےسز ادہعطققلعترکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2037

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ٣ح٤س ب ٩ابی ٓسیک ؿحاک ابً ٩ث٤ا٧ ٪آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
اٟـحَّا ُک َوص َُو ابِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َی ٔح ُِّ ٤ُِ ٠ٟٔ ١ؤ ٔ ٩ٔ ٣أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚث َ ًَلثَ ٔة أَیَّإ ٦

دمحم نب راعف دمحم نب ایبدفکی احضک انبامثعؿ انعف رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل ےن رفام ایسک
ومنمےکےئلاجزئںیہنےہہکفہاےنپاھبیئےسنیتدونںےسز ادہعطققلعترکے۔
رافی  :دمحمنبراعفدمحمنبایبدفکیاحضکانبامثعؿانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ذعررشیعےکریغبنیتدؿےسز ادہعطققلعترکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2038

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س بًً ٩لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل صٔ ِح َز َة َب ٌِ َس ث َ ًَل ٕث

ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانب دمحمنبالعء،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےن
رفام انیت(دؿ)ےکدعبرتکقلعتاجزئںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحمنبالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دبامگینافربیعالتشرکےنافررحصرکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دبامگینافربیعالتشرکےنافررحصرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2039

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َ

اٟوَٓ َّ٩إ ٔ ََّّ ٪
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛو َّ
اس ُسوا َو ََّل َت َباُ َُـوا
اٟو َّ٩أَ َِ ٛذ ُب ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ََّل َت َح َّش ُشوا َو ََّل َت َح َّش ُشوا َو ََّل َت َ٨آ َُشوا َو ََّل َت َح َ
َو ََّل َت َسابَزُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ إ ٔ ِخ َواّ٧ا

ییحی نب ییحی ،امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا  مدب
امگینےسوچبویکہکندبامگینبسےسز ادہوھجٹابتےہافرہنیہ ماکیدفرسےےکاظرہیافرابینطبیعالتشرکفافررحص
ہنرکفافردسحہنرکفافرضغبہنرکفافرہنیہاکیدفرسےےسرفرگداینرکفافراہللےکدنبےافراھبیئاھبیئوہاجؤ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دبامگینافربیعالتشرکےنافررحصرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2040

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت َض َّحزُوا َو ََّل َت َسابَزُوا َو ََّل َت َح َّش ُشوا َو ََّل یَب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َی بَ ِی ٍٔ بَ ٌِ ٕف َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ إ ٔ ِخ َواّ٧ا

ہبیتقنبدیعس،دبع ازعلسیانبدمحمالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا ماکیدفرسے
ےسعطققلعتہنرکفافرہنیہاکیدفرسےےسرفرگداینرکفافرہنیہیسکےکبیعالتشرکفافرہنیہ مںیمےسوکیئیسکیکعیب
رپعیبرکےافراہللےکدنبےاھبیئاھبیئوہاجؤ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحمالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دبامگینافربیعالتشرکےنافررحصرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2041

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اس ُسوا َو ََّل َت َباُ َُـوا َو ََّل َت َح َّش ُشوا َو ََّل َت َح َّش ُشوا َوَّلَ َت َ٨ا َج ُظوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ إ ٔ ِخ َواّ٧ا
َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت َح َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ا  م اکی دفرسے ےس دسح ہن رکف افر ہن یہ اکی دفرسے ےس ضغب روھک افر ہن یہ اکی دفرسے ےک اظرہی افر ابینط بیع
التشرکفافرہنیہعیبانتشجرکف(یسکےکاسنھپےنےکےئلیسکزیچیکز ادہ تمیاگلؤ)افراہللےکدنبےاھبیئاھبیئوہاجؤ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دبامگینافربیعالتشرکےنافررحصرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2042

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ًلی ب ٩نَص وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
ِم َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا
َحسث َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ن َِصٕ ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
اس ُسوا َو ُٛوُ ٧وا إ ٔ ِخ َواّ٧ا َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز ُ ٥ِ ٛاہللُ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ََّل َت َ٘اكَ ٌُوا َو ََّل َت َسابَزُوا َو ََّل َت َباُ َُـوا َو ََّل َت َح َ

نسحنبیلعولحاینیلع نبرصنفبہنبرجری،ہبعش،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیےہہک ماکی
دفرسے ےس عطق قلعت ہن رکف افر اکی دفرسے ےس رف رگداین ہن رکف افر اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک افر ہن یہ اکی دفرسے
ےسدسحرکفافر ماھبیئاھبیئوہاجؤاسیجہکاہللاعتیلےنںیہمتمکحد اےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاینیلعنبرصنفبہنبرجری،ہبعش،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دبامگینافربیعالتشرکےنافررحصرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2043

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس زارمی حباب وہیب سہی ١ابوہزیزہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت َباُ َُـوا َو ََّل َت َسابَزُوا َو ََّل َت َ٨آ َُشوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ إ ٔ ِخ َواّ٧ا

ادمحنبدیعسداریمةحبفبیہلیہساوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک  م آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک افر ہن یہ اکی دفرسے ےس رف رگداین رکف افر ہن یہ
رحصرکفافراہللےکدنبےاھبیئاھبیئوہاجف۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریمةحبفبیہلیہساوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿرپملظرکےنافراےسذلیلرکےنافراےسریقحےنھجمسافراسےکاجؿفامؽفزع...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
املسمؿرپملظرکےنافراےسذلیلرکےنافراےسریقحےنھجمسافراسےکاجؿفامؽفزعتیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2044

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب زاؤز ابٗ ٩یص ابی سٌس ًا٣ز بَ ٩کیز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ َي ٌِىٔی ابِ َِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َِ ٣ول َی ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُ ٩

اس ُسوا َو ََّل َت َ٨ا َج ُظوا َو ََّل َت َباُ َُـوا َو ََّل َت َسابَزُوا َو ََّل َیب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َی بَ ِی ٍٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت َح َ

ْق ُظ اَّ ٟت ِ٘ َوی صَاصُ َ٨ا َو ُي ٔظْرُ إلٔ َی َػ ِسرٔظ ٔ
َب ٌِ ٕف َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ إ ٔ ِخ َواّ٧ا ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ُخو ا ِِ ٤ُ ٟشََّ ٥ٔ ٔ ٠ل َیوِ ٤ُ ٔ ٠طُ َو ََّل َی ِد ُذُٟطُ َو ََّل َی ِح ٔ ُ
ثَ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ئ ِّٔ َّ ٩ِ ٣
ت ب ٔ َح ِش ٔب ا ِ٣ز ٔ ٕ
ْع ُؿطُ
ْق أَ َخا ُظ ا ِِ ٤ُ ٟش ٥َ ٔ ٠ک ُ ُّ ١ا ِِ ٤ُ ٟشًَ ٥ٔ ٔ ٠ل َی ا ِِ ٤ُ ٟشَ َ ٥ٔ ٔ ٠
رح ْاَ ٦ز ُُ ٣ط َو َ٣اُ ُٟط َو ٔ ِ
اٟرش أَ ِ ٪یَ ِح ٔ َ
دبعاہلل نب ہملسمنب بنعقداؤدانب سیقایب دعساعرم نب رکسیرضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ ہکر اؽاہلل
ےن رفام ا  مولگ اکی دفرسے رپدسح ہن رکف افر ہن یہ انتشج رکف (انتشج عیبیک اکی مسق ےہ) افر ہن یہ اکی دفرسے ےسضغب

روھک افر ہن یہ اکی دفرسے ےس رف رگداین رکف افر  م ںیم ےس وکیئ یسک یک عیب رپ عیب ہن رکے افر اہلل ےک دنبے اھبیئ اھبیئ وہ اجؤ
املسمؿ املسمؿ اک اھبیئ ےہفہ ہناس رپملظرکات ےہ افر ہن اےس ذلیلرکات ےہ افر ہن یہ اےس ریقح اتھجمس ےہآپ یلص اہللہیلع فملس
ےناےنپہنیسابمرکیکرطػااشرہرکےتوہےئنیترمہبترفام اوقتیاہیںےہیسکآدیمےکرباوہےنےکےئلیہیاکیفےہہک
فہ اےنپ املسمؿ اھبیئ وک ریقح ےھجمس اکی املسمؿ دفرسے املسمؿ رپ وپرا وپرا رحاؾ ےہ اس اک وخؿ افر اس اک امؽ افر اس یک زعت ف
آربف۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقداؤدانبسیقایبدعساعرمنبرکسیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
املسمؿرپملظرکےنافراےسذلیلرکےنافراےسریقحےنھجمسافراسےکاجؿفامؽفزعتیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2045

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح اب ٩وہب ،اسا٣ہ اب ٩زیس ابوسٌیس ًبساہلل بً ٩ا٣ز بَ ٩کیز حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩

َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َزا ُو َز َو َزا َز
َکیِز ٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُ ٩
َو َن َ٘ َؽ َو ٔ٤َّ ٣ا َزا َز ٓ ٔیطٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی أَ ِج َشاز ٔ َُ ٥ِ ٛو ََّل إلٔ َی ُػ َورٔ َُ ٥ِ ٛو َلَ ٩ِٔ ٜی ُِ ٨وزُ إلٔ َی ُُٗ٠وبَٔ ٥ِ ُٜوأَ َط َار بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ إلٔ َی َػ ِسرٔظ ٔ

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ ،ااسہم انب زدی اوبدیعس دبعاہلل نب اعرم نب رکسی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ داؤد یک دحثی یک رطح ذرک یک افر اس ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اہلل اعتیل
اہمترےومسجںیکرطػںیہنداتھکیافرہنیہاہمتریوصروتںیکرطػداتھکیےہنکیلاہللاعتیلدولںیکرطػداتھکیےہافرآپ
یلصاہللہیلعفملسےناینپاویلگنںےساےنپہنیسابمرکیکرطػااشرہایک۔
رافی  :اوباطرہ ادمح نبرمعف نب رسح انب فبہ ،ااسہم انب زدی اوبدیعس دبعاہلل نباعرم نبرکسی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
املسمؿرپملظرکےنافراےسذلیلرکےنافراےسریقحےنھجمسافراسےکاجؿفامؽفزعتیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2046

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ٛثْر ب ٩ہظا ٦جٌرف ب ٩بزٗا ٪یزیس بً ٩اػ ٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩اِلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
رف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َٛثْٔرُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی ُػ َورٔ َُ ٥ِ ٛوأَ َِ ٣والَٔ ٥ِ ُٜو َل ٩ِٔ ٜیَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی ُُٗ٠وبَٔ ٥ِ ُٜوأَ ًِ َ٤الٔ٥ِ ُٜ
رمعفاندقریثکنباشہؾرفعجنبرباقؿسیدینباعمصرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع

فملسےنار اشدرفام ااہللاعتیلاہمتریوصروتںافراہمترےامولںیکرطػںیہنداتھکیہکلبفہوتاہمترےدولںافراہمترےاامعؽیک
رطػداتھکیےہ۔
رافی  :رمعفاندقریثکنباشہؾرفعجنبرباقؿسیدینباعمصرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنیکر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہنیکر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2047

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا إ ٔ ََّّل َر ُج ًّل کَاِ َ ٧ت
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َی ِو َٔ ٦اَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن َویَ ِو َ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
رف ٟٔکُِ ًَ ِّ١ب ٕس ََّل ي ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِٔ َت ُح أَبِ َو ُ
یص َٓ ُی ِِ َ ُ
بَ ِی َُ ٨ط َوبَْ ِ َن أَخٔیطٔ َط ِح َ٨ا ُئ َٓ ُی َ٘ا ُ ٢أَٔ ِ ٧وزُوا َص َذیِ َٔ ٩حًَّی َي ِؼ َلَ ٔ ٠حا أَٔ ِ ٧وزُوا َص َذیِ َٔ ٩حًَّی َي ِؼ َلَ ٔ ٠حا أَٔ ِ ٧وزُوا َص َذیِ َٔ ٩حًَّی َي ِؼ َلَ ٔ ٠حا
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا اومارافررعمجات
ےک دؿ تنج ےک درفازفں وک وھکؽ د ا اجات ےہ افر رہ اس دنبے یک ترفغت رک دی اجیت ےہ ہک وج اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن
رہھٹااتوہ ااےئاسآدیمےکوجاےنپاھبیئےکاسھتہنیکراتھکوہافراہکاجاتےہہکاؿدفونںیکرطػدےتھکیروہاہیںکتہکفہ
حلصرکںیلافراؿدفونںیکرطػدےتھکیروہاہیںکتہکفہحلصرکںیلاؿدفونںیکرطػدےتھکیروہاہیںکتہکفہحلصرکںیل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہنیکر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2048

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیزٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،اح٤س بً ٩بسة ؿيی ًبساٌٟزیز زرا ورزی حرضت سہی١

اٟـ ِّي ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟز ٔیز ٔ َّ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ِّی
َح َّسثَٔ٨یطٔ ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َ٣إ ٔ ٟک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ِّی إ ٔ ََّّل ا َِ ٤ُ ٟت َضا ٔج َزیِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٩رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ٩
ًَ ِب َس َة و َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة إ ٔ ََّّل ا ِِ ٤ُ ٟض َتحٔ َزیِ ٔ٩
زریہ نب رحب ،رجری  ،ہبیتق نب دیعس ،ادمح نب دبعۃ یبض دبعازعلسی درا فردی رضحت لیہس اےنپ ابپ ےس امکل یک دنس ےک اسھت
بئ
ذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنرک ہب رصػیظفلرفؼےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،ہبیتقنبدیعس،ادمحنبدبعۃیبضدبعازعلسیدرافردیرضحتلیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہنیکر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2049

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا٣ ،٪ش ٥٠اب ٩ابی ٣زی ٥ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرٓ ٌََطُ ََّ ٣ز ّة َٗا َُ ٢ت ٌِ َز ُق اِلِ َ ًِ َ٤ا ُ٢
فٔی کَُ ِّ١ی ِوَ ٔ ٦خٕ ٔ٤
ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا إ ٔ ََّّل ا َِ ٣زأّ کَاِ َ ٧ت بَ ِی َُ ٨ط َوبَْ ِ َن
ک ا َِ ٟی ِؤٟ ٔ ٦کُ ِّ١ا ِ٣ز ٔ ٕئ ََّل ي ِ ٔ
رف اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔی ذََ ٔ ٟ
یص َواث ِ َٔ ِ ْ٨ن ٓ ََی ِِ ٔ ُ
أَخٔیطٔ َط ِح َ٨ا ُئ َٓ ُی َ٘ا ُِ ٢ار ُٛوا َص َذیِ َٔ ٩حًَّی َي ِؼ َلَ ٔ ٠حا ِار ُٛوا َص َذیِ َٔ ٩حًَّی َي ِؼ َلَ ٔ ٠حا

انب ایب رمع ایفسؿ ،ملسم انب ایب رممی اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رموفاع اکی رمہبت رفام ا ہک رہ رعمجات افر
 اومار ےکدؿ اامعؽ شیپ ےئک اجےت ںیہ وت اہلل اسدؿ رہاس آدیم یک ترفغت رفام دےیت ںیہ ہک وج اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن
رہھٹااتوہ ااےئاسآدیمےکوجاےنپافراےنپاھبیئےک درایمؿہنیکراتھکوہاہکاجاتےہہکاںیہنتلہمدفاہیںکتہکفہدفونں
حلصرکںیلاںیہنتلہمدفاہیںکتہکفہدفونںحلصرکںیل۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،ملسمانبایبرممیاوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہنیکر ےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2050

راوی  :ابوكاہز ً٤زو ب ٩سواز اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٣ ،ش ٥٠ب ٩ابی ٣زی ٥ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح
اٟلاصٔز ٔ َو ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز َٕٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اُ ٔ ٟ

ض فٔی کُُ ِّ١ج ُٕ ٌَ ٤ة ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن یَ ِو َٔ ٦اَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن َو َی ِو َ٦
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ٌِ َز ُق أَ ًِ َ٤ا ُ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
رف ٟٔکُِ ًَ ِّ١ب ٕس ُِ ٣ؤ ٔ ٩ٕ ٣إ ٔ ََّّل ًَ ِب ّسا بَ ِی َُ ٨ط َوبَْ ِ َن أَخٔیطٔ َط ِح َ٨ا ُئ َٓ ُی َ٘ا ُ ٢ا ِتزُ ُٛوا أَ ِو ِار ُٛوا َص َذیِ َٔ ٩حًَّی َئٔیئَا
ا َِ ٟدٔ ٔ٤
یص َٓ ُی ِِ َ ُ
اوباطرہ رمعف نب  ااد انب فبہ ،امکل نب اسن ،ملسم نب ایب رممی اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽ اہلل ےن رفام ا رہ ہتفہ ںیم دف رمہبت  اومار افر رعمجات ےک دؿ ولوگں ےک اامعؽ شیپ ےئک اجےت ںیہ وت رہ ومنم دنبے یک
ترفغترکدیاجیت ےہ ااےئاسدنبےےکوجاےنپافراےنپومنماھبیئےکدرایمؿہنیکراتھکوہاہکاجاتےہہکاؿوکوھچڑدف ا
اںیہنتلہمدےدفاہیںکتہکہیدفونںروجعرکںیل۔
رافی  :اوباطرہرمعفنب اادانبفبہ،امکلنباسن،ملسمنبایبرممیاوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکےئلتبحمرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اہللےکےئلتبحمرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2051

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧صً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابی حباب سٌیس ب ٩يشار حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب
َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ُِ ٟح َب ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
و٪
َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و َُ ٢ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة أَیِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َحابُّ َ

ب ٔ َح ًَللٔی ا َِ ٟی ِو َ ٦أُه ٔ ُُّ ٠ض ِ ٥فٔی ه ٔل ِّی َی ِو ََّ ٦لَ ه ٔ َّ ١إ ٔ ََّّل ه ٔل ِّی
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم ،ایب ةحب دیعس نب اسیر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل  ماتم ےک دؿ رفامےئ اگ اہکں ںیہ آسپ ںیم تبحم رکےن فاےل ریمے
الجؽیکمسقآجےکدؿںیماؿوکاےنپاسےئںیمروھکںاگہکسجدؿریمےاسےئےکالعفہافروکیئاسہیہنوہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،دبعاہللنبدبعارلنمحنبرمعم،ایبةحبدیعسنباسیررضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اہللےکےئلتبحمرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2052

راوی ً :بساَّلًلی ب ٩ح٤از ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َخی َٓأ َ ِر َػ َس اہللُ َُ ٟط ًَل َی َِ ٣س َر َجتٔطٔ َ٠َ ٣کّا َٓ َ٤َّ ٠ا أَتَی ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢أَیِ َ ٩تُزٔی ُس َٗا َ ٢أُرٔی ُس
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َز َار أَ ّخا َٟطُ فٔی َ َِق َی ٕة أ ُ ِ َ
َک ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ن ٌِٔ َٕ ٤ة َتزُبُّ َضا َٗا َََّ ٢ل َُْ ِ َر أَنِّی أَ ِحبَب ِ ُت ُط فٔی اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ََٓ ٢إٔنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْق َی ٔة َٗا ََ ٢ص َِ ٟ ١
أَ ّخا لٔی فٔی َص ٔذظ ٔ ا ِِ َ ٟ
ک َ٤َ ٛا أَ ِحبَب ِ َت ُط ٓ ٔیطٔ
ک بٔأ َ َّ ٪اہللَ َٗ ِس أَ َح َّب َ
إَِٔ ٟی َ
دبعاالیلعنبامحدامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
اکیآدیماےنپاکیاھب یئےسےنلمےکےئلاکیدفرسےاگؤںایگوتاہللاعتیلےناسےکراےتسںیماکیرفےتشوکاسےکااظتنر
ےکےئلجیھبد ابجاسآدیماکاسےکاپسےسزگروہاوترفہتشےنہکاگلاہکںاکارادہےہاسآدیمےناہکاساگؤںںیمریمااکی
اھبیئےہ ںیماسےسانلماچاتہ وہںرفہتش ےناہک ایکاس ےنریتےافرپوکیئااسحؿ ایک ےہہک وتسجاک دبہلدایناچاتہ ےہاسآدیم
ےن اہک ںیہن  ااےئ اس ےک ہک ںیم اس ےس رصػ اہلل ےک ےئل تبحم رکات وہں رفےتش ےن اہک ریتی رطػ اہلل اک اغیپؾ ےل رک آ ا
وہںہکاہللیھبھجتےسایسرطحتبحمرکاتےہافرہکسجرطحوتاسداہییتآدیمےستبحمرکاتےہ۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحدامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ

اہللےکےئلتبحمرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2053

ًیسی ابوبرک ٣ح٤س ب ٩ز٧حویہ ٗظْری ًبساَّلًلی ب ٩ح٤از ٧زسی حرضت ح٤از ب ٩س٤٠ہ
راوی  :ابواح٤س بٰ ٩

َٗا ََّ ٢
اٟظ ِی ُذ أَبُو أَ ِح ََ ٤س أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِرکٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زُ ِ ٧حویَ َة ا ُِ٘ ٟظَ ْ ِر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبادمح نب ٰیسیع اوبرکب دمحم نب زوجنہی ریشقی دبعاالیلع نب امحد رنیس رضحت امحد نب ہملس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح
ایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :اوبادمحنبٰیسیعاوبرکبدمحمنبزوجنہیریشقیدبعاالیلعنبامحدرنیسرضحتامحدنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیبریکایعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امیبریکایعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2054

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوربیٍ ح٤از اب ٩زیس ایوب ابی ًٗلبہ ابی اس٤اءابوربیٍ رٌٓہ حرضت ثوبا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َرٓ ٌََ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َحسٔیثٔ َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
رخ َٓةٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحًَّی َیزِ ٔج ٍَ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ائ ٔ ُس ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
یف فٔی ََ ِ ٣
دیعسنبوصنمر،اوبرعیبامحدانبزدیاویبایبالقہبایباامسءاوبرعیبرہعفرضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ

اہللےناراشدرفام اامیبرآدیمیکایعدترکےنفاالتنجےکویمہزارںیموہاتےہاہیںکتہکفہولٹآےئ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرعیبامحدانبزدیاویبایبالقہبایباامسءاوبرعیبرہعفرضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امیبریکایعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2055

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ہظی ٥خاٟس ابی ًٗلبہ ابی اس٤اءحرضت ثوبا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ٣ولی رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠یہ
وس ٥٠سے

َّ َ
َّ
اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َخ َٓ ٔة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحًَّی یَ ِز ٔج ٍَ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َز َ٣ز ٔ ّ
يـا  ٥َِ ٟیَزَ ِ ٢فٔی ُ ِ
ییحی نب ییحی یمیمت ،میشہ اخدل ایب القہب ایب اامسءرضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجامیبریکایعدترکاتےہفہاسفتقےسفاسپآےنکتتنجےکویمہزارںیموہاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،میشہاخدلایبالقہبایباامسءرضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنعومیلر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امیبریکایعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2056

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،یزیس ب ٩زریٍ خاٟس ابی ًٗلبہ ابی اس٤اء رحيی حرضت ثوبا٪

ا٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َح ٔي ِّی ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
َخ َٓ ٔة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحًَّی َی ِز ٔج ٍَ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟش ٥َ ٔ ٠إٔذَا ًَا َز أَ َخا ُظ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥َِ ٟ ٥َ ٔ ٠یزَ ِ ٢فٔی ُ ِ
ییحی نب بیبح احریث ،سیدی نب زر،ع اخدل ایب القہب ایب اامسء ریبح رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفام ااملسمؿبجاےنپاملسمؿاھبیئیکایعدترکاتےہوتفہفاسپآےنکتتنجےکویمہزارںیمراتہےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،سیدینبزر،عاخدلایبالقہبایباامسءریبحرضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امیبریکایعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2057

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،یزیس زہْر یزیس ب ٩ہاروً ،٪اػً ،٥بساہلل ب ٩زیس ابوًٗلبہ ابی اطٌث ػٌ٨انی ابی

اس٤اء رحيی حرضت ثوبا٣ ٪ولی رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

یس َو َّ
اػ ْ٥
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔزُصَِْر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اِلِ َ ِح َو ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َوص َُو أَبُو ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَب ٔی اِلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َح ٔي ِّی ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
َخ َٓةٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٗ ٔی ََ ١یا َر ُسو َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ًََ ٩ِ ٣َ ٢ا َز َ٣ز ٔ ّ
يـا َ ٥َِ ٟیزَ ِ ٢فٔی ُ ِ

َخ َٓ ُة ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا ََ ٢ج َ٨اصَا
اہللٔ َو َ٣ا ُ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،سیدیزریہسیدینباہرفؿ،اعمص،دبعاہللنبزدیاوبالقہبایبا ثعاعنصینایباامسءریبحرضحت
وثابؿومیلر اؽاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن رفام اوجآدیم امیبریکایعدترکاتےہوت فہ تنجےکرخہف
ںیم راتہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس تنج اک رخہف ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اتنجےکاباغت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،سیدیزریہ سیدینباہرفؿ،اعمص،دبعاہللنبزدیاوبالقہبایبا ثعاعنصینایباامسءریبح
رضحتوثابؿومیلر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امیبریکایعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2058

راوی  :سویس ب ٩سٌیس ٣زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ حرضت ًاػ٥

اػ ٕ ٥اِلِ َ ِح َو ٔ ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِٔ ًَ ٩
 ادینبدیعسرمفاؿنباعمفہیرضحتاعمصےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی   :ادینبدیعسرمفاؿنباعمفہیرضحتاعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
امیبریکایعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2059

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ب٣ ٩ی٤و ٪بہز ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ُ٘و ُ ٢یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ یَا ابِ َ ٩آ َز َ٣َ ٦ز ٔ ِؿ ُت ََٓ ٥َِ ٠ت ٌُ ِسنٔی َٗا َ ٢یَا َر ِّب َِ ٛی َ
ک َِ ٟو ًُ ِس َت ُط ََ ٟو َج ِس َتىٔی ً ٔ َِ ٨س ُظ
أَ ًُوزُ َک َوأََ ِ ٧ت َر ُّب ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن َٗا َ ٢أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َِّ ًَ ٪بسٔی ُٓ ًَلّ٧ا َ٣ز ٔ َق ََٓ ٥َِ ٠ت ٌُ ِس ُظ أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أََ َّ ٧
ک
اس َت ِل ٌَ ََ ٤
ٕ أُكٌِ َُٔ ٤
اس َت ِل ٌَ ِ٤ت َ
ُک َٓ ٥َِ ٠تُ ِلٌ ِٔ٤ىٔی َٗا ََ ٢یا َر ِّب َو َِ ٛی َ
ک َوأََ ِ ٧ت َر ُّب ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن َٗا َ ٢أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَُ َّ ٧ط ِ
َیا ابِ َ ٩آ َز َِ ٦

ک ََٓ ٥َِ ٠ت ِش٘ٔىٔی َٗا ََ ٢یا
اس َت ِش َ٘ ِی ُت َ
ک َِ ٟو أَك ِ ٌَ َِ ٤تطُ ََ ٟو َج ِس َت ذََ ٔ ٟ
ًَ ِبسٔی ُٓ ًَل ْ ٥َِ ٠َٓ ٪تُ ِلٌ ِٔ٤طُ أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أََ َّ ٧
ک ً ٔ ِ٨سٔی یَا ابِ َ ٩آ َز َِ ٦
ک
ک َِ ٟو َس َ٘ ِی َت ُط َو َج ِس َت ذََ ٔ ٟ
اس َت ِش َ٘ا َک ًَ ِبسٔی ُٓ ًَل َْ ٥َِ ٠َٓ ٪ت ِش٘ٔطٔ أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
ٕ أَ ِس٘ ٔ َ
َر ِّب َِ ٛی َ
یک َوأََ ِ ٧ت َر ُّب ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن َٗا َِ ٢
ً ٔ ِ٨سٔی
دمحم نب اح م ،نب ومیمؿ زہب امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل زعفلج  ماتم ےک دؿ رفامےئ اگ اے انب آدؾ ںیم امیبر وہا افر وت ےن ریمی ایعدت ںیہن یک فہ ےہک اگ اے
رپفرداگر ںیم ریتی ایعدت ےسیک رکات احالہکن وت وت رب ااعلنمیل ےہ اہلل رفامےئ اگ ایک وت ںیہن اجاتن ہک ریما الفں دنبہ امیبر اھت افر وت ےن
اسیک ایعدتںیہنیکایکوتںیہناجاتنہکارگوتاسیکایعدترکاتوتوتےھجماسےکاپساپاتاےانبآدؾںیمےنھجتےساھکاناماگن
نکیلوتےنےھجماھکانںیہنالھک افہےہکاگاےرپفرداگرںیمآپوکےسیکاھکانالھکاتافراحالہکنوتوتربااعلنیملےہوتاہللرفامےئاگایک
وت ںیہناجاتنہکریمےالفںدنبے ےن ھجتےساھکان اماگن اھت نکیلوت ےناسوکاھکان ںیہنالھک ا اھتایک وت ںیہناجاتن ہکارگ وت اس وکاھکان
الھکاتوتوتےھجماسےکاپساپات اےانبآدؾںیمےنھجت ےساپین اماگننکیلوتےنےھجماپینںیہنالپ افہےہکاگاے رپفرداگرںیمےھجت
ےسیکاپینالپاتاحالہکنوتوترب ااعلنیملےہاہللرفامےئ اگریمےالفںدنبے ےنھجت ےس اپین اماگناھت نکیلوتےناسوک اپینںیہن الپ ا
اھتارگوتاےساپینالپاتوتوتاےسریمےاپساپات۔
رافی  :دمحمنباح م،نبومیمؿزہبامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہنہپ...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2060

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز ،اً٤ع ،ابووائ٣ ١رسو ،ٚسیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
رسو َٕٗ ٚا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُج ًّل أَ َط َّس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟو َج ٍُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی رٔ َوا َیةٔ
َوائ ُٕٔ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١

ا ٪ا َِ ٟو َج ٍٔ َو َج ٌّا
ا٣َ ٪ک َ َ
ًُ ِث ََ ٤

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،اشمع،اوبفالئورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمےن
یسکآدیموکںیہنداھکیہکےسجر اؽاہللیکفیلکتےسڑبھرکفیلکتوہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،اشمع،اوبفالئورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2061

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار اب ٩ابی ًسی ،برش اب ٩خاٟس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ
ًبساٟزح ٩٤ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ؼٌب ب٘٣ ٩سا ٦سٔیا ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ جزیز

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕأَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رش بِ ُ٩
ٔی ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ح
َخإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َجزٔیز ٕ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٔ ٔ ٦لِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

دیبعاہللنباعمذایبانبینثمانباشبرانبایبدعی،رشبانباخدلدمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکبنبانعفدبعارلنمحانبریمن،بعصمنب
دقماؾایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعرجرییکدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہلل نباعمذ ایب انب ینثم انب اشبر انب ایب دعی ،رشب انب اخدل دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرکب نب انعف دبعارلنمح انبریمن،
بعصمنبدقماؾایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2062

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚجزیز ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥حارث اب ٩سویس حرضت
ًبساہلل

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ِم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ

ٔیسا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َج ِ ١إنِّٔی
ک َو ًِکّا َطس ّ
ک َٟتُو ًَ ُ
یُو ًَ ُ
ک ٓ ََٔ ٤ش ِش ُت ُط ب ٔ َیسٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
َک أَ ِج َزیِ َٔ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َج ِ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ک َ٤َ ٛا یُو ًَ ُ
أُو ًَ ُ
ک أَ ََّ ٟ ٪
ک َر ُج ًَل َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ي ُٔؼیبُ ُط أَذّی َٔ ٣َ ٩ِ ٣زقٕ ٓ ََ٤ا س َٔوا ُظ إ ٔ ََّّل َح َّم اہللُ بٔطٔ َس ِّیئَاتٔطٔ َ٤َ ٛا َت ُح ُّم
َّ
اٟظ َح َزةُ َو َر َٗ َضا َو َِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ ُز َصِْر ٕٓ ََٔ ٤ش ِش ُت ُط ب ٔ َیسٔی
امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ رجری ،اشمع ،اربامیہ ،احرث انب  ادی رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ
ہکںیمر اؽاہللیکدختمادقسںیمآ ااحؽہیہکآپیلصاہللہیلعفملسوکاخبراھتںیمےناہھترھکرکداھکیوتںیمےنرعضایک
اے اہلل ےک ر اؽآپ یلص اہللہیلع فملس وک تہب تخس اخبر ےہ ر اؽ اہلل ےن رفام ااہں ےھجم  م ںیم ےس دف آدویمں ےک ربارب اخبر
وہاتےہرافیےتہکںیہہکںیمےنرعضایکایکسایکفہجےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلدفرہاارجےہر اؽاہللےنرفام ااہں
رھپر اؽاہللےنرفام اسجاملسمؿوکوکیئفیلکتآیتےہوتاہللاسفیلکتےکدبہلںیماسےکاسرطحانگہاعمػرکداتیےہہک
سجرطح(وممساہبر)ںیمدرتخےسےتپڑھجےتںیہافرزریہیکدحثیںیماہھتاگلرکدےنھکیےکاافلظںیہنںیہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشزریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼرجری،اشمع،اربامیہ،احرثانب ادیرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2063

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ٣ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا ،ٚسٔیا ،٪اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩بی ُ٨یہ

حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو َی ِحٌَی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی ََُّ ٔ ٨ی َة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع

ق ُِ ٣ش٥ْ ٔ ٠
بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َجزٔیز ِٕ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا ًَل َی اِلِ َ ِر ٔ

اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب یب عبتہ رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےس رجرییکدنسےکاسھت ذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ افراوباعمفہییکرفاتیںیمہیاافلظزادئںیہہکآےنپ
اراشد رفام ااہں افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ زنیم رپ وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن ےہ ہک
آرخکت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب یب عبتہ رضحت اشمع ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2064

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،زہْر ٨٣ؼور ابزاہی ،٥حرضت اسوز

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

َخ ًَل َی كُٔ ُ٨ب
وَ٘ َٓ ٪اَِ ٟت َ٣ا ي ُِـ ٔحَٗ ٥ِ ُُٜٜاُٟوا ُٓ ًَل َّْ َ ٪
َقیِ ٕع ًَل َی ًَائٔظَ َة َوه ٔ َی بٔٔ٤ىّی َوص َُِ ٥ي ِـ َحَ ُٜ
َٗا ََ ٢ز َخ ََ ١ط َب ْ
اب َٔ ُ ٩ِ ٣
ُٓ ِش َلا ٕن َٓکَا َز ِت ًُُ ُ٘ ُ٨ط أَ ِو ًَ ِیُ ُ٨ط أَ َِ ٪ت ِذ َص َب َٓ َ٘اَِ ٟت ََّل َت ِـ َحُٜوا َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ٩ِ ٣
ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠يُظَ ا ُک َط ِو َّ ٛة ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ َضا إ ٔ ََّّل ُٛت َٔب ِت َٟطُ ب ٔ َضا َز َر َج ْة َو ُٔ ٣ح َی ِت ًَ ِ٨طُ ب ٔ َضا َخ ٔلیئَ ْة

زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،زریہ وصنمر اربامیہ ،رضحت ا اد ےس رفاتی ےہ ہک رقشی ےک ھچک ونوجاؿ دیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنعیکدختمںیمآےئافررضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاسفتقینمںیمںیھتافرفہونوجاؿپ سرےہےھت
دیسہاعہشئےنرفام ا مویکںپ سرےہوہفہونوجاؿےنہکےگلہکالفںآدیمہمیخیک ریسرپرگزپاےہافراسیکرگدؿ ااسیکآھکن
اجےتاجےتیہیچبرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےنرفام ا متموسنہویکہکنںیم ےن ر اؽاہللےسانسےہآپ ےنرفام ا سج

املسمؿوکوکیئاکاٹن ااکےٹنےسڑبھرکوکیئزیچگلیئگوہوتاسےکدبےلںیماسےکےئلاکیدرہجھکلد ااجاتےہ افراساکاکی
انگہاٹمد ااجاتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،زریہوصنمراربامیہ،رضحتا اد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2065

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب اسحا ٚح٨ولی اسحا ٚابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
َخا ٔ٪
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
یب ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٣ط ِو َٕ ٛة ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ َضا إ ٔ ََّّل َرٓ ٌََ ُط اہللُ ب ٔ َضا َز َر َج ّة أَ ِو َح َّم ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َضا َخ ٔلیئَ ّة
ي ُٔؼ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ااحسؼ یلظنح ااحسؼ اوباعمفہی اشمع ،اربامیہ ،ا اد دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللےناراشدرفام ابجیسکومنمآدیموکوکیئاکاٹناتھبچےہ ااسےسڑبھرکاےسوکیئفیلکتیتچنہپےہوتاہللاعتیلاسےک
دبہلںیماساکاکیدرہجدنلبرفامداتیےہ ااساکاکیانگہاٹمداتیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیااحسؼیلظنحااحسؼاوباعمفہیاشمع،اربامیہ،ا اددیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2066

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س ب ٩برش ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رش َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
یب ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩َ ٣ط ِو َْ ٛة ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ َضا إ ٔ ََّّل َٗ َّؽ اہللُ ب ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣خ ٔلی َئتٔطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ ُت ٔؼ ُ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب رشب اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا یسک ومنم آدیم وک
ارگوکیئاکاٹناتھبچےہ ااسےسیھبڑبھرکوکیئفیلکتیتچنہپےہوتاہللاسےکدبہلںیماساکاکیانگہاٹمداتیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشباشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2067

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ حرضت ہظا٦

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اوبرکبیاوباعمفہیرضحتاشہؾاسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہیرضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2068

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،یو٧ص ب ٩یزیس اب ٩طہاب ْعوہ ب ٩زبْر ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ٩
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َویُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
اب ًَ ِِ ُ ٩
اب ب ٔ َضا ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠إ ٔ ََّّل ُِّ ٛرف ب ٔ َضا ًَ ِ٨طُ َحًَّی َّ
اٟظ ِو َٔ ٛة
یب ٕة ي َُؼ ُ
ًَائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؼ َ
َ
يُظَ ا َُ ٛضا

اوباطرہانبفبہ،امکلنباسن،ویسننبسیدیانباہشبرعفہنبزریب،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا یسک املسمؿ وک وج یھب وکیئ تبیصم یتچنہپ ےہ وت اےس اس ےک انگہ اک افکرہ رک د ا اجات ےہ اہیں
کتہکارگاسوکوکیئاکاٹنیھبھبچاجےئ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،امکلنباسن،ویسننبسیدیانباہشبرعفہنبزریب،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2069

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،یزیس ب ٩خؼیٔہ ْعوہ ب ٩زبْر ،سیسہ ًائظہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس ٥٠كی زوجہ
٣لہزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
یس بِ ُٔ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ًَ ِِ ُ ٩
یب ٕة َحًَّی َّ
اٟظ ِو َٔ ٛة إ ٔ ََّّل
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل ي ُٔؼ ُ
یب ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٣ؼ َ

ْع َوةُ
ٗ َُّؽ ب ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣خ َلا َیا ُظ أَ ِو َُ ِّ ٛ
رف ب ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣خ َلا َیا ُظ ََّل َی ِسرٔی َیزٔی ُس أَیَّ ُت ُض َ٤ا َٗا َِ ُ ٢

اوباطرہ انب فبہ ،امکل نب اسن ،سیدی نب دصیفہ رعفہ نب زریب ،دیسہ اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽ اہلل ےن رفام ا یسک ومنم آدیم وک وج وکیئ یھب تبیصم یتچنہپ ےہ اہیں کت ہک ارگ اےس وکیئ اکاٹن یھب اتھبچ ےہ وت اس ےک دبہل
ںیماس ےکانگہمکرکدےئ اجےتںیہ  ااس ےکانگوہںاک افکرہرک د ا اجاتےہسیدی ںیہناجاتنہک اؿدفونں ںیم ےس رعفہ ےنوکؿ
ےسظفلاہکےہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،امکلنباسن،سیدینبدصیفہرعفہنبزریب،دیسہاعہشئیبنیلصاہللہیلعفملسیکزفہجرہطمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2070

راوی  :حا٠٣ہ ب ٩یحٌی ًبساہلل ب ٩وہب ،حیوة ،اب ٩ہاز ابی برک ب ٩رح٤ً ٦زة سیسہ ًائظہ

رک بِ َٔ ٩حزَِ ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز َة ًَ ِ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َح ِی َوةُ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی َ ِ
یب ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩َ ٣حً َّی َّ
اٟظ ِو َٛةٔ ُت ٔؼیبُ ُط إ ٔ ََّّل
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ي ُٔؼ ُ

ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط ب ٔ َضا َح َش َّ ٨ة أَ ِو حُ َّل ِت ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َضا َخ ٔلی َئ ْة

احہلمنبییحیدبعاہللنبفبہ،ویحة،انباہدایبرکبنبرحؾرمعةدیسہاعہشئےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام ایسکومنم
آدیموکوجوکیئیھبتبیصمیتچنہپےہاہیںکتہکارگاےسوکیئاکاٹنیھباتھبچےہوتاہللاعتیلاسےکدبہلںیماسےئلاکییکینھکل

داتیےہ ااساکوکیئانگہاٹمداتیےہ۔
رافی  :احہلمنبییحیدبعاہللنبفبہ،ویحة،انباہدایبرکبنبرحؾرمعةدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2071

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابواسا٣ہ وٟیس بٛ ٩ثْر ٣ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩لاء ،ب ٩يشار حرضت ابوسٌیس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ اور حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ا ٪زو٧وں حرضات

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔٛ ٩ثْٔر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
یب ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٣
ًَ َلا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ي ُٔؼ ُ

َّ
َّ
رف بٔطٔ َٔ ٩ِ ٣س ِّیئَاتٔطٔ
َو َػبٕ َو ََّل َن َؼبٕ َو ََّل َس َ٘ َٕ ٥و ََّل َحزَ َٕ ٪حًی ا َِ ٟض ِّ ٥یُ َض ُّ٤طُ إَّٔل َُ ِّ ٛ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوبااسہم فدیل نب ریثک دمحم نب رمع نب اطعء ،نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاؿدفونںرضحاتےسرفاتیےہہکاوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلع
فملسرفامےتںیہہکیسکومنمآدیمےکبجیھبوکیئفیلکت ااذیاء اوکیئامیبری ار جاہیںکتہکارگاےسوکیئ رکفیہوہوتاس
ےساسےکانگوہںاکافکرہرکد ااجاتےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوبااسہم فدیل نب ریثک دمحم نب رمع نب اطعء ،نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاؿدفونںرضحات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2072

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابً ٩یی٨ہ سٔیا ،٪اب٣ ٩حؼْن ٣ح٤س بٗ ٩یص اب٣ ٩رخ٣ہ حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبِی َط ِی َب َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ

رخ ََ ٣ة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت ََ ٩ِ ٣ي ٌِ َُ ١ِ ٤سوئّا یُ ِحزَ
َقیِ ٕع َسَ ٣ُ ٍَ ٔ٤ح ََّ ٤س بِ َِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َُ ٣ح ِی ٔؼ َٕ ٩ط ِی ٕذ َٔ ُ ٩ِ ٣
اب بٔطٔ
بٔطٔ بَ َِ َِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َِ ٣ب َِّ ٠ا َطس ّ
ٔیسا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ارٔبُوا َو َس ِّس ُزوا َٓف ٔی کُ٣َ ِّ١ا ي َُؼ ُ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ َّٔ َٛ ٥ُ ٔ ٠ار ْة َحًَّی اَ ِٜ٨َّ ٟبةٔ یُ َِٜ٨بُ َضا أَ ِو َّ
اٟظ ِو َٔ ٛة يُظَ ا َُ ٛضا َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠ص َُو ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٣ُ ٩ح ِی ٔؼ ٕ ٩ِ ٣ٔ ٩أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة
مخ
ضب
دمحم نب سیق انب رخمہم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ہنییع ایفسؿ ،انب
نَمتَعْم
َ
لْ
وُسء ُ ْ
يَبِ ِة)وجوکیئیھبوکیئربالمعرکےاگوتاےساساکدبہلد ااجےئاگ
رفاتیےہہکبجہیآتیرکہمیانزؽوہیئ( ْ
ً
املسمونںوکاسےستہبتخسرپاشیینوہیئوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایمہنرفیافرااقتستماایتخررکفاملسمؿوکوج
یھبفیلکتیتچنہپےہ وتفہاس ےکانگوہںاکافکرہوہاجیت ےہاہیںکتہکوجاےسوھٹرکیتگلےہ ااےسوکیئاکاٹن یھباتھبچےہوت فہ
مخ
ضب
ہکمہمرہمےکرےنہفاےلںیہ۔
یھباسےکانگوہںاکافکرہوہاجاتےہاامؾملسمےتہکںیہہکرمعنبدبعارلنمحنب
مخ
ضب
دمحمنبسیقانبرخمہمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،انبہنییعایفسؿ،انب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2073

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی یزیس ب ٩زریٍ ححاد ػواٖ ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٖ َح َّسثَىٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ َح َّسثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُ٩
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد اٟؼَّ َّو ُ
اٟشائ ٔٔب أَ ِو أ ُ ِّ ٦ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٔ ٟک یَا أَُّ َّ٦
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی أ ُ َِّّ ٦
اٟشائ ٔٔب أَ ِو یَا أَُّ٦

ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب تُزَِٓزٔٓ ْٔ َن َٗاَِ ٟت ا ُِ ٟح َِّم ََّل بَ َار َک اہللُ ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َت ُشيِّی ا ُِ ٟح َِّم َٓإَٔ َّ ٧ضا تُ ِذص ُٔب َخ َلایَا بَىٔی آ َز َ٤َ َٛ ٦ا یُ ِذص ُٔب ا ِلْٜٔرُ

َخ َب َث ا َِ ٟحسٔیسٔ
دیبع اہلل نب رمع وقارریی سیدی نب زر،ع اجحج وصاػ اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؾ اسبئ  ا اؾ ر بی ےک اہں رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ اسبئ  ا اے اؾ
ر بیےھجتایکوہا ماکپنریہوہاسےنرعضایکاخبرےہاہللاسںیمربتکہنرکےوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااخبروکربا
ہنوہکویکہکناخبرینبآدؾےکانگوہںوکاسرطحدفررکاتےہہکسجرطحیٹھبولےہیکلیملیچکوکدفررکدیتیےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییسیدینبزر،عاجحجوصاػاوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمآدیموکبجیھبکوکیئامیبری اوکیئرپاشیینفریغہیتچنہپےہوتاسرپاےسوثاباتلمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2074

راوی ً :یبساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی یحٌی ب ٩سٌیس برش بٔ٣ ٩ـ٤ً ١زا ٪ابوبرک حرضت ًلا ب ٩ابی رباح

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١اَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪أَبُو بَ َرکٕ َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوبٔ ِ ُ
ک ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َّ
اٟش ِو َزا ُئ أَ َت ِت
ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َربَا ٕح َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّل أُرٔی َ
ٕ َٓا ِز َُ اہللَ لٔی َٗا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ َػب َ ِر ٔ
ت َؤَ ٟک ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوإ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ
ُص َُ َوإنِّٔی أَ َتَّ َٜظ ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی أ ُ ِ َ
ٕ ٓ ََس ًَا ََ ٟضا
َز ًَ ِو ُت اہللَ أَ ِ ٪ي ٌَُآ ٔ َی ٔک َٗاَِ ٟت أَ ِػبٔرُ َٗاَِ ٟت َٓإٔنِّی أَ َت ََّ ٜظ ُ
ٕ َٓا ِز َُ اہللَ أَ ََِّ ٪ل أَ َت ََّ ٜظ َ

عبتداہللنبرمعوقاررییییحینبدیعسرشبنبلضفمرمعاؿاوبرکبرضحتاطعنبایبرابحایبؿرکےتںیہہکرضحتانبابعس ےن
ھجمےسرفام اایک ںیمےھجتاکییشبح تورتہن داھکؤں ںیم ےنرعضایکویکںںیہن رضحتانبابعس ریضاہللاعتٰیل ہنعےنرفام ا
ہیایسہافؾتورتیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآیئ افراسےنرعضایکےھجم رمیگاکدفرہزپاتےہافرریمارتسلھکاجاتےہ
آپ یلص اہلل ہیلعفملس ریمے ےئل اہلل ےس داع رفامںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ وت اچےہ وت ربص رک ریتے ےئل تنج ےہ
افرارگوتاچےہہکوتںیماہللےسداعرکاتوہںہکاہللےھجتتحصفاعتیفدےدےفہتورتےنہکیگلہکںیمربصرکفںیگنکیلریما
رتسلھکاجاتےہوتآپیلصاہللہیلعفملسریمےےئلداعرفامیئہکریمارتسہنےلھکوتآپےناستورتےکےئلداعرفامیئ۔
رافی  :عبتداہللنبرمعوقاررییییحینبدیعسرشبنبلضفمرمعاؿاوبرکبرضحتاطعنبایبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2075

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩بہزا ٦زارمی ٣زوا ٪اب٣ ٩ح٤س ز٣ظقی سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ربیٌہ یزیس ب ٩ابی ازریص
خوَّلنی حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩بَ ِض َز َاَّ ٦
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِّ
ٟس َِ ٣ظق ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی َر َوی ًَ ِ ٩اہللٔ َت َب َار َک
یٌ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ

اٟوًَ ٥َِ ٠ل َی َن ِٔ ٔسی َو َج ٌَ ُِ ٠تطُ بَ ِی ََّ َ ٣ُ ٥ِ ُٜ٨
ا ٢إ ٔ ََّّل
َو َت ٌَال َی أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا ً َٔبازٔی إنِّٔی َ َّ
رح ُِ ٣ت ُّ
َح ّ٣ا ٓ ًََل َتوَ ا٤َُ ٟوا یَا ً َٔبازٔی ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠ؿ ٌّ
َاس َت ِلٌ ُٔ٤ونٔی أُكٌِ َِٔ ٥ِ ُٜ٤یا ً َٔبازٔی ک ُ ًَُّ ٥ِ ُٜ٠ا ٕر إ ٔ ََّّل َ٩ِ ٣
َاس َت ِض ُسونٔی أَصِ ٔس َُ ٥ِ ٛیا ً َٔبازٔی ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠جائ ٔ ٍْ إ ٔ ََّّل َ ٩ِ ٣أَك ِ ٌَ ُِ ٤ت ُط ٓ ِ
ََ ٩ِ ٣ص َسیِ ُت ُط ٓ ِ

ُو ٪ب ٔ َّ
ِرف َل٥ِ ُٜ
َاس َتُ ِٜشونٔی أَ ُِ ٛشَ ٥ِ ُٜیا ً َٔبازٔی إٔ ٥ِ َُّٜ٧تُ ِد ٔلئ َ
ََ ٛش ِوتُ ُط ٓ ِ
ِرف اٟذُّ َ ٧
رفونٔی أَُ ٔ ِ
ُوب َجٔ٤ی ٌّا َٓا ِس َت ِِ ٔ ُ
اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟضارٔ َوأََ٧ا أَُ ٔ ُ
یَا ً َٔبازٔی إَٔ ٩َِ ٟ ٥ِ َُّٜ٧ت ِبُِ ُ٠وا َ ِّ
آَخ َُ ٥ِ ٛوإ ٔ ِن َشَ ٥ِ ُٜو ٔج َّ٥ِ ُٜ٨
رضونٔی َوَ ٩َِ ٟت ِبُِ ُ٠وا َنِٔعٔی َٓت َ ٌُِ َٔ ٨ونٔی یَا ً َٔبازٔی َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َّو َلَ ٥ِ ُٜو ٔ َ
ُضی َٓ َت ُ ُّ
آَخ َُ ٥ِ ٛوإ ٔ ِن َشَ ٥ِ ُٜو ٔج َّ ٥ِ ُٜ٨کَاُ ٧وا
کَاُ ٧وا ًَل َی أَ ِت َقی َِٗٔ ٠ب َر ُج َٕ ١واح ٔ ٕس ٔ٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َزا َز ذََ ٔ ٟ
ک فٔی ُِ٠٣کٔی َط ِیئّا یَا ً َٔبازٔی َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َّو َلَ ٥ِ ُٜو ٔ َ

آَخ َُ ٥ِ ٛوإ ٔ ِن َشَ ٥ِ ُٜو ٔج ََّٗ ٥ِ ُٜ٨ا ُ٣وا فٔی
ًَل َی أَ ِٓ َحز ٔ َِٗٔ ٠ب َر ُج َٕ ١واح ٔ ٕس َ٣ا َن َ٘ َؽ ذََ ٔ ٟ
ک ِٔ٠٣ُ ٩ِ ٣کٔی َط ِیئّا َیا ً َٔبازٔی َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َّو َلَ ٥ِ ُٜو ٔ َ
َح
َػٌٔی ٕس َواح ٔ ٕس ٓ ََشأَُٟونٔی َٓأ َ ًِ َل ِی ُت ک ُ َّ ١إ ٔ ِن َشا ِٕ ٣َ ٪شأ َ ََ ٟت ُط َ٣ا َن َ٘ َؽ ذََ ٔ ٟ
ک ٔ٤َّ ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی إ ٔ ََّّل َ٤َ ٛا یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ا ِِ ٔ٤ٟد َی ُم إٔذَا أ ُ ِزخٔ َ ١ا َِ ٟب ِ َ
ک ٓ ًََل َیُ٠و َ َّ٩٣إ ٔ ََّّل
یضا َل ٥ِ ُٜث ُ َّ ٥أ ُ َو ِّٓی ٥ِ ُٜإٔیَّاصَا ٓ َََ ٩ِ ٤و َج َس َخْ ِ ّرا ََِٓ ٠ی ِح َِ ٤س اہللَ َو ََ ٩ِ ٣و َج َس َُْ ِ َر ذََ ٔ ٟ
َیا ً َٔبازٔی إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی أَ ًِ َ٤ا ُل ٥ِ ُٜأ ُ ِح ٔؼ َ

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ُّی إٔذَا َح َّس َث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َج َثا ًَل َی ُر ِٛبَت َِیطٔ
َنٔ َِش ُط َٗا ََ ٢سٌ ْ
ٔیس ک َ َ
ا ٪أَبُو إ ٔ ِزر َ

دبع اہلل نب دبعارلنمح نب رہباؾ داریم رمفاؿ انب دمحم دیقشم دیعس نب دبعازعلسی رہعیب سیدی نب ایب ادرسی وخالین رضحت اوبذر
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ اہلل زعفلج ےن رفام ا اے ریمے دنبف ںیم ےن اےنپ
افرپملظوکرحاؾرقارد اےہافرںیمےناہمترےدرایمؿیھبملظوکرحاؾرقارد اےہوت ماکیدفرسےرپملظہنرکفاےریمے
دنبف  م بس رمگاہ وہ  ااےئ اس ےک ہک ےسج ںیم دہاتی دفں  م ھجم ےس دہاتی اموگن ںیم ںیہمت دہاتی دفں اگ ا ے ریمے دنبف  م
بسوھبےک وہ ااےئاس ےک ہکےسج ںیمالھکؤں وت م ھجم ےساھکاناموگن ںیم ںیہمت اھکانالھکؤں اگاےریمے دنبف! م بسبتگئہو
 ااۓ اسےکہکےسجںیمانہپؤںوت مھجمےسابلساموگنوتںیمںیہمتابلسانہپؤںاگاےریمےدنبف مبسدؿراتانگہرکےت
وہ ا فر ںیم اسرے انگوہں وک اتشخب وہں وت  م ھجم ےس ششخب اموگن ںیم ںیہمت شخب دفں اگ اے ریمے دنبف  م ےھجم رہزگ اصقنؿ ںیہن
 اچنہےتکسافرہنیہرہزگےھجمعفن اچنہےتکسوہاےریمےدنبفارگ مبسافنیلفآرخںیافرنجفاسناسآدیمےکدؽیکرطحوہ
اجؤ وج بس ےس ز ادہ وقتی فاال وہ وت یھب  م ریمی تنطلس ںیم ھچک یھب ااضہف ںیہن رک ےتکس افر ارگ بس افنیل افر آرخنی افر نج ف
اسن اس اکی آدیمیکرطح وہ اجؤہک وج بس ےس ز ادہ دباکر ےہ وت رھپ یھب  مریمیتنطلس ںیم ھچک یمک ںیہنرک ےتکس اے ریمے
دنبفارگ مبس افنیلافر آرخنیافر نجافر اسناکی اصػحیبتلدیماؿ ںیم ڑھکےوہ رکھجم ےسامےنگنوگلافر ںیمرہااسنؿ وک

وجفہھجمےسامےگناطعرکدفںوترھپیھبریمےزخاونںںیماسدقریھبیمکںیہنوہیگینتجہکدنمسرںیم ایئڈاؽرکاکنےنلےس
اے ریمے دنبف ہی اہمترے اامعؽ ںیہ ہک ںیہنج ںیم اہمترے ےئل ااھٹک رک راہ وہں رھپ ںیم ںیہمت اؿ اک وپرا وپرا دبہل دفں اگ وت وج
آدیمرتہبدبہلاپےئفہاہللاکرکشادارکےافروجرتہبدبہلہناپےئوتفہاےنپبخ یہوکالمتمرکےرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکرضحتاوبادرسیوخالینبجہیدحثیایبؿرکےتےھتوتاےنپونٹھگںےکلبکھجاجےتےھت۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحنبرہباؾداریمرمفاؿ انبدمحمدیقشمدیعسنبدبعازعلسیرہعیبسیدینبایبادرسیوخالینرضحت
اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2076

راوی  :ابوبرک ب ٩اسحا ٚابو٣شہز ٣زوا ٪حرضت سٌیس بً ٩بساٌٟزیز

ا ٪أَ َت ُُّ ٤ض َ٤ا َحسٔی ّثا
َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
اوبرکبنبااحسؼاوبرہسمرمفاؿرضحتدیعسنبدبعازعلسیاسدنسیکاسرفاتیایبؿرکےتںیہہک ااےئاسےکہکرمفاؿیک
رفاتیاؿدفونںرفاوتیںںیموپریےہ۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼاوبرہسمرمفاؿرضحتدیعسنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2077

راوی  :ابو اسحا ٚحش ٩و اٟحشْن برش ٣ح٤س ب ٩یحٌی ابو٣شہز حرضت ابو اسحاٚ

َکوا
َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ا َِ ٟح َش َُ ٩وا ُِ ٟح َشْ ِ ُن ابِ َ٨ا بٔ ِرشٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕٓ ََذ َ ُ
ا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ
اوبااحسؼنسحفانیسحلرشبدمحمنبییحیاوبرہسمرضحتاوبااحسؼےتہکںیہہکمہےسہیدحثیرضحاتنسحفنیسحریضاہللاعتٰیل
ہنعرشبےکےٹیبافردمحمنبییحیےناوبرہسمےکوحاہلےسوطلیذرکیکےہ۔

رافی  :اوبااحسؼنسحفانیسحلرشبدمحمنبییحیاوبرہسمرضحتاوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2078

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ہ٤اٗ ٦تازہ ،ابی ًٗلبہ ابی اس٤اء حرضت ابوذر رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ٩
أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی َی ِزؤی ًَ َِ ٩ربِّطٔ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی إن ِّٔی

ٔیث أَبٔی إ ٔ ِزر َ َّ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ َو َحس ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اٟوَ ٥َِ ٠و ًَل َی ً َٔبازٔی ٓ ًََل َتوَ ا٤َُ ٟوا َو َس َ
ََکَ٧ا ُظ أَ َت ُّ٩ِ ٣ٔ ٥
َ َّ
رح ُِ ٣ت ًَل َی َن ِٔ ٔسی ُّ
ٔیص أ ٟذی ذ َ ِ
َص َذا
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارثامہؾاتقدہ،ایبالقہبایباامسءرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکر اؽاہللےناےنپرباکرفامؿایبؿایکےہ ںیمےناےنپآپرپافراےنپدنبفںرپملظوکرحاؾرقارد اےہوت مآسپںیمملظہن
رکفافررھپذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارثامہؾاتقدہ،ایبالقہبایباامسءرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2079

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب زاؤز ابٗ ٩یص ًبیساہلل ب٘٣ ٩ش ٥حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ َي ٌِىٔی ابِ َِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش َٕ ٩ِ ًَ ٥جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
ک َ٩ِ ٣
اٟظ َّح َٓإ ٔ َُّّ ٪
ات َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َّات ُ٘وا ُّ
اٟوَٓ ٥َِ ٠إ ٔ َُّّ ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢ات ُ٘وا ُّ
اٟوُ ٥َِ ٠هْ ٤َ ُ٠
اٟظ َّح أَصِ ََ ٠
اس َت َح ُّ٠وا ََ ٣حارٔ َُ ٣ض ِ٥
کَ َ
اِ َٗ ٪ب ََ ٥ِ ُٜ٠ح َُ ٠َ ٤ض ًَِ ٥ل َی أَ َِ ٪س َُٜٔوا ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥و ِ

دبعاہللنبہملسمنببنعقداؤد انبسیقدیبعاہللنبمسقمرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
ےن رفام ا ملظ رکےن ےس وچب ویکہکنملظ ماتم ےکدؿ اتریکی ےہ افر لخب ےس وچب ویکہکن لخب ےن  م ےسےلہپولوگں وک الہک ایک ےہ
افرلخبیہیکفہجےساوہنںےنولوگںےکوخؿاہبےئافررحاؾوکالحؽایک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقداؤدانبسیقدیبعاہللنبمسقمرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2080

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥طبابہ ًبساٌٟزیز ٣اجظوً ٪بساہلل ب ٩زی٨احرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ات یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّّ ٪
اٟوُ ٥َِ ٠ه ُْ ٤َ ٠
دمحم نب اح م ،ابشہب دبعازعلسی اموشجؿ دبعاہلل نب دانیرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملسےنرفام املظ ماتمےکدؿاترایکیںوہںیگ۔
رافی  :دمحمنباح م،ابشہبدبعازعلسیاموشجؿدبعاہللنبدانیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2081

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً٘ ،ی ١زہزی ،حرضت سا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َکبَ ّة
ا ٪اہللُ فٔی َحا َجتٔطٔ َو ََّ َ ٩ِ ٣
ا ٪فٔی َحا َج ٔة أَخٔیطٔ ک َ َ
َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ُخو ا ِِ ٤ُ ٟشََّ ٥ٔ ٔ ٠ل َیوِ ُ ٤ُ ٔ ٠ط َو ََّل ي ُِشُ ٤ُ ٔ ٠ط َ ٩ِ ٣ک َ َ
رف َد ًَ ِِ ٣ُ ٩شِ ُ ٥ٕ ٔ ٠
َک ٔب َی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو ََ ٩ِ ٣ست َ َر ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َست َ َر ُظ اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
َ َّ
رف َد اہللُ ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َضا ُ ِ
َکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣

ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقعزرہی،رضحتاسملاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکر اؽاہللےنرفام ااملسمؿاملسمؿاکاھبیئےہ

فہ ہناسرپملظرکاتےہ افرہنیہاےسیسکالہتکںیمڈااتلےہوجآدیماےنپیسکاملسمؿ اھبیئیکرضفرت وپریرکات ےہوتاہللاس
یکرضفرتوپریرفامےئ اگافروجآدیماےنپ یسکاملسمؿ اھبیئےسوکیئتبیصمدفر رکےاگ وت ماتم ےکدؿاہلل زعفلجاسیک
م
صتبیوںںیمےسوکیئ تبیصمدفررکےاگافروجآدیماےنپیسکاملسمؿاھبیئیکرپدہوپیشرکےاگوتاہللزعفلج ماتمےکدؿ
اسیکرپدہوپیشرفامےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقعزرہی،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2082

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،لی ب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و٣َ ٪ا ا ُِ ٔ ٠ِٔ ٤ُ ٟص َٗاُٟوا ا ُِ ٔ ٠ِٔ ٤ُ ٟص ٓ ٔی َ٨ا َََّ ٩ِ ٣ل ز ٔ ِر َص ََٟ ٥طُ َو ََّل ََ ٣تا ََ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِس ُر َ
َک َز َ٦
ا َِ ٔ ٠ِٔ ٤ُ ٟص ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی یَأتِ ٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ بٔ َؼ ًَلة ٕ َو ٔػ َیاَ ٕ ٦و َزکَاة ٕ َویَأتِ ٔی َٗ ِس َط َت ََ ٥ص َذا َو َٗ َذ َٖ َص َذا َوأَک َ َ٣َ ١ا ََ ٢ص َذا َو َسٔ َ

ُض َب َص َذا َٓ ُی ٌِ َلی َص َذا َٔ ٩ِ ٣ح َش َ٨اتٔطٔ َو َص َذا َٔ ٩ِ ٣ح َش َ٨اتٔطٔ َٓإ ٔ َِ ٔ ٨َٓ ٪ی ِت َح َش َ٨اتُ ُط َٗ ِب َ ١أَ ُِ ٪ي ِ٘ َضی َ٣ا ًََِ ٠یطٔ أُخ َٔذ ٔ٩ِ ٣
َص َذا َو َ َ
َط َح فٔی ا٨َّ ٟارٔ
َرط َح ِت ًََِ ٠یطٔ ث ُ َّٔ ُ ٥
َخ َلایَاص ُِٔ ُ ٓ ٥
ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح اامسلیع انب رفعج العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اایک ماجےتنوہہکسلفموکؿےہاحصہبےنرعضایکمہںیمسلفمفہآدیمےہہکسجےکاپسامؽاابسبہنوہآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ماتمےکدؿریمیاتماکسلفمفہآدیموہاگہکوجامنزرفزےزوکةفریغہبسھچکےلرکآےئاگ
نکیلاس آدیمےنداینںیمیسکوکاگیلدیوہیگافریسکرپتمہتاگلیئوہیگافریسکاکامؽاھک اوہاگافریسکاکوخؿاہب اوہاگافریسکوک
امراوہاگوتاؿبسولوگںوکاسآدیمیکایکینںدےدیاجںیئیگافرارگاسیکایکینںاؿےکوقحؼیکادا یگیےسےلہپیہمتخوہ
ںیئگوت اؿولوگںےکانگہاسآدیمرپڈاؽدےئاجںیئےگرھپاسآدیموکمنہجںیمڈاؽد ااجےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجحالیعمسانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2083

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ئ َّٔ ٩ِ ٣
و ٚإلٔ َی أَصَِ ٔ ٠ضا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َحًَّی ُي َ٘ا َز َّ ٔ ٟ
اٟظاة ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ت َؤ ُّز َّ ٪ا ُِ ٟح ُ٘ َ
٠ظاة ٔ ا َِ ٟح َِ ٠حا ٔ
ئ
ْقَ٧ا ٔ
ا ِِ َ ٟ
ییحی نب اویب ،ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ  م ولوگں ےس دقحارفں ےک وقحؼ ادا رکفاےئ اجںیئ ےگ اہیں کت ہک ریغب گنیس فایل رکبی اک دبہل
گنیسفایلرکبیےسےلایلاجےئاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحالیعمسانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ملظرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2084

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ بزیس اب ٩حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َّ
َّ
ُ
َّ
َ
ْقی
ک أَ ِخ ُذ َرب َ
َقأَ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ِّک إٔذَا أَ َخ َذ ا َِ ُ ٟ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِ٤لٔی ٠ٟٔوآَ ٥ٟٔإٔذَا أ َخ َذ ُظ ُ ٥َِ ٟي ِِٔ ٔ ٠ت ُط ث ََّ َ ٥

ٔیس
َوه ٔ َی هَ اْ ٤َ ٔ ٟة إ ٔ َّ ٪أَ ِخ َذ ُظ أَْ ٔ ٟیَ ٥طس ْ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہیربدیانبرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ااہللاظملآدیموکتلہمد ےداتیےہرھپبجاےسڑکپاتےہوترھپفہاےسںیہنوھچڑاترھپآپیلصاہللہیلعفملسےنہیآتی
ن ْ ُق ِ ظ
ِ
د ُـ َأِلٌ َش ٌِي)افر اس رطحریتے ربیکڑکپےہ بجفہ اظمل
ه َ اطلِمَ ٌة ِإ َّؿ َأ َْ
دا َری َف َ
رکہمیزپیھ ( َف َ َ
ي ِإ َذا َأ َ َ
ککِلَ َأ ْ ُ
د َر ّ ِ َ
ولوگںیکویتسبںوکڑکپاتےہےبکشاسیکڑکپڑبیتخسدرانگےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہیربدیانبرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپاملسمؿاھبیئیکوخاہفہاظملوہ اولظمؾدمدرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اےنپاملسمؿاھبیئیکوخاہفہاظملوہ اولظمؾدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2085

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص زہْر ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ا ِٗت َ َت ًََُ ُ ١ل َ٣ا ًَُٔ ُ ٪ل ْ ٩ِ ٣ٔ ٦ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َرخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ
و ٪یَا ََ ٤ُِ ٠ٟضا ٔجز ٔ َ
َوُ ًَُل ْ ٩ِ ٣ٔ ٦اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٨ا َزی ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ أَ ِو ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
یَ ٩وَ٧ا َزی اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َیا ََْ ِ ٟل ِن َؼارٔ ٓ َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َص َذا َز ًِ َوی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٗاُٟوا ََّل یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّّل أَ ًََُّ ُ ٪ل َٔ ِ ْ٣ن ا ِٗت َ َت ًَل َٓ ََ ٜش ٍَ أَ َح ُسص َُ٤ا
ِ
ا٣َ ٪وِ ُ٠و ّ٣ا
َص اَّ ٟز ُج ُ
َص َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
 ١أَ َخا ُظ هَ ا٤ّ ٔ ٟا أَ ِو َ٣وِ ُ٠و ّ٣ا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ِاْل َ َ
ا ٪هَ ا٤ّ ٔ ٟا َٓ َِ ٠ی َِ ٨ض ُط َٓإُٔ َّ ٧ط َُ ٟط َن ِ ْ
َخ َٗا ًَََ ٓ ٢ل بَأ َض َو َِ ٟی ِِ ُ ٨
َص ُظ
َٓ َِ ٠ی ِِ ُ ٨
ادمح نب دبعاہلل نب ویسن زریہاوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہکدف ڑلوکں اکآسپ ںیم ڑگھجا وہا اکی ڑلاک
اہمرجنیںیمےساھتافراکیڑلاکااصنرںیمےساہمرجڑلےکےناہمرجفںوکاکپراافرااصنریڑلےکےنااصنروکاکپراوتر اؽاہللابرہ
ےلکنافررفام اہیایکاجتیلہیکاکپرےہولوگںےنرعضایکںیہناےاہللےکر اؽ ااےئ اسےکہکدفڑلےکآسپںیمڑگھجے
ںیہاؿدفونں ںیمےساکی ےندفرسےیکرسنیرپ امراےہآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام اوکیئرحجںیہن آدیم وکاےنپاھبیئیک
دمدرکیناچک ےوخاہفہاظملوہ اولظمؾارگاظملےہوتاےسملظےسرفوکویکہکنہیاسیکدمدےہافرارگولظمؾےہوتاسیکدمدرکف۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسنزریہاوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اےنپاملسمؿاھبیئیکوخاہفہاظملوہ اولظمؾدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2086

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اح٤س بً ٩بسہ ؿيی اب ٩ابی ً٤زو اب ٩ابی طیبہ ابً ٩بسہ سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ،
حرضت ً٤زو اور حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـيِّی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ ُّ
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢سْ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ ُ٨َّ ٛا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َخ َ
ًَ ِب َس َة أَ ِخبَرََ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

یَ ٩ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َیا ََْ ِ ٟل ِن َؼارٔ َو َٗا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ُّی َیا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ َٓ ََ ٜش ٍَ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَا َُ ٢ز ًِ َوی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٛش ٍَ َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
ََ ٤ُ ٠ِ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢زًُو َصا َٓإَٔ َّ ٧ضا ُ٨ِ ٣ت ٔ َْ ٨ة ٓ ََشَ ٌَ ٔ٤ضا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أبُ َ ٕٓی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ٓ ٌََُ٠و َصا َواہللٔ َٟئ ٔ َِ ٩ر َج ٌِ َ٨ا
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
اض أَ َّ٪
رخ َج َّ٩اِلِ َ ًَزُّ َٔ ٨ِ ٣ضا اِلِ َذَ ََّٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َز ًِىٔی أَ ِ ٔ
إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َُ ٟی ِ ٔ
ُض ُب ًَُ َٙ ُ٨ص َذا ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ٘ َٓ ٙا ََ ٢ز ًِ ُط ََّل یَ َت َح َّس ُث اُ ٨َّ ٟ

 ١أَ ِػ َحابَطُ
َُ ٣ح َّّ ٤سا َي ِ٘ ُت ُ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ادمحنبدبعہیبضانبایبرمعفانبایبہبیشانبدبعہایفسؿنبہنییع،رضحترمعفافررضحتاجرب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی زغفہ ںیم ےھت وت اہمرجنی ےک اکی آدیم ےن
ااصنرےکاکیآدیمیکرسنیرپامراوتااصنریےناہکاےااصنرافراہمرجےناہکاےاہمرجف!ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
ہی ایک اجتیلہیک اکپر ےہولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اہمرجنی ےک اکی آدیم ےن ااصنر ےک اکی آدیم یک رسنی رپ امرا
ےہوتآپ یلصا ہللہیلعفملس ےنرفام ااےسوھچڑدفویکہکن ہیانزابیابتےہدبعاہلل نب ایبےن بجہیانس وتاسےن اہک اہمرجنیےن
ا ےسایکےہاہللیکمسقارگمہدمہنییکرطػولںیٹےگوتمہںیمےسزعتفاالآدیماایعلذابہللذتلفاےلوکفاہںےساکنؽدے
اگرضحترمعریضاہللاعت ٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکر اؽےھجمااجزتدےئجیہکںیماسانمقفیک رگدؿاڑادفں آپیلص
اہللہیلعفملسےنرفام ااےوھچڑدفولگہیہنےنہکگلاجںیئہکدمحماےنپاسویھتںوکلتقرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ادمح نب دبعہ یبض انب ایب رمعف انب ایب ہبیش انب دبعہ ایفسؿ نب ہنییع ،رضحت رمعف افر
رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اےنپاملسمؿاھبیئیکوخاہفہاظملوہ اولظمؾدمدرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2087

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ٣ح٤س ب ٩رآٍ اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ً٤زو ب ٩زی٨ار ،حرضت
جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
یَ ٩ر ُج ًّل ٔ٩ِ ٣
وب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َٛ ٢ش ٍَ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط ا َِ َ٘ ٟو َز َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًُو َصا َٓإَٔ َّ ٧ضا ُ٨ِ ٣ت ٔ َْ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ُ٩

َُ ٨ِ ٣ؼورٕ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِْ ٤زو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا
ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب راعف انب راعفدبعارلزاؼ،رمعم ،اویب رمعف نب دانیر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکاہمرجنیےکاکیآدیمےنااصنرےکاکیآدیمیکرسنیرپامراوتفہااصنرییبنیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیمآ اافرآپےساصقصےکےئلرعضایکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےسوھچڑدفویکہکنہیانزابیابت
جيِرًاےہ۔
ےہانبوصنمرےناہکہکرمعفیکرفاتیںیم َسمِع ْ ُت َ ا
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب راعف انب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب رمعف نب دانیر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنینماکاکیدفرسےےکاسھتتبحماایتخررکےنافردحتمرےنہےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ومنینماکاکیدفرسےےکاسھتتبحماایتخررکےنافردحتمرےنہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2088

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوًا٣ز اطٌزی ًبساہلل ب ٩ازریص ابواسا٣ہ ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابوَکیب اب٣ ٩بارک اب٩
ازریص ابواسا٣ہ بزیس ابوبززہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
وسی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیص َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َوابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ئ أَبُو ُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ِٔ ٤ُِ ٠ٟٔ ٩ُ ٣ؤ ٔ ٩ٔ ٣کَا ِٟب ُ َِ ٨یا َٔ ٪ي ُظ ُّس َب ٌِ ُـطُ َب ٌِ ّـا

اوبرکب نبایبہبیش،اوباعرمارعشیدبعاہللنبادرسیاوبااسہمدمحمنبالعء،اوبرکبیانبابمرکانبادرسیاوبااسہمربدیاوبربدہ
رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیومنمدفرسےومنمےکےئل
امعرتیکرطحےہسجیکاکیاٹنیدفرسیاٹنیوکوبضمطریتھکےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعرم ارعشی دبعاہلل نب ادرسی اوبااسہم دمحم نب العء ،اوبرکبی انب ابمرک انب ادرسی اوبااسہم
ربدیاوبربدہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ومنینماکاکیدفرسےےکاسھتتبحماایتخررکےنافردحتمرےنہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2089

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی زَکیا ،طٌيی ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر

َکیَّا ُئ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظْر ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
 ١ا َِ ٟح َش ٔس إٔذَا ا ِط َتکَی ٔ٨ِ ٣طُ ًُ ِـ ْو َت َساع َی َٟطُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن فٔی َت َوا ِّزص َِٔ ٥و َت َزا ُحٔ٤ض ٔ َِ ٥و َت ٌَاكُٔٔض ٔ َِ ٣َ ٥ث ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ

َسائٔزُ ا َِ ٟح َش ٔس ب ٔ َّ
اٟش َضز ٔ َوا ُِ ٟح َِّم
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایب زرک ا ،یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ومنم
دنبفں یک اثمؽ اؿ یک آسپ ںیم تبحم افر ااحتد افر تقفش ںیم مسج یک رطح ےہ ہک بج مسج ےک اعضااء ںیم ےس یسک وضع وک وکیئ
فیلکتوہیتےہوتاسےکاسرےمسجوکدنینںیہنآےئافراخبرھڑھاجےنںیماساکرشکیوہاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبزرک ا،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ومنینماکاکیدفرسےےکاسھتتبحماایتخررکےنافردحتمرےنہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2090

راوی  :اسحا ٚح٨ولی جزیز٣ ،رطٖ طٌيی ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٖ ًَ َِّ ٩
رط ٕ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظْر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩

ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
ااحسؼ یلظنح رجری ،رطمػ یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح
رفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :ااحسؼیلظنحرجری،رطمػیبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ومنینماکاکیدفرسےےکاسھتتبحماایتخررکےنافردحتمرےنہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2091

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع ،طٌيی ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِٔ ٤ع ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظْر ٕ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َک ُج َٕ ١واح ٔ ٕس إ ٔ ِِ ٪
اط َتکَی َرأِ ُس ُط َت َساع َی َُ ٟط َسائٔزُ ا َِ ٟح َش ٔس بٔا ُِ ٟح َِّم
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
وَ َ ٪
َو َّ
اٟش َضز ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجشفعیک،اشمع،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
ومنمدنبےاکیآدیمیکرطحںیہہکارگاساکرسداتھکےہوتاساکابح اسرےمسجےکاعضااءاخبرافردنینہنآےنںیماسےک
رشکیوہےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجشفعیک،اشمع،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ومنینماکاکیدفرسےےکاسھتتبحماایتخررکےنافردحتمرےنہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2092

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ح٤سی بً ٩بساٟزح ٩٤اً٤ع ،خیث٤ہ حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظْر ٕ

َک ُج َٕ ١واح ٔ ٕس إ ٔ ِ ٪ا ِط َتکَی ًَ ِیُ٨طُ ا ِط َتکَی ک ُ ُّ٠طُ َوإ ٔ ِ ٪ا ِط َتکَی َرأِ ُسطُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ َ ٪

ِ
اط َتکَی ک ُ ُُّ ٠ط
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحی نب دبعارلنمح اشمع ،ہمثیخ رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ااملسم ؿدنبےاکیآدیمیکرطحںیہارگاسیکآھکندیتھکےہوتاساکاسرامسجد ےنھگلاجاتےہافر
ارگاسےکرسنیںیمفیلکتوہیتےہوتاسےکاسرےمسجوکفیلکتوہیتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحینبدبعارلنمحاشمع،ہمثیخرضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ومنینماکاکیدفرسےےکاسھتتبحماایتخررکےنافردحتمرےنہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2093

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤اً٤ع ،طٌيی ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤ُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُحِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤اِلِ َ ًِٔ ٤ع ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظْر ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َ
َ
َ
َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ

انبریمن،دیمحنبدبعارلنمحاشمع،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییک
رطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :انبریمن،دیمحنبدبعارلنمحاشمع،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگیلولگچیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اگیلولگچیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2094

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ئ َ٣ا َ ٥َِ ٟي ٌِ َت ٔس ا ِ٤َ ٟوِ ُُ ٠و٦
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشتَبَّا ٔ٣َ ٪ا َٗ َاَّل ٓ ٌََل َی ا َِ ٟباز ٔ ٔ
ییحی نب اویب ہبیتق نب دیعس ،انب رجح اامسلیع انب رفعج العء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج دف آدیم آسپ ںیم اگیل ولگچ رکںی وت انگہ ادتباء رکےن فاےل رپ یہ وہاگ بج کت ہک ولظمؾ دح ےس ہن
ڑبوہ(ینعیز ادیتہنرکے)۔
رافی  :ییحینباویبہبیتقنبدیعس،انبرجحالیعمسانبرفعجالعءرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعمػرکےنافراعزجیاایتخررکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اعمػرکےنافراعزجیاایتخررکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2095

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اؿ ٍَ أَ َح ْس ِ إ ٔ ََّّل
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َن َ٘ َؼ ِت َػ َس َٗ ْة ٔ٣َ ٩ِ ٣ا َٕ ٢و َ٣ا َزا َز اہللُ ًَ ِب ّسا بٔ ٌَِٔو ٕإ ٔ ََّّل ًٔزًّا َو َ٣ا َت َو َ

َرٓ ٌََ ُط اہللُ

ییحی نب اویب ،ہبیتق انب رجح اشعتل انب رفعج العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا دصہق امؽ ںیمیمک ںیہنرکات افردنبے ےک اعمػ رکدےنی ےس اہلل اعتیل اسیک زعتڑباھداتی ےہ افر وج آدیم یھب

اہللےکےئلاعزجیاایتخررکاتےہاہللاساکدرہجدنلبرفامداتیےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحاشعتلانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیغیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
تبیغیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2096

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌ٤یًً ١لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
 ٩ِ ًَ ١ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

َ
ا ٪ف ٔی
َک َک أَ َخ َ
رفأَیِ َت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِس ُر َ
و٣َ ٪ا ا َِ ِٟ
ٔیب ُة َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢ذ ٔ ِ ُ
اک ب ٔ َ٤ا یَ ِ َ
رک ُظ ٗٔی َ ١أ َ َ
أ ٓ ٪یطٔ َ٣ا َت ُ٘و ُِ َ٘ َٓ ٢س اُِتَب ِ َت ُط َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَٔ ٓ ٩ِ ُٜیطٔ َٓ َ٘ ِس بَ َض َّت ُط
أَخٔی َ٣ا أَُٗو َُٗ ٢ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ییحی نب اویب ،ہبیتق انب رجح اامسلیع العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام اایک ماج ےتنوہہکتبیغ ایکےہاحصہبرکاؾ ےنرعض ایکاہللافرااکسر اؽیہز ادہرتہباجےتنںیہآپ یلصاہلل ہیلعفملس ےن
رفام ااےنپاھبیئےکاسبیعوکذرکرکےہکسجےکذرک وکفہاندنسپرکاتوہآپ ےس رعضایکایگہکآپیلصاہللہیلعفملساکایک
ایخؽ ےہ ہک ارگ فاا ی فہ بیع ریمے اھبیئ ںیم وہ وج ںیم وہکں آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام ا ارگ فہ بیع اس ںیم ےہ وج  م ےتہک وہ
یھبتوتفہتبیغےہافرارگاسںیمفہبیعہنوہرھپوت مےناسرپاتہبؿاگل اےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحالیعمسالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسآدیمےکےئلاشبرتےکایبؿںیمہکسجےکبیعوکاہللاعتیلےندانیںیماپھچ اآ...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسآدیمےکےئلاشبرتےکایبؿںیمہکسجےکبیعوکاہللاعتیلےندانیںیماپھچ اآرختںیمیھباہللاسےکعبیتوکاپھچےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2097

راوی  :ا٣یہ ب ٩بشلاً ٦یشی یزیسی اب ٩زریٍ روح سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َلإ ٦ا ِِ ٌَ ٟیش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟسَ ِ ٧یا إ ٔ ََّّل َست َ َر ُظ اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ِشتُرُ اہللُ ًَل َی ًَ ِب ٕس فٔی ُّ
اہیم نب اطسبؾ عبسی سیدیی انب زر،ع رفح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

رفام ااہللاعتیلداینںیمسجدنبےےکبیعاپھچاتےہ ماتمےکدؿیھباہللاسےکبیعاپھچےئاگ ماتمےکدؿیھباہللاس
ےکبیعاپھچےئاگ۔

رافی  :اہیمنباطسبؾعبسیسیدییانبزر،عرفحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسآدیمےکےئلاشبرتےکایبؿںیمہکسجےکبیعوکاہللاعتیلےندانیںیماپھچ اآرختںیمیھباہللاسےکعبیتوکاپھچےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2098

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪وہیب سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اٟسَ ِ ٧یا إ ٔ ََّّل َست َ َر ُظ اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َي ِشتُرُ ًَ ِب ْس ًَ ِب ّسا فٔی ُّ

اوبرکبنب ایبہبیش،افعؿفبیہلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجدنبہ
داینںیمیسکدنبےےکبیعاپھچےئاگ ماتمےکدؿاہللاسےکبیعاپھچےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿفبیہلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجآدیمےسےبوہدہوگتفگوکرطخہوہاسےسرنؾوگتفگرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجآدیمےسےبوہدہوگتفگوکرطخہوہاسےسرنؾوگتفگرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2099

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ابی ابی طیبہ ً٤زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابً ٩یی٨ہ زہْر سٔیا ،٪ابً ٩یی٨ہ اب٩
ٜ٨٣سر ْعوہ ب ٩زبْر ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة أَ ََّ ٪ر ُج ًّل
ٟٔز ُ َصِْر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪وص َُو ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسِ ُ ٍَ ٔ٤
 ١ا ِٔ ٌَ ٟظْرَة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ َ١
اس َتأِذ ًَََ ٪ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ائ ِ َذُ ٧وا َٟطُ ََٓ٠بٔئ َِص ابِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟظْرَة ٔ أَ ِو بٔئِ َص َر ُج ُ
ِ
ًََِ ٠یطٔ أَ ََّل َُ َٟ ٪ط ا ِِ َ٘ ٟو ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُِٗ ٠ت َُ ٟط َّأ ٟذی َُِٗ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ ََ ٨ِ ٟت َُ ٟط ا ِِ َ٘ ٟو ََٗ ٢ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة إ ٔ ََّّ َ ٪
رش

اض ا ِّت َ٘ا َئ ُٓ ِح ٔظطٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة ً ٔ َِ ٨س اہللٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ََ ٩ِ ٣و َز ًَ ُط أَ ِو َت َز َُ ٛط اُ ٨َّ ٟ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب ایب ایب ہبیشرمعف اندق زریہ نب رحب ،انبریمن ،انب ہنییع زریہ ایفسؿ ،انب ہنییع انب دکنمر رعفہ نب زریب ،دیسہ
اعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعایبؿ رکیت ںیہہکاکیآدیم ےن یبن یلصاہللہیلعفملسےسااجزتامیگن وتآپ یلصاہلل ہیلع فملس ےنرفام ا
اےس ااجزتدےدفہیاےنپہلیبقاکرباآدیمےہوتبجفہآدیمآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآ اوتآپےناسآدیمےس
رنیمےکاسھتوگتفگیکدیسہ اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمےنرعضایکاے اہللےکر اؽاسآدیمےکابرےںیم
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج رفام ا رھپ اپس آدیم ےس رنیم ےس وگتفگ یک آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع ماتمےکدؿاہللےکزندکیولوگںےسبسےسرباآدیمفہوہاگہکسجیکوہیبدیگیکفہجےسولگاسےسانلموھچڑ
دںی۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب ایب ایب ہبیش رمعف اندق زریہ نب رحب ،انب ریمن ،انب ہنییع زریہ ایفسؿ ،انب ہنییع انب دکنمر رعفہ نب
زریب،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجآدیمےسےبوہدہوگتفگوکرطخہوہاسےسرنؾوگتفگرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2100

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت اب ٩اٜ٨٤ٟسر

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ١
َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بٔئ َِص أَ ُخو ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦وابِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟظْ َرة ٔ
دمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،رضحتانبادکنملرےساسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگ ےہ
اسںیمرصػیظفلرفؼےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،رضحتانبادکنملر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنیماایتخررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رنیماایتخررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2101

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ب ٩سٌیس سٔیا ،٪ب٨٣ ٩ؼور ت٤ی ٥ب ٩س٤٠ہ ًبساٟزح ٩٤ب ٩ہًل ٢حرضت جزیز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح ِ ٦ا َِ ٟدْ ِ َر
َح ِ ٦اِّ ٟزٓ َِ ٙیُ ِ َ
ص ًَٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢یُ ِ َ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس ایفسؿ،نبوصنمرمیمتنبہملسدبعارلنمحنبالہؽرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک یبن
یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اوجآدیمرنیماایتخررکےنےسرحمفؾراہفہآدیمالھبیئےسرحمفؾراہ
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعسایفسؿ،نبوصنمرمیمتنبہملسدبعارلنمحنبالہؽرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رنیماایتخررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2102

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوسٌیس اطخ ٣ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیٍ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ابوسٌیس اطخ حٔؽ اب٩
ُیاث اً٤ع ،زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥زہْر اسحا ٚجزیز ،اً٤ع ،تی٤ی ٥ب ٩س٤٠ہ ًبساٟزح ٩٤ب ٩ہًلً ٢بسی،
حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسث َ َ٨ا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اث ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
َِ

َح ِ٦
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ص ًَٔل ٕ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجزٔی ّزا َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢یُ ِ َ
َح ِ ٦ا َِ ٟدْ ِ َر
اِّ ٟزٓ َِ ٙیُ ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبدیعس اجش دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،اوبرکبی اوباعمفہی اوبدیعس اجش صفح انب ایغث اشمع ،زریہ نب

بئمئ
رحب،ااحسؼنباربامیہ،زریہااحسؼرجری،اشمع ،منبہملسدبعارلنمحنبالہؽعبسی،رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسرفامےت ںیہہکوجآدیمرنیماایتخررکےنےسرحمفؾراہفہآدیمالھبیئےسرحمفؾ
راہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجشدمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اوبرکبیاوباعمفہیاوبدیعساجشصفحانبایغثاشمع،زریہ
بئمئ
نبرحب،ااحسؼنباربامیہ،زریہااحسؼرجری،اشمع ،منبہملسدبعارلنمحنبالہؽعبسی،رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رنیماایتخررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2103

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٟوحس ب ٩زیاز ٣ح٤س ب ٩ابی اسٌ٤یً ١بساٟزح ٩٤ب ٩ہًل ٢حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ص ًَٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح ِ٦
رح َ ٦اِّ ٟزٓ َِٔ ُ ٙ
َجز ٔ َیز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ُ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َح ِ ٦اِّ ٟزٓ َِ ٙیُ ِ َ
رح َ ٦ا َِ ٟدْ ِ َر أَ ِو َ ٩ِ ٣یُ ِ َ

ا َِ ٟدْ ِ َر
ییحی نب ییحی ،دبعاولدح نب ز اد دمحم نب ایب اامسلیع دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکر اؽاہللےناراشدرفام اوجآدیمرنیماایتخررکےنےسرحمفؾراہفہآدیمالھبیئےسرحمفؾراہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاولدحنبز اددمحمنبایبالیعمسدبعارلنمحنبالہؽرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رنیماایتخررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2104

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی تحیيی ًبساہلل ب ٩وہب ،حیوة ،اب ٩ہاز برک ب ٩حز ٦ب٨ت ًبساٟزح ٩٤سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رک بِ َٔ ٩حزِ٩ِ ًَ ٕ ٦
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َح ِی َوةُ َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
ًَ َِ ٤ز َة َي ٌِىٔی ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یا
ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّ ٪اہللَ َرٓ ْٔی ٙیُ ٔح ُّب اِّ ٟزٓ ََِ ٙوي ٌُِ ٔلی ًَل َی اِّ ٟزٓ ِٔ٣َ ٙا ََّل ي ٌُِ ٔلی ًَل َی ا َِ ٕٔ ٨ِ ٌُ ٟو َ٣ا ََّل ي ٌُِ ٔلی ًَل َی َ٣ا س َٔوا ُظ

ت
رحہلمنبییحی حبئیدبعاہللنبفبہ،ویحة،انباہدرکبنب زحؾتنبدبعارلنمحدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع یبنیلصاہللہیلعفملس
یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ اہلل رقیف ےہ افر رقف وک دنسپرکات ےہ افر رنیم
اایتخرہنرکےنیکانبءرپفہاسدقراطعرفاماتےہہکوجیتخس ااسےکالعفہیسکافرفہجےساسدقراطعںیہنرفامات۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی حبئیدبعاہللنبفبہ،ویحة،انباہدرکبنبزحؾتنبدبعارلنمحدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رنیماایتخررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2105

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہ٘٣ ،سا ٦اب ٩رشیذ ب ٩ہانی سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رشیِحٔ بِ ٔ ٩صَإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٔ ٦وص َُو ابِ َُ ُ ٩
ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اِّ ٟزٓ َََِّ ٙل َیُٜو ُ ٪فٔی َط ِی ٕئ إ ٔ ََّّل َزاُ َ ٧ط َو ََّل یُ ِ٨زَ َُ

َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ إ ٔ ََّّل َطاَ٧طُ

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش ،دقماؾ انب رشخی نب اہین دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج
رہطمہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ارنیمسجزیچںیمیھبوہیتےہفہاےسوخوصبرتانبدیتیےہافرسج
زیچںیمرنیماکنؽدیاجیتےہوتفہزیچدبوصرتوہاجیتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،دقماؾانبرشخینباہیندیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رنیماایتخررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2106

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٘٣ ،سا ٦ب ٩رشیح ب ٩ہانی سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رشیِحٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟس َا ٦بِ ََ ُ ٩
َصإ ٔ ٧ئ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َرَ ٔ ٛب ِت ًَائٔظَ ُة َبٌْٔ ّرا َٓکَاِ َ ٧ت ٓ ٔیطٔ ُػ ٌُوبَ ْة َٓ َح ٌََِ ٠ت تُ َز ِّززُ ُظ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َّ
َّ
ََک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَِ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٔک بٔاِّ ٟزٓ ِٔ ٙث ُ َّ ٥ذ َ َ

دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دقماؾنبرشحی نباہیندیسہاعہشئدصہقی ریضاہللاعتٰیلاہنع اکی رسشکافتنرپ اار
وہںیئافراےسرکچدےنی  ںیگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعےساراشدرفام ا رنیماایتخررکف
رھپذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،دقماؾنبرشحینباہیندیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2107

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبہ زہْر ب ٩رحب ،اب٠ً ٩یہ ،زہْراس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب ابی ًٗلبہ ابی ٣ہ٠ب حرضت ً٤زا ٪ب٩
حؼْن

وب
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼْ ِ ٕن َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِس َٔارٔظ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٢خ ُذوا َ٣ا ًََِ ٠ی َضا
َوا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ ًَل َی َ٧ا َٗ ٕة ٓ ََـحٔ َز ِت َِٓ ٨َ ٌََ ٠ت َضا ٓ ََش ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
ض َ٣ا َي ٌِز ٔ ُق ََ ٟضا أَ َح ْس
َو َزًُوصَا َٓإَٔ َّ ٧ضا ٌَُ ٠ِ ٣وْ َ ٧ة َٗا ََ ٤ِٔ ً ٢زا َُٜ َٓ ٪أنَِّی أَ َراصَا ِاْل ََ ٪ت ِ٤شٔی ف ٔی ا٨َّ ٟا ٔ

اوبرکبنبایبہبشزریہنبرحب،انبہیلع،زریہاامسلیعنباربامیہ،اویبایبالقہبایببلہمرضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتی
ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساےنپیسکرفسںیمےھت افرااصنریکاکیتورت افینٹن رپ ااریھتوتااچکنفہ افینٹن دبےنکیگلوت

استورتےناےنپاسافینٹنرپتنعلیکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےسنسایلوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسافینٹن
رپ وج اسامؿ ےہ اےس ڑکپ ول افر اس افینٹن وک وھچڑ دف ویکہکن ہی وعلمہن ےہ رضحت رمعاؿ رفامےت ںیہ وگ ا ہک ںیم اب یھب اےس دھکی راہ
وہںہکفہافینٹنولوگںےکدرایمؿلچرھپریہےہافروکیئآدیماسےسرعتضںیہنرکراہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبشزریہنبرحب،انبہیلع،زریہاامسلیعنباربامیہ،اویبایبالقہبایببلہمرضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2108

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوربیٍ ح٤از اب ٩زیس اب ٩ابی ً٤ز ث٘فی ایوب اسٌ٤ی ١ح٤از ً٤زا٪

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوصُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َ
َ
ٔ َ
أَیوب بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔإ ٔ ِسٌٔ٤ی َِ َ ٧ ١حو َحسٔیثٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٤ٔ ً ٢زا َُٜ َٓ ٪أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟی َضا َ٧ا َٗ ّة َو ِر َٗا َئ َوفٔی َحسٔیثٔ َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی
ُّ َ
َ
ِ
َ

ْعو َصا َٓإَٔ َّ ٧ضا ٌَُ ٠ِ ٣وْ َ ٧ة
َٓ َ٘ا َُ ٢خ ُذوا َ٣ا ًََِ ٠ی َضا َوأَ ِ ُ

ہبیتق نب دیعس ،اوبرعیب امحد انب زدی انب ایب رمع یفقث اویب اامسلیع امحد رمعاؿ اس رفاتی یک دف دنسںی ایبؿ یک یئگ ےہ اؿ ںیم ےس
اکی دنس ےک اسھت رضحت رمعاؿ رفامےت ںیہ ہک وگ ا ہک ںیم اب یھب اس افینٹن یک رطػ دھکی راہ وہں افر دفرسی دنس ےک اسھت
رفاتیںیمآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسافینٹنرپوجاسامؿےہاےسڑکپولافراسیکتشپاخیلرک ےکوھچڑدفویکہکنہیافینٹن
وعلمہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرعیبامحدانبزدیانبایبرمعیفقثاویبالیعمسامحدرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2109

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ٓـی ١ب ٩حشْن یزیس اب ٩زریٍ تیِم ابی ًث٤ا ٪حرضت ابوبززہ اسِ٠م

َّ َ َّ
َّ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی بَ ِز َز َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ُٓ َـ ِی ُ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َحسث َ٨ا یَز ٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َحسث َ٨ا اٟت ِی ٔ ُّ

َص ِت بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت َـا َی َ ٙب ٔض ٔ ِ٥
اِلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َِم َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َجارٔیَ ْة ًَل َی َ٧ا َٗ ٕة ًََِ ٠ی َضا َب ٌِ ُف ََ ٣تا َٔ ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦إٔذِ َب ُ َ
َ٘ َٓ ١اَِ ٟت َح َِّ ١
اُ ٠ٟض َّ ٥ا َِ ٨ِ ٌَ ٟضا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ُت َؼاحٔب ِ َ٨ا َ ٧ا َٗ ْة ًََِ ٠ی َضا ْ ٨َ ٌَِ ٟة
ا َِ ٟح َب ُ

اوباکلمخحدریلیضفنبنیسحسیدیانبزر،عیمیتایبامثعؿرضحتاوبربزہایملسےسرفاتیےہہکاکیابدنیاینپاکیافینٹنرپ
 اار یھت اس رپ ولوگں اک ھچک اسامؿ راھک وہا اھتہک ااچکن اس ےن یبن یلص اہلل ہیلعفملس وکداھکی احالہکن اؿ ےک درایمؿ اہپڑ اک گنت
درہاھتوتفہابدنیےنہکیگل(افینٹنوک)اےاہللاسرپتنعلرکوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اامہرےاسھتفہافینٹنہنرےہہکسج
رپتنعلیکیئگےہ۔
رافی  :اوباکلمخحدریلیضفنبنیسحسیدیانبزر،عیمیتایبامثعؿرضحتاوبربزہایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2110

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امیً ٪بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی اب ٩سٌیس حرضت س٠امی ٪تیِم

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ح و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس َجٔ٤ی ٌّا
ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ََّل أَیِ ُ ٥اہللٔ ََّل ُت َؼاحٔب ِ َ٨ا َراح ٔ َْ ٠ة ًََِ ٠ی َضا ْ ٨َ ٌَِ ٟة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ

دمحمنبدبعاالیلعرمتعمنبنمیلسدیبعاہللنبدیعسییحیانبدیعسرضحتامیلسؿیمیتےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافر
اسدحثیںیمہیاافلظںیہہکاہللیکمسقامہرےاسھتفہ ااریہنرےہہکسجرپاہللیکتنعلیکیئگوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعرمتعمنبامیلسؿدیبعاہللنبدیعسییحیانبدیعسرضحتامیلسؿیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2111

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب ،س٠امی ٪اب ٩بًلًً ٢لء بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُط ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ًَل ٕ ٩ِ ًَ ٢ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ

وٌََّٟ ٪اّ٧ا
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یَ َِ ٨بغٔی ٔ ٔ ٟؼ ِّس ٕی ٙأَ ِ ٪یََ ُٜ
اہرفؿ نبدیعسایلی انبفبہ ،امیلسؿ انب البؽالعء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادصقیےکےئلانمبسںیہنےہہکفہز ادہتنعلرکےنفاالوہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،امیلسؿانبالبؽالعءنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2112

راوی  :ابوَکیب خاٟس ب٣ ٩د٠س ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،حرضت ًًلء بً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو ُ َ
اوبرکبی اخدل نب دلخم دمحم نب رفعج ،رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی کیغرح

دحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبیاخدلنبدلخمدمحمنبرفعج،رضحتالعءنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2113

راوی  :سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرسہ حرضت زیس ب ٩اس٥٠

اَ ٪ب ٌَ َث إلٔ َی أ ُ َِّّ ٦
ئ
اٟس ِر َزا ٔ
رس َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَ َِّ ًَ ٪ب َس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َِ ٣َ ٩ز َو َ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٗ َاِ ًَ ٦ب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١س ًَا َخاز ٔ َ٣طُ َٓ َٜأََّ ٧طُ أَبِ َلأ َ ًََِ ٠یطٔ َٓ٨َ ٌََ ٠طُ َٓ َ٤َّ ٠ا
ا ٪ذ َ
بٔأََ ِ ٧حاز ٕ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔظ ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ ٪ک َ َ
ُک َّ
ک ح ْٔ َن َز ًَ ِو َت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َّ
أَ ِػ َبحَ َٗاَِ ٟت َُ ٟط أ ُ َُّّ ٦
ئ َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َ ٨ِ ٌََ ٟت َخاز ٔ ََ ٣
ئ َسٌِ ٔ٤ت َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَُٜو َُّ ٪
اٌَّ٠ٟاَُ ٧وُ ٪طٔ ٌََا َئ َو ََّل ُط َض َسا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ رضحت زدی نب املس ےس رفاتی ےہ ہک دبعاکلمل نب رمفاؿ ےن رضحت اؾ درداء یک رطػ اینپ

رطػ ےس ھچک آرایشئ اسامؿ اجیھب رھپ بج اکی رات دبعاکلمل ااھٹ افر اس ےن اےنپ اخدؾ وک الب ا وت اس ےن آےن ںیم دری رک دی وت
دبعاکلمل ےن اس رپ تنعل یک رھپ بج حبص وہیئ وت رضحت اؾ دردا رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبادلردا ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام از ادہتنعلرکےنفاےل ماتمےکدؿافشتعرکےنفاےلںیہنوہںےگافرہنیہوگایہ
دےنیفاےلوہںےگ۔
رافی   :ادینبدیعسصفحنبرسیمہرضحتزدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2114

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہُ ،شا٣ ٪ش٤عی ًاػ ،٥ب ٩نرض تیِم ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز،
حرضت زیس ب ٩اس٥٠

اػ ُ ٥بِ ُ ٩اَّ ٔ ِ ٨َّ ٟ
ِم َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ ََّش َ
رض اٟت ِی ٔ ُّ

إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٔ ٚلِکص َُ٤ا ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ث ٌِٔ ٣َ ١ى َی َحسٔیثٔ َحٔ ِٔؽ
رس َة
بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

مس
مع
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اسغؿ ی اعمص ،نب رضن یمیت رمتعم نب امیلسؿ ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت زدی نب املس ےس
اسدنسےکاسھتصفحنبرسیمہیکرفاتیلقنیکےہ۔
مس
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اسغؿ معی اعمص ،نب رضن یمیت رمتعم نب امیلسؿ ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت زدی نب
املس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2115

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہٌ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ٦ہظا ٦ب ٩سٌس زیس ب ٩اس ٥٠ابی حاز ٦ا ٦زرزاحرضت ابوزرزاء رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠وأَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أ ُ ِّ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َّ
ُوُ ٪ط َض َسا َئ َو ََّل ُطٔ ٌََا َئ
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ
اٌَّ٠ٟاَ ْٔ٧ن ََّل یَُٜوَ ٧

یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اعمفہی نب اشہؾ اشہؾ نب دعس زدی نب املس ایب احزؾ اؾدردارضحت اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکںیمےنر اؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکتہبز ادہتنعلرکےنفاےل ماتمےکدؿوگایہدےنیفاےل
ںیہنوہںےگافرہنیہافشتعرکےنفاےلوہںےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾاشہؾنبدعسزدینباملسایباحزؾاؾدردارضحتاوبدرداءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اجونرفںفریغہرپتنعلرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2116

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز اب ٩ابی ً٤ز ٣زوا ٪یزیس بٛ ٩یشا ٪ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ٩ِ ًَ ٕ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
رشَ ْٔٛن َٗا َ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأ ُ ِب ٌَ ِث ٌََّٟاّ٧ا َوإٔ٤َ َّ ٧ا بُ ٌٔ ِث ُت َر ِح َّ ٤ة
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َٔٗ ٢ی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ ًَل َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
دمحمنبابعدانبایبرمعرمفاؿسیدینباسیکؿایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآپےسرعضایکایگ
اےاہللےکر اؽرشموکںےکالخػدبداعرفامیئاےنپرفام اےھجمتنعلرکےنفاالانبرکںیہناجیھبایگہکلبےھجموترتمحانبرکاجیھب ایگ

ےہ۔
رافی  :دمحمنبابعدانبایبرمعرمفاؿسیدینباسیکؿایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکن...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2117

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،ابی ؿهی ٣رسو ،ٚسیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َ
َخ َجا ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًَل َٔٓ ٪ک َ َّ٤َ ٠ا ُظ بٔظَ ِی ٕئ ََّل أَ ِزرٔی َ٣ا ص َُو َٓأُ َِـ َبا ُظ َُٓ ٨َ ٌََ ٠ض َ٤ا َو َس َّب ُض َ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدْ ِر ٔ َط ِیئّا َ٣ا أَ َػابَ ُط َص َذا َٔٗ ٪ا ََ ٢و َ٣ا ذَا ٔک َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َ ٨ِ ٌََ ٟت ُض َ٤ا َو َسبَب ِ َت ُض َ٤ا َٗا َ ٢أَ َو َ٣ا ًَ٤ِ ٔ ٠تٔ َ٣ا
َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
َط َارك ِ ُت ًََِ ٠یطٔ َربِّی ُُِٗ ٠ت َّ
رش َٓأ َ ُّی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ُ ٨ِ ٌََ ٟت ُط أَ ِو َسبَب ِ ُتطُ َٓا ِج ٌَ ُِ ٠ط َٟطُ َزکَا ّة َوأَ ِج ّزا
اُ ٠ٟض َّ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا بَ َ ْ
ض
زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،ایب جی ورسفؼ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیمدفآدیمآےئافراوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسیسکزیچےکابرےںیمابتیکںیمںیہناجاتنہکفہایکابتیھت
اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک انراض رک د ا وت آپ ےن اؿ دفونں آدویمں رپ تنعل یک افر اؿ وک ربا اہک وت بج فہ دفونں آدیم

ےلچےئگ وتںیمےن رعض ایک اےاہللےکر اؽاؿدفونںآدویمںوکوجفیلکتیچنہپےہفہفیلکتافر یسکوکہنیچنہپ وہیگآپےن
رفام افہسکرطحرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمےنرعضایکآپیلصاہللہیلعفملسےناؿدفونںآدویمںرپ
تنعلرفامیئےہافراںیہن ربااہکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکوتںیہناجینتہکںیمےناےنپرپفرداگرےسایکرشطاگلیئےہ
ںیمےناہکاےاہللںیماکیااسنؿوہںوتںیمےناملسمونںںیمےسسجرپتنعلرکفں ااےسرباوہکںوتوتاےساسےکانگوہں
یکاپیکافرارجانبدے۔

ض
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع،ایب جیورسفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2118

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ جٌلی ب ٩ححز سٌسی ًلی ب ٩ححز سٌسی اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥لی ب٩
ًیسی ب ٩یو٧ص ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
خرشٰ ٦

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨اظ ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رشَ ٕ ٦جٔ٤ی ٌّا ًَ َِٔ ً ٩یسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕو َٗا َ ٢فٔی
إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

َخ َج ُض َ٤ا
َحسٔیثٔ ً َٔیسی َٓ َدََ ٠وا بٔطٔ ٓ ََش َّب ُض َ٤ا َوُ ٨َ ٌََ ٟض َ٤ا َوأَ ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی یلعج نب رجح دعسی یلع نب رجح دعسی ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن،
رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھترجرییکدحثییکرطحرفاتیلقنرکےتںیہافراسںیمےہہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسےناؿےسولختںیمالماقتیکاؿوکربااہکافراؿرپتنعلیکافراںیہناکنؽد ا۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی یلعج نب رجح دعسی یلع نب رجح دعسی ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب
ویسن،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2119

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
رش َٓأ َ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َسبَب ِ ُت ُط أَ ِو ُ ٨ِ ٌََ ٟتطُ أَ ِو َجَِ ٠ستُ ُط َٓا ِج ٌََِ ٠ضا َُ ٟط َزکَا ّة َو َر ِح َّ ٤ة
اُ ٠ٟض َّ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایباشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ااہللںیم وتاکیااسنؿوہںافراملسمونںںیمےسسجآدیموکرباوہکں ااسرپتنعلرکفں ااےسزسادفںوتوتاےساسےک
ےئلاپزیکیگافررتمحانبدے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایباشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2120

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز بىی ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط إ ٔ ََّّل أَ َّٔ ٓ ٪یطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ

َزکَا ّة َوأَ ِج ّزا
انب ریمن ،ایب اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ینب یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرة دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ  ااےئ اس
ےکہکاسںیماپزیکیگافرارجاکذرکےہ۔
رافی  :انبریمن،ایباشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربینبیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2121

ًیسی ب ٩یو٧ص ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ً َٔیسی َج ٌَ ََ ١وأَ ِج ّزا فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة

َو َج ٌَ ََ ١و َر ِح َّ ٤ة فٔی َحسٔیثٔ َجابٔز ٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس دبعاہلل نب ریمن یک
دنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2122

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َّ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
رش َٓأ َ ُّی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن آ َذیِ ُتطُ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَتد ٔ ُذ ً ٔ َِ ٨س َک ًَ ِض ّسا  ٩َِ ٟتُ ِدٔ٨َٔ ٔ ٠یطٔ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
ک َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
َط َت ُِ ٤تطُ ُ ٨ِ ٌََ ٟت ُط َجَِ ٠ستُطُ َٓا ِج ٌََِ ٠ضا َٟطُ َػ ًَل ّة َو َزکَا ّة َو ُ َِقبَ ّة ُت َ ِّْقب ُ ُط ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ

ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا اے اہلل ںیم ھجت ےس دہع رکات وہں افر وت رہزگ فدعے ےک الخػ ںیہن رکات ںیم ےن رصػ اکی ااسنؿ وہں سج
ومنموکںیمفیلکتدفںاسوکرباوہکںاسرپتنعلرکفں ااےسزسادفںوتوتاےساسےک ےئلرتمحافراپزیکیگافرااسیابثع
رقبانبدےہکفہ ماتمےکدؿریتےرقبیوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہنبدبعارلنمحزحایمایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2123

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪ابو ز٧از حرضت ابواٟز٧از

َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِو َجَُّ ٠س ُظ َٗا َ ٢أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ َوه ٔ َی ُ َِ ُٟة

أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َجَِ ٠ستُطُ

انبایبرمعایفسؿ،اوبزاندرضحتاوبازلانداسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،اوبزاندرضحتاوبازلاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2124

راوی  :س٠امی ٪بٌ٣ ٩بس س٠امی ٪ب ٩رحب ح٤از ب ٩زیس ایوب ًبساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اِلِ ِ َ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
امیلسؿ نب دبعم امیلسؿ نب رحب امحد نب زدی اویب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
ذموکرہدحثیابمرہکیکرطحرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :امیلسؿنبدبعمامیلسؿنبرحبامحدنبزدیاویبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2125

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس سا ٥ٟنرض حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َصیِّْ َن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ساِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٟول َی أ ِ ٨َّ ٟ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
رش َوإنِّٔی َٗ ِس َّات َد ِذ ُت
رش َي ِِ َـ ُب َ٤َ ٛا َي ِِ َـ ُب ا َِ ٟب َ ُ
اُ ٠ٟض َّ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س بَ َ ْ
ک یَ ِو َ٦
ً ٔ َِ ٨س َک ًَ ِض ّسا  ٩َِ ٟتُ ِدٔ٨َٔ ٔ ٠یطٔ َٓأ َ ُّی َ٤ا ُِ ٣ؤ ٔ ٩ٕ ٣آ َذیِ ُتطُ أَ ِو َسبَب ِ ُتطُ أَ ِو َجَِ ٠ستُطُ َٓا ِج ٌََِ ٠ضا َُ ٟط ََ َّٔ ٛار ّة َو ُ َِقبَ ّة ُت َ ِّْقبُطُ ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ

ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنباوبدیعساسملرضنرضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےسانسآپ یلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہاےاہللںیمسجومنمدنبےوکربا وہکںوتوتاایسسدنبےےک ےئل ماتم
ےکدؿاےنپرقبوکذرہعیانبدے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنباوبدیعساسملرضنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2126

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
ک یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ک َُ ٟط ُ َِقبَ ّة إَِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥أ َ ُّی َ٤ا ًَ ِب ٕس ُِ ٣ؤ َٔ ٩ٕ ٣سبَب ِ ُتطُ َٓا ِج ٌَ َِ ١ذَ ٔ ٟ
رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ اے اہلل ںیم سج ومنم دنبے وک ربا وہکں وت وت اےس اس دنبے

ےکےئل ماتمےکدؿاےنپرقباکذرہعیانبدے۔

رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2127

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بس ب ٩ح٤یس زہْر يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اخی اب ٩طہاب ً٤ہ سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح ٕب َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنٔ ِّی َّات َد ِذ ُت
ک ََ َّٔ ٛار ّة َٟطُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ً ٔ َِ ٨س َک ًَ ِض ّسا  ٩َِ ٟتُ ِدٔ٨َٔ ٔ ٠یطٔ َٓأ َ ُّی َ٤ا ُِ ٣ؤ َٔ ٩ٕ ٣سبَب ِ ُتطُ أَ ِو َج َِ ٠ستُ ُط َٓا ِج ٌَ ِ ١ذََ ٔ ٟ

زریہ نب رحب ،دبع نب دیمح زریہ وقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ انب اہشب عمہ دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفام ا ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ اراشد رفامےت ںیہ اے اہلل ںیم ھجت ےس
فدعہرک اتوہںافروترہزگفدعےےکالخػںیہنرکاتںیمسجومنماکیھبرباوہکں ااےسزسادفںوت ماتمےکدؿاےساس
ےکےئلافکرہرکدے۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دبع نب دیمح زریہ وقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ انب اہشب عمہ دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2128

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ححاد ب ٩طاْع ،ححاد ب٣ ٩ح٤س اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط
َح َّسثَىٔی َص ُ
اٟظ ٔ ٔ

رش َوإنِّٔی ا ِطت َ َرك ِ ُت ًَل َی َربِّی ًَزَّ
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ

ک َُ ٟط َزکَا ّة َوأَ ِج ّزا
و ٪ذََ ٔ ٟ
َو َج َّ ١أَ ُّی ًَ ِب ٕس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َسبَب ِ ُت ُط أَ ِو َط َت ُِ ٤ت ُط أَ ِ ٪یََ ُٜ
اہرفؿنبدبعاہللاجحجنباشرع،اجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلع فملسرفامےتںیہہکںیموترصػاکیااسنؿوہںافرںیمےناےنپرباعتیلےسہیفدعہایکےہ
ہکاملسمونںںیمےسسجدنبےوکںیمبسفمتشرکفںوتوتاےساسےکےئلاپزیکیگافرارجاکذرہعیانبدے۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاجحجنباشرع،اجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2129

راوی  :اب ٩ابی خ ٕ٠روح ًبس ب ٩ح٤یس ابوًاػ ،٥حرضت اب ٩جزیخ

اػ َٕ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَٔ٨یطٔ ابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ح و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ِٔ ٣ث َُ ٠ط
انبایبفلخرفحدبعنبدیمحاوباعمص،رضحتانبرججیےساسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبایبفلخرفحدبعنبدیمحاوباعمص،رضحتانبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2130

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابو ٩ٌ٣رٗاشی زہْر اسحا ٚب ٩ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوأَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاشٔی َو َّ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَ َ٨ا
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ُّ

ُ
ٔ ُ َ
َ َ
َ
رفأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩أبٔی ك َ َِ ٠ح َة َح َّسثىٔی أُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س أ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥یَت َٔیْ ٤ة َوه َی أ ُّ ٦إٔ َ ٧ص َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟیت َٔیَ ٤ة َٓ َ٘ا َ ٢آِ٧تٔ ص َٔی ِط َِ َ٘ ٟس َٛب ٔ ِر ٔ
رف َج ٌَ ِت ا َِ ٟیت َٔیُ ٤ة إلٔ َی أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥ت ِبکٔی َٓ َ٘اَِ ٟت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ٣َ ٥ا َٔ ٟک
ت ََّل َٛب ٔ َر ٔس ُّٔ ٨ک َ َ
َیا ب ُ ََّ ٨ی ُة َٗاَِ ٟت ا َِ ٟحارٔ َی ُة َز ًَا ًَل َ َّی ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََِّ ٪ل یَِٜب َ َر ٔسىِّی َٓا ِْل َََّ ٪ل َیِٜبَرُ ٔسىِّی أَبَ ّسا أَ ِو َٗاَِ ٟت َ َِقنٔی

َرخ َج ِت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ِٕ ٣ُ ٥ش َت ٌِحٔ َّ ٠ة َتُ ُ٠
وث خ ََٔ ٤ار َصا َحًَّی ََ ٔ ٟ٘ی ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ٓ ََ
ک
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٟک یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕ٘ َٓ ٥اَِ ٟت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ َز ًَ ِو َت ًَل َی َیت َٔیًٔ٤ی َٗا ََ ٢و َ٣ا ذَا ٔک َیا أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕٗ ٥اَِ ٟت َز ًَ َِ ٤ت أََ َّ ٧
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ ٥أَ َ٣ا َت ٌِ ََ ْٔ٤٠ن
َز ًَ ِو َت أَ ََِّ ٪ل یَِٜب َ َر ٔس َُّ ٨ضا َو ََّل یَِٜب َ َر َ َِقَُ ٧ضا َٗا َََ ٓ ٢ـ ٔح َ

رش َٓأ َ ُّی َ٤ا أَ َح ٕس
أَ َِّ َ ٪
رش َوأَُ َِـ ُب َ٤َ ٛا َي ِِ َـ ُب ا َِ ٟب َ ُ
رش أَ ِرضَی َ٤َ ٛا َیزِضَی ا َِ ٟب َ ُ
رش ِٔط ًَل َی َربِّی أَنِّی ا ِطت َ َرك ِ ُت ًَل َی َربِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
َز ًَ ِو ُت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ب ٔ َس ًِ َوة ٕ َِ ٟی َص ََ ٟضا بٔأَص ِٕ ١أَ َِ ٪ی ِح ٌَََ ٠ضا َُ ٟط ك َ ُض ّورا َو َزکَا ّة َو ُ َِقبَ ّة ي َ ُِّْقب ُ ُط ب ٔ َضا ٔ٨ِ ٣طُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة و َٗا َ٢
أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣یُتَیِّْ ٤ة بٔاَّ ٟت ِؼِْٔر ٔفٔی ا ِ٤ٟوا ٔؿ ٍٔ َّ
اٟث ًَلثَةٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحسٔیثٔ
ََ
َ
زریہنبرحب،اوبنعمراقیش زریہااحسؼنبایبہحلطرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاؾ
میلس ےک اپس اکی میتی یچب یھت افر فہ اؾ اسن یھت ر اؽ اہلل ےن اےس داھکی وت رفام ا ہی وت فیہ یچب ےہ وت وت ڑبی وہیئگ ےہ اہلل رکے
ریتیرمعڑبیہنوہہینسرکفہڑل یکاؾمیلسےکاپسرفےتوہےئآیئاؾمیلسےناہکاےیٹیبےھجتایکوہااسڑلیکےناہکر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفملس ےن ےھجم دب داعدی ےہ ہک ریمی رمع ڑبی ہن وہ وت اب ںیم یھبک وبڑیھ ںیہن وہں یگ  ا اس ےن اہک ریما زامہن ز ادہ ہن
وہاگوترضحتاؾمیلسدلجیںیماےنپ رسرپاچدرافڑےتھوہےئت یلاہیںکتہکاوہنںےنر اؽاہللےسالماقتیکوتر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےناسےسرفام ااےاؾمیلسےجتایکوہارضحتاؾمیلسےنرعضایکاےاہللےکیبنایکآپیلصاہللہیلعفملس
ےن ریمی میتییچب ےک ےئل دب داعیک ےہ آپ ےن رفام ا اے اؾ میلس فہ ایک رضحت اؾ میلس ےن رعض ایکاس یچب اک امگؿ ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفملسےناےسہیدبداعدیےہہکاسیکرمعڑبیہنوہافرہناساکزامہنڑباوہرافیےتہکںیہہکاسیکرمعڑبیہنوہافرہن
اساکزامہنڑباوہرافیےتہکںیہہکر اؽاہللہینسرک ےسنہرھپرفام ااےاؾمیلسایکوتںیہناج یتہکںیمےناےنپرپفرداگرےسرشط
اگلیئےہافرںیمےنرعضایکےہہکںیماکیااسنؿوہںںیمرایضوہاتوہںسجرطحہکااسنؿرایضوہاتےہافرےھجمہصغآات
ےہسجرطحہکااسنؿوکہصغآاتےہوتارگںیماینپاتمںیمےسیسکآدیموکدبداعدفںافرفہاسدبداعاکقحتسمہنوہوتاسدبداع
وک اس ےک ےئل اپزیکیگ اک ببس انب دانی افر اےس اس ےک ےئل ااسی رقب رکان ہک سج ےس فہ  ماتم ےک دؿ ھجت ےس رقتب احلص
رکے۔رافیاوبنعمےنونیتںہگجببئمہریغصتےکاسھتذرکایک۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبنعمراقیشزریہااحسؼنبایبہحلطرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2131

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ً ،بری اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ا٣یہ ب ٩خاٟس طٌبہ ،ابی ح٤زہ ٗؼاب حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة

ض َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ُِ ٌَ ٟب َِّ ٍَ ٣
اٟؼب ِ َیا َٔ َٓ ٪حا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َو َاریِ ُت
اب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ا َِ٘ ٟؼَّ ٔ
َٗ ١ا َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ل ٔ َی اذِ َص ِب
ِٕ بَ ٕ
اب َٗا ََ َٓ ٢حا َئ َٓ َح َلأنَٔی َح ِلأ َ ّة َو َٗا َ ٢اذِ َص ِب َوا ِز َُ لٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َٓ ُُِ٘ ٠ت ص َُو َیأِک ُ ُ
َخَ ٠
َ٘ َٓ ١ا َََّ ٢ل أَ ِط َب ٍَ اہللُ بَ ِل َُ ٨ط َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ُُِٗ ٠ت ِٔل ُ ََّ ٣ی َة َ٣ا َح َلأنَٔی َٗا َََ َٔٗ ٢سنٔی
َٓا ِز َُ لٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َٓ ُُِ٘ ٠ت ص َُو َیأِک ُ ُ
َٗٔ َِس ّة
دمحمنبینثم،ةنعیانباشبرانبینثماہیمنباخدلہبعش،ایبزمحہاصقبرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےت
ںیہ ہک ںیم وچبں ےک اسھت لیھک راہ اھت ہک ااچکن ر اؽ اہلل رشتفی ےل آےئ وت ںیم درفازے ےک ےھچیپ پھچ ایگ رضحت انب
ابعس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ریمے دفونں دنکوھں ےک درایمؿ یکپھت دی افر رفام ا اجؤ اعمفہی وک الب رک الؤ
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم آ ا افر رھپ ںیم ےن رعض ایک فہ اھک رےہ ںیہ انب ابعس ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ
یلصاہللہیلعفملسےنےھجمرفام ااجؤاعمفہیوکالبرکالؤرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکںیمےنرھپآرکرعض ایکفہ
اھکان اھک رےہ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اس اک ٹیپ ہن رھبے انب ا ینثم ےن اہک ںیم ےن اہیم ےس اہک اطحین ایک ےہ
اوہنںےناہکیکپھتدانی۔
رافی  :دمحمنبینثم،ةنعیانباشبرانبینثماہیمنباخدلہبعش،ایبزمحہاصقبرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےسآدیمرپتنعلرکان ااےکسالخػداعرفاماناحالہکنفہاساکقحتسمہنوہوتفہا ےسآدیمےکےئلارجافررتمحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2132

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور نرض ب ٩ط٤ی ١طٌبہ ،ابوح٤زہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َي ُ٘وَّلُ ُُ ٨ِ ٛت أَ ُِ ٌَ ٟب
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َح ِ٤زَ َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ِ
َّ
َّ
َِّ ٍَ ٣
َک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اٟؼب ِ َیا َٔ َٓ ٪حا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ا ِخت ََبأ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََذ َ َ

ااحسؼنب وصنمررضننب،لیمہبعش ،اوبزمحہرضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہہکںیموچبںےکاسھت لیھکراہ اھت وت
ااچکنر اؽاہللرشتفیےلآےئوتںیمآپیلصاہللہیلعفملسےسپھچایگرھپذموکرہدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمررضننب،لیمہبعش،اوبزمحہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرےخااسنؿیکذمتمےکافراسرطحرکےنیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دفرےخااسنؿیکذمتمےکافراسرطحرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2133

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َ
ئ ب ٔ َو ِجطٕ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّّ َ ٩ِ ٣ٔ ٪
ئ ب ٔ َو ِجطٕ َو َص ُؤ ََّل ٔ
ض ذَا ا َِ ٟو ِج َضْ ِ ٔن َّأ ٟذی َیأتِ ٔی صَ ُؤ ََّل ٔ
رش ا٨َّ ٟا ٔ
ییحینبییحی،امکلانبزاندارعجرضحتاوبویرہہےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اولوگںںیمبسےسربا
فہآدیمےہوجھچکولوگںےکاپساجاتےہوتاساکرخافروہاتےہافردفرسےولوگںےکاپساجاتےہوتاساکرخافروہاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانبزاندارعجرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دفرےخااسنؿیکذمتمےکافراس رطحرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2134

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیبْ ،عاک اب٣ ٩اٟک حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ َ
ْعا ٔک بِ ٔ٩
یس بِ ٔ ٩أبٔی َحبٔیبٕ ًَ َِ ٔ ٩
ئ ب ٔ َو ِجطٕ
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّ َ ٪
ض ذُو ا َِ ٟو ِج َضْ ِ ٔن َّأ ٟذی َیأتِ ٔی َص ُؤ ََّل ٔ
رش ا٨َّ ٟا ٔ

ئ ب ٔ َو ِجطٕ
َو َص ُؤ ََّل ٔ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایببیبح،رعاکانبامکلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
اوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپرفامےت ںیہہکولوگں ںیمبس ےس ربافہآدیمےہہکوج دفروخںفاالےہ ھچک
ولوگںےکاپساجاتےہوتاساکرخافروہاتےہافردفرسےولوگںےکاپساجاتےہاساکرخافروہاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایببیبح،رعاکانبامکلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
دفرےخااسنؿیکذمتمےکافراسرطحرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2135

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩ظیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرنٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ئ ب ٔ َو ِجطٕ
وِّ َ ٩ِ ٣ٔ ٪
ئ ب ٔ َو ِجطٕ َو َص ُؤ ََّل ٔ
ض َذا ا َِ ٟو ِج َضْ ِ ٔن َّأ ٟذی َیأتِ ٔی صَ ُؤ ََّل ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تحٔ ُس َ
رش ا٨َّ ٟا ٔ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب مسبت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن
اراشد رفام ا  م ماتم ےکدؿ بس ےس ز ادہ ربے احؽ ںیماسآدیم وک اپؤ ےگہک وج ھچکولوگں ےکاپساجات ےہ وت اس اک رخ افر
وہاتےہافردفرسفںےکاپساجاتےہوتاساکرخافروہاتےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبمسبترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجٹوبےنلیکرحتمافراسےکوجازیکوصروتںےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وھجٹوبےنلیکرحتمافراسےکوجازیکوصروتںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2136

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
ت اِلِ ُ َو َّٔ ٢
أ ُ َُّ ٣ط أُ َّ٦ک ُ ُِ ٠ثوٕ ٦ب ٔ َِ ٨ت ًُ ِ٘ َب َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُِ ٌَ ٣ی ٕم َوکَاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
اًٟلت ٔی بَا َي ٌِ َ ٩أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِتطُ
ض َو َي ُ٘و َُ ٢خْ ِ ّرا َویَ ِِٔ ٨م
اب َّأ ٟذی ي ُِؼٔ ٠حُ بَْ ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َي ُ٘و َُِ ٟ ٢ی َص ا ِل ََّ ٜذ ُ
ض
َخْ ِ ّرا َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح ُب َو ِاْل ٔ ِػ ًَل ُح بَْ ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
اب َو ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤یُ َز َّخ ُؽ فٔی َط ِی ٕئ ٔ٤َّ ٣ا َي ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
اض َٔ ٛذ ْب إ ٔ ََّّل فٔی ث َ ًَل ٕث ا ِِ َ ٟ

ٔیث اَّ ٟز ُج ٔ ١ا َِ ٣زأَ َتطُ َو َحس ُ
َو َحس ُ
ٔیث ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َز ِو َج َضا

رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنرضحتانباہشبریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدیمحنبدبعارلنمحنب توػےنےھجم ربخ
دیےہہکاؿیکفادلہاؾوثلکؾتنبہبقعنبایبطیعمادتباءٍرجہتافریبنیلصاہللہیلعفملسےستعیبرکےنفاولںںیمےسںیھت
فہربخدیتیںیہہک اوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکفہآدیموھجاٹںیہنےہہکوج
ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاات ےہ افر ایھچ ابت اتہک ےہ افر دفرسے یک رطػ ایھچ ابت وسنمب رکات ےہ انب اہشب ےتہک ںیہ ہک
ںیمےنولوگںںیمےسرصػنیتوموعقںرپوھجٹوبےنلاکوجازانسےہ()4گنج()7ولوگںےکدرایمؿحلصرکےتفتق()5
آدیماکاینپویبیےسابترکےتفتقافرویبیاکاےنپاخفدنےسابترکےتفتق۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وھجٹوبےنلیکرحتمافراسےکوجازیکوصروتںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2137

راوی ٤ً :زو ٧اٗس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥سٌس ابوػاٟح ٣ح٤س ب٣ ٩ش ٥٠بً ٩بیساہلل بً ٩بساہلل حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٩ط َضا ٕب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح َو َٗاَِ ٟت َو ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط یُ َز ِّخ ُؽ فٔی َط ِی ٕئ ٔ٤َّ ٣ا َي ُ٘و ُ٢
اب
اض إ ٔ ََّّل فٔی ث َ ًَل ٕث بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا َج ٌَ َ٠طُ یُوُُ ٧ص ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُ ٨َّ ٟ

رمعف اندق وقعیب نب اربامیہ ،دعس اوباصحل دمحم نب ملسم نب دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس
ےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔

رافی  :رمعفاندقوقعیبنباربامیہ،دعساوباصحلدمحمنبملسمنبدیبعاہللنبدبعاہللرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وھجٹوبےنلیکرحتمافراسےکوجازیکوصروتںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2138

راوی ٤ً :زو٧اٗس ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥زہزی

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َوَِ َ ٧م َخْ ِ ّرا َو٥َِ ٟ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
یَ ِذ ُ ِ
رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،زرہیےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہنکیلاسںیمدفرسےآدیمیکرطػربخیکابت
وسنمبرکےناکذرکےہافراسےکدعباکذرکںیہنےہ۔
رافی  :رمعفاندق،الیعمسنباربامیہ،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلغچیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یلغچیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2139

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙابواَّلحوؾ حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََّلَ أُِّ َ ٧بئُ٣َ ٥ِ ُٜا ا ِِ ٌَ ٟـ ُط ه ٔ َی اَ ٔ٤٨َّ ٟیُ ٤ة ا َِ٘ ٟا َُ ٟة
اِلِ َ ِح َو ٔ
ض َوإ ٔ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََ ١ي ِؼ ُس َُ ٚحًَّی یَُ ِٜت َب ٔػ ِّسي ّ٘ا َو َیٔ ِٜذ ُب َحًَّی یَُ ِٜت َب ََّ ٛذابّا
بَْ ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،اوباالوحص رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم یلص اہلل
ہیلعفملس ےنرفام اایکںیمںیہمتہناتبؤںہکتخسحیبقزیچایکےہفہیلغچےہوج ولوگںےکدرایمؿرفنتافردینمشالیھپیتےہافر

رضحتدمحمیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآدیمچساتہکراتہےہ اہیںکتہکفہاچساھکلاجاتےہافرفہوھجٹاتہکراتہےہاہیںکتہکفہ
وھجاٹھکلد ااجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،اوباالوحصرضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجٹوبےنلیکربایئافرچسوبےنلیکااھچیئافراسےکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وھجٹوبےنلیکربایئافرچسوبےنلیکااھچیئافراسےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2140

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚجزیز٨٣ ،ؼور ابووائ ١حرضت ًبساہلل

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّّ ٪
اٟؼ ِس ََ ٚی ِضسٔی إلٔ َی ا ِٟب ٔ ِّر َوإ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ َّر َی ِضسٔی
إلٔ َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوإ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ِؼ ُس َُ ٚحًَّی یَُ ِٜت َب ٔػ ِّسي ّ٘ا َوإ ٔ َّ ٪ا ِل َٔ ٜذ َب َی ِضسٔی إلٔ َی ا ُِ ُٔ ٟحورٔ َوإ ٔ َّ ٪ا ُِ ُٔ ٟح َور َی ِضسٔی إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َوإ ٔ َّ٪
اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١یٔ ِٜذ ُب َحًَّی یَُ ِٜت َب ََّ ٛذابّا
زریہنبرحب،امثعؿ نبایب ہبیشااحسؼ نباربامیہ،ااحسؼ رجری،وصنمراوبفالئرضحت دبعاہللےسرفاتی ےہہکر اؽاہللےن
اراشدرفام  اچسیکیناکراہتسداھکاتےہافریکینتنجیکرطػےلرکاجیتےہافرااسنینچسوباتلراتہےہاہیںکتہکفہاچسھکلد ااجات
ےہافروھجٹربایئاکراہتسداھکاتےہافرربایئدفزخیکرطػےلاجیتےہافرااسنؿوھجٹوباتلراتہےہاہیںکتہکفہوھجاٹھکل
د ااجاتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼرجری،وصنمراوبفالئرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وھجٹوبےنلیکربایئافرچسوبےنلیکااھچیئافراسےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2141

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ہ٨از ب ٩رسی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور ابووائ ١حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟؼ ِس َ ٚب ٔ ٌّز َوإ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ َّر َی ِضسٔی إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟی َت ََحَّی ِّ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّّ ٪
اٟؼ ِس َٚ

َحًَّی یَُ ِٜت َب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔػ ِّسي ّ٘ا َوإ ٔ َّ ٪ا ِل َٔ ٜذ َب ُٓ ُح ْور َوإ ٔ َّ ٪ا ُِ ُٔ ٟح َور یَ ِضسٔی إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َوإ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟی َت َ َّ
َحی ا ِل َٔ ٜذ َب َحًَّی یَُ ِٜت َب
ََّ ٛذا ّبا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوبرکب نب ایبہیبش انہد نب رسیاوباالوحص وصنمر اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمدریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہللےنرفام اچسوبانلیکینےہافریکینتنجاکراہتسداھکیتےہافردنبہچسوبےنلیکوکششںیماگلراتہےہاہیںکتہکفہاہللےکاہں
اچس ھکل د ا اجات ےہ افر وھجٹ ربایئ ےہ افر ہی ربایئ دفزک اک راہتس داھکیت ےہ افر دنبہ وھجٹ وبےنل ںیم اگل راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ
َ
ّللَّعَل َ ْت ِة َفمَّلَسَاھکلےہ۔
وھجاٹھکلد ااجاتےہانبایبہبیشےناینپرفاتیںیمنَعْالبّ ِئ ِ ّییَّلَصا ُ
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشانہدنبرسیاوباالوحصوصنمراوبفالئرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وھجٹوبےنلیکربایئافرچسوبےنلیکااھچیئافراسےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2142

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ وٛیٍ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت ًبساہلل

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َؤٛی ٍْ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ ِّ
اٟؼ ِس َٔٓ ٚإ ٔ َّ٪
ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

َحی ِّ
ِّ
َ ١ي ِؼ ُس َُ ٚویَ َت َ َّ
اٟؼ ِس ََ ٚحًَّی یَُ ِٜت َب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ
اٟؼ ِس ََ ٚی ِضسٔی إلٔ َی ا ِٟب ٔ ِّر َوإ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ َّر یَ ِضسٔی إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َ٣ا َیزَا ُ ٢اَّ ٟز ُج ُ

َ ١یٔ ِٜذ ُب َو َی َت ََحَّی
ٔػ ِّسي ّ٘ا َوإٔیَّا َُ ٥ِ ٛوا ِل َٔ ٜذ َب َٓإ ٔ َّ ٪ا ِل َٔ ٜذ َب َی ِضسٔی إلٔ َی ا ُِ ُٔ ٟحورٔ َوإ ٔ َّ ٪ا ُِ ُٔ ٟح َور یَ ِضسٔی إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َو َ٣ا َیزَا ُ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ا ِل َٔ ٜذ َب َحًَّی یَُ ِٜت َب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ََّ ٛذابّا
دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہیفعیک،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،قیقشرضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا م

رپچسوبانلالزؾےہویکہکنچسوبانلیکیناکراہتسداھکاتےہافریکینتنجاکراہتسداھکیتےہافرااسنؿاگلاترچسوباتلراتہےہ افرچسوبےنل
یکوکششںیماگلراتہےہاہیںکتہکفہاہللےکاہںاچسھکلد ااجاتےہافر مولگوھجٹوبےنلےسوچبویکہکنوھجٹربایئاکراہتس
داھکات ےہ افر ربایئ دفزخ اک راہتس داھکیت ےہ افر ااسنؿ اگلاتر وھجٹ وباتل راتہ ےہ وھجٹوبےنل اک ینمتم راتہ ےہ اہیںکت ہک فہ اہلل

ےکاہںوھجٹھکلد ااجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہیفعیک،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،قیقشرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وھجٹوبےنلیکربایئافرچسوبےنلیکااھچیئافراسےکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2143

ًیسی ب ٩یو٧ص ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٨٣ :حاب ب ٩حارث ت٤یِم اب٣ ٩شہز اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولیٰ ،

َّ
یسی بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ح ُ
یِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً ٔ َ
اب بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث اٟتُّ ٔ ٔ٤
َک فٔی َحسٔیثٔ ً َٔیسی َویَ َت ََحَّی ِّ
اٟؼ ِس ََ ٚو َی َت َ َّ
َحی ا ِل َٔ ٜذ َب َوفٔی َحسٔیثٔ
یُوَُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َحًَّی َیِٜت ُ َب ُط اہللُ

اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم ااحسؼ نب اربامیہ یلظنحٰ ،یسیع نب ویسن ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت
رفاتیلقنیکیئگےہنکیلاسںیموھجٹوبےنلاکینمتمرےنہاکذرکںیہنےہافرانبمسقیکرفاتیںیمہیےہہکاہیںکتہکاہلل
اےسھکلاتیلےہ۔
رافی  :اجنمبنباحرثیمیمتانبرہسمااحسؼنباربامیہیلظنحٰ،یسیعنبویسن،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغ...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2144

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ٗتیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥تیِم حارث ب ٩سویس حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
ِم ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
ُوب ٓ ٔیَٗ ٥ِ ُٜا َ٢
ث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ٌُ ُّس َ
و ٪اَّ ٟزٗ َ

و٪
ُٗ ِ٨َ ٠ا َّأ ٟذی ََّل یُو َُ ٟس َُ ٟط َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ذ َ
َاک بٔاَّ ٟزٗ ٔ
ُوب َو َل ُٔ ٨َّ ٜط اَّ ٟز ُج ُ
َّ ١أ ٟذی  ٥َِ ٟيُ َ٘ ِّس َِ ٩ِ ٣ٔ ٦و َٔ ٟسظ ٔ َط ِیئّا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َت ٌُ ُّس َ
َّ
ک َنٔ َِشطُ ً ٔ َِ ٨س ا َِ َِ ٟـ ٔب
ک َو َل ٔ٨َّ ٜطُ َّأ ٟذی َی ُِ ٔ ٠٤
َصًُ ُط اِّ ٟز َجا َُٗ ٢ا ََِ ٟ ٢ی َص ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اَٟص ًَ َة ٓ ٔیَٗ ٥ِ ُٜا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا أ ٟذی ََّل َي ِ َ
ُّ َ
ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیشہبیتقرجری،اشمع،اربامیہ،یمیتاحرثنب ادیرضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللیلص اہللہیلعفملسےنرفام ا مولوگںںیمروقبےسکامشرایکاجاتےہرافیےتہکںیہہکمہےنرعضایکسجےکاہںوکیئافالدہن
وہیتوہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اروقباےسںیہنےتہکہکلبروقباکینعمہیےہہکسجآدیمےنےلہپےساینپافالدںیمےس
یسکوکآےگہن اجیھبوہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مولہپاؿسکوکامشررکےتوہرافیےتہکںیہہکمہےنرعضیکہکےسجولگ
اھچبڑہنںیکسآپےنرفام افہولہپاؿںیہنےہہکلبولہپاؿفہےہہکوجہصغےکفتقاےنپآپوکاقوبںیمرھکےکس۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیشہبیتقرجری،اشمع،اربامیہ،یمیتاحرثنب ادیرضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2145

ًیسی ب ٩یو٧ص ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٨َ ٌِ ٣َ ١ا ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی ،اوباعمفہیااحسؼ نباربامیہٰ،یسیعنبویسن،رضحت اشمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےساسدنسےکاسھت
ذموکرہدحثیےکینعمیکرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہیااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2146

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساَّلًلی ب ٩ح٤از ٣اٟک اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
اب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ًَ ِب ُس اِلِ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗاَّلَ ٔ َلِکص َُ٤ا َ َ
اَٟص ًَةٔ إٔ٤َّ٧ا َّ
َّ
ک َنٔ َِش ُط ً ٔ َِ ٨س
اٟظسٔی ُس َّأ ٟذی یَ ُِ ٔ ٠٤
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص اٟظسٔی ُس ب ٔ ُّ َ َ
ا َِ َِ ٟـ ٔب
ییحی نب ییحی ،دبعاالیلع نب امحد امکل انباہشبدیعس نب ر بی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽاہلل
ےناراشدرفام ااطوتقرولہپاؿفہآدیمںیہنےہہکیتشکرکےتفتقاےنپدماقملبوکاھچپڑدےہکلبولہپاؿوتفہآدیمےہہکوجہصغ
ےکفتقاےنپآپوکاقوبںیمرھکےکس۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاالیلعنبامحدامکلانباہشبدیعسنبر بی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2147

راوی  :حاجب ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩رحب زبیسی زہزی ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َحا ٔج ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
اَٟص ًَةٔ َٗاُٟوا ٓ َّ
َّ
َّ
َّ
َاٟظسٔی ُس أَ ُّی َ ٥ص َُو َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢ی َص اٟظسٔی ُس ب ٔ ُّ َ
ک َنٔ َِشطُ ً ٔ َِ ٨س ا َِ َِ ٟـ ٔب
َّأ ٟذی یَ ُِ ٔ ٠٤

احبج نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےس انسآپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھتہک اطوتقر آدیم ولہپاؿ ںیہن وہات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل
ےکر اؽرھپاطوتقروکؿآدیمےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجہصغےکفتقاےنپآپوکاقوبںیمرھکےکس۔
رافی  :احبجنبفدیلدمحمنبرحبزدیبیزرہیدیمحنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2148

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل بً ٩بساٟز٫ا ٪ب ٩بہزا ٦ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،ح٤یس ب٩
ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
بِ ٔ ٩ب ٔ ِض َز َا ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخبَرََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعاہلل نب دبعارلاھؿ نب زہباؾ اوبامیؿ بیعش زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح نب توػ
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہلل نبدبعارلاھؿنبزہباؾاوبامیؿبیعشزرہی،دیمحنبدبعارلنمحنب
توػرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2149

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س بًً ٩لءًً ،لء ابوٌ٣اویہ اً٤عً ،سی ب ٩ثابت حرضت س٠امی ٪بُ ٩صز

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
ئ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
اس َت َّب َر ُج ًَل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َت ِح َُّ ٤ز ًَ ِی َ٨ا ُظ
ُصز ٕ َٗا َِ ٢
ًَس ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ُ ٩
ْع ُٖ کَّ ٤َ ٔ ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا ََ ٟذ َص َب ًَ ِ٨طُ َّأ ٟذی یَحٔ ُس أًَُوذُ بٔاہللٔ ٔ٩ِ ٣
َو َت َِ ٨ت ٔٔ ُذ أَ ِو َزا ُجطُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َِلَ ِ ٔ
َّ
َک اَّ ٟز ُج َ١
َ ١و َص َِ ١ت َزی ب ٔی ُٔ ٩ِ ٣جُ٨و َٕٗ ٪ا َ ٢ابِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔیَ٘ َٓ ٥ا َ ٢اٟزَّ ُج ُ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢وصَ َِ ١ت َزی َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ییحی نبییحی ،دمحمنبالعء،العء اوباعمفہیاشمع ،دعی نب اثتبرضحتامیلسؿنب رصد ےسرفاتی ےہہک یبنیلص اہللہیلعفملس ےک
اپسدفآدویمںےنآسپںیماکیدفرسےوکاگیلدیاؿںیم ےساکیآدیمیکآںیھکنرسخوہںیئگافراسیکرگدؿیکرںیگ
وھپؽ ںیئگ ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم اکی ااسی ہملک اجاتن وہں ہک ارگ ہی آدیم اےس ہک ےل وت اس ےس (ہی ہصغ) اجات رےہ (فہ ہملک ہی
ِح فہ آدیم رعض رکےن اگل ایک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ھجم ںیم ونجؿ ایخؽ رک رےہ ںیہ انبالعء یک
ّللَّ ْ
ےہ) َأ ُع ُذ ِ اي ِ
نِم ان َّس ْب َظا ِاؿ ارلَّ ِ ِ

جاکظفلںیہنےہ۔
رفاتیںیم َهلْ رَتَیاکظفلےہارلَّ ُ َ

رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبالعء،العءاوباعمفہیاشمع،دعینباثتبرضحتامیلسؿنبرصد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2150

راوی  :نَص بً ٩لی جہـِم ابواسا٣ہ اً٤عً ،سی ثابت حرضت س٠امی ٪بُ ٩صز

ِم َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َسُ ٌِ ٔ٤ت اِلِ َ ًِ ََ ٤ع َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَس َّٔی بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
ُصز ٕ َٗا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ًَل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َي ِِ َـ ُب َویَ ِح َُّ ٤ز َو ِج ُضطُ َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی
بِ َُ ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َِلَ ًِ َ ٥ُ ٠کَّ ٤ٔ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا ََ ٟذ َص َب ذَا ًَ ُِ ٨ط أًَُوذُ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اٟزَّ ٔج ٔیَ َ٘ َٓ ٥ا ٦إلٔ َی اَّ ٟز ُج ٔ١
َ
َر ُج َْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِسرٔی َ٣ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آنّٔٔا َٗا َ ٢إنِّٔی

َِلَ ًِ َ ٥ُ ٠کَّ ٤ٔ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا ََ ٟذ َص َب ذَا ًَ ُِ ٨ط أَ ًُوذُ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
 ١أَ َِ ٣حُ٨وّ٧ا َت َزانٔی
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔیَ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ط اَّ ٟز ُج ُ
َ

خہض
م
رصننبیلع یاوبااسہماشمع،دعیاثتبرضحتامیلسؿنبرصػےتہکہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسدفآدویمںےن

آسپںیماکیدفرسےوکاگیلدیاؿںیمےساکیاکرہچہہصغ یکفہجےسرسخوہایگیبنیلصاہللہیلعفملسےناسآیمیکرطػ
داھکیوترفام اںیم اکیااسی ہملک اجاتنوہں ہکارگ فہاےس  ہہ ےلوتاس ےس (ہصغ یکہیاحتل)اجیترےہ (فہ ہملکہی ےہ) َأ ُع ُذ ِ اي َِّ
ّلل

ِح اکی آدیماس آدیم یکرطػڑھکا وہا افراس ےنیبن یلصاہللہیلعفملس ےسوج انساسآدیموکاہک ہکایک وت اجاتن
نِمْان َّس ْب َظا ِاؿارلَّ ِ ِ
ےہہکر اؽاہللےنایھبایھبایکرفام اےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیماکیااسیہملکاجاتنوہںہکارگفہاےسہکےلوتاس
ِحوتاسآدیمےناہکایکوتےھجماپلگاتھجمسےہ۔
ےسہصغیکاحتلاجیترےہ َأ ُع ُذ ِ اي ِ
ّللَّنِمْان َّس ْب َظا ِاؿارلَّ ِ ِ
خہض
رافی  :رصننبیلع میاوبااسہماشمع،دعیاثتبرضحتامیلسؿنبرصد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ہصغےکفتقاےنپآپرپاقوباپےنیکفضلیتافراسابتےکایبؿںیمہکسکزیچےسہصغاجاتراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2151

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ حٔؽ بُ ٩یاث ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہیبشصفحنبایغث،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشصفحنبایغث،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکااسنؿیکدیپاشئےباقوبوہےنرپیہےہ۔...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکااسنؿیکدیپاشئےباقوبوہےنرپیہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2152

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

یٕ بٔطٔ َی ُِ ٨وزُ َ٣ا ص َُو َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ
یص یُ ٔل ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َػ َّو َر اہللُ آ َز َ ٦فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َت َز َُ ٛط َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ ٪یَتِرُ َُ ٛط َٓ َح ٌَ َ ١إٔبُِ ٔ ٠
َ
ک
ْع َٖ أََّ٧طُ ُخَ َٙ ٔ ٠خ ِّ٘ ٠ا ََّل یَ َت َ٤ا َُ ٟ
أ ِج َو َٖ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحمامحدنبہملساثتبنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا

بجاہللاعتیلےنتنجںیم رضحتآدؾاکالتپانب اوتاےس اہللاعتیلےنک انرعہصاچاہ تنجںیموھچڑےراھکاسیلب اسےکاچرفں
رطػوھگاتمراہافراےسداتھکیراہہکفہایکےہوتبجاسےنداھکیہکہیادنرےسوھکالھکےہہکاہللےناےسایسیولخمؼانب اےہہکوج
اےنپآپرپاقوبہنرھکےکساگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحمامحدنبہملساثتبنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکااسنؿیکدیپاشئےباقوبوہےنرپیہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ بہزحرضت ح٤از

حسیث 2153

رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیشزہبرضحتامحداسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشزہبرضحتامحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہچےرپامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہچےرپامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2154

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ِْ٣رہ ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ا ِِْٔ٤ُ ٟرَةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗا َت َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ ََِٓ ٠ی ِحتَِ ٔ ٨ب ا َِ ٟو ِج َط
دبعاہللنبہملسمنببنعقریغمہزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن

رفام ابج مںیمےسوکیئآدیماےنپ اھبیئےسڑلےوتفہرہچےرپامرےنےسےچب۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقریغمہزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہچےرپامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2155

راوی ٤ً :زو ٧اٗس زہیٍ ب ٩رحب سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت ابواٟز٧از

ُض َب
َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢إٔذَا َ َ
أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
رمعفاندقزہیعنبرحبایفسؿنبہنییع،رضحتاوبازلاندایسسدنسےکاسھترفاتیےہافراسںیماوہنںےناہکبج مںیمےس

وکیئامرے۔

رافی  :رمعفاندقزہیعنبرحبایفسؿنبہنییع،رضحتاوبازلاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہچےرپامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2156

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفوق ابوًوا٧ہ ،وہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

َٗا َت َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َٓ َِ ٠ی َّت ٔ ٙا َِ ٟو ِج َط

ابیشؿنبرففضاوبتواہن،فلیہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج مںیم
ےسوکیئاےنپاھبیئےسڑلےوتفہرہچےرپامرےنےسڈرے۔
رافی  :ابیشؿنبرففضاوبتواہن،فلیہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہچےرپامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2157

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری طٌبہٗ ،تازہ ،ابوایوب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َس ٍَ ٔ٤أَبَا أَ ُّی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗا َت َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ ٓ ًََل َی ِٔ ٠ل َ َّ٩٤ا َِ ٟو ِج َط
دیبعاہللنباعمذةنعیہبعش،اتقدہ،اوباویب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام اافر
انباح میکرفاتیںیمےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج مںیمےسوکیئاےنپاھبیئےسڑلےوتاےساچےہہکفہرہچےرپ

رہزگڑپھتہنامرے
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیہبعش،اتقدہ،اوباویب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہچےرپامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2158

راوی  :نَص بً ٩لی ابی ٣ثىی ٣ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،ثىی ب ٩سٌیس ٗتازہ ،ابوایوب حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ٩
ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َحات ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗا َت َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ ََِٓ ٠ی ِحتَِ ٔ ٨ب ا َِ ٟو ِج َط َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َخ ََٙ ٠آ َز ًََ ٦ل َی ُػ َورتٔطٔ

رصن نب یلع ایب ینثم دمحم نب اح م ،دبعارلنمح نب دہمی ،ینثم نبدیعس اتقدہ ،اوباویب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا افر انب اح م یک رفاتی ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم
ےسوکیئاےنپاھبیئےسڑلےوتاےساچک ےہکفہرہچےرپامرےنےسےچبویکہکناہللاعتیلےنآدؾوکاینپوصرترپقیلختایک۔
رافی  :رصننبیلعایبینثمدمحمنباح م،دبعارلنمحنبدہمی،ینثمنبدیعساتقدہ،اوباویبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
رہچےرپامرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2159

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س ہ٤اٗ ٦تازہ ،یحٌی ب٣ ٩اٟک ابوایوب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا َِ ٤َ ٟزاغٔ ِّی َوص َُو أَبُو أَ ُّی َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗا َت َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ ََِٓ ٠ی ِحتَِ ٔ ٨ب ا َِ ٟو ِج َط
دمحمنبینثم،دبعادمصلامہؾاتقدہ،ییحینب امکلاوباویبرضحتاوبررہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا
بج مںیمےسوکیئاےنپاھبیئےسڑلےوتاےساچک ےہکفہرہچےرپامرےنےسےچب۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصلامہؾاتقدہ،ییحینبامکلاوباویبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسآدیمےکےئلتخسفدیعےکایبؿںیموجولوگںوکانقحذعابداتیےہ۔...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسآدیمےکےئلتخسفدیعےکایبؿںیموجولوگںوکانقحذعابداتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2160

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ بُ ٩یاث ہظا ٦بْ ٩عوہ ہظا ٦ب ٩حٜی ٥ب ٩حزا ٦حرضت ہظا ٦ب ٩حٜی ٥حزا٦

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَٗ ٕ ٦ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ی٤وا فٔی َّ
ََّ ٣ز ب ٔ َّ
رخا ٔد َٓ َ٘ا َ٢
اٟظاًَ ٔ ٦ل َی أَُ٧ا ٕ
اٟظ ِٔ ٤ص َو ُػ َّب ًَل َی ُر ُؤسٔض ٔ ِ ٥اٟزَّیِ ُت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا ٗٔی َ ١ي ٌَُ َّذب ُ َ
ض َو َٗ ِس أُٗ ٔ ُ
و ٪فٔی ا َِ َ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا
أَ َ٣ا إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ي ٌَُ ِّذ ُب َّأ ٟذ َ
ی ٩ي ٌَُ ِّذب ُ َ
و ٪فٔی ُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث اشہؾ نب رعفہ اشہؾ نب میکح نب زحاؾ رضحت اشہؾ نب میکح زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک فہ کلم
اشؾ ںیم ھچک ولوگں ےک اپس ےس زگرے ںیہنج دوھپ ںیم ڑھکا ایک ایگ اھت افر اؿ ےک رسفں رپ رفنغ زوتیں اہب  ا ایگ اھت رضحت
اشہؾےنوپاھچہیایکاؿیکاحتلےہآپےسولوگںےناہکرخاجیک فوصیلےکہلسلسںیماؿوکذعابد ااجراہےہرضحتاشہؾ
ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل اؿ ولوگں وک ذعاب دے اگ وج ولگ داین ںیم
ذعابدےتیںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغثاشہؾنبرعفہاشہؾنبمیکحنبزحاؾرضحتاشہؾنبمیکحزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسآدیمےکےئلتخسفدیعےکایبؿںیموجولوگںوکانقحذعابداتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2161

راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩حٜی ٥ب ٩حزا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ٔ ٩ِ ٣اِلِ ََ ِ ٧با ٔن
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ َٗا َ٣َ ٢زَّ صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاًَ ٕ ٦ل َی أَُ٧ا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ی٤وا فٔی َّ
ب ٔ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأُِ ُ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا حُب ٔ ُشوا فٔی ا ِٟحٔز ِ َیةٔ َٓ َ٘ا َ ٢صٔظَ ْا ٦أَ ِط َض ُس ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟظاِ َٗ ٔ ٦س أُٗ ٔ ُ
اٟسَ ِ ٧یا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ي ٌَُ ِّذ ُب َّأ ٟذ َ
ی ٩ي ٌَُ ِّذب ُ َ
اض فٔی ُّ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

اوبرکبی اوبااسہم ،اشہؾ نب میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اشہؾ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک
رضحتاشہؾنبمیکحنبزحاؾکلماشؾںیمھچکیطبنولوگںےکاپسےسزگرےنجوکدوھپںیمڑھکاایکوہااھتاوہنںےنرفام ا
اؿولوگںیکہیایکاحتلےہولوگںےناہکزجہییکفوصیلےکہلسلسںیماںیہندیقایکایگےہوترضحتاشہؾےنرفام اںیموگایہداتی
وہں ہک ںیم ےن ر اؽ اہللےن انسآپ رفام رےہ ےھتہکاہلل اعتیل اؿولوگں وک ذعابدے اگ وجولگداین ںیم (ولوگں وک) ذعاب
دےتیںیہ۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہم،اشہؾنبمیکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسآدیمےکےئلتخسفدیعےکایبؿںیموجولوگںوکانقحذعابداتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2162

راوی  :ابوَکیب وٛیٍ ،ابوٌ٣اویہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َٗا ََ ٢وأَ ْٔ٣رُص ُِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًُ َِْ٤رُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَل َی َِٓٔ ٠ش ٔلْ َن ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١یطٔ َٓ َح َّسثَ ُط َٓأ َ ََ ٣ز بٔض ٔ ُِ َٓ ٥د ُّ٠وا
اوبرکبی فعیک ،اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ
نکیلاسرفاتیںیمہیاافلظزادئںیہہکاؿدونںنیطسلفرپاؿےکرمکحاؿرضحتریمعنبدعسےھترضحتاشہؾاؿیکدختم
ںیمےئگافراںیہنہیدحثیایبؿیکوترضحترمعنبدعسےنمکحد اہکاؿوکراہرکدف۔
رافی  :اوبرکبیفعیک،اوباعمفہیااحسؼنباربامیہ،رجری،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اسآدیمےکےئلتخسفدیعےکایبؿںیموجولوگںوکانقحذعابداتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2163

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ْعوہ ب ٩زبْر ،ہظا ٦ب ٩حٜی ٥حرضت ْعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩زیبر

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ َّ ٪صٔظَ َا ٦بِ ََ ٩حٕٔ ٜیَ ٥و َج َس َر ُج ًّل
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ئ ا ِٟحٔزِ َیةٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اسا ٔ ٩ِ ٣اِ ٨َّ ٟب ٔم فٔی أَ َزا ٔ
َوص َُو ًَل َی ح َِٔ ٤ؽ يُظَ ُِّ ٤ص ّ َ ٧

اٟسَ ِ ٧یا
َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ي ٌَُ ِّذ ُب َّأ ٟذ َ
ی ٩ي ٌَُ ِّذب ُ َ
اض فٔی ُّ
و ٪اَ ٨َّ ٟ
اوباطرہ انب فبہ ،ویسن انب اہشب رعفہ نب زریب ،اشہؾ نب میکح رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زربی ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت اشہؾ نب میکح ےن اکی آدیم وک داھکی وج ہک کلم صمح اک احمک ےہ اس ےن ھچک یطبن ولوگں وک زجہی یک ادا یگی ےک ہلسلس ںیم
دوھپ ںیم ڑھکا رک راھک ےہ وت اوہنں ےن رفام ا ہی ایک ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ رف اےت ںیہ ہک اہلل
اعتیلاؿولوگںوکذعابدےاگوجولوگںوکداینںیمذعابدےتیںیہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،ویسنانباہشبرعفہنبزریب،اشہؾنبمیکحرضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنعنبزربی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیمدجسمںیم اابزارںیماؿدفونںےکالعفہولوگںےکعمجمںیماسلحةاسھتزگر...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وجآدیمدجسمںیم اابزارںیماؿدفونںےکالعفہولوگںےکعمجمںیماسلحةاسھتزگرےوتاسےکاکیپؿڑکپےنیلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2164

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚابوبرک سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو حرضت جابز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ک بَٔ ٔ ٨ؼاَ ٔ ٟضا
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘وَّلُ َ٣زَّ َر ُج ْ ١فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس بٔ ٔش َضاَ٘ َٓ ٕ ٦ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ اوبرکب ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف رضحت اجرب رفامےت ںیہہک اکی آدیم ھچک ریت ےل رک دجسم
ےکادنرےسزگراوتر اؽاہللےناسآدیمےسرفام ااےنپریتفںےکاکیپؿڑکپول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼاوبرکبایفسؿنبہنییع،رمعفرضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وجآدیمدجسمںیم اابزارںیماؿدفونںےکالعفہولوگںےکعمجمںیماسلحةاسھتزگرےوتاسےکاکیپؿڑکپےنیلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2165

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربیٍ یحٌی ح٤از ب ٩زیس ً٤زو ب ٩زی٨ا ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا َ ٢أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢یَ ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخبَرََ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩

زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َ٣زَّ بٔأ َ ِس ُض ٕ ٥فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٗ ِس أَبِ َسی نُ ُؼوََ ٟضا َٓأ ُ َٔ ٣ز أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ بُٔ ُ٨ؼوَ ٔ ٟضا ك َ ِی ََّل َی ِدس َٔغ
ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا
ییحینبییحی،اوبرعیبییحیامحدنبزدیرمعفنبدانی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمھچکریتےل
رکدجسمےکادنرےسزگرانجےکاکیپؿےلھکوہےئےھتوتآپےنمکحرفام ااؿیکاکیپںینڑکپولاتہکیسکاملسمؿوکھبچہناجںیئ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبییحیامحدنبزدیرمعفنبدانی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وجآدیمدجسمںیم اابزارںیماؿدفونںےکالعفہولوگںےکعمجمںیماسلحةاسھتزگرےوتاسےکاکیپؿڑکپےنیلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2166

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ابی زبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ

ا ٪یَ َت َؼ َّس ُ ٚبٔاِ ٨َّ ٟب ٔ ١فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس أَ ََِّ ٪ل یَ َُّ ٤ز ب ٔ َضا إ ٔ ََّّل َوص َُو آخٔذْ بُٔ ُ٨ؼوَ ٔ ٟضا و َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح
َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط أَ ََ ٣ز َر ُج ًّل ک َ َ

اَ ٪يؼَّ َّس ُ ٚبٔاِ ٨َّ ٟب ٔ١
کَ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،ایب زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفملس ےناکیا ےسآدیم وکمکحرفام اہکوجدجسمںیمریتدصہقرکراہاھتہکبجوتدجسم ےکادنرےسریتےلرکزگرےوتوتاؿ
یکاکیپؿڑکپایلرک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وجآدیمدجسمںیم اابزارںیماؿدفونںےکالعفہولوگںےکعمجمںیماسلحةاسھتزگرےوتاسےکاکیپؿڑکپےنیلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2167

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ََّ ٣ز أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص أَ ِو ُسو َٕ ٚوب ٔ َی ٔسظ ِٔ َ ٧ب َِْ ٠َٓ ١یأ ِ ُخ ِذ بَٔ ٔ ٨ؼاَ ٔ ٟضا ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥یأ ِ ُخ ِذ ب َٔ ٔ ٨ؼاَ ٔ ٟضا ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥یأ ِ ُخ ِذ بَٔ ٔ ٨ؼاَ ٔ ٟضا َٗا َ٢
وسی َواہللٔ َ٣ا ُ٣ت ِ َ٨ا َحًَّی َس َّس ِزَ٧ا َصا َب ٌِ ُـ َ٨ا فٔی ُو ُجوظ ٔ َب ٌِ ٕف
َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َُ ٣
دہابنباخدلامحدنبہملس اثتبرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ابج مںیمےسوکیئ
آدیماےنپاہھتںیمریتےلرکیسکسلجم اابزارںیمےسزگرےوتفہاؿےکاکیپؿڑکپایلرکےرھپاؿےکاکیپؿڑکپےلرھپاؿےک
اکیپؿڑکپےلرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ااہللیکمسقاسفتقکتامہریومتںیہنآیئبجکتمہےنریتفں
وکاکیدفرسےےکرہچفںرپںیہناگل ا۔
رافی  :دہابنباخدلامحدنبہملساثتبرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وجآدیمدجسمںیم اابزارںیماؿدفونںےکالعفہولوگںےکعمجمںیماسلحةاسھتزگرےوتاسےکاکیپؿڑکپےنیلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2168

راوی ً :بساہلل ب ٩بزاز اطٌزی ٣ح٤س بًً ٩لءً ،بساہلل ابواسا٣ہ بزیس ابوبززہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َواُِ ٔ٠َّ ٟى ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اہللٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

ک ًَل َی
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ٣زَّ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َِ ٣شحٔسَٔ٧ا أَ ِو فٔی ُسوٗ ٔ َ٨ا َو َُ ٌَ ٣ط ِ َ ٧ب ُْ ٠ِ َٓ ١ی ِٔ ٤ش ِ
ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
یب أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َٔ ٨ِ ٣ضا بٔظَ ِی ٕئ أَ ِو َٗا ََ ٔ ٟ ٢ی ِ٘ب ٔ َف ًَل َی ن َٔؼاَ ٔ ٟضا
ن َٔؼاَ ٔ ٟضا ب ٔ َِّٔ ٜطٔ أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ

دبعاہللنبربادارعشیدمحمنبالعء،دبعاہللاوبااسہمربدیاوبربدہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےس
رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ اسھت ریت ےل رک امہری دجسم  ا امہرے ابزار ںیم
ےس زگرے وت اےس اچےہ ہک اےنپ اہھت ےس اؿ ےک اکیپؿ ڑکپ ےل اتہک املسمونں ںیم ےس یسک وک وکیئ فیلکت ہن ےچنہپ  ا آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ااؿےکاکیپؿاےنپےضبقںیمرھکےل۔
رافی  :دبعاہللنبربادارعشیدمحمنبالعء،دبعاہللاوبااسہمربدیاوبربدہرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاملسمؿیکرطػاہحلسےکاسھتااشرہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یسکاملسمؿیکرطػاہحلسےکاسھتااشرہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2169

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤ز ً٤زو سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ایوب اب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَ ٩سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٪أَ َخا ُظ ِٔلَبٔیطٔ
َٗا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َط َار إلٔ َی أَخٔیطٔ ب ٔ َحس َ
ٔیسة ٕ َٓإ ٔ َّ ٪ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َتُ٨ٌَِ ٠طُ َحًَّی َی َس ًَطُ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َوأ ُ ِّ٣طٔ
رمعف اندق انب ایب رمع رمعف ایفسؿ نب ہنییع ،اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوبااقلمس ےن رفام ا
سجآدیمےناےنپیسکاھبیئیکرطػایھتہرےکاسھتااشرہایکوترفےتشاسرپاسفتقکتتنعلرکےترےتہںیہبجکتہکفہ
ااشرہرکانوھچڑںیہنداتیارگہچفہاساکیقیقحاھبیئوہ۔
رافی  :رمعفاندقانبایبرمعرمعفایفسؿنبہنییع،اویبانبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یسکاملسمؿیکرطػاہحلسےکاسھتااشرہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2170

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ابً ٩و٣ ٪ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبتوؿدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییک
رطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبتوؿدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یسکاملسمؿیکرطػاہحلسےکاسھتااشرہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2171

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟزاز٤ٌ٣ ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ُي ٔظْرُ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی أَخٔیطٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اٟش ًَلحٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ََّل َی ِسرٔی أَ َح ُس َُّ ١َّ ٌََ ٟ ٥ِ ٛ
ب ٔ ِّ
رفة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
اٟظ ِی َل َ
اَ ٪ی ِ٨ز ٔ َُ فٔی َی ٔسظ ٔ َٓ َی َ٘ ٍُ فٔی ُح ِ َ
دمحمنبراعفدبعارلازؼرمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوجدنچااحدثی
لقنیکںیہاؿںیمےسذرکرفام اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوکیئآدیماےنپاھبیئیکرطػاہحلسےکاسھت
ااشرہہنرکےویکہکن مںیمےسوکیئںیہناجاتنہکاشدیہکاطیشؿاسےکاہھتےساہحلسولچادےافررھپفہدفزخےکڑگوہںیم

اجرگے۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلازؼرمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راےتسےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
راےتسےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2172

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ابوبرک ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ِم َِ ٣ول َی أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اٟرط ٔ َ
َخ ُظ َٓظَ ََ
رف َُ ٟط
رک اہللُ َُ ٟط َٓ َِ ََ
رط ٕیَ ٙو َج َس ُ ُِؼ ََ ٩ط ِو ٕک ًَل َی َّ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١ی ِ٤شٔی ب ٔ َ ٔ
یَٓ ٙأ َّ َ
ییحینبییحی،امکلاوبرکباوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ر اؽاہللےنرفام ااکیآدیملچراہاھتہک
راےتسںیماےساکیاخرداراشخیلموتاسآدیمےنراےتسںیمےساساشخوکاٹہد اوتاہللاعتیلےندقریکافرترفغترفامدی۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلاوبرکباوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
راےتسےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2173

راوی  :زہْر ب ٩رحب جزیز ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َط ٕیَ٘ َٓ ٙا ََ ٢واہللٔ َِلُِّ َ ٧حْ َ َّن َص َذا ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ََّل یُ ِؤذٔیض ٔ َِٓ ٥أ ُ ِزخٔ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َر ُج ْ ١بٔ ُِ ِؼ َٔ ٩ط َح َزة ٕ ًَل َی هَ ِضز ٔ َ ٔ
زریہنبرحبرجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیآدیم
ا ےسراےتسےسزگراہکاکیاخرداراشخاسرپیھت فہےنہکاگلاہللیکمسقںیماساشخوکاملسمونںےکراےتسےساٹہدفںاگاتہکہی
املسمونںوکفیلکتہندےرھپفہآدیمتنجںیمدالکرکد اایگ۔
رافی  :زریہنبرحبرجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
راےتسےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2174

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بیساہلل طیبا ٪اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہز ہز ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اض
اٟرط ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت َر ُج ًّل َی َت َ٘ َُّ ٠ب فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة فٔی َط َح َزة ٕ َٗ َل ٌَ َضا ٔ ٩ِ ٣هَ ِضز ٔ َّ ٔ
ی ٙکَاِ َ ٧ت تُ ِؤذٔی اَ ٨َّ ٟ
اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللابیشؿاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہرہہےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکںیمےناکیا ےسآدیم
وکتنجںیمداھکیہکسجآدیمےنراےتسںیماکیا ےسدرتخوکاکٹد ااھت(یکسجفہجےس)ولوگںوکفیلکتوہیتیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللابیشؿاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہرہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
راےتسےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2175

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ط َح َز ّة کَاِ َ ٧ت تُ ِؤذٔی ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َٓ َحا َئ َر ُج َْ َ٘ َٓ ١ل ٌَ َضا ٓ ََس َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة

دمحمنباح م،زہبامحد نبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ااکیدرتخاملسمونںوکفیلکتداتیاھتوتاکیآدیمآ اافراسےناسدرتخوکاکٹد افہآدیمتنجںیمدالخوہایگ۔
رافی  :دمحمنباح م،زہبامحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
راےتسےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2176

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس ابا ٪ب ٩ػٌ٤ہ ابووازَ حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩ػ َِ ٌَ ٤ة َح َّسثَىٔی أَبُو ا َِ ٟوازٔ َٔ َح َّسثَىٔی أَب ُو بَ ِز َز َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا ٔ َ ٧ي َّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبَ َ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ی ٙا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن
اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َط ِیئّا أََ ِ ٧ت ٔٔ ٍُ بٔطٔ َٗا َ ٢ا ًِز ٔ ِ ٢اِلِ َذَی ًَ ِٔ َ ٩
َط ٔ

زریہنبرحب،ییحینبدیعساابؿنبضمعہاوبفازعرضحتاوبربزہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرعضایکاےاہللےک
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم وکیئ ایسی زیچ اھکس دںی سج ےک ذرےعی ےھجم عفن احلص وہ اےنپ رفام ا راےتس ںیم ےس املسمونں وک فیلکت
دےنیفایلزیچوکاٹہد ارک۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعساابؿنبضمعہاوبفازعرضحتاوبربزہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
راےتسےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہدےنییکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2177

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩طٌیب ب ٩ححاب ابی وازَ راسيی ابی بززہ اس٤٠ہ حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َِم أَ َّ ٪أَبَا
اب ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟوازٔ َٔ اٟزَّا ٔس ٔي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِز َز َة اِلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ

بَ ِز َز َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ََّل أَ ِزرٔی َ ٌََ ٟسی أَ َِ ٪ت ِٔ ٤ض َی َوأَبِ َقی َب ٌِ َس َک َٓزَ ِّو ِزنٔی َط ِیئّا
یٙ
اٟرط ٔ
َی ٌُِ َٔ ٨ىٔی اہللُ بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ ٌَِ َِ َٛ ١ذا آ ٌَِ َِ َٛ ١ذا أَبُو بَ ِرکٕ َن ٔش َی ُط َوأَ ٔ٣زَّ اِلِ َذَی ًَ ِٔ َّ ٩
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب بیعش نب ححاب ایب فازع رایبس ایب ربزہ اہملس رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
ر اؽ اہلل یک دختم ںیم رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ںیہن اجاتن اشدی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس داینےئ افین ےس ےلچ
اجںیئ افر ںیمآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب زدنہ روہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم وکیئ ا اس وتہش اطع رفام دںی سج ےک ذرہعی
ےھجمعفناحلصوہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اا ےسرکفا ےسرکفاوبرکبریضاہلل اعتٰیلہنعےناساکبسنیھبایبؿایکہکراےتس
ےسفیلکتدےنیفایلزیچوکاٹہد ارکف۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنببیعشنبححابایبفازعرایبسایبربزہاہملسرضحتاوبربزہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلبافرفہاجونرفریغہوجوکیئفیلکتدےتیوہںاؿوکذعابدےنییکرحتمےکایبؿیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یلبافرفہاجونرفریغہوجوکیئفیلکتدےتیوہںاؿوکذعابدےنییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2178

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ًبیس ؿبعی جویزیہ اب ٩اس٤اء ٧آٍ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس ُّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ًُ ٢ذبَ ِت ا َِ ٣زأَ ْة فٔی صٔ َّزة ٕ َس َح َِ ٨ت َضا َحًَّی َ٣ا َت ِت ٓ ََس َخَِ ٠ت ٓ َٔیضا اَ ٨َّ ٟار ََّل ه ٔ َی أَك ِ ٌَ َِ ٤ت َضا
ق
غ اِلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خظَ ا ٔ
َو َس َ٘ ِت َضا إٔذِ ه ٔ َی َح َب َش ِت َضا َو ََّل ه ٔ َی َت َز َِ ٛت َضا َتأِک ُ ُ
دبعاہللنبدمحمنباامسءدیبعیعبضوجریہیانباامسءانعفرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ااکی
تورتوکاسفہجےسذعاب د اایگےہہکاس ےنیلبوکابدنھراھکاھتاہیںکتہکیلب رمیئگاسفہج ےساستورتوک دفزخ ںیم
دالخایکایگاستورتےنیلبوکہنھچکالھک اافرالپ ابجاسےناےسابدناھافرہنںیہکاستورتےناسیلبوکوھچڑاہکفہزنیم
ںیمڑیکےوکمڑےیہاھکیتیل۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءدیبعیعبضوجریہیانباامسءانعفرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یلبافرفہاجونرفریغہوجوکیئفیلکتدےتیوہںاؿوکذعابدےنییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2179

ًیسی ٣اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ًبساہلل ب ٩جٌرف ب ٩یحٌی ب ٩خاٟس  ٩ٌ٣بٰ ٩
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ٔ ٌِ ٣َ ٩بِ َٔٔ ً ٩یسی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَىٔی صَ ُ
ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُج َویِز ٔ َی َة
اہرفؿ نب دبعاہلل دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل نعم نب ٰیسیع امکل نب اسن ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللدبعاہللنبرفعجنبییحینباخدلنعمنبٰیسیعامکلنباسن،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یلبافرفہاجونرفریغہوجوکیئفیلکتدےتیوہںاؿوکذعابدےنییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2180

راوی  :نَص بً ٩لی ًبساَّلًلی ًبیساہلل ب٤ً ٩ز ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
ق
غ اِلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خظَ ا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّّ ًُ ٥َ ٠ذبَ ِت ا َِ ٣زأَ ْة فٔی صٔ َّزة ٕأَ ِو َث َ٘ ِت َضا َٓ ٥َِ ٠تُ ِلٌ َِٔ ٤ضا َوَ ٥َِ ٟت ِش٘ ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟت َس ًِ َضا َتأِک ُ ُ
رصننبیلعدبعاالیلعدیبعاہللنبرمعانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ااکیتورتوکیلب
یکفہجےسذعابد اایگہکاسےنیلب وکابدناھرھپاسےناےسہنالھک اافرہییہھچکالپ اافرہنیہاےسوھچڑاہکفہزنیمےکڑیکے

وکمڑےاھکیتیل۔
رافی  :رصننبیلعدبعاالیلعدیبعاہللنبرمعانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ

یلبافرفہاجونرفریغہوجوکیئفیلکتدےتیوہںاؿوکذعابدےنییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2181

راوی  :نَص بً ٩لی ًبساَّلًلی ًبیساہلل سٌیس ٘٣بری حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

رصن نب یلع دبعاالیلعدیبع اہللدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبنیلص اہللہیلعفملس ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک
یکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :رصننبیلعدبعاالیلعدیبعاہللدیعسربقمیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یلبافرفہاجونرفریغہوجوکیئفیلکتدےتیوہںاؿوکذعابدےنییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2182

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ئ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخَِ ٠ت ا َِ ٣زأَ ْة اَ ٨َّ ٟار َٔ ٩ِ ٣جزَّا ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ق َحً َّی َ٣ا َت ِت َصزِ َّّل
غ اِلِ َ ِر ٔ
صٔ َّزة ََٕ ٟضا أَ ِو صٔزٓ ٕ َربَ َل ِت َضا ٓ ًََل ه ٔ َی أَك ِ ٌَ َِ ٤ت َضا َو ََّل ه ٔ َی أَ ِر َس َِ ٠ت َضا تُ َز ِ٣ز ٔ َُ ٩ِ ٣ٔ ٦خظَ ا ٔ
دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل ےس رفاتی رکدہ ااحدثی ںیم ےس
ذرکرفام اہکر اؽاہللےنرفام ااکیتورتاینپیلبیکفہجےسدفزخںیمدالخوہیئگویکہکناستورتےناسیلبوکابدناھوہااھت
اےسھچکںیہنالھک اافرہنیہاےسوھچڑاہکفہزنیمےکڑیکےوکمڑےیہابچیتیلاہیںکتہکفہوھبکےسرمیئگ
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ةکتیکرحتمےکایبؿںیم...

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ةکتیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2183

راوی  :اح٤س ب ٩یوسٕ اززی ً٤ز اب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ابی اً٤ع ،اسحا ٚابی ٣ش ٥٠حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠اِلِ َ َ ِّ
ُغ أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗ َاَّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌِٟٔزُّ إ ٔ َز ُار ُظ
َوا ِل ٜٔبِرٔیَا ُئ رٔ َزا ُؤ ُظ ٓ ََ ٩ِ ٤یُ َ٨ازٔ ًُىٔی ًَ َّذبِ ُت ُط

ادمح نب ویفس ازدی رمع انب صفح نب ایغث ایب اشمع ،ااحسؼ ایب ملسم رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا زعت اہللیک اعتیلیک ازار ےہ افر ربک ایئ اہلل اعتیلیک رداء ےہ وت وجآدیم
ھجمےسہیںیتفصےنیھچاگںیماےسذعابدفںاگ۔
رافی  :ادمح نب ویفس ازدی رمع انب صفح نب ایغث ایب اشمع ،ااحسؼ ایب ملسم رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکااسنؿوکاہللاعتیلیکرتمحےسانادیمرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یسکااسنؿوکاہللاعتیلیکرتمحےسانادیمرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2184

راوی  :سویس ب ٩سٌیسٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪ابوً٤زا ٪جونی حرضت ج٨سب

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٕب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٌِ ٣ُ ٩تٔ٤ز ٔبِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
َ َّ
َّ
ِرف ًَ ُٔ ٔ ٟل ٕ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّس َث أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َٗا ََ ٢واہللٔ ََّل َي ِِ ٔ ُ
رف اہللُ ًَ ُٔ ٔ ٟل َٕ ٪وإ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ذَا أ ٟذی َی َتألی ًَل َ َّی أَ ََِّ ٪ل أَُ ٔ َ
َک أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
َرف ُت ًَ ُٔ ٔ ٟل َٕ ٪وأَ ِح َب ِل ُت ًَ ََ ٠٤
َٓإٔنِّی َٗ ِس ُ َ ِ

 ادی نب دیعس ،رمتعم نب امیلسؿ ،اوبرمعاؿ وجین رضحت دنجب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فہملس ےن رفام ا ہک اکی
آدیمےناہکاہللیکمسقاہللالفںآدیمیکترفغتںیہنرفامےئاگوتاہللاعتیلےنرفام اوکؿآدیمےہوجریمےابرےںیممسقاھکات
ےہہکںیمالفںآدیمیکترفغتںیہنرکفںاگںیمےنالفںوکاعمػرکد اافرںیمےناامعؽاضن رکدےئ ااسیجہکرفام ا۔
رافی   :ادینبدیعس،رمتعمنبامیلسؿ،اوبرمعاؿوجینرضحتدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمکفرفںافرانمگومںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
زمکفرفںافرانمگومںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2185

راوی  :سویس ب ٩سٌیس ،حٔؽ ب٣ ٩یرسہ ًًلء ،بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
رس َة ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
اب َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ َِلَبَزَّ ُظ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ربَّ أَ ِط ٌَ َث َِ ٣س ُٓو َٕ بٔاِلِ َبِ َو ٔ

 ادی نب دیعس ،صفح نب رسیمہ العء ،نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
تہبےسرپادنگہابولںفاےلدرفازفںےسداکتھرےوہےئا ےسںیہہکارگفہاہللےکاامتعدرپمسقاھکںیلوتاہللاعتیلاؿیکمسقوک
وپرارکداتیےہ۔
رافی   :ادینبدیعس،صفحنبرسیمہالعء،نبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولگالہکوہیئگےنہکیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ولگالہکوہیئگ ےنہکیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2186

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،ب٨ٌٗ ٩ب ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َّ
َّ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ح و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

اض َٓ ُض َو أَصِ َُ ُٜ٠ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح َََّ ٙل أَ ِزرٔی
 ١صََ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َک اُ ٨َّ ٟ
أَصِ َُ َٜ ٠ض ِ ٥بٔاِ ٨َّ ٟؼ ٔب أَ ِو أَصِ َُ ُٜ٠ض ِ ٥بٔاَّ ٟز ِٓ ٍٔ

دبعاہللنبہملسم،نببنعق،امحدنبہملس،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکولگالہک
وہےئگوتفہوخداؿبسےسز ادہالہکوہےنفاالےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،نببنعق،امحدنبہملس،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ولگالہکوہیئگےنہکیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2187

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ ،روح بٗ ٩اس ،٥اح٤س بً ٩ث٤ا ٪ب ٩حٜی ،٥ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بًل ٢سہی١

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩ر ِو ٔح بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ح و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث َ٤ا َ ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس
بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢جٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ییحی نب ییحی ،سیدی نب زر،ع ،رفح نب اقمس ،ادمح نب امثعؿ نب میکح ،نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ لیہس اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس
رطحرمفیےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزر،ع،رفحنباقمس،ادمحنبامثعؿنبمیکح،نبدلخم،امیلسؿنبالبؽلیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زپفیسےکاسھتنسحولسکافرااسحؿرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
زپفیسےکاسھتنسحولسکافرااسحؿرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2188

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧صٗ ،تیبہ ٣ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،ب ٩سٌس ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ یزیس ب٩
ہارو٣ ،٪ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ث٘فی یحٌی ب ٩سٌیس ابوبرک اب٣ ٩ح٤س ً٤ز ب ٩حز٤ً ٦زہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
و ٪ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ
بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َو َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

اب َي ٌِىٔی َّ
اٟث َ٘ف ٔ َّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٕس أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِرکٕ َوص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪ز َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
وػیىٔی بٔا َِ ٟحارٔ َحًَّی
 ١یُ ٔ
َح َّسثَ ِت ُط أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َزا َٔ ٢جبِرٔی ُ
هَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط َُ ٟی َو ِّرثَ َُّ ٨ط

ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،ہبیتق دمحم نب رحم ،ثیل ،نب دعس اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب یفقث
ییحینبدیعساوبرکبانبدمحمرمعنبزحؾرمعہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفہملسوک
رفامےتوہےئانسہکربجالیئےھجمہشیمہزپفیسےکاسھتااھچولسکرکےنیکتضخیترکےترےہاہیںکتہکںیمےنامگؿایکہک
فہزپفیسوکفارثانبدںیےگ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،ہبیتق دمحم نب رحم ،ثیل ،نب دعس اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب ینثم،
دبعاولاہبیفقثییحینبدیعساوبرکبانبدمحمرمعنبزحؾرمعہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
زپفیسےکاسھتنسحولسکافرااسحؿرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2189

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ًبساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦ہظا ٦بْ ٩عوہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦ح َّسثَىٔی صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

رمعف اندق دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،اشہؾ نب رعفہ اس دنس ےس یھب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس
رطحدحثیرفاتییکےہ۔

رافی  :رمعفاندقدبعازعلسینبایباحزؾ،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
زپفیسےکاسھتنسحولسکافرااسحؿرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2190

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی یزیس ب ٩زریٍ ً٤ز اب٣ ٩ح٤س حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َٗا َ٢
 ١یُ ٔ
وػیىٔی بٔا َِ ٟحارٔ َحًَّی هَ َُ ٨ِ ٨ت أََّ٧طُ َس ُی َو ِّرثُطُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َزا َٔ ٢جبِرٔی ُ
دیبعاہللنبرمعوقاررییسیدینبزر،عرمعانبدمحمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اےھجمربجالیئہشیمہزپفیسےکاسھتااھچولسکرکےنیکتضخیترکےترےہاہیںکتہکںیمےنامگؿایکہکفہرقنعبی

اےسفراثرقاردےدںیےگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییسیدینبزر،عرمعانبدمحمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
زپفیسےکاسھتنسحولسکافرااسحؿرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2191

راوی  :ابوکا ١٣جحسری اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚابوکا ١٣اسحاً ٚبساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤س ابوً٤زاً ٪بساہلل ب٩
ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسرٔ ُّی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َذ ٓ ٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟؼَّ َ٤سٔ ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ک
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَبَا ذ َٓرٕ إٔذَا كَ َب ِد َت ََ ٣ز َٗ ّة َٓأ َ ِٛثٔرِ َ٣ائ َ َضا َو َت ٌَا َص ِس ٔجْ َراَ َ ٧
اوباکلم خحدری ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ اوباکلم ااحسؼ دبعازعلسی نب دبعادمصل اوبرمعاؿ دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکر اؽاہللےنرفام ااے اوبذربجوتاسنل اکپےئ وتاس ےکوشرہب وکز ادہرکےلافر اےنپزپفیس

یکربخریگیرکےل۔
رافی  :اوباکلمخحدریااحسؼنباربامیہ،ااحسؼاوباکلمااحسؼدبعازعلسینبدبعادمصلاوبرمعاؿدبعاہللنباصتمرضحتاوبذر
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
زپفیسےکاسھتنسحولسکافرااسحؿرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2192

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ازریص طٌبہ ،ابوَکیب اب ٩ازریص طٌبہ ،ابوً٤زا ٪جونی ًبساہلل ب ٩ػا٣ت حرضت
ابوزر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪خٔ٠یلٔی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َػانٔی إٔذَا كَ َب ِد َت ََ ٣زّٗا
ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ک َٓأ َ ٔػ ِب ُض َِ ٨ِ ٣ٔ ٥ضا ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
وٖ
َٓأ َ ِٛث ٔ ِر َ٣ائ َ ُط ث ُ َّ ٥اُ ِ ٧و ِز أَصِ َ ١بَ ِی ٕت ٔٔ ٩ِ ٣جْ َراَ ٔ ٧
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ادرسی ہبعش ،اوبرکبی انب ادرسی ہبعش ،اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبزر ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےسرفاتیےہہکریمےبیبحےنےھجمفتیصرفامیئہک بجوتاسنلاکپےئ وت اسےک وشرہبوکز ادہرکےل رھپاےنپزپفس
ےکرھگفاولںوکدھکیےلافراںیہناسںیمےسیکینےکاسھتجیھبدے۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ادرسی ہبعش ،اوبرکبی انب ادرسی ہبعش ،اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبزر ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الماقتےکفتقدنخہاشیپینےسےنلمےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
الماقتےکفتقدنخہاشیپینےسےنلمےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2193

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی ًث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ابوًا٣ز خزاز ابوً٤زا ٪جونی ًبساہلل ب ٩ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َي ٌِىٔی ا َِ ٟدزَّ َاز ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
َّ
َّ
اک ب ٔ َو ِجطٕ
ْق َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َط ِیئّا َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت َِ ٠قی أَ َخ َ
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ل ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََّ ٥َ ٠ل َت ِح ٔ َ
كَِٕٙ ٠

مس
اوباسغؿ معیامثعؿنبرمعاوباعرمزخازاوبرمعاؿوجیندبعاہللنباصتمرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک یبن
یلصاہللہیلعفملسےنھجمےساراشدرفام ایکینںیمیسکیھبزیچوکریقحہنوھجمسارگہچوتاےنپاھبیئےسدنخہاشیپینےسیہےلم.
مس
رافی  :اوباسغؿ معیامثعؿنبرمعاوباعرمزخازاوبرمعاؿوجیندبعاہللنباصتمرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرحاؾاکؾہنوہاسںیمافسرشےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
وجرحاؾاکؾہنوہاسںیمافسرشےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2194

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،حٔؽ بُ ٩یاث یزیس بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابو٣وسی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
وسی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ُّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َتا ُظ كَاُ ٔ ٟب َحا َج ٕة أَٗ َِب ًََ ١ل َی ُجََ ٠شائٔطٔ َٓ َ٘ا َِ ٢
اط َٔ ٌُوا َٓ ُِ ٠ت ِؤ َجزُوا َو َِ ٟی ِ٘ ٔف
َٗا َ ٢ک َ َ
اہللُ ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ٧ ٪ب ٔ ِّیطٔ َ٣ا أَ َح َّب

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،صفح نب ایغث سیدی نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک بج
ر اؽاہللیکدختمںیموکیئرضفرتدنماحرضوہاتوتآپیلصاہللہیلعفملساینپسلجم ںیموموجداحرضنییکرطػوتمہجوہرک
رفامےتہک ماسیکافسرشرکفںیہمتوثابد ااجےئاگافراہللاعتیلاےنپیبنیلصاہللہیلعفملسیکزابؿرپفیہہملکاجریرکفاےئاگ
ےسجفہدنسپرکاتوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،صفحنبایغثسیدینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکینولوگںیکتبحصاایتخررکےنافرربیمہینیشنےسرپزیہرکےنےکبحتسموہےنےکب...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
یکینولوگںیکتبحصاایتخررکےنافرربیمہینیشنےسرپزیہرکےنےکبحتسموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2195

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،بزیس بً ٩بساہلل حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ئ ا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ُّ
یص َّ
ئ ََ ٛحا ٔ ١ٔ ٣ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َوَ٧آٔذٔ
یص اٟؼَّ أ ٟحٔ َوا َِ ٟحٔ ٔ ٠
 ١ا َِ ٟحٔ ٔ ٠
اٟش ِو ٔ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ث ُ
َُ ٣
َح َٚ
ک َوإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪تب ِ َتا ََ ُٔ ٨ِ ٣ط َوإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪تحٔ َس ُٔ ٨ِ ٣ط رٔی ّحا كَی َِّب ّة َوَ٧آ ٔ ُذ ا ِلْٜٔر ٔإ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
 ١ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک إ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ِح ٔذ َی َ
ا ِلْٜٔر ٔ َٓ َحا ُٔ ٣

ک َوإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪تحٔ َس رٔی ّحا َخبٔی َث ّة
ث َٔیابَ َ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،ربدینبدبعاہللرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہ
ہک آپ ےن رفام ا کین مہ نیشن افر ربے مہ نیشن یک اثمؽوخوبشفاےل افر یٹھب دوھےنکنفاےلیکرطح ےہ سپوخوبش فاال  ا وت ےھجت
ھچکف ےسیہاطعرکدےاگ اوتاسےسرخدیےلاگفرہنوتاسےسدمعہوخوبشوتاپےئاگیہافریٹھبدوھےنکنفاال اوتریتےڑپکےالج
دےاگفرہنوتاسدبوبوکوتاپےئیہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،ربدینبدبعاہللرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویٹیبںےکاسھتنسحولسکیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ویٹیبںےکاسھتنسحولسکیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2196

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بٗ ٩ہزاز س٠ی ٥ب ٩س٠امیً ٪بساہلل ٤ٌ٣ز ،اب ٩طہاب ًبساہلل ب ٩ابی برک ب ٩حزْ ٦عوہ ًبساہلل ب٩

ًبساٟزح ٩٤ب ٩بہزا ٦ابوبرک ب ٩اسحا ٚابوی٤ا ٪طٌيی ،زہزیً ،بساہلل ب ٩ابی برک ْعوہ ب ٩زبْر ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ُٗ ٩ضزَاذَ َح َّسث َ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َٙ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ب ٔ ِض َز َاَ ٦وأَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ َٔ ٩حزِِ ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦
َّ
ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا َٗا ََّل أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ أَ َِّ ُ ٪
ًَائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َجائ َ ِتىٔی ا َِ ٣زأَ ْة َو ََ ٌَ ٣ضا ابِ ََ ٨تا ََٔ ٟ ٪ضا ٓ ََشأ َ َِ ٟتىٔی ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِس ً ٔ ِ٨سٔی َط ِیئّا َُْ ِ َر
ِ
َ
َ
َرخ َج ِت َوابِ ََ ٨تا َصا
َت َِ ٤زة ٕ َواح َٔسة ٕ َٓأ ًِ َل ِیت َُضا إٔیَّا َصا َٓأ َخ َذ ِت َضا َٓ َ٘ َش َِ ٤ت َضا بَْ ِ َن ابِ َ٨ت َِی َضا َوَ ٥َِ ٟتأک ُ َِ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َط ِیئّا ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت ٓ َ َ

ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّسث ِ ُت ُط َحسٔی َث َضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِتُل ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ت
بٔظَ ِی ٕئ َٓأ َ ِح َش َ ٩إَِٔ ٟیضُٔ َٟ َّ٩ُٛ َّ٩ط ٔست ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد میلس نب امیلس ؿ دبعاہلل رمعم ،انب اہشب دبعاہلل نب ایب رکب نب زحؾ رعفہ دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ
اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ یبعش ،زرہی ،دبعاہلل نب ایب رکب رعفہ نب زریب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس
اکی تورتآیئ افراس ےک رمہاہاسیک دف ایٹیبں ںیھت اس ےن ھجم ےس اماگن نکیلریمےاپس اکی وجھکر ےک  ااھچک ہن اھت ںیم ےن
اےسفیہ اطع رک دیسپ اس ےن ےل رک اےس اینپ دفونں ویٹیبں وک میسقت رک ےک دے د ا افر اس ےن وخد ھچک ہن اھک ا رھپ ڑھکی وہیئ
افرفہافراسیکایٹیبںیلچںیئگرھپیبنیلصاہللہیلعفملسریمےاپسرشتفیالےئوتںیمےنآپےساسیکاسرحتکوکایبؿ
ایکوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام اسجوکویٹیبںےکاسھتآزام اایگافراسےناؿےسااھچولسکایکوتفہاسرمدےکےئل
منہجےسرپدہوہںیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزہقادمیلسنبامیلسؿدبعاہلل رمعم،انباہشبدبعاہللنبایبرکبنبزحؾرعفہدبعاہللنبدبعارلنمحنب
زہباؾاوبرکبنبااحسؼاوبامیؿیبعش،زرہی،دبعاہللنبایبرکبرعفہنبزریباعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ویٹیبںےکاسھتنسحولسکیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2197

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،برک اب٣ ٩رض اب ٩ہاز اب ٩زیاز ابً ٩باض ْعاک ب٣ ٩اٟک ً٤ز بً ٩بساٌٟزیز سیسہ ًائظہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

غ َح َّسثَ ُط ًَ ِ٩
رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔأَ َّ ٪زٔ َیا َز بِ َ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
رک َي ٌِىٔی ابِ ََ َ ٣ُ ٩
 ١ابِ ََ ٨تْ ِ ٔن ََ ٟضا
ْعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َسُ ٌِ ٔ٤تطُ یُ َح ِّس ُث ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َجائ َ ِتىٔی ِٔ ٣شٜٔی َْ ٨ة َت ِحُ ٔ٤
َٔ
َٓأَك ِ ٌَ ِ٤ت َُضا ث َ ًَل َث َت ََ ٤زا ٕ
ت َٓأ َ ًِ َل ِت ک ُ ََّ ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َت َِ ٤ز ّة َو َرٓ ٌََ ِت إلٔ َی ٓ َٔیضا َت َِ ٤ز ّة َ ٔ ٟتأِکََُ ٠ضا َٓا ِس َت ِل ٌَ َِ ٤ت َضا ابِ ََ ٨تاصَا َٓظَ َّ٘ ِت
ِ
ِ
َ
َّ
َک ُت َّأ ٟذی َػ َِ ٌَ ٨ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَّ ٟت َِ ٤ز َة أًٟی ک َاِ َ ٧ت تُزٔی ُس أَ َِ ٪تأکََُ ٠ضا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٓأ ًِ َح َبىٔی َطأَُ ٧ضا ٓ ََذ َ ِ

َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس أَ ِو َج َب ََ ٟضا ب ٔ َضا ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو أَ ًِ َت َ٘ َضا ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

ہبیتقنبدیعس ،رکبانبرضمانباہدانبز ادانبابعسرعاکنبامکلرمعنبدبعازعلسیدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہ ہک ریمے اپس اکی نیکسم تورت اینپ دف ایٹیبں ااھٹےئ وہےئ آیئ ںیم ےن اےس نیت وجھکرںی دںی افر اس ےن اینپ دفونں
ویٹیبںںیمےسرہاکیوکاکیاکیوجھک ردےدیافراکیوجھکروکاےنپہنمںیماھکےنےکےئلرھکایلرھپاسیکڑلویکںےناس
ےسہیوجھکریھباھکےنےکےئلبلطیکوتاسےناسوجھکروکدفڑکٹفںںیموتڑرکاؿدفونںوکدےد اےسجفہوخداھکےناکارادہ
ریتھکیھت ےھجماسیکاس احتل ےنبجعتمرکد اسپ ںیم ےناس ےکاسفاہعق وکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےسذرک ایک وتآپ
ےنرفام ااسےکاسلمعےناسےکےئلتنجوکفابجرکد اےہافرمنہجےساےسآزادرکد ا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبانبرضمانباہدانبز ادانبابعسرعاکنبامکلرمعنبدبعازعلسیدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
ویٹیبںےکاسھتنسحولسکیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2198

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ابواح٤س ابوبرک ب ٩ا٧ص حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَْ ِر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٢جارٔیَ َتْ ِ ٔن َحًَّی َت ِبَِ ُ٠ا َجا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة أََ٧ا َوص َُو

َو َؿ َّ ٥أَ َػابٔ ٌَ ُط

رمعفاندقاوبادمحاوبرکبنباسنرضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل ےنرفام اسجےندفڑلویکں
یکرپفرشیکاہیںکتہکفہاب غوہںیئگںیمافرفہ ماتمےکدؿاسرطحوہںےگافرآپیلصاہللہیلعفملسےناینپاویلگنں
وکالمرکاتب ا۔

رافی  :رمعفاندقاوبادمحاوبرکبنباسنرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2199

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ار إ ٔ ََّّل َت ٔح ََّ ٠ة ا َِ َ٘ ٟش ٔ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یَ ُُ ٤
وت ِٔل َ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ثَ ًَلثَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٟسٔ َٓ َت ََّ ٤ش ُط اُ ٨َّ ٟ

ییحی نب ییحی ،امکل انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجاملسمؿآدیمےکنیتےچبوفتوہاجںیئاےسآگ رصػمسقوکوپرارکےنےکےئلوھچےئ
یگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانباہشبدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2200

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧ا ٗس زہْر ب ٩رحب سٔیا ٪بً ٩یی٨ہً ،بس ب ٩ح٤یس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی،
٣اٟک

رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا٪
َوابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َ٣إ ٔ ٟک َوب ٔ ٌَِ ٤ى َی َح ٔسیثٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ

ٓ ََیٔ٠خَ اَ ٨َّ ٟار إ ٔ ََّّل َت ٔح ََّ ٠ة ا َِ َ٘ ٟش ٔ٥

اوبرکبنبایبہبیش ،رمعفاندقزریہنبرحبایفسؿنبہنییع،دبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،امکلاؿاانسدےسیھبہی
دحثیرمفیےہاہتبلرضحتایفسؿیکدحثیںیمےہہکفہرصػمسقوکوپرارکےنےکےئلمنہجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحبایفسؿنبہنییع،دبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،امکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2201

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وت ْٔل ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛثَ ًَلثَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟس َٓ َت ِح َت ٔش َبطُ إ ٔ ََّّل َز َخَِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٨ٟٔ ٢ش َوة ٕ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ ََّل َی ُُ ٤

ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩أَ ِو اث ِ َٔ ِ ْ٨ن یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِو اث ِ َٔ ِ ْ٨ن

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی انب دمحم لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ااصنریکتوروتںےسرفام ا مںیمےسسجیسکےکیھبنیتےچبوفتوہاجںیئےگافرفہوثابیکادیم رپربصرکےیگوتتنجںیم
دالخوہیگاؿںیمےساکیتورتےنرعضایکاےاہللےکر اؽارگدفرماجںیئآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ادف(ینعیدف
ںیمیھبایسرطح)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحملیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2202

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ٓـی ١ب ٩حشْن ابوًوا٧ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اػبہانی ابوػاٟح ذٛوا ٪حرضت ابوسٌیس خسری رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ُٓ َـ ِی ُ
 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اِلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ذ ََِ ٛو َ

ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ذَصَ َب اِّ ٟز َجا ُ٢
ک اہللُ َٗا َ ٢ا ِج َتَ ٩َ ٌِ ٔ٤ی ِو ََ َٛ ٦ذا َو ََ ٛذا َٓا ِج َت َ٩َ ٌِ ٤
ک ٓ ٔیطٔ ُت ٌَ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ٔ٤َّ ٣ا ًَ ََّ ٤َ ٠
ک َی ِو ّ٣ا َ٧أِت ٔی َ
ک َٓا ِج ٌَ ِ٨َ َٟ ١ا َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔش َ
ب ٔ َحسٔیث ٔ َ
َٓأ َ َتاصَُ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٤َ ٠َّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ض٤َّ ٣ٔ َّ٩ا ًَ َّ٤َ ٠طُ اہللُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ ُت َ٘ ِّس ُ ٦بَْ ِ َن یَ َسیِ َضا ٔ٩ِ ٣
َو َٔ ٟس َصا ثَ ًَلثَ ّة إ ٔ ََّّل کَاُ ٧وا ََ ٟضا ح ٔ َحا ّبا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة َواث ِ َٔ ِ ْ٨ن َواث ِ َٔ ِ ْ٨ن َواث ِ َٔ ِ ْ٨ن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َواث ِ َٔ ِ ْ٨ن َواث ِ َٔ ِ ْ٨ن َواث ِ َٔ ِ ْ٨ن

اوباکلم خحدری لیضف نب نیسح اوبتواہن ،دبعارلنمح نب ایناہین اوباصحل ذوکاؿ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکاکیتورتےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽرمدوتآپیلص
اہللہیلعفملسےسااحدثیےلےئگافرآپاےنپاپسےساکیدؿامہرےےئلیھبرقمررکدںیاتہکمہآپیلصاہللہیلعفملسیک
دختم ںیم احرض وہ رک آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےس فہ میلعت احلص رکںی وج اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلعفملس وک اھکسیئ ےہ آپ یلص
اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا  م الفں الفںدؿعمج وہا رکفسپ فہ عمج وہںیئگ افر ر اؽ اہللیلص اہللہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ
افر اںیہن میلعت دی وج اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اھکسیئ ےھت رھپ رفام ا  م ںیم ےس وج تورت اےنپ ےس ےلہپ اےنپ نیت وچبں وک
گ ےجییگوتفہاسےکےئلمنہجےسرپدہوہںےگاکیتورتےناہکافردفافردفافردفوتر اؽاہللےنرفام اافردفافردفافردفےک
ےیلیھبیہیاشبرتےہ۔
رافی  :اوباکلم خحدری لیضف نب نیسح اوبتواہن ،دبعارلنمح نب ایناہین اوباصحل ذوکاؿ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2203

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرفً ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اػبہانی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا

ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اِلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ٨َ ٌِ ٣َ ١ا ُظ َو َزا َزا َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اِلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َحازٕٔ ٦یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ث َ ًَلثَ ّة َ ٥َِ ٟی ِبُِ ُ٠وا ا ِٟحٔ َِ ٨ث

دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش ،دبعارلنمح نب ایناہین اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحرمفیےہاہتبلاسںیمہییھبےہہکنیتا ےسےچبوجایھبکتاب غہنوہےئوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،دیبعاہللنباعمذایبہبعش،دبعارلنمحنبایناہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2204

راوی  :سویس ب ٩سٌیس ٣ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز ابی س٠ی ١حرضت ابوحشا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟشٔ٠ی ٔ٩ِ ًَ ١
ات ل ٔ َی ابِ َ٨ا ٔ٤ََ ٓ ٪ا أََ ِ ٧ت َُ ٣ح ِّسثٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َحس ٕ
ٔیث
اَٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِٔلَبٔی ص َُزیِ َز َة إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس ََ ٣
أَبٔی َح َّش َ
یؽ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ یَ َتََّ ٠قی أَ َح ُسص ُِ ٥أَبَا ُظ أَ ِو َٗا َ ٢أَبَ َویِطٔ ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َث ِوبٔطٔ
تُ َلی ُِّب بٔطٔ أَ ِن ُٔ َش َ٨ا ًَ ِِ ٣َ ٩و َتاَ٧ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ن ٌَ ِٔ ٥ػ َِا ُرص َُِ ٥ز ًَا ُٔ ٣
ک َص َذا ٓ ًََل َیت َ َ٨اهَی أَ ِو َٗا ًَََ ٓ ٢ل َی َِ ٨تهٔی َحًَّی یُ ِسخٔ َُ ٠ط اہللُ َوأَبَا ُظ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوفٔی رٔ َوا َی ٔة
أَ ِو َٗا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٤َ ٛا آ ُخ ُذ أََ٧ا بٔ َؼٔ َٔ ٔ ٨ة ثَ ِوب ٔ َ
ُس َویِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
اٟشٔ٠ی ٔ١

 ادی نب دیعس دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ایب سلتل رضحت اوباسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس اہک ریمےدف ےچبوفت وہ ےئگ ںیہ وت ایکآپ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےس ایسی وکیئ دحثی ایبؿ رک ےتکس
ںیہسجےسامہرےدولںوک اےنپوفتدشہیکرطػےس یعبطوخیشلماجےئرضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےناہک یاہں
وھچےٹےچبوتتنجےکڑپکےںیہاؿںیمےسوجیھباےنپابپ ااےنپفادلنیےسےلماگوتاسےکڑپکےوک ااسےکاہھتوکڑکپ
ںیل ےگ اسیج ہک ںیم ریتے ڑپکے اک انکرہ ڑکپے وہےئ وہںفہاس وک اس فتق کت ہن وھچڑے اگ بجکت ہک اہلل اےس افر اس
ےکابپوکتنجںیمدالخہنرکدےاگ۔

رافی   :ادینبدیعسدمحمنبدبعاالیلعرمتعمایبسلتلرضحتاوباسحؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2205

راوی ً :بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی اب ٩سٌیس تیِم

ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت ٔ٩ِ ٣
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا تُ َلی ُِّب بٔطٔ أَ ِن ُٔ َش َ٨ا ًَ ِِ ٣َ ٩و َتاَ٧ا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
دیبعاہللنبدیعسییحیانبدیعسیمیتاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہہکاوہنںےناہکآپےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس
وکیئایسیابت ینےہوجںیمہامہرےوفتدشاگؿیکرطػےسوخشرکدےرضحتاوبرہریہےناہک یاہں۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعسییحیانبدیعسیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2206

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوسٌیس اطخ ،ابوبرک حٔؽ ابُ ٩یاث ٤ً ،ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث،
ك ٙ٠بٌ٣ ٩اویہ ،ابی زرًہ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
و ٪ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔكَ ِٙٔ ٠بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َي ٌَِ ُ٨
َجزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َت ِت ا َِ ٣زأَ ْة أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َؼ ٔي ٕ ٓی ََ ٟضا َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ا ِز َُ اہللَ َُ ٟط َٓ َِ َ٘ ٠س َز َٓ ُِ ٨ت

ثَ ًَلثَ ّة َٗا ََ ٢ز َٓ ِ٨تٔ ث َ ًَلثَ ّة َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َِ َ٘ َٟ ٢س ا ِح َتوَ ِز ٔ
ت بٔحٔوَ ارٕ َطسٔی ٕس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ٔ ٩ِ ٣بَ ِیٔ٨ض ٔ َِ ٩ِ ًَ ٥ج ِّسظ ٔ و َٗا َ٢
َکوا ا َِ ٟح َّس
ا َِ ٟباٗ َ
ُو ٩ِ ًَ ٪كََ ِٕٙ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنب دبعاہللنبریمن،اوبدیعس اجش،اوبرکبصفحانبایغث،رمع نب صفحنبایغث،ب قنب اعمفہی،ایبزرہع
نب رمعف نب رجری ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تورت اےنپ ےچب وک ےل رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیماحرضوہیئافررعضایکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملساسےکقحںیماہللےسداعامںیگنافرںیمنیتوچبںوکدنف
رکیکچوہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتےنرھپمنہجےساکیوبضمطدنبشابدنھیلےہآےگدنساکاالتخػذرکایکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدیعساجش،اوبرکبصفحانبایغث،رمعنبصفحنبایغث،ب قنباعمفہی،

ایبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
سجےکےچبوفتوہاجںیئافرفہوثابیکادیمرپربصرکےاسیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2207

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،ك ٙ٠بٌ٣ ٩اویہ ابی ُیاث ابی زرًہ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة اَ ٨َّ ٟدع ٔ ِّی أَبٔی ُٔ َی ٕ
اث ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔابِ ََٕ ٟ ٩ضا َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط َي ِظ َتکٔی
اٖ ًََِ ٠یطٔ َٗ ِس َز َٓ ُِ ٨ت ثَ ًَلثَ ّة َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س ا ِح َتوَ ِز ٔ
َک ا ِلَ ٨ِ ُٜی َة
َوإنِّٔی أَ َخ ُ
ت بٔحٔوَ ارٕ َطسٔی ٕس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر ًَ ِ ٩كََ ِٕٙ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ہبیتق نب دیعس ،زریہ نب رحب ،رجری ،ب ق نب اعمفہی ایب ایغث ایب زرہع نب رمعف نب رجری ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکاکیتورتاےنپےچبوکےلرکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہیئوترعضایکاےاہللےکر اؽہیہچب
امیبرےہ افر ںیمڈریتوہں ویکہکن ںیم نیتوچبں وکدنف رک یکچوہںآپ یلصاہللہیلع فملس ےنرفام اقیقحت وت ےن رھپ منہج ےس اکی
وبضمطدنبشابدنھیلےہ۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس ،زریہ نب رحب ،رجری ،ب ق نب اعمفہی ایب ایغث ایب زرہع نبرمعف نب رجری ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللبجیسکدنبےوکوبحمبرےھکوتربجلیئوکیھباےسوبحمبر ےنھاکمکحرکےتںیہ...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اہللبج یسکدنبےوکوبحمب رےھکوتربجلیئوکیھب اےسوبحمب ر ےنھاکمکحرکےتںیہافر آامسؿفاےل اسےستبحم رکےتںیہرھپ اےس زنیمںیموبقمؽانبےئ اجےن
ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2208

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
 ١ث ُ َّ ٥یُ َ٨ازٔی فٔی َّ
ئ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب
اٟش َ٤ا ٔ
إٔذَا أَ َح َّب ًَ ِب ّسا َز ًَا ٔجبِرٔی ََ٘ َٓ ١ا َ ٢إنِّٔی أُح ُّٔب ُٓ ًَلّ٧ا َٓأَح ٔ َّبطُ َٗا َُ َٓ ٢ی ٔح ُّب ُط ٔجبِرٔی ُ
َّ ١
ق َوإٔذَا أَبِ َِ َف ًَ ِب ّسا َز ًَا ٔجبِرٔی َََ ٓ ١ی ُ٘و ُ ٢إنِّٔی أُبِِ ُٔف
اٟش َ٤ا ٔ
وؿ ٍُ َٟطُ ا َِ٘ ٟبُو ُ ٢فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ئ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥یُ َ
ُٓ ًَلّ٧ا َٓأَح ُّٔبو ُظ َٓ ُی ٔح ُّب ُط أَصِ ُ
 ١ث ُ َّ ٥یُ َ٨ازٔی فٔی أَصِ َّٔ ١
وؿ ٍُ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ِبِ ُٔف ُٓ ًَلّ٧ا َٓأ َ ِبِ ُٔـو ُظ َٗا ََٓ ٢یُ ِبِ ُٔـوُ َ ٧ط ث ُ َّ ٥تُ َ
ُٓ ًَلّ٧ا َٓأ َ ِبِ ِٔـ ُط َٗا ََٓ ٢یُ ِبِ ُٔـ ُط ٔجبِرٔی ُ
ق
َُ ٟط ا َِ ٟب ِِ َـا ُئ فٔی اِلِ َ ِر ٔ
زریہنبرحب،رجری،لیہساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاعتیلبجیسک
دنبے ےس تبحم رفامےت ںیہ وت ربجالیئ وک الب رک رفامےت ںیہ ہک ںیم الفں ےس تبحم رکات وہں وت اےس وبحمب رھک رفام ا سپ ربجالیئ
یھباسےستبحمرکےتںیہرھپآامسؿںیمانمدییکاجیتےہہکاہللاعتیلالفںےستبحمرکاتےہ میھباسےستبحمرکفوتآامسؿ
فاےل یھب اس ےس تبحم رکےت ںیہ رھپ زنیم ںیماس ےکےئل وبقم تی رھکدی اجیتےہافر بج یسکدنبے ےک ےئل وبقم تی رھک
دی اجیت ےہ ( فہ داین فاولں ےک ےیل وبقمؽ وہاجات ےہ) افر بج اہلل یسک دنبے ےس ضغب راتھک ےہ وت ربجالیئ وک البرک رفامات ےہ ہک
ںیمالفںےس ضغبراتھکوہں وتیھباےس وغبمضرھکسپربجالیئ یھباس ےسضغبرےتھکںیہرھپزنیمںیماس ےک ےئلدعافت
رھکدیاجیتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہساوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اہللبج یسک دنبےوکوبحمب رےھکوتربجلیئوکیھب اےسوبحمب ر ےنھاکمکحرکےتںیہافر آامسؿفاےل اسےستبحم رکےتںیہرھپ اےس زنیمںیموبقمؽ انبےئ اجےن
ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2209

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہیٗ ،٥اریٗ ،تیبہ ًبساٌٟزیز سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ًبثر ًًلء ب٣ ٩شیب ہارو٪
ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب٣ ،اٟک اب ٩ا٧ص ،سہی١

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی َو َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ح و َح َّسثَ َ٨اظ َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ح و َح َّسثَىٔی صَ ُ

اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک َوص َُو ابِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
ئ بِ ٔ٩
ٔیث ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

َک ا ِٟبُ ِِ ٔف
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ ذ ٔ ِ ُ

ہبیتق نب دیعس ،وقعیب نب اربامیہ ،اقری ،ہبیتق دبعازعلسی دیعس نب رمعف اشعئی عتیر العء نب ر بی اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ،
امکلانباسن،لیہساساانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلانبر بییکدحثیںیمضغباکذرکںیہن۔
رافی  :ہبیتقنب دیعس ،وقعیبنباربامیہ،اقری،ہبیتق دبعازعلسیدیعس نبرمعف اشعئیعتیرالعء نبر بیاہرفؿ نب دیعسایلی انب

فبہ،امکلانباسن،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
اہللبج یسکدنبےوکوبحمب رےھکوتربجلیئوکیھب اےسوبحمب ر ےنھاکمکحرکےتںیہافر آامسؿفاےل اسےستبحم رکےتںیہرھپ اےس زنیم ںیموبقمؽانبےئ اجےن
ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2210

راوی ٤ً :زو ٧اٗس یزیس ب ٩ہاورً ٪بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ب ٩ابوس٤٠ہ ٣اجظو ٪سہی ١ب ٩ابی ػاٟح

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
و ٪إ َِٔ ٟیطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِٔلَبٔی َیا أَبَتٔ إنِّٔی أَ َری اہللَ
اض یَ ُِ ٨وزُ َ
َػإ ٔ ٟح َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا بٔ ٌَ َز َٓ َة ٓ ََ٤زَّ ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟوس َٔٔ َ٘ َٓ ٥ا ٦اُ ٨َّ ٟ
یک أََ ِ ٧ت َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة
ض َٓ َ٘ا َ ٢بٔأَب ٔ َ
یُ ٔح ُّب ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا ذَا َک ُُِٗ ٠ت ٤َ ٔ ٟا َٟطُ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحبِّ فٔی ُٗٔ ُ٠
وب ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َّ
ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ١
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ث ُ َّ ٥ذ َ َ
رمعفاندقسیدینباہفرؿدبعازعلسینبدبعاہللنباوبہملساموشجؿلیہسنبایباصحلےسرفاتیےہہکمہرعہفںیمےھتہکرضحت
رمعنبدبعازعلسیزگرےافرفہاریمجحےھتوتولگاںیہندےنھکیےکےئلڑھکےوہےئگںیمےناےنپابپےساہکااباجؿریماایخؽ
ےہہکاہللاعت یلرمعنبدبعازعلسیےستبحمرکاتےہاوہنںےناہکسکفہجےسںیمےناہکولوگںےکدولںںیماؿیکتبحموہےن
یک فہج ےس وت اوہنں ےن اہک ےھجت ریتے ابپ یک مسق  م ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی  ین وہیگ رھپ رجری ک 
لیہسیکرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :رمعفاندقسیدینباہفرؿدبعازعلسینبدبعاہللنباوبہملساموشجؿلیہسنبایباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماؾرفوحںےکعمتجمامجوتعںںیموہےنےکایبؿںیم...

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
 ماؾرفوحںےکعمتجمامجوتعںںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2211

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ب ٩سہی ١حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٕ
اَک َٔ ٨ِ ٣ضا ا ِخ َتَ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اِلِ َ ِر َوا ُح ُجُ٨و ْز َُ ٣ح ََّ ٨س ْة ٓ ََ٤ا َت ٌَ َار َٖ َٔ ٨ِ ٣ضا ائ ِ َتَ ٠
َٕ َو َ٣ا َت ََ َ ٨

ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانب دمحمنبلیہسرضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ارفںیحعمتجم
امجںیتعںیھتنجاکاکیدفرسےےساعترػوہااؿںیمتبحموہیئگافرنجاکاعترػںیہنوہااؿںیماالتخػرےہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحمنبلیہسرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
 ماؾرفوحںےکعمتجمامجوتعںںیموہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2212

راوی  :ہْر ب ٩رحبٛ ،ثْر ب ٩ہظا ٦جٌرف ب ٩بزٗا ٪یزیس ب ٩اػ ٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩اِلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َحس ٕ
ٔیث
رف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َٛثْٔرُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
اض ٌََ ٣از ٔ ٌَُ ٤َٛ ٪از ٔ ٔ ٪ا َِّٔ ٟٔـةٔ َو َّ
ارص ُِ ٥فٔی ِاْل ٔ ِس ًَل ٔ ٦إٔذَا َٓ ُ٘ ُضوا َواِلِ َ ِر َوا ُح
ارص ُِ ٥فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ خ َٔی ُ
اٟذصَ ٔب خ َٔی ُ
َی ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َ
َٕ
اَک َٔ ٨ِ ٣ضا ا ِخ َتَ ٠
ُجُ٨و ْز َُ ٣ح ََّ ٨س ْة ٓ ََ٤ا َت ٌَ َار َٖ َٔ ٨ِ ٣ضا ائ ِ َتَ ٠
َٕ َو َ٣ا َت ََ َ ٨
زریہ نب رحب ،ریثک نب اشہؾ رفعج نب رباقؿ سیدی نب امص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رموفع رفاتی ےہ ہک ولگ
اچدنیافر اےنیکاکونںیکرطح اکںینںیہاؿیکاجتیلہںیماےھچولگامالؾںیمیھباےھچںیہہکبجفہدھجمسارںیہافررفںیح
ابمہامجںیتعںیھتنجاکاکیدفرسےےساعترػوہااؿںیمتبحموہیئگافرنجوکاعترػںیہنوہااؿںیماالتخػرےہاگ۔
رافی  :ریہنبرحب،ریثکنباشہؾرفعجنبرباقؿسیدینبامصرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2213

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ٣اٟک اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪

َ
ْعاب ٔ ًّیا َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ٣َ ٥َ ٠ی َّ
اٟشا ًَ ُة َٗا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ًِ َس ِز َت ََ ٟضا
أ َِ

َٗا َُ ٢ح َّب اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امکل ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
داہییتےنر اؽاہللےسرعضایک ماتمبکوہیگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتےناسےکےئلایکایترییکےہاس
ےنرعضایکاہللافراسےکر اؽیکتبحمآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاںیہنےکاسھتوہاگنجےستبحمراتھکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامکلااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2214

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،اب ٩ابی ً٤زو زہْر سٔیا ٪ب ٩زہْر حرضت
ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََ٣ی َّ
َک
اٟشا ًَ ُة َٗا ََ ٢و َ٣ا أَ ًِ َس ِز َت ََ ٟضا َٓ ٥َِ ٠یَ ِذ ُ ِ
َٛبْٔ ّرا َٗا ََ ٢و َل ٜٔىِّی أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٗا ََٓ ٢أََ ِ ٧ت َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبایبرمعفزریہایفسؿنبزریہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع

ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ  ماتم بک وہیگ آپ ےن رفام ا وت ےن اس ےک ےیل ایک ایتری رک
ریھک ےہ اس ےن یسک ڑبے لمع اک ذرک ہن ایک افر رعض ایک ہکلب ںیم اہلل افر اس ےک ر اؽ ےس تبحم رکات وہں آپ ےن رفام ا رھپ وت
اںیہنےکاسھتوہاگنجےستبحمرکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندقزریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبایبرمعفزریہایفسؿنبزریہرضحتاسنریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمح اکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2215

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ًبس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
َ
َ
َ
اب أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٣َ ٢ا
ْع ٔ
اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی أُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ ِ َ
أَ ًِ َس ِز ُت ََ ٟضا َٔٛ ٩ِ ٣ثْٔر ٕأَ ِح َُ ٤س ًََِ ٠یطٔ َن ِٔ ٔسی

دمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکداہیت
ےساکیآدیمر اؽا ہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاابح دحثیایسرطحذرکیکاسںیماسرطحےہہکاسےن
رعضایکںیمےناسےکےئلاینتز ادہایتریںیہنیکسجرپںیماےنپآپیکرعتفیرکفں۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحدبعانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2216

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ح٤از اب ٩زیس ثابت ب ٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی

اٟشا ًَ ُة َٗا ََ ٢و َ٣ا أَ ًِ َس ِز َت َّ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََ٣ی َّ
٠شا ًَةٔ َٗا َُ ٢ح َّب اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ
َ
َ
ک
رف ّحا أَ َط َّس ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧
ک َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أ ِحب َ ِب َت َٗا َ ٢أْ َ ٧ص ٓ ََ٤ا َ ٔرف ِح َ٨ا َب ٌِ َس ِاْل ٔ ِس ًَلَ َ ٔ ٦
وُ ٌَ ٣َ ٪ض َِ ٥وإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ ًِ َ ١ِ ٤بٔأ َ ًِ َ٤أٟض ٔ ِ٥
َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓأََ٧ا أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َوأَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َٓأ َ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َُ ٛ

اوبرعیب عتکی امحد انب زدی اثتب نب رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہ رک
رعضایکاےاہللےکر اؽ ماتمبکوہیگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتےن ماتمےکےئلایکایتریرکریھکےہاسےن
رعضایکاہللافراسےکر اؽیکتبحمآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاںیہنےکاسھتوہاگنجےسوتتبحمراتھکےہاسنےتہک
ںیہںیمہامالؾ ےکدعب یبن یلصاہللہیلعفملسےک وقؽوت اںیہنےکاسھتوہاگ نج ےس وت تبحمراتھک ےہ ےسڑبھ رکافریسکابتیک
ز ادہوخیشتہ وہیئاسنےناہکسپںیماہللافراسےکر اؽیلصاہللہیلعفملسافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعفرمعےستبحمراتھک
وہںافرادیمرکاتوہںہکںیماںیہنےکاسھتوہںاگارگہچںیمےناؿسک ےاامعؽںیہنےئک۔
رافی  :اوبرعیبعتکیامحدانبزدیاثتبنبرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2217

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس اِٟبری جٌرف ب ٩س٠امی ٪ثابت ب ٩حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َک َٗ ِو َ ٢إَٔ َ ٧ص َٓأََ٧ا أ ُح ُّٔب َو َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دمحمنبدیبعانعیریرفعجنبامیلسؿاثتبنبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملس ےس
ایسرطحدحثیرفاتیرکےتںیہہکنکیلاسدنسںیمرضحتاسناکوقؽںیماؿےستبحمرکاتوہںافراسےکدعبفاالںیہن۔
رافی  :دمحمنبدیبعانعیریرفعجنبامیلسؿاثتبنبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2218

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز٨٣ ،ؼور سا ٥ٟب ٩ابی جٌس حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سا٥ٔ ٔ ٟ
بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خارٔ َجْ ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َٔ٘٠ی َ٨ا

َر ُج ًّل ً ٔ َِ ٨س ُس َّسة ٔا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََ٣ی َّ
اٟشا ًَ ُة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ًِ َس ِز َت ََ ٟضا َٗا َ٢
ا ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ًِ َس ِز ُت ََ ٟضا َٛبْٔ َر َػ ًَلة ٕ َو ََّل ٔػ َیاَ ٕ ٦و ََّل َػ َس َٗ ٕة َو َل ٜٔىِّی أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َٟطُ
َٓ َٜأ َ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١ا ِس َتک َ َ
َٗا ََٓ ٢أََ ِ ٧ت َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری ،وصنمراسملنبایبدعجرضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکںیمافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسدجسمےس لکرےہےھتمہدجسمیکوچٹھکرپاکیآدیمےسےلماسےنرعضایکاے
اہللےکر اؽ ماتمبکوہیگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتےناسےکےئلایکایتریرکریھکےہہینسرکاسآدیمرپ
اخومیشاھچیئگ رھپاسےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیمےناسےکےئلامنزںیافررفزےافردصہقفریغہوت ز ادہایترںیہن
ےیکاہتبلاہللافراسےکر اؽےستبحمرکاتوہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتاںیہنےکاسھتوہاگنجےستبحمراتھکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،وصنمراسملنبایبدعجرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2219

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی بً ٩بساٌٟزیز يظرکیً ،بساہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩جب٠ہ ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌس حرضت
ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا َِ ٟی ِظ ُ ٔ
رک ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
دمحمنبییحینبدبعازعلسیتسکزی،دبعاہللنبامثعؿنبہلبج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اسملنبایبدعجرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےس

یبنیلصاہللہیلعفملسیکیلہپدحثیایسرطحاسدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعازعلسیتسکزی،دبعاہللنبامثعؿنبہلبج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اسملنبایبدعجرضحتاسنریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2220

راوی ٗ :تیبہ ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوُشا٣ ٪شٌِم ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ اب٩
ہظا ٦ابوٗتازہ ،ا٧ص

رف
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َي ٌِىٔی ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَب ٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ

مسع
ہبیتق اوبتواہن ،اتقدہ ، ،انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوباسغؿ می دمحم نب ینثم ،اعمذ انب اشہؾ اوباتقدہ ،اسن ،اس دنس ےس

یھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔

مسع
م
رافی  :ہبیتقاوبتواہن،اتقدہ،انبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اوباسغؿ یدمحمنبینثم،اعمذانباشہؾاوباتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2221

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
ٕ َت َزی فٔی َر ُج ٕ ١أَ َح َّب
َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ

َٗ ِو ّ٣ا َو َ٤َّ ٟا َی َِ ٠ح ِ ٙبٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟز ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َح َّب

امثعؿنبایب ہبیشااحسؼنباربامیہ،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہک اکیآدیمےن ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیک دختم ںیم
احرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہلل ہیلعفملساسآدیمےکابرےںیمایکرفامےتںیہوجیسکوقؾےستبحموتراتھک
وہںنکیلاؿکتچنہپہناتکسوہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآدیمایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2222

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب ٩ابی ًسی ،برش ب ٩خاٟس ٣ح٤س اب ٩جٌرف طٌبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ابوجواب س٠امی ٪بَ ٩ق٦
ابووائ ١حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخبَرََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َ٩
ٔی ح و َح َّسثَٔ٨یطٔ بٔ ِ ُ
اب َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُِ َ ٩قَ ٕ ٦جٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َوائ ٔ ٕ١
َج ٌِ َ ٕ
رف ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟح َّو ٔ

ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر انب ایب دعی ،رشب نب اخدل دمحم انب رفعج ہبعش ،انبریمن اوبوجاب امیلسؿ نب رقؾ اوبفالئ رضحت دبعاہلل یبن
یلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب اشبر انب ایب دعی ،رشب نب اخدل دمحم انب رفعج ہبعش ،انب ریمن اوبوجاب امیلسؿ نب رقؾ اوبفالئ رضحت
دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
آدیماکایسےکاسھتوہاگسجےسفہتبحمرےھکاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2223

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ابْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ ٣ح٤س بً ٩بیس اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت ابو٣وسی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

َّ
َّ
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ ًَ ِ٩
ًُب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َُ ٣
وسی َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ُج ََْ ٓ ١ذ َ َ
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع
اوبرکبنبا یبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیانبریمن،اوباعمفہیدمحمنبدیبعاشمع،قیقشرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکاکیآدیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاابح دحثیابمرہکزگریکچےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیانبریمن،اوباعمفہیدمحمنبدیبعاشمع،قیقشرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کینآدیمیکرعتفیوہاناسےکےئلاشبرتوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہلصریمحاکایبؿ
کینآدیمیکرعتفیوہاناسےکےئلاشبرتوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2224

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ابوربیٍ ابوکا ١٣جحسری ٓـی ١ب ٩حشْن یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس ابی ً٤زا ٪جونی
ًبساہلل ب ٩ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َو َّ
َّ َ
َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
یِم َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َٔٗ ٢ی ََ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ِاْل َ َ
رشی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
اض ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢ت ٔ َِ ٠
ک ًَا ٔج ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرأَیِ َت اٟزَّ ُج ََ ١ي ٌِ َُ ٤
 ١ا ِ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٤َ ٌَ ٟا َِ ٟدْ ِر ٔ َو َی ِح َُ ٤س ُظ اُ ٨َّ ٟ
 ١بُ ِ َ

ییحی نب ییحی یمیمت اوبرعیب اوباکلم خحدری لیضف نب نیسح ییحی نب ییحی ،امحد نب زدی ایب رمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےسرعضایکایگآپیلصاہللہیلعفملساسآدیمےکابرےںیمایکرفامےتںیہوج
کیناامعؽرکےافراسرپولگاسیکرعتفیرکںیآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیومنمیکوفریاشبرتےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمتاوبرعیباوباکلمخحدریلیضفنبنیسحییحینبییحی،امحدنبزدیایبرمعاؿوجیندبعاہللنباصتمرضحت
اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلصریمحاکایبؿ

کینآدیمیکرعتفیوہاناسےکےئلاشبرتوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2225

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ًبساٟؼ٤س
اسحا ٚنرض طٌبہ ،ابوً٤زا ٪جونی ح٤از ب ٩زیس

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥وٕ ٔ ٛ
یٍ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی
رض ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اض ًََِ ٠یطٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ ِبسٔ
بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔض ٔ ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة َُْ ِ َر ًَ ِب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َویُ ٔح ُّبطُ اُ ٨َّ ٟ
اض َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز
اٟؼَّ َٔ ٤س َویَ ِح َُ ٤س ُظ اُ ٨َّ ٟ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنبینثمدبعادمصلااحسؼرضنہبعش،اوبرمعاؿوجینامحد نب
زدی اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اکی رفاتی ںیم ےہ ہک ولگ اس ےس تبحم رکےت ںیہ افر اس یک رعتفی
رکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنبینثمدبعادمصلااحسؼرضنہبعش،اوبرمعاؿوجین
امحدنبزدی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتؽ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2226

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ وٛیٍ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ہ٤سانی ابوٌ٣اویہ وٛیٍ ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہب،
حرضت ًبساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َؤٛی ٍْ ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
ُّ
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َؤٛی ٍْ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو اٟؼَّ از ٔ ُ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُس ُ
ک ًَ َّ َ٘ ٠ة ِٔ ٣ث َ١
و ٚإ ٔ َّ ٪أَ َح َس ُ ٥ِ ٛیُ ِح ََ ٍُ ٤خ ُِ ُ٘ ٠ط فٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِربٌَْٔ َن یَ ِو ّ٣ا ث ُ َّ ٥یَُٜو ُ ٪فٔی ذََ ٔ ٟ
وح َویُ ِؤ َ٣زُ بٔأ َ ِربَ ٍٔ کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت ب ٔ َِ ٜت ٔب رٔزِ ٗٔطٔ َوأَ َجٔ٠طٔ
 ١ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ک ُِ ٣ـ َِ ّة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ َّ ٥یَُٜو ُ ٪فٔی ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ َّ ٥یُ ِز َس ُ
اٟز َ
ک َٓ َی ُِ ُٔ ٨ذ ٓ ٔیطٔ ُّ

 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َحًَّی َ٣ا یَُٜو ُ ٪بَ ِی َ٨طُ َوبَ ِی ََ ٨ضا إ ٔ ََّّل ذ ٔ َرا َْ
َو ًَ َٔ٠٤طٔ َو َطق ٔ ٌّی أَ ِو َسٌ ْ
ٔیس ٓ ََو َّأ ٟذی ََّل إ ٔ ََ ٟط َُِْرُ ُظ إ ٔ َّ ٪أَ َح َس ََُ ٟ ٥ِ ٛی ٌِ َُ ٤
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َحًَّی َ٣ا یَُٜو ُ ٪بَ ِی َ٨طُ
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠ضا َوإ ٔ َّ ٪أَ َح َس ََُ ٟ ٥ِ ٛی ٌِ َُ ٤
اب ٓ ََی ٌِ َُ ٤
ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ

 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠ضا
اب ٓ ََی ٌِ َُ ٤
َوبَ ِی ََ ٨ضا إ ٔ ََّّل ذ ٔ َرا َْ ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی فعیک ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ہاین اوباعمفہی فعیک ،اشمع ،زدی نب فبہ ،رضحت دبعاہلل ےس
رفاتیےہہکاصدؼفدصمفؼر اؽاہللیلصاہللہیلعف ملسےنرفام ا مںیمےسرہاکیاکہفطناسیکامںےکٹیپںیماچسیلدؿ
عمجراتہےہرھپایسںیمامجوہاوخؿاینتدمتراتہےہرھپ رفہتشاجیھباجاتےہوجاسںیمرفحوھپاتکنےہافراےساچراملکتےنھکلاک
مکحد ااجاتےہاساکرزؼ،رمع،لمعافریقش ادیعسوہاناسذاتیکمسقسجےک ااوکیئوبعمدںیہنےبکش مںیمےسوکیئالہ
تنجےکلمعرکاتراتہےہ اہیںکتہکاسےک افر تنجےکدرایمؿاکیاہھتاک افہلصرہاجاتےہوتاس رپ دقتریاکاھکلوہااغبل
آاجاتےہافرفہالہمنہجاکاسلمعرکاتیلےہافرمنہجںیمدالخوہاجاتےہافر مںیمےسوکیئالہمنہجسک ےاامعؽرکاتراتہےہاہیں
کتہک اسےک افرمنہجےک درایمؿاکیاہھتاکافہلصرہ اجاتےہوتاسرپدقتریاکاھکلوہا اغبلآاجاتےہ افرفہالہ تنجفاال لمع
رکاتیلےہافرتنجںیمدالخوہاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہیفعیک،دمحمنبدبعاہللنبریمن،ہایناوباعمفہیفعیک،اشمع،زدینبفبہ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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ًیسی ب ٩یو٧ص ،ابوسٌیس اطخ
راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز بً ٩بساٟح٤یس اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥
وٛیًٍ ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ ب ٩ححاد اً٤ع

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا

ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
بِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
یٍ إ ٔ ََّ ٪خ َِٙ ٠أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛیُ ِح َ ٍُ ٤ف ٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِر َبٌْٔ َن َِ ٟی َّ ٠ة و

َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة أَ ِر َبٌْٔ َن َِ ٟی َّ ٠ة أَ ِر َبٌْٔ َن یَ ِو ّ٣ا َوأَ َّ٣ا فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َوً َٔیسی أَ ِر َبٌْٔ َن یَ ِو ّ٣ا

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری نب دبعادیمحل ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبدیعس اجش فعیک ،دیبع اہلل نب اعمذ ایب
ہبعشنباجحجاشمع،اؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہرفؼہیےہہکفعیکیکرفاتیںیمےہ مںیمےسرہاکییکقیلختاس
یک امں ےک ٹیپ ںیم اچسیل راںیت وہیت ےہ ہبعش یک رفاتی ںیم اچسیل دؿ  ا اچسیل رات ےہ رجری افر ٰیسیع یک رفاتی ںیم اچسیل
دؿذموکرںیہ۔
رافی  :امثع ؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری نب دبعادیمحل ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبدیعس اجش فعیک ،دیبعاہلل نب
اعمذایبہبعشنباجحجاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زہْر ب ٩رحب ،ابْ٤٧ ٩ر ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،ز اب ٩زی٨ار ابی كٔی ١حرضت حذئہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩اسیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ک ًَل َی اِ ٨ُّ ٟل َٔ ٔة َب ٌِ َس
 ١ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
اٟل َٔ ِی ُٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔی ٕس َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِس ُخ ُ
زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ

ََک أَ ِو
ْق فٔی اٟزَّح ٔٔ ٥بٔأ َ ِر َبٌْٔ َن أَ ِو َخ َِ ٤ش ٕة َوأَ ِر َبٌْٔ َن َِ ٟی َّ ٠ة ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب أَ َطق ٔ ٌّی أَ ِو َسٌ ْ
ٔیس َٓ ُیِٜت ََبا ََٔ ٓ ٪ی ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب أَذ َ ْ
َ٣ا َت ِش َت ٔ ُّ
ٕ ٓ ًََل یُزَازُ ٓ َٔیضا َو ََّل یُ ُِ َ٘ ٨ؽ
اٟؼ ُح ُ
أُِ٧ثَی َٓ ُیِٜت ََبا َٔ ٪ویَُ ِٜت ُب ًَ َُ ُ٠٤ط َوأَثَزُ ُظ َوأَ َجُ٠طُ َورٔزِ ُٗ ُط ث ُ َّ ٥تُ ِل َوی ُّ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿ نبہنییع،رمعانبدانیرایبلیفطرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعنبادیس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااچسیل ااتنیپسیلراتکتہفطنرمحںیمرہھٹاجاتےہوت
رفہتش اس رپ دالخ وہ رک اتہک ےہ اے رب ہی دب تخ ےہ  ا کین  تخ رھپ اںیہن ھکل د ا اجات ےہ رھپ اتہک ےہ اے رب ہی ذمرک وہاگ  ا
ومثن رپ ہی دفونں ابوتں وک اھکل اجات ےہ افر اس ےک اامعؽ ااعفؽ ومت افر اس اک رزؼ اھکل اجات ےہ رھپ ضخفتہ ٹیپل د ا اجات ےہ اس

ںیمز ادیتیکاجیتےہہنیمک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہنبرحب،ا نبریمن،ایفسؿنبہنییع،رمعانبدانیرایبلیفطرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
نبادیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم
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راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابی زبْر ٣کی ًا٣ز ب ٩واث٠ہ حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی أَ ًََّ ٪ا َٔ ٣ز بِ َ٩
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
َواث ٔ ََ ٠ة َح َّسثَ ُط أََّ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َي ُ٘وَّلُ َّ
اٟظق ٔ ُّی ََ ٩ِ ٣طق ٔ َی فٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َو َّ
اٟشٌٔی ُس َُ ٩ِ ٣وً َٔى بٔ َِْ ِرٔظ ٔ َٓأتََى َر ُج ًّل
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ُح َذ ِي َٔ ُة بِ ُ ٩أَسٔی ٕس ا َِِٟٔٔار ُّٔی َٓ َح َّسثَ ُط ب ٔ َذِ َٗ ٩ِ ٣ٔ َٟٝٔو ٔ ٢ابِ ٔ٩
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
 ١أَ َت ٌِ َح ُب ٔ ٩ِ ٣ذََٓ َٟٝٔإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ
ٕ َي ِظ َقى َر ُج ْ ١بٔ َِْ ِر ٔ ًَ ََ٘ َٓ ١ٕ ٤ا َُ َٟ ٢ط اَّ ٟز ُج ُ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢و َِ ٛی َ
َص َصا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َ٣زَّ بٔاِ ٨ُّ ٟل َٔةٔ ث ٔ َِ ٨تا َٔ ٪وأَ ِر َب ٌُ َ
وَِ ٟ ٪ی َّ ٠ة َب ٌَ َث اہللُ إَِٔ ٟی َضا َ٠َ ٣ک ّا ٓ ََؼ َّو َر َصا َو َخَ ََٙ ٠س َِ ٌَ ٤ضا َو َب َ َ

ََک أَ ِ ٦أُِ٧ثَی ٓ ََی ِ٘ ٔضی َربُّ٣َ َٝا َطا َء َو َیِٜت ُُب ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
 ٝث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب أَ َجُ ُ٠ط
َو ٔجَِ ٠س َصا َو َِ ٟح ََ ٤ضا َوً ٔوَ ا ََ ٣ضا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا َر ِّب أَذ َ ْ

رخ ُد ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
 ٝث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب رٔزِ ُٗ ُط ٓ ََی ِ٘ ٔضی َربُّ٣َ َٝا َطا َء َو َیِٜت ُُب ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ربُّ٣َ َٝا َطا َء َو َیِٜت ُُب ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ٝ
 ٝث ُ َّ ٥یَ ِ ُ
بٔاٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة فٔی یَ ٔسظ ٔٓ ًََل یَزٔی ُس ًَل َى َ٣ا أ ُ َٔ ٣ز َو ََّل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ

اوباطرہادمحنبرمعفنبرسحانبفبہ،رمعفنباحرث،ایبزریبیکماعرمنبفا ہلرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےس
راتیےہہکدب تخفیہےہوجاینپامںےکٹیپںیمیہدب تخوہافرکین تخفہےہوجدفرسفںےستضخیتاحلصرکے سپ
ااحصبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسںیمےساکیآدیمآ اےسجذحہفینبادیسافغریاہکاجاتاھتافراعرمنبفا ہلےسرضحتانب
وعسمد اک ہی وقؽ رفاتی ایک وت اعرم ےن اہک آدیم ریغب لمع ےک دب  تخ ےسیک وہ اتکس ےہ وت اس ےس ذحہفی ےن رفام ا ایک وت اس ابت ےس
بجعت رکات ےہ؟ ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج ہفطن رپ ایبسیل راںیت زگر اجیت ںیہ وت اہلل اس یک
رطػرفہتشےتجیھبںیہوجاسیکوصرتانباتےہافراسےکاکؿآںیھکنافردلجوگتشافرڈہ اںانباتےہرھپرعضرکاتےہاے

ربہیذمرکےہ اؤمثنسپریتاربوجاچاتہےہہلصیفرکاتےہافررفہتشھکلاتیلےہرفہتشرھپرعضرکاتےہاےرباسیکرمع
وت ریتا رب وج اچاتہ ےہ مکحداتی ےہ افر رفہتش ھکلداتی ےہفہ رھپ رعضرکات ےہ اے رباس اک رزؼ وت ریتا رب وج اچاتہےہ مکح داتی
ےہافررفہتشھکلاتیلےہرھپرفہتشفہاتکباےنپاہھتںیمےلرک لکاجاتےہافرفہہنوکیئز ادیترکاتےہافرہنیمکاسںیموجاےس
مکحد ااجاتےہ۔
رافی  :اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ایب زریب یکم اعرم نب فا ہل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2230

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا٧ ٪وٓلی ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،ابوكٔیً ١بساہلل ب٣ ٩شٌوز

اٟلٔ َِی ٔ ١أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َسٍَ ٔ٤
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَ َّ ٪أَبَا ُّ
ٔیث بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َي ُ٘وَّلُ َو َس َ
ث

ادمحنبامثعؿون،یلاوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اوبلیفطدبعاہللنبوعسمداسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿون،یلاوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اوبلیفطدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2231

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س اب ٩ابی خ ٕ٠یحٌی ب ٩ابی بْٜر زہْر ابوخیث٤ہ ًبساہلل بً ٩لاءً ،رک٣ہ ب ٩خاٟس ابوكٔی ١حرضت
حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩اسیس ُٔاری

ئ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی بَُِْٜر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ًَ ٩لا ٕ

رسی َح َة حُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَ ٔسی ٕس ا َِِٟٔٔار ِّٔی َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اٟلٔ َِی َٔ ١ح َّسثَطُ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أَبٔی َ ٔ
ًِٔ
ٔرک ََ ٣ة بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَطُ أَ َّ ٪أَبَا ُّ

ک
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأُذُن َ َّی َصا َتْ ِ ٔن َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اِ ٨ُّ ٟل َٔ َة َت َ٘ ٍُ فٔی اٟزَّح ٔٔ ٥أَ ِر َبٌْٔ َن َِ ٟی َّ ٠ة ث ُ َّ ٥یَ َت َؼ َّو ُر ًََِ ٠ی َضا ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
َّ
ََکا أَ ِو أُِ٧ثَی ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب أَ َسو ٔ ٌّی أَ ِو
ََک أَ ِو أُِ٧ثَی ٓ ََی ِح ٌَُ ُ٠ط اہللُ ذ َ ّ
َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح ٔشب ِ ُتطُ َٗا َ ٢أ ٟذی َی ِدَ ُ٘ ُ٠ضا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب أَذ َ ْ
ی ٓ ََی ِح ٌَُ ُ٠ط اہللُ َسؤیًّا أَ ِو َُِْرَ َسو ٔ ٓ ٕ
َُِْرُ َسو ٔ ٓ ٕ
ٔیسا
ی ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َ٣ا رٔزِ ُٗطُ َ٣ا أَ َجُ٠طُ َ٣ا ُخُ ُ٘ ُ٠ط ث ُ َّ ٥یَ ِح ٌَُ ُ٠ط اہللُ َط٘ ٔ ًّیا أَ ِو َسٌ ّ
دمحمنبادمحانبایبفلخییحینبایبریکبزریہاوبہمثیخ دبعاہللنباطعء،رکعہمنباخدلاوبلیفطرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعنب
ادیسافغریےسرفاتیےہہکںیمےناےنپاؿدفونں اکونںےسر اؽاہللوکرفامےتوہےئانسہکہفطنرمحںیم اچسیلراتکت
راتہےہرھپرفہتشاسرپوصرتانباتےہزریہےناہکریماامگؿےہہکاوہنںےناہکاسیکقیلخترکاتےہرھپرعضرکاتےہاے
ربہیذمرکےہ اومثنسپاہللاےسذمرک اومثنانبدےتیںیہرھپرعضرکاتےہاےرباسےکاعضااءوپرےافررباربوہں ا
ادوھرے افر انومہار سپ اہلل اےس اکلم االعضااء  ا ادوھرے اعضااء فاال انبےت ںیہ رھپ رعض رکات ےہ اے رب اس اک رزؼ انتک ےہ
اسیکرمعایکےہاسےکاالخؼایکںیہرھپاہللاےسیقش ادیعسانباتےہ۔
رافی  :دمحمنبادمحانبایبفلخییحینبایبریکبزریہاوبہمثیخدبعاہللنباطعء،رکعہمنباخدلاوبلیفطرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیل
ہنعنبادیسافغری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2232

راوی ً :بساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ابی ربیٌہ ب ٩ک٠ثو ٦ابی ک٠ثو ٦ابی كٔی ١حذئہ اب ٩اسس ُٔار ی

اٟلٔ َِی ُٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة
یٌ ُة بِ ُ ٩ک ُ ُِ ٠ثوَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ک ُ ُِ ٠ث ْو ٩ِ ًَ ٦أَبٔی ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َرب ٔ َ

بِ ٔ ٩أَسٔی ٕس ا َِِٟٔٔار ِّٔی َػاح ٔٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َٓ ٍَ ا َِ ٟحس َ
ٔیث إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٪
َّ
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
َ٠َ ٣کّا َُ ٣و ّلِک بٔاَّ ٟزح ٔٔ ٥إٔذَا أَ َرا َز اہللُ أَ ِ ٪یَ ِدَ َٙ ُ٠ط ِیئّا بٔإ ٔذِ ٔ ٪اہللٔ ٟٔب ٔ ِـ ٍٕ َوأَ ِر َبٌْٔ َن َِ ٟی َّ ٠ة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دبعاولارث نب دبعادمصل ایب رہعیب نب وثلکؾ ایب وثلکؾ ایب لیفط ذحہفی انب ادس افغری ر اؽ اہلل ےک احصیب رضحت ذحہفی نب ادیس
ر اؽ اہلل ےس رموفاع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رفہتش رمح رپ رقمر دشہ ےہ بج اہلل یسک زیچ ےک دیپا رکےن اک ارادہ رکات ےہ وت فہ
رفہشاہللےکمکحےساچسیلراوتںےسھچکز ادہزگرےنرپاےسانباتےہابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصلایبرہعیبنبوثلکؾایبوثلکؾایبلیفطذحہفیانبادسافغری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2233

راوی  :ابوکآ ١٣ـی ١اب ٩حشْن جحسری ح٤از ب ٩زیس ًبیساہلل ب ٩ابی برک ،رآٍ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َح َّسثَىٔی أَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
َو َر َٓ ٍَ ا َِ ٟحس َ
ٔیث أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َِّ َٗ ١س َوک َّ َ ١بٔاَّ ٟزح ٔٔ٠َ ٣َ ٥کّا ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب ُِ ٧ل َٔ ْة أَ ِی َر ِّب ًَ َْ َ٘ ٠ة أَ ِی َر ِّب ُِ ٣ـ َِ ْة َٓإٔذَا
ک فٔی
أَ َرا َز اہللُ أَ َِ ٪ي ِ٘ ٔض َی َخ ِّ٘ ٠ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ََک أَ ِو أُِ٧ثَی َطق ٔ ٌّی أَ ِو َسٌ ْ
ُ َٓ ١یَ ِٜت ُب ََ ٛذَ ٔ ٟ
ٔیس ٓ ََ٤ا اٟز ِِّز ُ٤ََ ٓ ٚا اِلِ َ َج ُ
ک أَ ِی َر ِّب ذ َ ْ

بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ

اوباکلم لیضف انب نیسح خحدری امحد نب زدی دیبع اہلل نب ایب رکب ،راعف رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکلریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرموفعرفاتیےہہک آپ یلصاہلل ہیلعفملس ےنرفام ااہللاعتیل ےنرمح رپاکی رفہتشرقمررکراھک ےہوت فہ رعضرکاتےہہی
ہفطنےہاےربہیامجوہاوخؿےہاےربہیولڑھتاےہسپبجاہللاسےکدیپارکےناکارادہرکےتںیہوترفہتشرعضرکات
ےہاےربہیرن ےہ اامدہ،یقشےہ ادیعساساکرزؼانتکےہافراسیکرمعایکےہسپایسرطحاسیکامںےکٹیپیہںیمبس
ھچکھکلد ااجاتےہ۔
رافی  :اوباکلم لیضف انب نیسح خحدری امحد نب زدی دیبعاہلل نب ایب رکب ،راعف رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2234

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥زہْر اسحا ٚجزیز٨٣ ،ؼور سٌس ابً ٩یبسہ ابوًبساٟزح٩٤
حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
َخا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔزُصَِْر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َج ََ ٨ازة ٕ فٔی َب٘ٔی ٍٔ ا َِِ ٟزِ َٗ ٔس َٓأ َ َتاَ٧ا
َّ
َّ
َّ
َصتٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
َص ْة َٓ ََ ٜ٨ص َٓ َح ٌَ َ ١یَ ُِ ُٜ٨ت بِٔ ٔ٤د ََ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٌَ َ٘ َٓ ٥َ ٠س َو َٗ ٌَ ِسَ٧ا َح ِو َٟطُ َو َُ ٌَ ٣ط ِٔ ٣د َ َ
ٔیس ّة َٗا َ٢
وس ٕة إ ٔ ََّّل َو َٗ ِس ََ ٛت َب اہللُ َ٣کَاَ َ ٧ضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوا٨َّ ٟارٔ َوإ ٔ ََّّل َو َٗ ِس ُٛت َٔب ِت َط٘ ٔ َّی ّة أَ ِو َسٌ َ
ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس َ٣ا َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ََ ُٔ ٨ِ ٣

ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ َّٔ ١
اٟش ٌَا َزة ٔٓ ََش َی ٔؼْرُ إلٔ َی ًَ َ ١ٔ ٤أَ ِص ٔ١
َٓ َ٘ا ََ ٢ر َج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ ًََل ُ ُٜ٤ِ َ ٧ث ًَل َی َ ٔ ٛتاب ٔ َ٨ا َوَ َ ٧س َُ ا َِ٘ َٓ ١َ ٤َ ٌَ ٟا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
اٟش ٌَا َزة ٔ
َّ ١
َّ
رس أَ َّ٣ا أَصِ ُ
اٟش ٌَا َزة ٔ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١اٟظ َ٘ا َوة ٔ ٓ ََش َی ٔؼْرُ إلٔ َی ًَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١اٟظ َ٘ا َوة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َٓک ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ
َّ
اٟش ٌَا َزة ٔ َوأَ َّ٣ا أَصِ ُ َّ
ُ
َ
و ١ٔ ٤َ ٌَ ٔ ٟ ٪أَصِ َّٔ ١
َقأَ َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ ًِ َلی َو َّات َقی
رس َ
رس َ
 ١اٟظ َ٘ا َوة ٔ َٓیُ َی َّ ُ
َٓیُ َی َّ ُ
و ١ٔ ٤َ ٌَ ٔ ٟ ٪أصِ ٔ ١اٟظ َ٘ا َوة ٔ ث ََّ َ ٥
َّ
رسی
رسی َوأَ َّ٣ا َ ٩ِ ٣بَد ٔ ََ ١و ِ
اس َت ِِى َی َو َٛذ َب بٔا ُِ ٟح ِشى َی ٓ ََشَ ُ٨ی ِّ ُ
َو َػ َّس َ ٚبٔا ُِ ٟح ِشى َی ٓ ََشَ ُ٨ی ِّ ُ
رس ُظ َ ِ ٌُ ٠ِ ٔ ٟ
رس ُظ ُ ٠ِ ٔ ٟی ِ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ااحسؼ رجری ،وصنمر دعس انب عبتدہ اوبدبعارلنمح رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہاکیانجزہےکاسھتعیقبارغلدقںیمےھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسامہرےاپسرشتفیالرکھٹیب
ےئگافرمہیھبآپےکاردرگدھٹیبےئگافرآپےکاپساکیڑھچییھتسپآپےنرساکھج اافراینپڑھچیےسزنیموکرکدیان
رشفع رکد ا رھپ رفام ا  م ںیم ےس وکیئ افر اجدنارفں ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن سج اک اکمؿ تنج  ا دفزخ ںیم اہلل ےن ھکل د ا وہ افر
اقشفتفاعسدتیھبھکلدیاجیتےہاکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽایکمہاینپدقتریرپرہھٹےہنرںیہافرلمعوھچڑ
دںی؟وتآپےنرف ام اوجالہدیعسںیمےسوہاگفہالہاعسدتےکلمعیہیکرطػوہاجےئاگافروجالہاقشفتںیمےسوہاگفہ

الہاقشفت یہےکلمعیک رطػاجےئاگرھپآپیلص اہللہیلعفملس ےنرفام ا ملمعرکف رہزیچآاسؿرکدییئگ ےہرہب احؽالہ
َ عْ َع َّ َ َ َ ْ
َ
ُ
ْ
صؼ ِياُحْل)التفترفامیئ
اعسدتےکےئلالہاعسدتےکےساامعؽرکانآاسؿرکد اےہرھپآپےنرفام ا( ْ
نَمأ ی َفات َف َ ّ
سجےندصہقایکافروقتیاایتخرایکافریکینیکدصتقییکوتمہاسےکےئلویکینںوکآاسؿرکدںیےگافرلخبایکافرالرپفایہیک
افریکینوکالٹھج اوتمہاسےکےئلرباویئںوکآاسؿرکدںیےگ۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ااحسؼ رجری ،وصنمر دعس انب عبتدہ اوبدبعارلنمح رضحت یلع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2235

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ہ٨از ب ٩رشی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور

ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ فٔی َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َو َٗا َ٢
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
َ
َقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ؾ ث ُ َََّ ٥
َص ّة َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة فٔی َحسٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
َٓأ َخ َذ ًُو ّزا َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِِ ٣ٔ ١د َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انہد نب رشیاوباالوحص وصنمراسدنس ےس یھب ہی دحثی ایسرطح رمفی ےہ نکیلاس ںیم ےہ ہک رھپ ر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنالتفتیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انہدنبرشیاوباالوحصوصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2236

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،سٌس
بً ٩یبسہ ابوًبساٟزح ٩٤سِ٠م ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ
َ
ُ
رف َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُط
اٟشِّ ٔ ٠
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢ک َ َ
اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
َات یَ ِوَ ٕ ٦جاّ ٔ ٟشا َوف ٔی َی ٔسظ ٔ ًُو ْز َی ُِ ٜ٨ت بٔطٔ َ َ

َٗ ١ا َََّ ٢ل
 ١أَٓ ًََل َّ َ ٧تک ٔ ُ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣نٔ ِٕص إ ٔ ََّّل َو َٗ ِس ًُ٨ِ ٣َ ٥َ ٔ ٠زَٔ ُٟضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوا٨َّ ٟارٔ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََٓ ٥َ ٔ ٠ن ٌِ َُ ٤
ا ًُِ٠٤وا َٓکُ٣ُ ١ی َّرس ٤ٟٔا ُخُ َٟ َٙ ٔ ٠ط ث ُ ََّ َ ٥
َّ
رسی
ٌّ َ ْ َ
َ
َقأََٓأ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ ًِ َلی َوات َقی َو َػ َّس َ ٚبٔا ُِ ٟح ِشى َی إلٔ َی َٗ ِؤ ٟطٔ ٓ ََشَ ُ٨ی ِّ ُ
رس ُظ َ ِ ٌُ ٠ِ ٔ ٟ
َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اوبدیعس اجش فعیک ،انب ریمن ،ایب اشمع ،اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،دعس نب عبتدہ اوبدبعارلنمح
یملس یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اکی دؿ ےھٹیب وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم اکی
زکلییھتسجےسآپ یلصاہللہیلعفملسزنیمرکدیرےہےھتآپےناانپرسابمرکااھٹرکرفام ا مںیمےسرہاکیاکاقمؾتنج ا
دفزخںیمولعمؾےہاحصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽوترھپمہلمعویکںرکںیایکمہرھبفہسہنرکںیآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اںیہنہکلبلمعرکفرہآدیمےکےئلاںیہناکومںوکآاسؿایکاجاتےہسجےکےئلاسیکدیپاشئیکیئگےہرھپآپیلص
َ ْع َع َّ َ َ َ ْ
َ
ُ
ْ
صؼ ِياُحْل)کتالتفتیک۔
(فَْ َّ ام ْ
اہللہیلعفملسےن َ ا
نَمأ ی َفات َف َ ّ

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اوبدیعس اجش فعیک ،انب ریمن ،ایب اشمع ،اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،دعس نب عبتدہ
اوبدبعارلنمحیملسیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2237

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٨٣ ،ؼور اً٤ع ،سٌس بً ٩بیسہ حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َواِلِ َ ًِ َٔ ٤ع أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
اٟشِّ ٔ ٠
َس ٌِ َس بِ ًَُ ٩ب َ ِی َس َة یُ َح ِّسث ُ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َُّ ٩ٔ ٤

دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمراشمع،دعسنبدیبعہرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعیکیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہی
رفاتیاؿاانسدےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمراشمع،دعسنبدیبعہرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2238

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص زہْر ابوزبْر ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخیث٤ہ ابوزبْر ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔح و َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ِ٩
 ١ا َِ ٟی ِو َ ٦أَٓ ٔ َامی
رسا َٗ ُة بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ُٔ ٩ج ٌِ ُظ َٕٗ ٥ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَْ ِّ ِن َ٨َ ٟا زٔی َ٨َ ٨ا َٛأََّ٧ا ُخ٨َ ِ٘ ٔ ٠ا ِاْل ََ ٔ ٓ ٪امی ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
َجابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ ُ َ

ٔی٥
َج َّٔ ِت بٔطٔ اِلِ َٗ ًَِل َُ ٦و َج َز ِت بٔطٔ ا َِ٘ ٤َ ٟازٔیزُ أَ َِ ٔ ٓ ٦امی َن ِش َت ِ٘ب ٔ ُ
َٗ ١ا َََّ ٢ل بَ َِ ٔ ٓ ١امی َج َّٔ ِت بٔطٔ اِلِ َٗ ًَِل َُ ٦و َج َز ِت بٔطٔ ا َِ٘ ٤َ ٟازٔیزُ َٗا ََ َٔٓ ٢
َ
رس
ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
َٗ ١ا َُ ٢ز َصْ ِ ْر ث ُ ََّ ٥تک َ َّ ٥َ ٠أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔبٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟأَٓ َِض ُِ ٤ط ٓ ََشأ ُِ ٟت َ٣ا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ا ًِ َ٠ُ ٤وا َٓک ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ
ادمح نبویسنزریہاوبزریب،ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب ،رضحتاجربےسرفاتیےہہکرساہقنب امکلنبمشعجےنآرکرعض ایک

اےاہلل ےکر اؽآپ یلص اہللہیلعفملسامہرے ےئلامہرےدنی وکفاحضرکںی۔ وگ اہکںیمہایھبدیپا ایکایگ ےہآجامہرا لمع
سکزیچےکاطمقبےہایک اؿےسقلعتمےہںیہنجھکلرکملقکشخوہےکچںیہافردقتریاجریوہیکچےہ ااسزیچےسقلعتمںیہ
وجامہرےاسےنمآیتےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیہنہکلباؿےسقلعتمںیہںیہنجھکلرکملقکشخوہےکچںیہافردقتری
اجری وہ یکچ ےہرساہق ےن رعض ایک رھپ مہ لمع ویکں رکںی زریہ ےن اہک رھپ اوبازلریب ےن وکیئہملک ادا ایک نکیل ںیم اےس ھجمس ہناکس
ںیم ےن وپاھچ آپ ےن ایک رفام ا؟ وت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا لمع ےئک اجؤ رہ اکی ےک ےئل اس اک لمع آاسؿ
رکد اایگےہ۔
رافی  :ادمحنبویسنزریہاوبزریب،ییحینبییحی،اوبہمثیخاوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2239

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب٤ً ،زو حارث ابی زبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

رس ٔ٠٤َ ٌَ ٔ ٟطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟى َی َوٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ًَُّ ١ا َٔ ٣ُ ١ٕ ٣ی َّ ْ

اوباطرہانبفبہ،رمعفاحرثایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللےساؿاانسدےسیھبیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسینعمیکدحثی
رفاتیےہاسںیمہییھبےہہکر اؽاہللےنرفام ارہلمعرکےنفاےلےکےئلاساکلمعآاسؿرکد اایگےہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،رمعفاحرثایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2240

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس یزیس ؿبعی ٣رطٖ حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼْن

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼْ ِ ٕن َٗا َٔٗ ٢ی ََ ١یا َر ُسو َ٢
اٟـ َبع ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
رط ْٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
یس ُّ
رس ٤َ ٔ ٟا ُخُ َٟ َٙ ٔ ٠ط
ٔیَ ٥ي ٌِ َُ ٤
اہللٔ أَ ًُ ٥َ ٔ ٠أَصِ ُ
 ١ا ٌَِ ٟا َٔ ُ٠٣
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َٔٗ ٢ی ََ َٔٓ ١
وَٗ ٪ا َ ٢ک ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ

ییحینبییحی،امحدنبزدیسیدییعبضرطمػرضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکرعضایکایگاےاہللےکر اؽایکالہتنج
الہمنہجےسولعمؾوہ ےکچںیہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہںآپیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکایگرھپلمعرکےنفاےل
لمعسکےئلرکےتںیہآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام ارہآدیمسجلمعےکےئلدیپاایکایگاسےکےئلفہلمعآاسؿرکد اایگ
ےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدیسیدییعبضرطمػرضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2241

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ًبساٟوارث ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابْ٤٧ ٩ر اب٠ً ٩یہ ،یحٌی ب٩
یحٌی ،جٌرف ب ٩س٠امی ٪اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،یزیس

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ی٥
ث ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
یس اٟز ِِّط ٔک فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٕ َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا
َج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ

َر ُسو َ ٢اہللٔ
ابیشؿنبرففخدبعاولارث اوبرکبنب ایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼ نباربامیہ،انبریمنانبہیلع،ییحینب ییحی،رفعجنبامیلسؿ
انبینثم دمحمنب رفعج،ہبعش ،سیدیاؿاانسد ےسیھب ہیدحثیاسبغرح رمفی ےہرصػدبعاولارث یکرفاتی ںیمہیےہ ہک احصیب
ےتہکںیہںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملس۔
رافی  :ابیشؿنبرففخدبعاولارثاوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انبریمنانبہیلع،ییحینبییحی،رفعجنب
امیلسؿانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،سیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2242

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ًزرہ ب ٩ثابت یحٌی بً٘ ٩ی ١یحٌی اب ٩يٌ٤ز حرضت ابواَّلسوز زیلی

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَزِ َرةُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ َ٘ ًُ ٩ی َٕ ٩ِ ًَ ١ی ِحٌَی بِ ٔ٩
َي ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِس َوز ٔ ِّ
ؤ ٓ ٪یطٔ أَ َط ِی ْئ ُٗ ٔض َی
اٟسیل ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ل ٔی ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َؼْ ِ ٔن أَ َرأَیِ َت َ٣ا َي ٌِ َُ ٤
اض ا َِ ٟی ِو ََ ٦و َیَ ِٜسحُ َ
 ١اُ ٨َّ ٟ
و ٪بٔطٔ ٔ٤َّ ٣ا أَ َتاص ُِ ٥بٔطٔ َ٧ب ٔ ُّی ُض َِ ٥وثَب َ َت ِت ا ُِ ٟح َّح ُة ًََِ ٠یض ٔ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت بَ ِ١
ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥و ََ ٣ضی ًََِ ٠یض ٔ َِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٥سرٔ َ٣ا َس َب َ ٙأَ ِو ٓ ٔ َامی ي ُِش َت ِ٘ َبَ ُ٠
ٔیسا َو ُُِٗ ٠ت ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َخُِٙ ٠
ک َٓزَ ًّا َطس ّ
َط ِی ْئ ُٗ ٔض َی ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥و ََ ٣ضی ًََِ ٠یض ٔ َِٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَٓ ًََل َیُٜو ُُ ٪ه٤ِّ ٠ا َٗا َََٔٓ ٢ز ٔ ًِ ُت ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َک إ ٔ َّ٪
اہللٔ َو ُٔ ٠ِ ٣
ک إ ٔ ََّّل ِٔلَ ِحز ٔ َر ًَ َِ٘ ٠
ک اہللُ إنِّٔی  ٥َِ ٟأُرٔ ِز ب ٔ َ٤ا َسأ َ ُِ ٟت َ
وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢لٔی َیزِ َح َُ ٤
ک َی ٔسظ ٔ ٓ ًََل ي ُِشأ َ ُ٤َّ ًَ ٢ا َئ ٌَِ ُ
َ ١وص ُِ ٥ي ُِشأََ ُٟ
و٪
َر ُج َٔ ِ ْ٠ن ٔ٣ُ ٩ِ ٣زَیِ ََ ٨ة أَ َت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اَّل یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َ٣ا َي ٌِ َُ ٤
اض ا َِ ٟی ِو ََ ٦و َی َِ ٜسحُ َ
 ١اُ ٨َّ ٟ

و ٪بٔطٔ ٔ٤َّ ٣ا أَ َتاص ُِ ٥ب ٔطٔ َ٧ب ٔ ُّی ُض َِ ٥وثَب َ َت ِت ا ُِ ٟح َّح ُة
ٓ ٔیطٔ أَ َط ِی ْئ ُٗ ٔض َی ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥و ََ ٣ضی ٓ ٔیض ٔ َِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٥س ٕر َٗ ِس َس َب َ ٙأَ ِو ٓ ٔ َامی ي ُِش َت ِ٘ َبَ ُ٠
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َنٔ ِٕص َو َ٣ا َس َّواصَا َٓأ َ َِ ٟض ََ ٤ضا
ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َََّ ٢ل بَ َِ ١ط ِی ْئ ُٗ ٔض َی ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥و ََ ٣ضی ٓ ٔیض ٔ َِ ٥و َت ِؼس ُ
ک فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ٔی ٙذََ ٔ ٟ
ُٓ ُح َور َصا َو َت ِ٘ َوا َصا
ااحسؼ نب اربامیہ ،امثعؿ نب رمع زعرہ نب اثتب ییحی نب لیقع ییحی انب رمعی رضحت اوباال اد دیلی ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رمعاؿ نب
د
ضب ےناہکایکوتاجاتنےہہکآجول گلمعویکںرکےتںیہافراسںیمتقشمویکںربداتشرکےتںیہایکہیوکیئایسیزیچےہ
سجاکفصتلہوہ اکےہافردقتریایہلاسرپاجریوہیکچےہ افہلمعاؿےکاسےنمآےتںیہںیہنجاؿےکیبنیلصاہللہیلعفملسیک
الیئ وہیئ رشتعی ےنداللئ اثہتب ےس فاحض رکد ا ےہ وت ںیم ےن اہک ںیہن ہکلب اؿ اک لمع اؿ زیچفں ےس قلعتم ےہ نج اک مکح وہ  اک
ےہافردقتریاؿںیماجریوہیکچےہوترمعاؿےناہکایکہیملظںیہنےہرافیےتہکںیہہکاسےسںیمتخسربھگاایگافرںیمےناہک
رہ زیچ اہلل یک ولخمؼ افر اس یک تیکلم ےہ سپ اس ےس اس ےک لعف یک ابز رپس ںیہن یک اجیتکس افر ولوگں ےس وت وپاھچ اجےئ اگ وت
اوہنںےنےھجماہکاہللھجترپرمحرفامےئںیمےنآپےسہی ااؽرصػآپیکلقعوکاجےنچنےکےئلیہایکاھتہلیبقزمہینےکدف
آدیمر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیماحرض وہےئ افر رعض ایکاےاہلل ےکر اؽآپ یلصاہلل ہیلعفملساسابرے
ںیمایکرفامےتںیہہکولگآجلمعسکابترپرکےتںیہافرسکفہجےساسںیمتقشمربادتشرکےتںیہایکہیوکیئایسیزیچ
ےہ سج ےک ابرے ںیم مکح اصدر وہ اک ےہ افر اس ںیم دقتری اجری وہ یکچ ےہ  ا اؿ ےک یبن یلص اہللہیلع فملس وج ااکحؾ ےل رکےئ
ںیہافرغیلبتیکتجحاؿرپاقمئوہیکچےہاسےکاطمقبلمعےہ؟آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیہنہکلباؿاکلمعاسزیچےک
َ لْه
تَ ْ
اه َفاَْ َ م َ َھاا
س َف َ ام سّ َ ا
اطمقب ےہ سج اک ہلصیف وہ  اک ےہ افر دقتری اس ںیم اجری وہ یکچ ےہ افر اس یک دصتقی اہلل یک اتکب ںیم ( َف ف ٍ
ُ
َّ َاها)وموجدےہافرمسقےہااسنؿیکافرسجےناسوکانب اافراےساسیکدبیافریکیناکااہلؾرفام ا۔
فخ ُو َر َ ا
ه َف َ ْ َ

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امثعؿنبرمعزعرہنباثتبییحینبلیقعییحیانبرمعیرضحتاوباال اددیلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2243

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیس ًبساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

 ١اٟزَّ ََّ ٩َ ٣
اٟلؤی َ ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ث ُ َّ ٥یُ ِد َت َُٟ ٥طُ ًَ َُ ُ٠٤ط بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َوإ ٔ َّ٪
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ٌِ َُ ٤
 ١اٟزَّ ََّ ٩َ ٣
اٟلؤی َ ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ث ُ َّ ٥یُ ِد َت ُُ َٟ ٥ط ًَ َُ ُ٠٤ط بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ٌِ َُ ٤
قتبتہ نب دیعس دبعازعلسی نب دمحم العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا آدیم زامہنوطلی
کتالہتنجےکےساامعؽرکاتراتہےہرھپاساکاخہمتالہمنہجےکاامعؽرپوہاتےہافرےبکشآدیمدمتدرازکتالہمنہج
ےکےساامعؽرکاتراتہےہرھپاسےکاامعؽاکاخہمتالہتنجےکےساامعؽرپوہاتےہ۔
رافی  :قتبتہنبدیعسدبعازعلسینبدمحمالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
ااسنؿاکاینپامںےکٹیپںیمقیلختیکتیفیکافراسےکرزؼرمعلمعاقشفتفاعسدتےھکلاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2244

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہیٗ ،٥اری ،ابی حاز ٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ض َوص َُو ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َوإ ٔ َّ٪
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ٌِ َُ ٤
 ١َ ٤َ ًَ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ٔ َامی یَ ِب ُسو ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض َوص َُو ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ٌِ َُ ٤
 ١َ ٤َ ًَ ١أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ٔ َامی یَ ِب ُسو ٨َّ ٠ٟٔا ٔ

ہبیتق نب دیعس ،وقعیب نب اربامیہ ،اقری ،ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
ےناراشدرفام اآدیمولوگںےکاظرہںیمالہتنجےکےساامعؽرکاتےہاحالہکنفہمنہجفاولںںیمےسوہاتےہافرآدیمولوگں

ےکاظرہںیمالہمنہجےکاامعؽسک ےاامعؽرکاتےہاحالہکنفہتنجفاولںںیمےسوہاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنباربامیہ،اقری،ایباحزؾرضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم...
ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2245

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ابزاہی ٥ب ٩زی٨ار ،اب ٩ابی ً٤ز ٣کی ،اح٤س بً ٩بسہ اٟـيی ،ابً ٩یی٨ہً ،ا ٣ز  ،كاؤض ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـيِّی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ ُّ

ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َّٔلبِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥وابِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َخ ِجت َ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط آ َز ُ٦
وسی َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َّخ آ َز َُ ٦و َُ ٣
وسی َیا آ َز ُ ٦أََ ِ ٧ت أَبُوَ٧ا َخ َّیبِت َ َ٨ا َوأَ ِ َ
ک ب ٔ َی ٔسظ ٔ أَ َتُ٠و ُ٣ىٔی ًَل َی أَ ِ٣ز ٕ َٗ َّس َر ُظ اہللُ ًَل َ َّی َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِدَ٘ ُ٠ىٔی بٔأ َ ِر َبٌْٔ َن َس َّ ٨ة
وسی ِاػ َلَٔا َک اہللُ بٔک َ ًَل ٔ٣طٔ َو َخ َّم ََ ٟ
أََ ِ ٧ت َُ ٣

وسی َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َوابِ ِٔ ًَ ٩ب َس َة َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا
وسی َٓ َح َّخ آ َز َُ ٣ُ ٦
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّخ آ َز َُ ٣ُ ٦
ک اَّ ٟت ِو َرا َة ب ٔ َی ٔسظ ٔ
َخ ََ ٛت َب ََ ٟ
َخ َّم و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

دمحمنباح م،اربامیہنبدانیر،انبایب رمعیکم،ادمحنبدبعہانصئی،انبہنییع،اعرم،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ارضحتآدؾفومٰیسےکدرایمؿاکمہ ہوہاوتومٰیسےنرفام ااےآدؾآپامہرےابپںیہآپ
ےنںیمہانرمادایک افرںیمہ تنجےسولکنا اوتاؿےس رضحتآدؾ ےنرفام ا مومٰیسوہاہللےنآپوک اےنپالکؾ ےک ےئلبختنمایک

افرآپ ےک ےئلاےنپدتس اخصےسرحترییھکل ایکآپ ےھجمایسیابترپالمتمرک رےہںیہےسجریمےدیپارکےنےساچسیل
مج
خ
اسؽ ےلہپ یہ ھ رپ دقمر رفام د ا ایگ اھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ
دفرسیرفاتیںیمےہہکاؿںیمےساکیےندفرسےےساہکریتےےئلوتراتوکاےنپاہھتےساھکل۔
رافی  :دمحمنباح م،اربامیہنبدانیر،انبایبرمعیکم،ادمحنبدبعہانصئی،انبہنییع،اعرم،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2246

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابی ز٧از ،اْعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

َخ ِج َت ُض ِ٥
وسی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َُ ٣
وسی َٓ َح َّخ آ َز َُ ٣ُ ٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َحا َّد آ َز َُ ٦و َُ ٣
وسی أََ ِ ٧ت آ َز َُّ ٦أ ٟذی أَُ َِویِ َت اَ ٨َّ ٟ
اض َوأَ ِ َ
ض بٔز ٔ َسا َٟتٔطٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َٓ ٢تُ٠و ُ٣ىٔی ًَل َی
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢آ َز ُ ٦أََ ِ ٧ت َّأ ٟذی أَ ًِ َلا ُظ اہللُ ًٔ ٥َِ ٠کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َو ِاػ َلَٔا ُظ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ

أَ ِ٣ز ٕٗ ُِّس َر ًَل َ َّی َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أ ُ ِخََٙ ٠

ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رضحت
آدؾومٰیسےکدرایمؿاکمہ ہوہاوترضحتآدؾرضحتومٰیسرپاغبلآےئگافراؿےسومٰیسےنرفام اآپفہآدؾںیہوہنجںےن
ولوگں وکراہراتسےسدفر ایکافراںیہن تنجےسولکنا ا رضحتآدؾ ےنرفام اآپفہ ںیہےسجاہللاعتیلےن رہزیچ اک ملع اطعایک افر
ےسج ولوگں رپ اینپ راستل ےک ےئل وصخمص ایک ومٰیس ےن اہک  ی اہں آدؾ ےن رفام ا سپ  م ےھجم اس اعمہلم رپ المتم رک رےہ وہ وج
ریمےےئلریمیدیپاشئےسےلہپیہدقمررکد اایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2247

٣وسی بً ٩بساہلل یزیس انؼاری ا٧ص ابً ٩یاق حارث ب ٩ابی ذباب یزیس اب ٩ہز٣ز
٣وسی ابً ٩بساہلل بٰ ٩
راوی  :اسحا ٚبٰ ٩
ًبساٟزح ٩٤اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َح َّسثَىٔی
وسی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
وسی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩

َ
ْع ٔد َٗ َاَّل َس٨َ ٌِ ٔ٤ا أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ ٩أَبٔی ذُبَ ٕ
اب ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُ ٩صُ ِز ُ٣زَ َو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اِلِ ِ َ

وسی ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َّ
ک
وسی أََ ِ ٧ت آ َز َُّ ٦أ ٟذی َخ ََ َ٘ ٠
وسی َٗا ََ ٣ُ ٢
اٟش ًَلَ ٨ِ ٔ ً ٦س َربِّض ٔ َ٤ا َٓ َح َّخ آ َز َُ ٣ُ ٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َّخ آ َز َُ ٦و َُ ٣
ق
اض ب ٔ َد ٔلی َئت َٔک إلٔ َی اِلِ َ ِر ٔ
ک ًََ ٣لئَٔ َٜت ُط َوأَ ِس ََ ٨َ ٜ
ک ُٔ ٩ِ ٣روحٔطٔ َوأَ ِس َح َس ََ ٟ
اہللُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َنٔ ََذ ٓ ٔی َ
ک فٔی َج َّ٨تٔطٔ ث ُ َّ ٥أَص َِب ِل َت اَ ٨َّ ٟ

ک َ٧حٔ ًّیا َٓب ٔ َ٥ِ ٜ
َاک اہللُ بٔز ٔ َسا َٟتٔطٔ َوبٔک َ ًَل ٔ٣طٔ َوأَ ًِ َل َ
وسی َّأ ٟذی ِاػ َلٔ َ
اک اِلِ َ َِ ٟو َاح ٓ َٔیضا تٔب ِ َیا ُ ٪کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َو َ ََّقبَ َ
َٓ َ٘ا َ ٢آ َز ُ ٦أََ ِ ٧ت َُ ٣
وسی بٔأ َ ِر َبٌْٔ َن ًَا ّ٣ا َٗا َ ٢آ َز ََُ ٓ ٦ض َِ ١و َج ِس َت ٓ َٔیضا َو ًَ َصی آ َز َُ ٦ربَّطُ
َو َج ِس َت اہللَ ََ ٛت َب اَّ ٟت ِو َرا َة َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أ ُ ِخَٗ ََٙ ٠ا ََ ٣ُ ٢
َٓ َِ َوی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َٓ َتُ٠و ُ٣ىٔی ًَل َی أَ ُِِ ٠ٔ٤ًَ ٪ت ًَ ًَّ ٤ل َٛت ََب ُط اہللُ ًَل َ َّی أَ ِ ٪أَ ًِ َُ ٠َ ٤ط َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِدَ٘ ُ٠ىٔی بٔأ َ ِر َبٌْٔ َن َس َّ ٨ة َٗا َ٢
وسی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّخ آ َز َُ ٣ُ ٦
ااحسؼ نب ومٰیس انب دبعاہلل نب ومٰیس نب دبعاہلل سیدی ااصنری اسن انب ایعض احرث نب ایب ذابب سیدی انب رہزم دبعارلنمح
ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت آدؾ افر ومٰیس اک اےنپ
ربےکاپساکمہ ہوہاسپآدؾومٰیس رپاغبلآےئگومٰیس ےنرفام اآپفہآدؾ ںیہںیہنجاہلل ےناےنپاہھتےس دیپارفام اافر  م
ںیماینپدنسپدیہرفحوھپیکنافرآپوک اےنپرفوتشں ےس دجسہرکا اافرآپ وکاینپ تنجںیموکستن اطعیک رھپآپ ےنولوگں وک
اینپ یطلغ یک فہج ےس زنیم یک رطػ ارتفا د ا آدؾ ےن رفام ا آپ فہ ومٰیس ںیہ ےسج اہلل ےن اینپ راستل افر مہ الکیم ےک ےئل بختنم
رفام ا افر آپ وک ایتختں اطع ںیک نج ںیم رہ زیچ یک فاضتح یھت افر آپ وک رسوگیش ےک ےئل رقتب اطع یک وت اہلل وک ریمی دیپاشئ
ےسانتکرعصةےلہپاپ اےسج ےنوتارۃوکاھکلومٰیسےنرفام ااچسیلاسؽ ےلہپآدؾ ےنرفام اایکوتےناسںیم ( َفعَ َضیآ َد ُؾ َر َّب ُةفَع َ َوی)
ینعیآدؾےناےنپ ربیکاظرہاانرفامینیکافرراہراتسےسدفروہےئاپ اومٰیسےنرفام ا یاہںرضحتآدؾےنرفام اایکآپ ےھجم
ااسیلمعرکےنرپالمتمرکےتںیہےسجاہللےنریمےےئلےھجمدیپارکےنےساچسیلاسؽےلہپیہھکلد ااھتہکںیمفہاکؾرکفںاگ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسپآدؾومٰیسرپاغبلآےئگ۔
رافی  :ااحسؼ نب ومٰیس انب دبعاہلل نب ومٰیس نب دبعاہلل سیدی ااصنری اسن انب ایعض احرث نب ایب ذابب سیدی انب رہزم
دبعارلنمحارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2248

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اب ٩حات ٥يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ًسی اب ٩طہاب ح٤یس ابً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤یسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح ٕب َوابِ َُ ٩حات َٕٔ َٗ ٥اَّل َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
وسی أََ ِ ٧ت آ َز َُّ ٦أ ٟذی
وسی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َُ ٣
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َّخ آ َز َُ ٦و َُ ٣

َاک اہللُ بٔز ٔ َسا َٟتٔطٔ َوبٔک َ ًَل ٔ٣طٔ ث ُ ََّ ٥تُ٠و ُ٣ىٔی ًَل َی أَ ِ٣ز ٕ
وسی َّأ ٟذی ِاػ َلٔ َ
ک َخ ٔلیئَت َ
َخ َج ِت َ
ُک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط آ َز ُ ٦أََ ِ ٧ت َُ ٣
أَ ِ َ

وسی
َٗ ِس ٗ ُِّس َر ًَل َ َّی َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أ ُ ِخَ َٓ ََٙ ٠ح َّخ آ َز َُ ٣ُ ٦

زریہنبرحب،انباح موقعیبنباربامیہ،انبایبدعی انباہشبدیمحانبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا رضحت آدؾ ف ومٰیس ےک درایمؿ اکمہ ہ وہا وتآدؾ ےس ومٰیس ےن رفام ا آپ فہ
آدؾ ںیہےسجآپیکاینپاطخ ےنتنجےسولکنا ااھت وت اؿ ےسآدؾ ےنرفام اآپفیہومٰیسںیہںیہنجاہلل ےناینپ راستل افر مہ
الکیمےکےئلوصخمصرفام ارھپآپےھجما ےسمکحرپالمتمرکےتںیہےسجاہللےنریمے دیپارکےنےسےلہپیہھجمرپدقمررفام
د ااھتوتآدؾومٰیسرپاغبلآےئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،انباح موقعیبنباربامیہ،انبایبدعیانباہشبدیمحانبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2249

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ایوب ب٧ ٩حار ی٤امی یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوس٤٠ہ اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩ا٨َّ ٟحَّارٔ ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔض ٔ ِ٥

رمعفاندقاویبنباجنرامییمییحینبایبریثک،اوبہملسانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعاؿاانسد

ےسیھبیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہیدحثیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفاتییک۔
رافی  :رمعفاندقاویبنباجنرامییمییحینبایبریثک،اوبہملسانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2250

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہاُ ٢ضیز یزیس ب ٩زریٍ ہظا ٦ب ٩حشا٣ ٪ح٤س ب ٩سْری ٩ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا ٕٔ َّ ٢
اٟرضیزُ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥

دمحمنباہنمؽرضریسیدینبزر،عاشہؾنباسحؿدمحمنبریسنیاوبرہریہ،ریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےسیھبر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےسیہیدحثیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضریسیدینبزر،عاشہؾنباسحؿدمحمنبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2251

راوی  :ابوكاہز اح٤س ً٤زو بً ٩بساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩رسح اب ٩وہب ،ابوہانی خوَّلنی ابوًبساٟزح ٩٤حبلی حرضت ًبساہلل ب٩
ً٤زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ٩
اؾ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َٛ ٢ت َب اہللُ ََ٘ ٣از ٔ َیز
ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ا َِ ٟد ًَلئ ِٔٔ َٗ ٙب َ ١أَ ِ ٪یَ ِدَّ َٙ ُ٠
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ئ
ْع ُط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ت َواِلِ َ ِر َق ب ٔ َد ِٔ ٤شْ َن أَ َِ ٟ
ٕ َس َٕ ٨ة َٗا ََ ٢و َ ِ

اوباطرہادمحرمعفنبدبعاہللنبرمعفنبرسحانبفبہ،اوباہینوخالیناوبدبعارلنمحیلبحرضحتدبعاہلل نبرمعفنباعصریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل ےن آامسؿ ف زنیم یک قیلخت ےس اچپس سہار اسؽ ےلہپ

ولخماقتیکدقترییھکلافراہللاکرعشاپینرپاھت۔
رافی  :اوباطرہادمحرمعفنبدبعاہللنبرمعفنبرسحانبفبہ،اوباہینوخالیناوبدبعارلنمحیلبحرضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رضحتآدؾافرومٰیسےکدرایمؿاکمہلمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2252

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ْ٣قی حیوة ٣ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم اب ٩ابی ٣زی٧ ٥آٍ اب ٩یزیس ابی ہانی

َّ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ا َِ َّ ٔ ِ ٤ُ ٟ
َّ
یِم َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٧آ ٔ ٍْ
ْق ُئ َحسث َ٨ا َح ِی َوةُ ح و َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
ئ
ْع ُط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩یز ٔ َ
یس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی َصإ ٔ ٧ئ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ض َ٤ا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ َ
َکا َو َ ِ

انبایبرمعرقمیویحۃدمحمنبلہسیمیمتانبایبرممیانعفانبسیدیایباہیناسدنسےسیھبدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسںیم
ہیذموکرںیہنہکاہللاکرعشاپینرپاھت۔
رافی  :انبایبرمعرقمیویحۃدمحمنبلہسیمیمتانبایبرممیانعفانبسیدیایباہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلاکرمیضےکاطمقبفولںوکریھپےنےکایبؿںیم...
ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعتیلاکرمیضےکاطمقبفولںوکریھپےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2253

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابْ٤٧ ٩رْ٣ ،قی زہْر ًبساہلل ب ٩یزیس ْ٣قی حیوة ابوہانی ابوًبساٟزح ٩٤حبلی حرضت ًبساہلل ب٩
ً٤زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْق ُئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ
ْق ٔ
ئ َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رح ٕب َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

اؾ َي ُ٘وَّلُ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو صَإ ٔ ٧ئ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ َّی أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

وب بَىٔی آ َز َ ٦ک ُ ََّ ٠ضا بَْ ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَْ ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ َػاب ٔ ٍٔ اَّ ٟز ِح َ٠ِ َ٘ َٛ ٩ٔ ٤بٕ َواح ٔ ٕس ي َ ِّ
َُص ُٓ ُط َح ِی ُث
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ُ٠ُٗ ٪
َيظَ ا ُئ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
وب َ ِّ
اُ ٠ٟض َِّّ َ ٣ُ ٥
ک
ُص ِٖ ُُٗ٠وبَ َ٨ا ًَل َی كَا ًَت ٔ َ
َص َٖ ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ

زریہ نب رحب ،انب ریمن ،رقمی زریہ دبعاہلل نب سیدی رقمی ویحۃ اوباہین اوبدبعارلنمح یلبح رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت  ماؾ ینب آدؾ ےک دؽ رنمح یک
لل َّ
ه
ُ
َ
ػ
اویلگنںںیمےسدفاویلگنںےکدرایمؿاکیدؽیکرطحںیہےسجاچاتہےہاےسریھپداتیےہرھپر اؽاہللےنرفام ا(ا ّم ُ َ
مِّ َ
ِػ ُ ُق َ َ ان َ َلَع َ اطعَت َِک)اےاہللدولںےکریھپےنفاےلامہرےدولںوکاینپااطتعرپریھپدے۔
بَّ
ان ْ ُقلُو ِ
ص ْ
رافی  :زریہ نب رحب ،انب ریمن ،رقمی زریہ دبعاہلل نب سیدی رقمی ویحۃ اوباہین اوبدبعارلنمح یلبح رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
اعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہزیچاکدقتریایہلےکاسھتفاہتسبوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :دقتریاکایبؿ
رہزیچاکدقتریایہلےکاسھتفاہتسبوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2254

راوی ً :بساَّلًلی ب ٩ح٤از ٣اٟک ب ٩ا٧صٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ٣اٟک زیازہ ب ٩سٌیس ً٤زو ب٣ ٩ش ٥٠حرضت كاؤض

َ
َ
َق َئ ًََِ ٠یطٔ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َح َّسثىٔی ًَ ِب ُس اِلِ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ َ ٢
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
اسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِز َر ُِ ٛت ّ َ ٧

و ٪ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ بٔ َ٘ َس ٕر َٗا ََ ٢و َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وَ ُٟ
بٔ َ٘ َس ٕر َحًَّی ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل َِ ٜی ٔص أَ ِو ا ِل َِ ٜی ٔص َوا ِِ ٌَ ٟحز ٔ
دبعاالیلع نب امحد امکل نب اسن ،ہبیتق نب دیعس امکل ز ادہ نب دیعس رمعف نب ملسم رضحت اطؤس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ

اہللےکدعتمداحصہبےسالماقتیکےہفہےتہکےھترہزیچدقتریےسفاہتسبےہافرںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسانس
ہکر اؽاہللےنرفام ارہزیچدقتریےسفاہتسبےہاہیںکتہک زجافردقرت ادقرتافر زج۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحدامکلنباسن،ہبیتقنبدیعسامکلز ادہنبدیعسرمعفنبملسمرضحتاطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہزیچاکدقتریایہلےکاسھتفاہتسبوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2255

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب وٛیٍ ،سٔیا ،٪زیاز ب ٩اسٌ٤ی٣ ١ح٤س بً ٩باز ب ٩جٌرف ٣دزومی حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪زٔیَاز ٔبِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رف ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ ُُ ٔ ِ ٣
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ َ٘ ٟسرٔ َٓ َ٨زََِ ٟت
َقیِ ٕع یُ َد ٔ
َج ٌِ َ ٕ
اػ َُ ٤
رشٛو ُ َ
ْق إَّٔ٧ا ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ َخ َ٨َ ِ٘ ٠ا ُظ بٔ َ٘ َسرٕ
َی ِو َ ٦ي ُِش َحبُ َ
و ٪فٔی ا٨َّ ٟارٔ ًَل َی ُو ُجوصٔض ٔ ِ ٥ذُوُٗوا ََّ ٣ص َس َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی فعیک ،ایفسؿ ،ز اد نب اامسلیع دمحم نب ابعد نب رفعج یموفیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
َ تس
(ن َؾ ُ ْ خ َ ُیو َؿ ِف
رفاتیےہہکرشمنیکِرقشیر اؽاہللےسدقتریےکابرےںیمڑگھجارکےنےکےئلآےئوتہیآتیانزؽوہیئ ْ
ه
اا ِر َ َلَع ُفوُج ِه ِ ْم ذُفوُقا مَ َّس َ ََ
س ِإ َّ اي ُ َّ
ش َحل َ ْق َت ااـُ ِ ََ
ب ٍر) سج دؿ فہ منہج ںیم افدن وہ ہنم ےٹیسھگ اجںیئ ےگ افر اہک اجےئ اگ دفزخ اک
َّ ا
ک َ ٍْ
ذعابوھکچےبکشمہےنرہزیچوکدقتریےکاسھتدیپاایکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیفعیک،ایفسؿ،ز ادنبالیعمسدمحمنبابعدنبرفعجیموفیمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبآدؾرپزانفریغہںیمےسہصحدقمروہےنےکایبؿںیم...
ابب  :دقتریاکایبؿ
انبآدؾرپزانفریغہںیمےسہصحدقمروہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2256

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس اسحاً ٚبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َو َّ
ض ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َط ِیئّا أَ ِط َب َط ب ٔ َّ
ا٤َّ ٣ٔ ٥ٔ ٤َ ٠ٟا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ک ََّل ََ ٣حا ََ ٟة َٓزَٔ٧ا ا ِِ ٌَ ٟی َٔ ِ ْ٨ن ا٨َّ ٟوَ زُ َوزَٔ٧ا اَ ٠ِّ ٟشا ٔ ٪اِ ٨ُّ ٟل َُ ٙواُِ ٔ٨َّ ٟص َت َ٤ىَّی
ََ ٛت َب ًَل َی ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ح َّو ُط ٔ ٩ِ ٣اٟزَِّ٧ا أَ ِز َر َک ذََ ٔ ٟ

ض
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ک أَ ِو یُ َِّ ٜذب ُ ُط َٗا َِ ًَ ٢ب ْس فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
رف ُد ي َُؼ ِّس ُ ٚذََ ٔ ٟ
َو َت ِظ َتهٔی َوا ِِ َ ٟ

َ
لل ّ ِم
َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ااحسؼ دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب اطؤس رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ریمے زندکی ِ اي م یک
ریسفت ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاس وقؽ ےسرتہب وکیئ ابت ںیہن ےہہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا ےبکش
اہللاعتیلےنانبآدؾرپزانےساساکہصح ھکلد اےسجفہرضفراحلصرکےاگآوھکنںاکزاندانھکیےہافرزابؿاکزانانہکےہافردؽ
انمتافروخاشہرکاتےہافررشاگمہاسیکدصتقی اذکتبیرکیتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحااحسؼدبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤسرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
انبآدؾرپزانفریغہںیمےسہصحدقمروہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2257

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ابوہظا٣ ٦دزومی وہیب سہی ١ب ٩ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو صٔظَ ا ٕ ٦ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ

ک ََّل ََ ٣حا ََ ٟة َٓا ِِ ٌَ ٟی َ٨ا ٔ ٪زَٔ٧اص َُ٤ا
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٛ ٢ت َٔب ًَل َی ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ن ٔؼیبُطُ ٔ ٩ِ ٣اٟزَِّ٧ا ُِ ٣سر ْٔک ذََ ٔ ٟ

 ١زَٔ٧ا َصا ا ُِ ٟد َلا َوا ُِِ ٠َ٘ ٟب َی ِض َوی
ا٨َّ ٟوَ زُ َواِلِ ُذَُ٧ا ٔ ٪زَٔ٧اص َُ٤ا ٔاَّل ِست َٔ٤ا َُ َواَ ٠ِّ ٟشا ُ ٪زَٔ٧ا ُظ ا ِٟک َ ًَل َُ ٦وا َِ ٟی ُس زَٔ٧ا َصا ا َِ ٟب ِل ُع َواِّ ٟز ِج ُ
رف ُد َویُ َِّ ٜذبُطُ
َو َی َت َ٤ىَّی َوي َُؼ ِّس ُ ٚذََ ٔ ٟ
ک ا ِِ َ ٟ
ااحسؼ نب وصنمر اوباشہؾ یموفیمفبیہ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےناراشدرفام اانبآدؾ رپاسےکزانےسہصحھکلد ا ایگےہفہالاحمہلاےسےلماگسپآوھکنںاکزاندانھکیےہافراکونںاکزان
اننسےہ افرزابؿاکزانوگتفگ رکانےہافراہوھتں اکزانڑکپانےہ افراپؤںاکزان انلچےہ افردؽ اکانگہ وخاشہافرانمت رکان ےہ افررشاگمہ
اسیکدصتقیرکیتےہ اذکتبی۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمراوباشہؾیموفیمفبیہلیہسنباوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومت...

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2258

راوی  :حاجب ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩رحب زبیسی زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َحا ٔج ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َّ
ٔرطة ٔ َٓأَبَ َوا ُظ یُ َضوِّ َزأ٧طٔ َویُ ََِّ ٨
َصأ٧طٔ
أََّ٧طُ ک َ َ
اَ ٪ي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣َ ٩ِ ٣وُٟوز ٕ إَّٔل یُو َُ ٟس ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ُ
َ
ٔرط َة
َویُ َِّ ٤ح َشأ٧طٔ َ٤َ ٛا تُ َِ ٨ت ُخ ا َِ ٟبض ٔ َیُ ٤ة بَض ٔ َیّ ٤ة َج ٌَِ ٤ا َئ َص ِ ١تُحٔ ُّش َ
اَقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ِ ٓ ٥
ؤَ ٓ ٪یضا َٔ ٩ِ ٣ج ِس ًَا َئ ث ََّ ٥ي ُ٘وَّلُ أبُو صُ َزیِ َز َة َو ِ َ
َّ
اض ًََِ ٠ی َضا ََّل َت ِبسٔی ََ ٔ ٟ ١د ِٙٔ ٠اہللٔ ِاْل َی َة
َرط اَ ٨َّ ٟ
اہللٔ أًٟی ٓ َ َ
احبجنبفدیلدمحمنبرحبزدیبیزرہی،دیعسنبر بی رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےن
رفام ا رہ دیپا وہےن فاال ہچب رطفت رپ دیپا وہات ےہ سپ اس ےک فادلنی اےس وہیدی رصناین افر وجمیس انب دےتی ںیہ سک ے ہک اجونر ےک
وپرے اعضااء فاال اجونر دیپا وہات ےہ ایک ںیہمت اؿ ںیم وکیئ ےٹک وہےئ وضع فاال اجونر ولعمؾ وہات ےہ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ّللَّ َّ ِالف َ َغ َر َّ
اس)زپھولینعیاےولوگاہللیکانبیئوہیئرطفت(دنیامالؾےہ)وکالزؾ
اعتٰیلہنعےناہکارگ ماچوہوتآتی(ف ِْغ َر َةا ِ
اا َ
رکولسجرپاسےنولوگںوکدیپاایکےہاہللیکولخمؼںیموکیئدبتیلیںیہنوہیتکس۔
رافی  :احبجنبفدیلدمحمنبرحبزدیبیزرہی،دیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2259

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٔ ٚلِکص َُ٤ا ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک َج ٌَِ ٤ا َئ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ٤َ َٛ ٢ا تُ َِ ٨ت ُخ ا َِ ٟبض ٔ َیُ ٤ة بَض ٔ َیّ ٤ة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوبرکبنبایبہیبشدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اؿاانسدےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہاہتبلاکیدنسےسہی
اافلظںیہہکسک ےاجونرےکاہںاجونردیپاوہاتےہافراکلماالعضااءوہےنوکذرکںیہنایک۔

رافی  :اوبرکبنبایبہیبشدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2260

ًیسی اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
راوی  :ابوكاہز اح٤س بٰ ٩
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩بسٔ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣َ ٩ِ ٣وُٟوز ٕإ ٔ ََّّل یُو َُ ٟس ًَل َی ا ُِ َ ِ ٟٔ
اَقؤُا
ٔرطة ٔث ََّ ٥ي ُ٘و َُ ِ ٢
َّ
ک ِّ
ی ٩ا ِِّ َ٘ ٟی ُ٥
اٟس ُ
اض ًََِ ٠ی َضا َّلَ َت ِبسٔی ََ ٔ ٟ ١د ِٙٔ ٠اہللٔ ذََ ٔ ٟ
َرط اَ ٨َّ ٟ
ٔرط َة اہللٔ أًٟی ٓ َ َ
ٓ َِ
اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع انب فبہ ،ویسن نب سیدی انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ّللَّ َّ ِالف َ َغ َر َّ
اس)اے
ےہہکر اؽاہللےنرفام ارہدیپاوہےنفاالہچبرطفتامالؾرپدیپاوہاتےہرھپرفام اہیآتیزپوھ(ف ِْغ َر َةا ِ
اا َ
ولوگں اےنپ افرپ اہلل یک انبیئ رطفت وک الزؾ رکول سج رپ اس ےن ولوگں وکدیپا ایک ےہ اہلل یکولخمؼ ںیم وکیئ دبتیلی ںیہن وہ یتکس افر
یہیدنیمیقےہ۔
رافی  :اوباطرہادمحنبٰیسیعانبفبہ،ویسننبسیدیانباہشباوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2261

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح  ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ٣ا ٔ٣َ ٩٣و ُٟوز ٕإ ٔ ََّّل یُو َُ ٟس ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
َصأ٧طٔ َوي َ ِّ
ات َٗ ِب َ١
ُرشکَأ٧طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َِ ٟو ََ ٣
ِ ِ
َ
ٔرطة ٔ َٓأبَ َوا ُظ یُ َضوِّ َزأ٧طٔ َویُ ََ ِّ ٨
ک َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا َٔ ْٔ٠٣ن
ذََ ٔ ٟ

زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،اوباصحل  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ا رہ دیپا وہےن فاال ہچب رطفت رپ دیپا وہات ےہ رھپ اس ےک فادلنی اےس وہیدی رصناین افر رشمک انب دےتی ںیہ اکی آدیم ےن
رعضایکاےاہللےکر اؽارگفہاسےسےلہپیہرماجےئوتآپیلصاہللہیلعفملسایک رفامےتںیہ؟رفام ااہللیہرتہباجاتنےہہک
فہایکلمعرکےنفاےلوہےت۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2262

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اً٤ع ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابی ٌ٣اویہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی َحسٔیثٔ ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َ٣ا ِٔ ٣َ ٩ِ ٣وُٟوز ٕیُو َُ ٟس إ ٔ ََّّل َوص َُو ًَل َی ا ِٔ ٠َّ ٔ٤ٟة َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة إ ٔ ََّّل ًَل َی َص ٔذظ ٔ
َّ َّ
َّ
ٔرطة ٔ َحًَّی ي ٌَُب ِّ َر
َکیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َِ ٟی َص ِٔ ٣َ ٩ِ ٣وُٟوز ٕیُو َُ ٟس إَّٔل ًَل َی َص ٔذظ ٔا َِ ِ ٟٔ
ا ِ٠ٔ٤ٟةٔ َحًی یُ َبْ ِّ َن ًَ ِ٨طُ َ ٔ ٟشاُ ُ ٧ط َوفٔی رٔ َوایَةٔ أَبٔی ُ َ

ًَ ُِ ٨ط َ ٔ ٟشاُ ُ ٧ط
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اشمع،انبریمن،ایباعمفہی،اؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہانبریمنیکرفاتیںیمہیےہہکرہ
دیپا وہےن فاال ہچب تلم(امالہیم) رپدیپا وہات ےہ افر رضحت اوباعمفہی یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک فہ اس تلم رپ دیپا وہات ےہ اہیں
کت ہکفہاینپزابؿےساساکااہظررکدےاوبرکبییکرفاتیںیمےہہکرہدیپاوہےنفاالاسرطفترپدیپاوہاتےہاہیںکت
ہکاسیکزابؿلچےکسافراسےکریمضیکرتامجینرکےکس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اشمع،انبریمن،ایباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2263

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
ٔرطة ٔ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُو َُ ٟس یُو َُ ٟس ًَل َی صَ ٔذظ ٔا َِ ِ ٟٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َ
ؤَ ٓ ٪یضا َج ِس ًَا َئ َحًَّی َتُٜوُ ٧وا أَْمُتْن َت ِح َسًُوَ َ ٧ضا َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ٢
وِ ٪اْلٔب ٔ َََ ٓ ١ض َِ ١تح ٔ ُس َ
َصأ٧طٔ َ٤َ ٛا َت ِ٨تٔحُ َ
َٓأبَ َوا ُظ یُ َضوِّ َزأ٧طٔ َویُ ََ ِّ ٨
َ
وت َػِْٔ ّرا َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا َٔ ْٔ٠٣ن
رفأَیِ َت َ ٩ِ ٣یَ ُُ ٤
اہللٔ أ َ َ

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رمفی ااحدثی
ںیمےسےہہکر اؽاہللےنرفام اوجیھبدیپاایکاجاتےہاےساسرطفتامالؾرپدیپاایکاجاتےہرھپاسےکفادلنیاےسوہیدی
 ارصناینانبےتںیہسک ےافوٹنںےکےچبدیپاشئےکفتقںیہمتوپرےاعضااءفاےلرظنآےتںیہایکںیہمتےٹکوہےئاعضااءفاال
یھباتلمےہہکلب موخداؿےکاکؿفریغہاکٹدےتیوہاحصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽوجنپچبںیمیہوفتوہاجےئاسےک
بئ
ابرےںیمآپیلصاہللہیلعفملسایکرفام ہب آپےنرفام ااہللیہرتہباجاتنےہہکفہایکلمعرکےنفاےلےھت۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2264

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیزًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

َصأ٧طٔ َویُ َِّ ٤ح َشأ٧طٔ َٓإ ٔ ِ ٪کَاَ٧ا ُِ ٣شٔ ِ ْ٤َ ٔ ٠ن
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا َٕ ٪تُ ٔ ٠س ُظ أ ُ ُُّ ٣ط ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ٔرطة ٔ َوأَبَ َوا ُظ َب ٌِ ُس یُ َضوِّ َزأ٧طٔ َویُ ََ ِّ ٨
ٓ َُِ ٤ش ٥ْ ٔ ٠ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا َٕ ٪تُ ٔ ٠س ُظ أ ُ ُُّ ٣ط َی ُِٜ٠ز ُ ُظ َّ
اٟظ ِی َلا ُ ٪فٔی ح ِٔـ َِ ٨یطٔ إ ٔ ََّّل َِ ٣ز َی ََ ٥وابِ ََ ٨ضا
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسیالعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ
ااسنؿوکاسیکفادلہرطفترپمنجدیتیےہافراسےکدعباسےکفادلنیاےسوہیدیرصناینافروجمیسانبدےتیںیہہکارگفادلنی
املسمؿ وہں وت فہ املسمؿ نب اجات ےہ رہ ااسنؿ یک دیپاشئ ےک دعب اس ےک دفونں ولہپؤں ںیم اطیشؿ ام یل وھبچ داتی ےہ  ااےئ
رممیافراؿےکےٹیبےک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2265

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہب ،اب ٩ابی ذہب یو٧ص اب ٩طہاب ًلاء ب ٩یزیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئ ِبٕ َویُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
رشَ ْٔٛن َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا َٔ ْٔ٠٣ن
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١أَ ِو ََّلز ٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

اوباطرہانبفبہ،انبایب ذبہویسن انباہشباطعء نبسیدی رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکر اؽاہلل
ےسرشمںیکیکافالدےکابرےںیموپاھچایگوتآپےنرفام ااہللیہرتہباجےتنںیہہکفہایکلمعرکےنفاےلےھت۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،انبایبذبہویسنانباہشباطعءنبسیدیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2266

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩بہزا ٦ابواٟامی ٪طٌیب س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن
 ١ٌ٘٣ابً ٩بیساہلل زہزی ،یو٧ص اب ٩ابی ذئب

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ب ٔ ِض َز َا ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ح و َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣وص َُو ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی
رشَ ْٔٛن
بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔیُوَُ ٧ص َوابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ُط ٌَ ِیبٕ َو َُ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ذ ََرارٔ ِّی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ اوباامیلؿ بیعش ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبع اہلل
زرہی ،ویسن انب ایب ذبئ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رشمنیکیکذرتیےکابرےںیموپاھچایگ۔
رافی  :دبع نبدیمح دبعارلزاؼ،رمعم ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ اوباامیلؿ بیعشہملس نب بیبشنسح نب انیع لقعم انب
دیبعاہللزرہی،ویسنانبایبذبئ

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

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچب ےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2267

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
وت ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ػِْٔ ّرا َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا َٔ ْٔ٠٣ن
رشَ ْٔٛن َ ٩ِ ٣یَ ُُ ٤
ًَ ِ ٩أَكَِٔا ٔ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
انبایبرمعایفسؿ،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےسرشمنیک
ےک اؿ وچبں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وج نپچب ںیم یہ وفت وہ اجےت ںیہ وت اہلل ےن رفام ا اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ ہک فہ ایک لمع رکےن

فاےلںیہ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2268

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوًوا٧ہ ،ابی برش سٌیس ب ٩جبْر حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رشَ ْٔٛن َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا َٔ ْٔ٠٣ن إٔذِ َخ َُ َ٘ ٠ض ِ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَكَِٔا ٔ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

ییحی نب ییحی ،اوبتواہن ،ایب رشب دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رشمنیک ےک
وچبں ےک ابرے ںیم وپاھچایگآپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا اہلل اعتیلوک اؿ ےک دیپا رکےتفتقوخبیب ملع اھت ہک فہ ایک لمع رکےن
فاےلںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبتواہن،ایبرشبدیعسنبریبجرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ

رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2269

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٠٤ہ ب٨ٌٗ ٩ب ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪رٗبہ ب٣ ٩ش٘٠ہ اسحا ٚسٌیس ب ٩جبْر ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ حرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر َٗ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش َ٘ ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
ض ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ًَِ ُِ ٟل ََّ ٦أ ٟذی َٗ َت َُ ٠ط
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ارفا َوَِ ٟو ًَ َ
اغ َِلَ ِر َص َ ٙأَبَ َویِطٔ ك ُ ِِ َیاّ٧ا َو ُّ ِ ٛرفا
ا َِ ٟد ٔ ُ
رض كُب ٔ ٍَ ک َ ٔ ّ

دبع اہلل نب مسملہ نب بنعق رمتعم نب امیلسؿ رہبق نب ہلقسم ااحسؼ دیعس نب ریبج انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ایب نب بعک
ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا فہہچبےسجرضحترضخےنامرڈاالاھتفہرطف ًة یہاکرفاھتارگفہزدنہراتہ وت

اےنپفادلنیوکرسیشکافررفکںیمالتبمرکداتی۔
رافی  :دبعاہللنبمسملہنببنعقرمتعمنبامیلسؿرہبقنبہلقسمااحسؼدیعسنبریبجانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرضحتایبنب
بعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2270

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیزًً ،لء ب٣ ٩شیب ٓـی ١ب٤ً ٩زو ًائظہ ب٨ت ك٠حہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی ٔ ١بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ٦
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َٗاَِ ٟت تُ ُوف ِّ َی َػ ٔي ٌّی َٓ ُُِ٘ ٠ت كُوبَی َُ ٟط ًُ ِؼ ُٔ ْور َٔ ًَ ٩ِ ٣ؼآ ْٔر ٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َو َّلَ

ی ٩أَ َّ ٪اہللَ َخ ََٙ ٠ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َخ ََٙ ٠اَ ٨َّ ٟار َٓ َدَ ٔ ٟ ََٙ ٠ض ٔذظ ٔأَص ًِّل َوَ ٔ ٟض ٔذظ ٔأَص ًِّل
َت ِسرٔ َ

زریہنبرحب،رجری ،العءنبر بیلیضفنبرمعفاعہشئ تنبہحلطدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاکیہچبوفت
وہایگوتںیمےناہکاسےکےئلوخیشوہفہوتتنجیکھڑویںںیمےساکیھڑ اےہوتر اؽاہللےنرفام اایکوتںیہناج یتہکاہللےن
تنجافرمنہجوکدیپاایکافراسےکےئلھچکولوگںوکدیپاایکافرھچکولوگںوکاسےکےئلدیپاایک۔

رافی  :زریہنبرحب،رجری،العءنبر بیلیضفنبرمعفاعہشئتنبہحلطدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2271

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ك٠حہ ب ٩یحٌی سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ٤َّ ًَ ٩تٔطٔ ًَائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗاَِ ٟت زُعٔ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َج ََ ٨ازة ٔ َػ ٔي ٕ ٓی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ كُوبَی َ ٔ ٟض َذا ًُ ِؼ ُٔ ْور ٔ٩ِ ٣
ک َیا ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّ ٪اہللَ َخَ ٠ِ ٔ ٟ ََٙ ٠ح َّ٨ةٔ أَص ًِّل َخ َُ َ٘ ٠ض ََِ ٟ ٥ضا َوص ُِ ٥فٔی
اٟشو َئ َو ٥َِ ٟیُ ِسر ُِٔ ٛط َٗا َ ٢أَ َو َُْ ِ َر ذََ ٔ ٟ
ًَ َؼآ ْٔر ٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ ٥َِ ٟي ٌِ َُّ ١ِ ٤
أَ ِػ ًَل ٔب آبَائ ٔض ٔ َِ ٥و َخ٨َّ ٠ٟٔ ََٙ ٠ارٔ أَص ًِّل َخ َُ َ٘ ٠ض ََِ ٟ ٥ضا َوص ُِ ٥فٔی أَ ِػ ًَل ٔب آبَائ ٔض ٔ ِ٥
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ہحلط نب ییحی دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ااصنر ےک
اکیہچباکانجزہزپاھےنےک ےئل الب اایگوت ںیمےنرعض ایکاےاہللےکر اؽاستنجیکھڑویںںیمےسھڑ اےکےئلوخیش وہ
اسےنہنوکیئانگہایکافرہنیہانگہرکےنےکزامےنکت اچنہآپےنرفام ااےاعہشئاسےکالعفہیھبھچکوہاگےبکشاہللاعتیل
ےنضعبولوگںوک تنجاکالہانب اافراںیہندیپ ا یہتنج ےکےئلایکےہاس احؽںیمہکفہ اےنپآابؤادجادیک وتشپںںیمےھتافر
ضعبوکمنہجاکالہانب اافراںیہندیپایہمنہجےکےئلایکےہاساحؽںیمہکفہاےنپآابؤادجادیکوتشپںںیمےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہحلطنبییحیدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رہہچبےکرطفترپدیپاوہےنےکینعمافرافکرےکوچبںافراملسمونںےکوچبںیکومتےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2272

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح اسٌ٤ی ١ب ٩زَکیا ،ك٠حہ ب ٩یحٌی س٠امی ٪بٌ٣ ٩بس حشْن ب ٩حٔؽ اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ٣ح٤س ب٩
یوسٕ سٔیا ،٪ثوری ك٠حہ ب ٩یحٌی وٛیٍ

َکیَّا َئ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ح و َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َح َّسثَ َ٨ا
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ا ٪ا َّٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ٔ٩
ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ُِ ٟح َشْ ِ ُن بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َی ِحٌَی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َوٕ ٔ ٛ
یٍ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ
دمحم نب ابصح اامسلیع نب زرک ا ،ہحلط نب ییحی امیلسؿ نب دبعم نیسح نب صفح ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب ویفس ایفسؿ ،وثری ہحلط نب
ییحیفعیک،اؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحم نب ابصح الیعمس نب زرک ا ،ہحلط نب ییحی امیلسؿ نبدبعم نیسح نب صفح ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب ویفس ایفسؿ ،وثری
ہحلطنبییحیفعیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقمردشہرمعافررزؼںیمسجاکدقترییہلصیفوہ اکےہاسںیمیمک از ادیتہنوہ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
رقمردشہرمعافررزؼںیمسجاکدقترییہلصیفوہ اکےہاسںیمیمک از ادیتہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2273

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابی برک وٛیٍ٣ ،شٌز ً٤٘٠ہ ب٣ ٩زثس ِْ٣رہ بً ٩بساہلل يظرکی ٌ٣زور ب ٩سویس
حرضت ًبساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

یب َة َز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٟی ِظ ُ ٔ
رک ِّی ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أ ُ َُّ ٦حب ٔ َ
َّ
اَ ٪وبٔأَخٔی ٌَُ ٣او ٔیَ َة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِ٣ت ٌِٔىٔی بٔزَ ِوظٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبٔأبَٔی أَبٔی ُسٔ َِی َ
َ
َّ
َخ
رضوبَ ٕة َوأَیَّاُ ٌِ ٣َ ٕ ٦سو َزة ٕ َوأَ ِر َزا ُٕ ِ٘ ٣َ ٚشو َٕ ٣ة  ٩َِ ٟي ٌَُ ِّح ََ ١ط ِیئّا َٗ ِب َ ١ح ٔ ِّ٠طٔ أَ ِو یُ َؤ ِّ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س َسأ ِٟتٔ اہللَ ْلٔ َجا ُٕ ِ ٣َ ٢
َط ِیئّا ًَ ِ ٩ح ٔ ِّ٠طٔ َوَِ ٟو ُ٨ِ ٛتٔ َسأ َ ِٟتٔ اہللَ أَ ُِ ٪يٌ َ
َک ِت
اب فٔی ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو ًَ َذ ٕ
ٔیذ ٔک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٕ
اب فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔک َ َ
اَ ٪خْ ِ ّرا َوأَٓ َِـ ََٗ ١ا ََ ٢وذُ ٔ َ
ْق َزةُ َٗا َِ ٣ٔ ٢ش ٌَ ْز َوأ ُ َرا ُظ َٗا ََ ٢وا َِ ٟد َ٨ازٔیزُ ِٔ ٣َ ٩ِ ٣ش ٕذ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ  ٥َِ ٟیَ ِح ٌَ ِِ ٤َ ٔ ٟ ١ش ٕذ َن ِش ًّل َو ََّل ًَ٘ ٔ ّبا َو َٗ ِس کَاِ َ ٧ت
ً ٔ َِ ٨س ُظ ا َِ ٔ ٟ

ک
ْق َزةُ َوا َِ ٟد َ٨ازٔیزُ َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٔ ٟ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ایب رکب فعیک ،رعسم ہمقلع نب رمدث ریغمہ نب دبعاہلل تسکزی رعمفر نب  ادی رضحت دبعاہلل ےس رفاتی
ےہہکزفہج یبن یلصاہللہیلع فملساؾہبیبحریضاہللاعتٰیل اہنعےن اہکاےاہللےھجم اےنپ اخفدنر اؽاہلل یلصاہلل ہیلع فملس افرفادل

مئمئ
م
اوبایفسؿ افر اھبیئ اعمفہی ےس ع رکان یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اینہلل ےس رقمر دشہ افاقت ف ا اؾ افر میسقت دشہ رزؼ اک
 ااؽایکاؿںیمےسیسکزیچوکفتقرقمرےسدقمؾافرؤمرخںیہنایکاجاتافرارگوتاہللےس ااؽرکیتہکفہےھجتمنہجےکذعاب ا
ربقےکذعابےسانپہدےوتفہرتہبافرالضفوہاترافیےناہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسدنبرفںافرزنخریفںاکذرکایکایگوت
آپےنرفام ااہللےنیسک خسمدشہوقؾیکلسنںیہنالچیئافرقیقحتدنبرافر ارےلہپیہےسوموجدےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیایبرکبفعیک،رعسمہمقلعنبرمدثریغمہنبدبعاہللتسکزیرعمفرنب ادیرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رقمردشہرمعافررزؼںیمسجاکدقترییہلصیفوہ اکےہاسںیمیمک از ادیتہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2274

راوی  :ابوَکیب اب ٩برش ٣شٌس اب ٩برش وٛیٍ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩بٔ ِرشٕ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩بٔ ِرشٕ َو َوٕ ٔ ٛ
اب
یٍ َجٔ٤ی ٌّا َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٕ
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

اب فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ
فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٕ

اوبرکبی انب رشب دعسم انب رشب فعیک ،اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ اس رفاتی ںیم ذعاب منہج افر
ذعابربقےکاافلظںیہ۔
رافی  :اوبرکبیانبرشبدعسمانبرشبفعیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رقمردشہرمعافررزؼںیمسجاکدقترییہلصیفوہ اکےہاسںیمیمک از ادیتہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2275

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،ححاد ب ٩طاْع ،ححاد اسحا ٚححاد ًبساٟززا ،ٚثوری ً٤٘٠ہ اب٣ ٩زثس ِْ٣رہ ب٩
ًبساہلل يظرکی ٌ٣زور ب ٩سویس حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َو َّ
َّاد َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟححَّا ٕد َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا ََ ٢حح ْ
اٟظ ٔ ٔ
ُّ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
رک ِّی ًَ ٌِِ ٣َ ٩زُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا َِ ٟی ِظ ُ ٔ

یب َة َّ
اَ ٪وبٔأَخٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة
اُ ٠ٟض َِّّ ٣َ ٥ت ٌِىٔی بٔزَ ِوظٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔأبَٔی أَبٔی ُسٔ َِی َ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أ ُ َُّ ٦حب ٔ َ
١
َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔٔ َّ ٧ک َسأ َ ِٟتٔ اہللَ ْلٔ َجا ُِٕ ٣َ ٢
رضوبَ ٕة َوآثَا ٕر َِ ٣وكُوئ َ ٕة َوأَ ِر َزا ُٕ ِ٘ ٣َ ٚشو َٕ ٣ة ََّل ي ٌَُ ِّح ُ
اب فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اب فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٕ
َخ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا َب ٌِ َس ح ٔ ِّ٠طٔ َوَِ ٟو َسأ َ ِٟتٔ اہللَ أَ ِ ٪ي ٌَُآ َٔی ٔک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٕ
َط ِیئّا َٔ ٨ِ ٣ضا َٗ ِب َ ١ح ٔ ِّ٠طٔ َو ََّل یُ َؤ ِّ ُ
ْق َز ُة َوا َِ ٟد َ٨ازٔیزُ ه ٔ َی ٔ٤َّ ٣ا ُٔ ٣ش َذ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ
َٟک َ َ
اَ ٪خْ ِ ّرا َٔ ٟک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا َِ ٔ ٟ
ک
ًَزَّ َو َج َّ ٥َِ ٟ ١یُ ِضِ ٔ ٠
ْق َز َة َوا َِ ٟد َ٨از َٔیز کَاُ ٧وا َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
ک َٗ ِو ّ٣ا أَ ِو ي ٌَُ ِّذ ِب َٗ ِو ّ٣ا ٓ ََی ِح ٌَ َُ َٟ ١ض َِ ٥ن ِش ًّل َوإ ٔ َّ ٪ا َِ ٔ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،اجحج نب اشرع ،اجحج ااحسؼ اجحج دبعارلزاؼ ،وثری ہمقلع انب رمدث ریغمہ نب دبعاہلل تسکزی رعمفر نب  ادی

رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح ےن اہک اے اہلل ےھجم ریمے اخفدن ر اؽ اہلل افر
فادل اوبایفسؿ افر اھبیئ اعمفہی ےس عتمتم رفام ر اؽ اہلل ےن اؿ ےس رفام ا وت ےن اہلل ےس رقمر دشہ دموتں افر الچےئ وہےئ نیعم
دقومںافرمیسقت ےئکوہےئ رزؼاک ا اؽایکےہاؿںیم ےسوکیئیھبزیچرقمرفتق ےسدقمؾہنوہیگافر ہنیہ ؤمرخوہیگارگ وت
اہلل ےس منہج ےک ذعاب ےس افر ربق ےک ذعاب ےس اعتیف امیتگن وت ہی ریتے ےئل رتہب وہات اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
ر اؽ ایک دنبر افر زنخری اؿ خسم دشہ ںیم ےس ںیہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ابترک فاعتیل ےن یسک وقؾ وک الہک رکےن  ا
اےسذعابدےنیےکدعباسیکلسنںیہنالچیئافردنبرافر اراسےسےلہپیہوموجدےھت۔

رافی  :ااحسؼ نباربامیہیلظنح،اجحج نباشرع،اجحج ااحسؼاجحجدبعارلزاؼ ،وثریہمقلعانبرمدثریغمہ نبدبعاہللتسکزی رعمفر
نب ادیرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
رقمردشہرمعافررزؼںیمسجاکدقترییہلصیفوہ اکےہاسںیمیمک از ادیتہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2276

راوی  :ابوزاؤز س٠امی ٪بٌ٣ ٩بس حشْن ب ٩حٔؽ سٔیا٪

َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشْ ِ ُن بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وآثَا ٕر

َِ ٣بُ٠وَُ ٕة َٗا َ ٢ابِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َو َر َوی َب ٌِ ُـ ُض ِِ َٗ ٥ب َ ١ح ٔ ِّ٠طٔ أَ ِی ُ٧زُؤٟطٔ

اوبداؤدامیلسؿنبدبعمنیسحنبصفحایفسؿ،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبدبعمنیسحنبصفحایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دقتریرپاامیؿالےنافرترکےنےکایبؿںیم...
ابب  :دقتریاکایبؿ
دقتریرپاامیؿالےنافرترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2277

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩رً ،بساہلل ب ٩ازریص ربیٌہ بً ٩ث٤ا٣ ٪ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ٪اْعد حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یٌ َة بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ٔیص ًَ َِ ٩رب ٔ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر َٕٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣ا َِ٘ ٟو ٔ ُّی َخْ ِ ْر َوأَ َح ُّب إلٔ َی اہللٔ ٔ٩ِ ٣
َحب َ
َّا ٩ِ ًَ ٪اِلِ ِ َ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ٔ ٣
ک َط ِی ْئ ٓ ًََل َت ُ٘ َِِ ٟ ١و أَنِّی ٓ ٌََ ُِ ٠ت
اٟـٌ ٔ
ک َوا ِس َتٌ ِٔ ٩بٔاہللٔ َو ََّل َت ٌِ َحز ِ َوإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ َ
ارح ِؾ ًَل َی َ٣ا یَ َِ ٌُ َٔ ٨
ٔیٕ َوفٔی ک ُ ٕ َٓ ١خْ ِ ْر ِ ٔ
اَ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َو َلَ َٗ ١ِ ُٗ ٩ِٔ ٜس ُر اہللٔ َو َ٣ا َطا َئ ٓ ٌََ ََٓ ١إ ٔ ََِّ ٟ ٪و َت ِٔ َتحُ ًََّ ١َ ٤
اٟظ ِی َلا ٔ٪
کَ َ
َ
اوبرکبنبایبہبیش ،انبریمن ،دبعاہللنبادرسیرہعیبنبامثعؿدمحمنبییحینبةحؿارعجرضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اطوتقر ومنم اہلل ےک زندکی زمکفر ومنم ےس رتہب افر دنسپدیہ ےہ رہ الھبیئ
ںیم ایسی زیچ یک رحص رکف وج اہمترے ےئل عفن دنم وہ افر اہلل ےس دمد بلط رکےت روہ افر اس ےس اعزج تم وہ افر ارگ  م رپ وکیئ
تبیصمفاعقوہاجےئوتہیہنوہکاکشںیمااسیااسیرکاتیلویکہکناکشظفلاطیشؿاکدرفازہوھکاتلےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دبعاہللنبادرسیرہعیبنبامثعؿدمحمنبییحینبةحؿارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اشتماہبتارقلآؿےکدرےپوہےنیکاممتعناؿیکاابتعرکےنفاولںےسےنچباکمکحافر...

ابب  :ملعاکایبؿ
اشتماہبتارقلآؿےکدرےپوہےنیکاممتعناؿیکاابتعرکےنفاولںےسےنچباکمکحافررقآؿںیماالتخػرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2278

راوی  :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب یزیس ب ٩ابزاہی ٥تشتری ًبساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س سیسہ ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اُّ ٟت ِشتَر ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ٩
ات صَُّ٩
ات ُِ ٣ح َْ ٤َ ٜ
اب ٔ٨ِ ٣طُ آیَ ْ
َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َت ًَل َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َّأ ٟذی أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی َ
ک ا ِل َٔ ٜت َ

و٣َ ٪ا َتظَ ابَ َط ُٔ ٨ِ ٣ط ابِتٔ َِا َئ ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ َوابِتٔ َِا َئ َتأِؤیٔ٠طٔ
ات َٓأ َ َّ٣ا َّأ ٟذ َ
َخ َُ ٣تظَ اب ٔ َض ْ
أ ُ ُّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
ی ٩فٔی ُُٗ٠وبٔض ٔ َِ ٥زیِ ّْ َٓ َیتَّب ٔ ٌُ َ
اب َوأ ُ َ ُ
َّ َّ
اب َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
َک إ ٔ ََّّل أُوُٟو اِلِ َ َِ ٟب ٔ
ُو ٪فٔی ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟي ُ٘وَ ُٟ
َو َ٣ا َي ٌِ ََ ٥ُ ٠تأِؤی َُ ٠ط إ ٔ ََّّل اہللُ َواٟزَّا ٔسد َ
و ٪آ َ٨َّ ٣ا بٔطٔ ک ُ ٌّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ١س َربِّ َ٨ا َو َ٣ا َیذ ُ
یَ ٩س َِّم اہللُ َٓا ِح َذ ُروص ُِ٥
ک َّأ ٟذ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت َُِّ ٥أ ٟذ َ
و٣َ ٪ا َتظَ ابَ َط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأُو َٟئ ٔ َ
یَ ٩یتَّب ٔ ٌُ َ
دبعاہللنبہملسمنببنعقسیدینباربامیہرتستیدبعاہللنبایبملتکہاقمسنبدمحمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک
َ
اب ِم ْت ُة)فیہےہسجےنآپیلصاہللہیلعفملس
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفہملسےنہیآتیالتفترفامیئ( َف ّالِق َأ ْ َی َؽعَل َ ْت َ
کالْک ِ َتا َ
رپ ہی اتکب انزؽ یک اس ںیم ضعب آ ات مکحم ںیہ وج ہک اتکب یک الص افر اینبد ںیہ افر دفرسی اشتماہبت ںیہ سپ فہ ولگ نج ےک
دولں ںیم یجک ےہ فہ رقآؿ یک اشتماہبت آ ات یک اابتع ہنتف بلط رکےن افر اس یک اتفلی یک التش رکےن ےک ےئل رکےت ںیہ

احالہکن اؿ یک ریسفت  ااےئ اہلل ےک وکیئ ںیہن اجاتن وج ملع ںیم یگتخپ رےتھک ںیہ فہ ےتہک ںیہ مہ اس رپ اامیؿ الےئ ہی بس امہرے
رپفرداگر یک رطػ ےس ےہ افر تضخیت رصػ دنملقع یہ وبقؽ رکےت ںیہ دیسہ ےن اہک ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا بج  م اؿ ولوگں وک
دوھکیوجرقآؿےکاشتماہبتیکریپفیرکےتںیہوتیہیفہولگںیہنجاکاہللےنانؾذرکرفام اسپاؿےسوچب۔
رافی  :دباہللنبہملسمنببنعقسیدینباربامیہرتستیدبعاہللنبایبملتکہاقمسنبدمحمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اشتماہبتارقلآؿےکدرےپوہےنیکاممتعناؿیکاابتعرکےنفاولںےسےنچباکمکحافررقآؿںیماالتخػرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2279

راوی  :ابوکآ ١٣ـی ١اب ٩حشیں جحسری ح٤از ب ٩زیس ابوً٤زا ٪جونی ًبساہلل ب ٩رباح انؼاری حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ک َا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
 ١بِ ُُ ٩ح َشْ ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
ات
َربَا ٕح اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ص َّح ِز ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٗا َََ ٓ ٢ش ٍَ ٔ٤أَ ِػ َو َ

ا٪
َرخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌُِ َز ُٖ فٔی َو ِجضٔطٔ ا َِ َِ ٟـ ُب َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َصَ ٠
َک َ ٩ِ ٣ک َ َ
َر ُج َٔ ِ ْ٠ن ا ِخ َت ََٔ٠ا فٔی آ َی ٕة ٓ َ َ
اب
َٗ ِب َ ٥ِ ُٜ٠بٔا ِخت ًَٔلٓ ٔض ٔ ِ ٥فٔی ا ِل َٔ ٜت ٔ
اوباکلملیضفانبںیسحخحدریامحدنبزدیاوبرمعاؿوجیندبعاہللنبرابحااصنریرضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ںیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض اھت ہک آپ ےن دف آدویمں یک آفاز  ین وج اکی آتی ںیم االتخػ رک
رےہ ےھت انچہچن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ ہصغ ےک
ارثاتےھترھپآپےنرفام ا مےسےلہپولگاتکبںیماالتخػرکےنیکفہجےسالہکوہےئ۔
رافی  :اوباکلم لیضف انب ںیسح خحدری امحد نب زدی اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب رابح ااصنری رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اشتماہبتارقلآؿےکدرےپوہےنیکاممتعناؿیکاابتعرکےنفاولںےسےنچباکمکحافررقآؿںیماالتخػرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2280

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٗسا٣ہ حارث بً ٩بیس ابوً٤زا ٪حرضت ج٨سب بً ٩بساہلل بحلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اُ ٩ِ ًَ ٪ج َِ ٨س ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٗ َُسا ََ ٣ة ا َِ ٟحار ُٔث بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َّ
َّ
آ٣َ ٪ا ائ ِ َت ََِ ٔ٠ت ًََِ ٠یطٔ ُٗ ُ٠وبَُٓ ٥ِ ُٜإٔذَا ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُِٔ ٓ ٥یطٔ َٓ ُ٘و ُ٣وا
ْق َ
اَقؤُا ا ِِ ُ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠
ییحینبییحی،اوبدقاہماحرث نبدیبعاوبرمعاؿرضحتدنجبنبدبعاہللیلجبریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ر اؽاہللےن
رفام ارقآؿاسفتقکتزپےتھروہبجکتاہمترے دولںوکاسرپاافتؼوہافر بجاہمترےدرایمؿاالتخػوہاجےئوتاھٹ
اجؤ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبدقاہماحرثنبدیبعاوبرمعاؿرضحتدنجبنبدبعاہللیلجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اشتماہبتارقلآؿےکدرےپوہےنیکاممتعناؿیکاابتعرکےنفاولںےسےنچباکمکحافررقآؿںیماالتخػرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2281

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ًبساٟؼ٤س ہ٤ا ٦ابوً٤زا ٪جونی حرضت ج٨سب بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٕب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
َّ
َّ
آ٣َ ٪ا ائ ِ َت ََِ ٔ٠ت ًََِ ٠یطٔ ُُٗ٠وبَُٓ ٥ِ ُٜإٔذَا ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُُِ٘ َٓ ٥و ُ٣وا
ْق َ
اَقؤُا ا ِِ ُ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ِ ٢

ااحسؼ نب وصنمر دبعادمصلامہؾ اوبرمعاؿ وجین رضحت دنجب نب دبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽاہلل یلص اہلل
ہیلعفملس ےنرفام ابجکت اہمترےدولںوکرقآؿرپاافتؼوہاسیک التفترکےت روہافر بجاالتخػوہ اجےئ وتاھٹ ڑھکے
وہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمردبعادمصلامہؾاوبرمعاؿوجینرضحتدنجبنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اشتماہبتارقلآؿےکدرےپوہےنیکاممتعناؿیکاابتعرکےنفاولںےسےنچباکمکحافررقآؿںیماالتخػرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2282

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ب ٩ػرخ زارمی حبا ٪ابا ٪حرضت ابوً٤زا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رخ َّ
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا ُج َِ ٨س ْب َوِ َ ٧ح ُ٩
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ػ ِ ٕ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
َّ
َّ
ُُٔ ْ ٤َِ ٠
آ ٪بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا
ْق َ
اَقؤُا ا ِِ ُ ٟ
ا ٪بٔا ِلٜو َٓةٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠
ادمح نب دیعس نب رخص دا ریم ةحؿ اابؿ رضحت اوبرمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دنجب ےن ںیمہ اہک افر مہ
وکہفےکونوجاؿےھتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقآؿزپوھابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :ادمحنبدیعسنبرخصداریمةحؿاابؿرضحتاوبرمعاؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تخسڑگھجاولےکایبؿںیم...

ابب  :ملعاکایبؿ
تخسڑگھجاولےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2283

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَبِ َِ َف اِّ ٟز َجا ٔ ٢إلٔ َی اہللٔ اِلِ ََُّ ٟس ا َِ ٟد ٔؼ ُ٥

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبرججی،انبایبملتکہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
اراشدرفام ااہللاکبسےساندنسپدیہآدیمفہےہوجتخسڑگھجےنفاالوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبرججی،انبایبملتکہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدفاصنریےکرطوقیںیکاابتعےکایبؿںیم...
ابب  :ملعاکایبؿ
وہیدفاصنریےکرطوقیںیکاابتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2284

راوی  :سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرسہ زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ب ٩يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
رس َة َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
یِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩بٔ ٥ِ ُٜٔ٠طب ِ ّرا بٔ ٔظبِر ٕ َوذ ٔ َرا ًّا ب ٔ ٔذ َرا َٕ َحًَّی َِ ٟو َز َخُ٠وا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ت َتَّب ٔ ٌَُ َّ٩سن َ َن َّأ ٟذ َ
َح َؿ ٕٓب ََّل َّت َب ٌِت ُُ٤وص ُِ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ آ َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َٗا َ٩ِ ٤ََ ٓ ٢
فٔی ُج ِ ٔ
 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ولگولوگںےکرطےقیرپابتشلابتشلافراہھتاہھتںیلچےگاہیںکتہکارگفہوگہےک اارخںیم
دالخوہےئوتیھب ماؿیکریپفیرکفےگمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽوہیدفاصنری؟آپےنرفام اافروکؿ؟
رافی   :ادینبدیعسصفحنبرسیمہزدینباملساطعءنباسیررضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
وہیدفاصنریےکرطوقیںیکاابتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2285

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی٥

رط ٕ
ٖ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ب ٔ َض َذا
اَ ٪وص َُو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ً َّٔس ْة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ُ ََّش َ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دیعسنبایبرممی,اوباسغؿ،دمحمنبرطمػ،زدینباملس،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دیعسنبایبرممی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
وہیدفاصنریےکرطوقیںیکاابتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2286

راوی  :ابو اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ٣ح٤س ب ٩یحٌی اب ٩ابی ٣زی ٥ابوُشا ٪زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ب ٩يشار

اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِس٥ََ ٠
َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ََک ا َِ ٟحس َ
ٔیث ِ َ ٧ح َو ُظ
ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َوذ َ َ
اوب ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم دمحم نب ییحی انب ایب رممی اوباسغؿ زدی نب املس اطعء نب اسیر اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح
رمفیےہ۔
رافی  :اوبااحسؼنباربامیہ،دمحمدمحمنبییحیانبایبرممیاوباسغؿزدینباملساطعءنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولغرکےنفاولںیکالہتکےکایبؿںیم...
ابب  :ملعاکایبؿ
ولغرکےنفاولںیکالہتکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2287

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ حٔؽ بُ ٩یاث یحٌی ب ٩سٌیس اب ٩جزیخ ،س٠امی ٪بً ٩تی ٙك ٙ٠اب ٩حبیب اح ٕ٨بٗ ٩یص
حرضت ًبساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
ٔی ٩ِ ًَ ٙكَِٙٔ ٠
اث َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ًَٔ ٩ت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وَٗ ٪اََ ٟضا ثَ ًَلثّا
بِ َٔ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ََ ٠
ک ا ِ٤ُ ٟت َ َِّ ٨ل ٌُ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش صفح نب ایغث ییحی نب دیعس انب رججی ،امیلسؿ نب قیتع ب ق انب بیبح ا فن نب سیق رضحت دبعاہلل ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللےننیتابراراشدرفام اولغرکےنفاےلالہکوہےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشصفحنبایغثییحینبدیعسانبرججی،امیلسؿنبقیتعب قانببیبحا فننبسیقرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿ...
ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2288

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ًبساٟوار ث ابوتیاح حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟتَّیَّا ٔح َح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
رشا ٔن َّ
ُرش َب ا َِ ٟد ِ٤زُ َو َیوِ َض َز اٟزَِّ٧ا
اٟشا ًَ ٔة أَ ِ ٪یُ ِز َٓ ٍَ ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َی ِثبُ َت ا َِ ٟح ِض ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِ َ
َ ١وي ِ َ

ابیشؿنبرففخدبع اولارثاوبایتحرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام املعااھٹانیلافر
اہجتلاکاظرہوہاجانرشاباکایپاجانافرزاناکیلعاالالعؿوہان ماتمیکالعامتںیمےسےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخدبعاولارثاوبایتحرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2289

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسَ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َ٣إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَ ََّل أ ُ َح ِّسثَُ ٥ِ ُٜحسٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یُ َح ِّسثُ ٥ِ ُٜأَ َح ْس َب ٌِسٔی َسُ ٌَ ٔ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط إ ٔ َّ٩ِ ٣ٔ ٪

رشا ٔن َّ
و٪
اٟشا ًَةٔ أَ ِ ٪یُ ِز َٓ ٍَ ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َیوِ َض َز ا َِ ٟح ِض ُ
ُرش َب ا َِ ٟد ِ٤زُ َو َی ِذصَ َب اِّ ٟز َجا َُ ٢و َت ِب َقی اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َحًَّی َیَ ُٜ
أَ ِ َ
َ ١و َئ ُِظ َو اٟزَِّ٧ا َوي ِ َ
َ ٔ ٟد ِٔ ٤شْ َن ا َِ ٣زأَ ّة َٗی َِّْ ٥واح ْٔس
دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکاوہنںےناہکہکںیمںیہمتایسیدحثیہن
ایبؿرکفںےسجںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفہملسےسانسےہافرریمےدعبںیہمتوکیئیھبآپیلصاہللہیلعفملسےس ینوہیئ
دحثیرفاتی ہنرکے اگآپ ےنرفام ا ملع اکاھٹاجان افراہجتل اکاغبل وہاجان افرزان اکاعؾوہاجانافررشاب اک ایپاجانرمدفں اک مک
وہانافرتوروتںاکابح رانہاہیںکتہکاچپستوروتںےکےئلاکیرمدیہرگناؿوہاگ ماتمیکالعامتںیمےسںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2290

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ابوَکیب ًبسہ ابواسا٣ہ سٌیس ب ٩ابی ْعوبہ ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
رش َو ًَ ِب َس َة َّلَ یُ َح ِّسثُ٤ُ ُٜو ُظ
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
أَبٔی َ ُ
َّ
َّ
َک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
أَ َح ْس َب ٌِسٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٓ ٢ذ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب اوبرکبی دبعہ اوبااسہم دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی
دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہاس ںیم ہی ےہہکرضحت اسن ےن اہک ریمے دعب  م وک وکیئ یھب ایسرطح دحثیرفاتی ںیہن
رکےاگہکںیمےنر اؽاہللےسانس۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشباوبرکبیدبعہاوبااسہمدیعسنبایبرعفہباتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2291

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع ،حرضت ابووائ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َوأَبٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط
وسی َٓ َ٘ َاَّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ َوأَبٔی َُ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪بَْ ِ َن َی َس ِی َّ
١
َ ١ویَِٜثُرُ ٓ َٔیضا ا َِ ٟض ِز ُد َوا َِ ٟض ِز ُد ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اٟشا ًَ ٔة أَیَّا ّ٣ا یُ ِز َٓ ٍُ ٓ َٔیضا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َی ِ٨ز ٔ َُٔ ٓ ٢یضا ا َِ ٟح ِض ُ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،اشمع ،اوبدیعس اجش فعیک ،اشمع ،رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتدبعاہللافررضحتومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتاھٹیبوہااھتوتاؿدفونںےناہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
 ماتم ےک رقبی ھچک زامہن ااسی آےئ اگ سج ںیم ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ افر اہجتل انزؽ رک دی اجےئ یگ افر وخؿ رسیی یک ز ادیت وہ
اجےئیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،اوبدیعساجشفعیک،اشمع،رضحتاوبفالئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2292

راوی  :ابوبرک ب ٩نرض ب ٩ابی نرض ابونرض ًبیساہلل ب ٩اطحعی سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائً ١بساہلل ابو٣وسی اطٌزی

ا ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
رض َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض بِ ٔ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رض َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َکیَّا َئ
وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗ َاَّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َوأَبٔی َُ ٣

وسی َوص َُ٤ا یَ َت َح َّسثَا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُح َشْ ِ ْن ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ط٘ ٔ ٕ
یَٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ َوأَب ٔی َُ ٣
َٓ َ٘ َاَّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
یٍ َوابِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ

اوبرکب نب رضن نب ایب رضن اوبرضن دیبع اہلل نب ایعجش ایفسؿ ،اشمع ،اوبفالئ دبعاہلل اوبومیس ارعشی اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس
رطحرمفیےہہکرضحتدبعاہللافررضحتدبعاہللارعشیےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام ا۔
رافی  :اوبرکبنبرضننبایبرضناوبرضندیبعاہللنبایعجشایفسؿ،اشمع،اوبفالئدبعاہللاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2293

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚح٨ولی ابی ٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

یٙ
َکیِبٕ َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی انب ریمن ،ااحسؼ یلظنح ایب اعمفہی ،اشمع ،قیقش رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےسایسرطحرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،ااحسؼیلظنحایباعمفہی،اشمع،قیقشرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2294

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع ،حرضت ابووائ١

وسی َوص َُ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا َ ٢إنِّٔی ََ ٟحاْ ٔ ٟص َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ َوأَبٔی َُ ٣

وسی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
یَ َت َح َّسثَا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَبُو َُ ٣

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،رضحت اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبومیس افر رضحت دبعاہلل ےک اپس اھٹیب وہا اھت
افر فہ دفونں آسپ ںیم وگتفگ رک رےہ ےھت وت رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اس رطح
رفام ا۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،رضحتاوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2295

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ح٤یس بً ٩بس اٟزح ٩٤بً ٩وٖ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ

أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َ٘ َار ُب اٟزَّ َ٣ا َُ ٪و ُي ِ٘ َب ُف ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َتوِ َضزُ ا ِٔٔ ٟت َ ُن َویُ َِ ٠قی ُّ
اٟظ ُّح َویَِٜثُرُ

١
ا َِ ٟضزِ ُد َٗاُٟوا َو َ٣ا ا َِ ٟض ِز ُد َٗا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟت ُ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیمح نب دبع ارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللےنرفام ازامہنابمہرقبیوہاجےئاگافرملعضبقرکایلاجےئاگافرےنتفاظرہوہاجںیئےگلخبڈاؽد ااجےئاگافررہجیک
رثکتوہاجےئیگاحصہبےنرعضایکرہجایکےہآپےنرفام التق۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیمحنبدبعارلنمحنبتوػرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2296

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َّ
َّ
ََک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اٟزُّصِز ٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی َت َ٘ َار ُب اٟزَّ َ٣ا َُ ٪و ُي ِ٘ َب ُف ا ِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟث ُ َّ ٥ذ َ َ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبامیؿ بیعش زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ازامہنابمہرقبیوہاجےئاگافرملعااھٹایلاجےئاگرھپایسرطحدحثیذرکیک۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہی،دیمحنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2297

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساَّلًلی ٤ٌ٣ز ،زہزی ،سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
ََک ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ َت َ٘ َار ُب اٟزَّ َ٣ا َُ ٪و َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ا ِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟث ُ َّ ٥ذ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع رمعم ،زرہی ،دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ازامہنرقبیوہاجےئاگافرملعمکوہاجےئاگرھپاؿیکدحوثیںیکرطحیہذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعرمعم،زرہی،دیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2298

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوَکیب ً٤زو ٧اٗس اسحا ٚب ٩س٠امی ٪ح٨و٠ہ
سا٣ ٥ٟح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ابوكاہز اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابی یو٧ص ابوہزیزہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

َکیِبٕ َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ح ِ٨وَ ََ ٠ة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا
ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ک ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥ا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ
اٟظ ُّح
َکوا َویُ َِ ٠قی ُّ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ض َِ ٥َِ ٟ ٥ی ِذ ُ ُ

ییحینباویب،ہبیتقنبرجحاامسلیعانبرفعجالعء،انبریمن،اوبرکبیرمعفاندقااحسؼنبامیلسؿہلظنحاسملدمحمنبراعفدبعارلزاؼ،
رمعم ،امہؾ نب ہبنم اوباطرہ انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ایب ویسن اوبرہریہ ،اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ
نکیلاؿںیملخبےکڈاےلاجےناکذرکںیہنایکایگ۔

رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نب رجح الیعمس انب رفعج العء ،انب ریمن ،اوبرکبی رمعف اندق ااحسؼ نب امیلسؿ ہلظنح اسمل دمحم نب راعف
دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنماوباطرہانبفبہ،رمعفنباحرث،ایبویسناوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2299

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،ہظا ٦بْ ٩عوہ حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اؾ َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َسَ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ض َو َلَ ٩ِٔ ٜي ِ٘ب ٔ ُف ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟبٔ َ٘ ِب ٔف
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل َي ِ٘ب ٔ ُف ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟاِ٧تٔزَا ًّا َی َِ ٨تز ٔ ًُ ُط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اض ُرؤ ُّسا ُجض َّّاَّل ٓ َُشئُٔ٠وا َٓأ َ ِٓ َت ِوا بٔ َِْ ِر ًََٔٔ ٓ ٥ِٕ ٠ـ ُّ٠وا َوأَ َؿ ُّ٠وا
ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا ٔ
ئ َحًَّی إٔذَا َ ٥َِ ٟیتِرُ ِک ًَا٤ّ ٔ ٟا َّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،اشہؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک
رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ملع وک ولوگں ےس نیھچ رک ںیہن ااھٹےئ اگ ہکلب ملع وک املعء ےک ااھٹ ےنیل ےک ذرہعی ےس ضبق ایک اجےئ اگ
اہیںکتہکبجوکیئاعملںیہنرےہاگوتولگاجولہںوکاانپرسدارانبںیلےگسپاؿےسوپاھچاجےئاگوتفہریغبملع ےکوتفیدںی
ےگسپفہوخدیھبرمگاہوہںےگافردفرسفںوکیھبرمگاہرکںیےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشہؾنبرعفہرضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2300

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ح٤از ب ٩زیس یحٌی ب ٩یحٌیً ،باز بً ٩باز ابوٌ٣اویہ ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،وٛیٍ،
ابوَکیب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اب ٩ازریص ابواسا٣ہ ابْ٤٧ ٩رً ،بسہ اب ٩ابی ً٤ز سٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس
ابوبرک ب٧ ٩آٍ ً٤ز بً ٩لی ًبس ب ٩ح٤یس یزیس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَبَّازُ بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و

ٔیص َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ًَ ِب َسةُ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و

و ٪أَ ِخبَرََ٧ا ُط ٌِ َب ُة بِ ُ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ
ا َِ ٟححَّا ٔد ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رف َّز ًَ َِ ٠ی َ٨ا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َ٤َ ٛا َح َّس َث َٗا َ٢
ض ا َِ ٟح ِو ََٔ ٓ ٢شأ َ ُِ ٟت ُط ََ
َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ث ُ َُّ ٔ َٟ٘ ٥
یت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَل َی َرأ ِ ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
اوبرعیب عتکی امحد نب زدی ییحی نب ییحی  ،ابعد نب ابعد اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب،فعیک ،اوبرکبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

انب ادرسی اوبااسہم انب ریمن ،دبعہ انب ایب رمع ایفسؿ ،دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس اوبرکب نب انعف رمع نب یلع دبع نب دیمح سیدی نب
اہرفؿ،سبعتہنباجحجاشہؾنبرعفہدبعاہللنبرمعفاؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلرمعفنبیلعریضاہللاعتٰیل
ہنعیکدحثیںیمےہہکرھپںیمےندبعاہللنبرمعفےسالماقتیکوتاؿےسںیمےناسدحثیےکقلعتم ااؽایکوتاوہنںےن
امہرےاسےنماسدحثیےکقلعتم ااؽایکوتاوہنںےنامہرےاسےنماسدحثیوکایسرطحدرہا اسجرطحےلہپایبؿایکاھت
افراہکںیمےنر اؽاہللوکرفامےتوہےئانس۔
رافی  :اوبرعیب عتکی امحد نب زدی ییحی نب ییحی ،ابعد نب ابعد اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،اوبرکبی ریض اہلل
اعتٰیلہنعانبادرسیاوبااسہمانبریمن،دبعہانبایبرمعایفسؿ،دمحمنباح م،ییحینبدیعساوبرکبنبانعفرمعنبیلعدبعنبدیمحسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2301

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساہلل ب ٩ح٤زاً ٪بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ابی جٌرف ً٤ز ب ٩ح ٥ٜحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

رف ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُُ ٩ح َِ ٤ز َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َج ٌِ َ ْ
َّ
َّ
ْع َو َة
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
دمحمنبینثم،دبعاہللنبرمحاؿدبعادیمحلنبرفعجایبرفعجرمعنبمکحرضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےنیبنیلصاہللہیلعفملسےس
ایسرطحدحثیرفاتییکےہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دبعاہللنبرمحاؿدبعادیمحلنبرفعجایبرفعجرمعنبمکحرضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
آرخزامہنںیمملعےکضبقوہےنافراھٹاجےناہجتلافرونتفںےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2302

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ًبساہلل ب ٩وہب ،ابورشیح ابواسوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ْعوہ ب ٩زبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
رشیِ ٕح أَ َّ ٪أَبَا اِلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَطُ ًَ ِِ ُ ٩

َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت لٔی ًَائٔظَ ُة یَا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی بَ ََِ ٠ىٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ٌَّ ٣ار ب ٔ َ٨ا إلٔ َی ا َِ ٟح ِّخ َٓا ُِ َ٘ ٟط ٓ ََشائ ٔ ُِ ٠ط َٓإُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َح َ ٩ِ ًَ ١َ ٤أ ٨َّ ٟي ِّی
َکصَا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ِّ ٠ًٔ ٥َ ٠ا َٛثْٔ ّرا َٗا َٔ٘٠َ َٓ ٢ی ُت ُط ٓ ََشائ َ ُِ ٠ت ُط ًَ ِ ٩أَ ِط َیا َئ َی ِذ ُ ُ

ض اِ٧تٔزَا ًّا َو َلَ ٩ِٔ ٜي ِ٘ب ٔ ُف
ْع َوةُ َٓک َ َ
ََک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َّلَ َی َِ ٨تز ٔ َُ ا ِ ٩ِ ٣ٔ ٥َِ ٠ٌٔ ٟا٨َّ ٟا ٔ
اَ ٔ ٓ ٪امی ذ َ َ
َٗا َِ ُ ٢
ْع َوةُ َٓ َ٤َّ ٠ا
ض ُرؤ ُّسا ُجض َّّاَّل ُي ِٔتُوُ َ ٧ض ِ ٥بٔ َِْ ِر ٔ ًََٔ ٓ ٥ِٕ ٠ی ٔـ ُّ٠و ََ ٪ويُ ٔـ َُّ ٠
ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا َئ َْٓ َ ِر َٓ ٍُ ا ُِ ٌَ ٣َ ٥َِ ٠ٌٔ ٟض َِ ٥ویُ ِبقٔی فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
وَٗ ٪ا َِ ُ ٢

َّ
َّ
ک أَ ًِوَ َِ ٤ت ذََ َ ٔ ٟ
ْع َوةُ
رک ِت ُط َٗاَِ ٟت أَ َح َّسثَ َ
َح َّسث ِ ُت ًَائٔظَ َة ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ص َذا َٗا َِ ُ ٢
ک َوأَ َ ِ ٧
َ
َّ
َّ
َک فٔی ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ
ََک ُظ َ ٟ
َحًَّی إٔذَا ک َ َ
اَٗ ٪اب ٔ َْٗ ١اَِ ٟت َٟطُ إ ٔ َّ ٪ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗ ِس َٗس ََٔٓ ٦ا ُِ َ٘ ٟط ث ُ ََّٓ ٥ات ٔ ِحطُ َحًی َت ِشأ َٟطُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحسٔیثٔ أ ٟذی ذ َ َ
ُ
ک َٗاَِ ٟت َ٣ا أَ ِح َشبُ ُط إ ٔ ََّّل
ْع َوةُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِخب َ ِرتُ َضا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٗا َٔ٘٠َ َٓ ٢ی ُت ُط ٓ ََشائ َ ُِ ٠ت ُط ٓ ََذ َ َ
َک ُظ لٔی ِ َ ٧ح َو َ٣ا َح َّسثَىٔی بٔطٔ فٔی ََّ ٣زتٔطٔ اِلِ ول َی َٗا َِ ُ ٢

َٗ ِس َػ َس َ ٚأَ َرا ُظ َ ٥َِ ٟیز ٔ ِز ٓ ٔیطٔ َط ِیئّا َوَ ٥َِ ٟی ِِ ُ٘ ٨ؽ

رحہلم نب ییحی دبعاہلل نب فبہ ،اوبرشحی اوبا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ےھجمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےناہکاےریمے اھبےجنےھجمہیربخ یھبیچنہپےہہکرضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعجحےک
ومہعقرپامہرےاپسےسزگرےنفاےلںیہسپوتاؿےسلمرکاؿےسوپ انھویکہکناوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےستہباس
ملعاحلصایکےہےتہکہ ںیمےناؿ ےسالماقت یکافراؿےسدنچ زیچفںےکابرےںیم ااؽایکںیہنج فہ ر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملسےسرفاتیرکےتےھترعفہےناہکہکایسدفراؿاوہنںےنرفاتیایکےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاعتیلملع
وکولوگں ےک ااھٹےن ےک اسھت ںیہن ااھٹںیئ ےگ ہکلب املعء وک ااھٹایل اجےئ اگ افر اؿ ےک اسھت یہ ملع یھب اھٹ اجےئ اگ افرولوگں ںیم
اجلہرسداررہاجںیئ ےگوج اںیہنملعےکریغبوتفی دںی ےگفہ وخدیھبرمگاہوہں ےگ افردفرسفںوک یھبرمگاہ رکںیےگرعفہ ےن
اہک بج ںیم ےن ہی دحثی اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی یک وت اںیہن اس ےس بجعت وہا افر ااکنر رکد ا افر اہک ہک اس ےن ھجت

ےساسرطحرفاتیایکےہ ہکاسےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانس؟رعفہےناہکاہیںکتہکآےنفاالاسؽآ اوت
دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس اہک ہک انب رمعف آ ےکچ ںیہ آپ اؿ ےس ںیلم افر ہلسلس الکؾ رشفع رکےن ےک دعب اؿ ےس ایس
دحثیےکابرےںیمدر اتفرکںیوجاوہنںےنھجتےسملعےکابرےںیمرفاتییکیھتںیمےناؿےس ااؽایکوتاوہنںےن
ےھجمہیایسرطحایبؿایکسجرطحیلہپرمہبترفاتییکیھترعفہےناہکبجںیمےندیسہوکاسابتیکربخدیوتدیسہےناہکںیم
اںیہناچسیہامگؿرکیتوہںافرریماایخؽےہہکاوہنںےناسدحثیںیموکیئزیچز ادہ امکںیہنیک۔
رافی  :رحہلمنبییحیدبعاہللنبفبہ،اوبرشحیاوبا ادریضاہللاعتٰیلہنعرضحترعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےھچ اربےرطہقییکادتباءرکےنفاےلافردہاتی ارمگایہیکرطػالبےنفالےےکب...
ابب  :ملعاکایبؿ
اےھچ اربےرطہقییکادتباءرکےنفاےلافردہاتی ارمگایہیکرطػالبےنفالےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2303

ًیسی حرضت
٣وسی بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ابی ؿهی ًبساٟزح ٩٤ب ٩ہًلٰ ٢
راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،بً ٩بس اٟح٤یس اً٤عٰ ،
جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـ َهی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
وسی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َوأَبٔی ُّ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
اب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْع ٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ص ًَٔل ٕ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ِّی ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ ْ َ ٧
اض ٔ ٩ِ ٣اِلِ ِ َ
ک فٔی َو ِجضٔطٔ
اٟؼ ُ
اض ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓأَبِ َلئُوا ًَ ُِ ٨ط َحًَّی ُرئ َٔی ذََ ٔ ٟ
رفأَی ُسو َئ َحأ ٟض ٔ ِِ َٗ ٥س أَ َػابَ ِت ُض َِ ٥حا َج ْة َٓ َح َّث اَ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یض ٔ ُِّ ٥
وٖ َ َ
اٟرسو ُر ف ٔی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َجا َئ بٔ ُ َّ
آَخ ث ُ ََّ ٥ت َتا َب ٌُوا َحًَّی ُ ٔ
َصة ٕ َٔ ٩ِ ٣ورٔ ٕ ٚث ُ ََّ ٥جا َئ َ ُ
ْع َٖ ُّ ُ
 ١أَ ِجز ٔ َ ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣ب ٔ َضا َو ََّل َی ُِ ُ٘ ٨ؽ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س َّ٩فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلُ ٔ ٦س َّّ ٨ة َح َش َّ ٨ة َٓ ٌُ ١َ ٔ٤ب ٔ َضا َب ٌِ َس ُظ ُٛت َٔب َُ ٟط ِٔ ٣ث ُ

 ١و ٔ ِز ٔر َ ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣ب ٔ َضا َو ََّل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ
ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُجورٔص َِٔ ٥ط ِی ْئ َو ََ ٩ِ ٣س َّ٩فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلُ ٔ ٦س َّّ ٨ة َس ِّی َئ ّة َٓ ٌُ ١َ ٔ٤ب ٔ َضا َب ٌِ َس ُظ ُٛت َٔب ًََِ ٠یطٔ ِٔ ٣ث ُ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َزارٔص َِٔ ٥ط ِی ْئ

ض
زریہنبرحب،رجری،نبدبعادیمحلاشمع،ومٰیسنبدبعاہللنبسیدیایب جیدبعارلنمحنبالہؽ ٰیسیعرضحترجریریضاہللاعتٰیل

ہنعنبدبع اہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمھچکداہییتآدیمافینڑپکےےنہپ

وہےئ احرضوہےئآپےن اؿیک دباحیلدھکیرکاؿیک احتجفرضفرت اکادنازہاگلایلآپ یلصاہللہیلعفملس ےنولوگںوکدصہق
رکےن یک رتبیغ دی سپ ولوگ ں ےن دصہق ںیم ھچک دری یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ ھچک انرایگض ےک آاثر ومنادر
وہےئ رھپ ااصنر ںیم ےس اکی آدیمدرامہ یک یلیھت ےل رک احرض وہا رھپدفرسا آ ا رھپ احصہب ےن وتمارت اابتع رشفع رک دی اہیں کت
ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ وخیش ےک آاثر اظرہ وہےن ےگل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن
امالؾںیموکیئااھچرطہقیراجئایکرھپاسےکدعباسرپلمعایکایگوتاسےکےئلاسلمعرکےنفاےلےکرباربوثاباھکلاجےئ
اگافراؿےکوثابںیمےسھچکیمکہنیکاجےئیگافرسجآدیم ےنامالؾںیموکیئربارطہقیراجئایکرھپاسرپلمعایکایگوتاس رپ
اسلمعرکےنفاےلےکانگہےکرباربانگہاھکلاجےئاگافرلمعرکےنفاولںےکانگہںیموکیئیمکہنیکاجےئیگ۔
ض
رافی  :زریہنبرحب،رجری،نبدبعادیمحلاشمع،ومٰیس نبدبعاہللنبسیدیایب جی دبعارلنمحنبالہؽٰیسیع رضحترجریریض
اہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اےھچ اربےرطہقییکادتباءرکےنفاےلافردہاتی ارمگایہیکرطػالبےنفالےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2304

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابی ٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،شً ٥٠بساٟزح ٩٤ب ٩ہًل ٢حرضت جزیز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ص ًَٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢خ َل َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّث ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٔة ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ایب اعمفہی ،اشمع ،ملسم دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہبطخاراشدرفام اافردصہقیکرتبیغدیابح دحثیابمرہکایسرطحےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیایباعمفہی،اشمع،ملسمدبعارلنمحنبالہؽرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اےھچ اربےرطہقییکادتباءرکےنفاےلافردہاتی ارمگایہیکرطػالبےنفالےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2305

ًیسی حرضت جزیز بً ٩بساہلل رضی
راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،یحٌی اب ٩سٌیس ٣ح٤س ب ٩ابی اسٌ٤یً ١بساٟزح ٩٤ب ٩ہًلٰ ٢
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ص ًَٔل ٕ٢
 ١ب ٔ َضا َب ٌِ َس ُظ
ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ُّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢جزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َي ُش ُِّ ًَ ٩ب ْس ُس َّّ ٨ة َػاَ ٔ ٟح ّة ي ٌُِ َُ ٤
ََک َت ََ ٤ا ٦ا َِ ٟحسٔیثٔ
ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دمحمنباشبر،ییحیانبدیعسدمحم نبایباامسلیعدبعارلنمحنب الہؽٰیسیعرضحترجرینب دبعاہللریضاہللاعتٰیلامہنع ےسرفاتی ےہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ا وجآدیمیسکیھبکینرطہقیوکراجئرکاتےہسجرپاسےکدعبلمعایکاجاتےہابح 
دحثیابمرہکایسرطحذرکیک۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحیانبدیعسدمحمنبایبالیعمسدبعارلنمحنبالہؽٰیسیعرضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اےھچ اربےرطہقییکادتباءرکےنفاےلافردہاتی ارمگایہیکرطػالبےنفالےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2306

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ابوکا٣ ١٣ح٤س بً ٩بسا٠٤ٟک ا٣وی ابوًوا٧ہً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س
ب ٩جٌرف ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ًبیساہلل بٌ٣ ٩اذابی طٌبہً ،و ٪ب ٩ابی جحیٔہ ٨٣ذر ب ٩جزیز

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َوأَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک اِلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗاُٟوا
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ

دیبع اہلل نب رمع وقارریی اوباکلم دمحم نب دبعاکلمل اومی اوبتواہن ،دبعاکلمل نب ریمع دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،اوبرکب نب ایب ہبیش،
اوبااسہمریضاہللاعتٰیل ہنعدیبعاہللنباعمذایبہبعش،توؿنبایبہفیحجذنمرنبرجری،اؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفی
ےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییاوباکلمدمحمنبدبعاکلملاومیاوبتواہن،دبعاکلملنبریمعدمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،اوبرکبنبایب

ہبیش،اوبااسہمریضاہللاعتٰیلہنعدیبعاہللنباعمذایبہبعش،توؿنبایبہفیحجذنمرنبرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
اےھچ اربےرطہقییکادتباءرکےنفاےلافردہاتی ارمگایہیکرطػالبےنفالےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2307

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
 ١أ ُ ُجورٔ ََ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَ ُط ََّل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ
اُ َٟ ٪ط ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِجز ٔ ِٔ ٣ث ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ز ًَا إلٔ َی ص ُّسی ک َ َ

ک ٔ ٩ِ ٣آثَا ٔ٣ض ٔ ِ٥
 ١آثَاَ ٩ِ ٣َ ٔ ٦تب ٔ ٌَ ُط ََّل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
َذَ ٔ ٟ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔث ِ ِٔ ٣ٔ ٥ث ُ
ک ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُجورٔص َِٔ ٥ط ِیئّا َو ََ ٩ِ ٣ز ًَا إلٔ َی َؿ ًَل َٕ ٟة ک َ َ
َط ِیئّا
ییحینباویب ہبیتق نبدیعس ،انبرجحاامسلیعانبرفعجالعء ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتیےہ ہکر اؽاہلل یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن یسک وک دہاتییک دتوت دی وتاس ےک ےئل اسیک ریپفیرکےنفاےل ےک ربارب وثاب وہاگ افر اؿ
ےکوثابںیمےسھچکیھبیمکہنیکاجےئیگافرسجےنرمگایہیکرطػدتوتدیوتاسےکےئلاسیکریپفیرکےنفاےلےک
رباربانگہوہاگافراؿےکانگوہںںیمےسھچکیھبیمکہنیکاجےئیگ۔
رافی  :ییحینباویبہبیتقنبدیعس،انبرجحالیعمسانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اہللےکذرکیکرتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اہللےکذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2308

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ََکنٔی فٔی
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س هَ ِِّ ًَ ٩بسٔی بٔی َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ح ْٔ َن َی ِذ ُ ُ
َکنٔی إ ٔ ِ ٪ذ َ َ
ْقبِ ُت إَِٔ ٟیطٔ ذ ٔ َرا ًّا َوإ ٔ ِ٪
ْق َب ٔ٣ىِّی ٔطب ِ ّرا َت َ َّ
ََکتُ ُط فٔی ََْ ٣ل ٕ ص َُِ ٥خْ ِ ْر ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وإ ٔ َِ ٪ت َ َّ
ََکنٔی فٔی ََْ ٣ل ٕ ذ َ ِ
َن ِٔ ٔشطٔ ذ َ ِ
ََکتُ ُط فٔی َن ِٔ ٔسی َوإ ٔ ِ ٪ذ َ َ

ْقبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بَا ًّا َوإ ٔ ِ ٪أَ َتانٔی َی ِ٤شٔی أَ َت ِی ُت ُط َص ِز َو َّ ٟة
ْق َب إلٔ َ َّی ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ
َت َ َّ

ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا اہلل رب ازعلت رفامات ےہ ںیم اےنپدنبفں ےک امگؿ ےکاطمقب اؿ ےس اعمہلمرکات وہں بج فہ ےھجم  ادرکات ےہ وت
ںیماسےکاسھتوہاتوہں ارگفہاےنپدؽ ںیمےھجم اد رکاتےہوتںیم یھباےساےنپدؽںیم ادرکاتوہں افرارگفہ ےھجمیسکرگفہ
ںیم ادرکاتےہ وتںیمیھب اےسایسیامجتعںیم ادرکات وہںوجاؿےسرتہبےہ افر ارگفہاکیاہھتریمےرقبی وہاتےہوت ںیم
اچراہھتاسےکرقبیوہاتوہںافرارگفہریمیرطػلچرکآاتےہوتںیم(ریمیرتمح)اسیکرطػدفڑرکآاتوہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اہللےکذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2309

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع

ْق َب إلٔ َ َّی
َک َوإ ٔ َِ ٪ت َ َّ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

ْقبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بَا ًّا
ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسںیمارگفہاکیاہھتریمے
رقبیوہاتےہوتںیماچراہھتاسےکرقبیوہاتوہںذموکرںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ

اہللےکذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2310

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗا َ ٢إٔذَا َتََّ٘ ٠انٔی ًَ ِبسٔی
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َ
َّ
َّ
َّ
َّ
رس ََ
بٔ ٔظبِر ٕ َتِ َ٘٠ی ُت ُط ب ٔ ٔذ َرا َٕ َوإٔذَا َتَ٘٠انٔی ب ٔ ٔذ َرا َٕ َتِ َ٘٠ی ُت ُط ب ٔ َبا َٕ َوإٔذَا َتَ٘٠انٔی ب ٔ َبا َٕ أَ َت ِی ُت ُط ب ٔأ ِ َ

دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ہک اہلل اعتیل ےنرفام ابج ریمادنبہ اکیابتشل ریمی رطػڑباتھ ےہ ںیم اکیاہھتاسیک رطػڑباتھ وہں افر ارگفہ اکی
اہھت ریم ی رطػ ڑباتھ ےہ وت ںیم اچر اہھت اس یک رطػ ڑباتھ وہں افر بج وت ریمی رطػ اچر اہھت ڑباتھ ےہ وت ںیم ریمی رتمح
زیتیےسڑبیتھےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اہللےکذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2311

راوی  :ا٣یہ ب ٩بشلاً ٦یشی یزیس اب ٩زریٍ روح بٗ ٩اس٨ً ٥ہ ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َا ٦ا ِِ ٌَ ٟیش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
یَ َّٜ ٣َ ٙة ٓ َََّ ٤ز ًَل َی َج َب ُٕ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ُج َِ ٤سا َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢سْٔرُوا َص َذا
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٔشْرُ فٔی َ ٔ
َط ٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
ات
اَک ُ
اَک َ
وَٗ ٪اُٟوا َو َ٣ا ا ِِّ َ ٤ُ ٟرف ُز َ
ُج َِ ٤سا َُ ٪س َب َ ٙا ِِّ َ ٤ُ ٟرف ُز َ
وَ ٪یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اٟذ ٔ ُ
و ٪اہللَ َٛثْٔ ّرا َواٟذ ٔ َ

اہیمنباطسبؾعبسیسیدیانبزر،عرفحنباقمسہنعالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللہکمےک

راےتسںیملچرےہےھتآپاکیاہپڑرپےسزگرےےسجدمجاؿاہکاجاتاھتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےتلچروہہیدمجاؿےہ
رفمدفؿآےگڑبھےئگاحصہبےنرعضایکاےاہلل ےکر اؽرفمدفؿوکؿںیہآپےنرفام ااہللاکذرکرثکتےسرکےنفاےل
رمدفتورںیت۔

رافی  :اہیمنباطسبؾعبسیسیدیانبزر،عرفحنباقمسہنعالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکانومںافراںیہن ادرکےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اہللاعتیلےکانومںافراںیہن ادرکےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2312

راوی ٤ً :زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سٔیا٤ً ،٪زو سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از اْعد حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی
رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
اس ّ٤ا ََ ٩ِ ٣حٔٔوَ َضا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ِ ٢تٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ
وِ ٪
اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

َوإ ٔ َّ ٪اہللَ و ٔ ِت ْز یُ ٔح ُّب ا ِٟو ٔ ِت َز َوف ٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َ ٩ِ ٣أَ ِح َؼا َصا

رمعف اندق زریہ نب رحب ،انب ایبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ایفسؿ،رمعف ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااہللےکاننونےانؾںیہ وجاںیہن ادرکےتنجںیمدالخوہاگافراہلل
اعتیلفرتےہافرفرتوکدنسپرکاتےہافررضحتانبایبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیںیمےہوجاںیہنامشررکے۔
رافی  :رمعف اندق زریہ نب رحب ،انب ایبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ایفسؿ،رمعف ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اہللاعتیلےکانومںافراںیہن ادرکےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2313

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب اب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ِ ٪تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌْٔ َن ا ِس ّ٤ا ٔ٣ائ َ ّة إ ٔ ََّّل َواح ّٔسا َ ٩ِ ٣أَ ِح َؼا َصا َز َخ َ١
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َزا َز صَ َّْ ٤ا ٩ِ ًَ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧طُ و ٔ ِت ْز یُحٔ ُّب ا ِٟو ٔ ِت َز
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،اویبانبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہک
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللےکاننونےانؾ ںیہسجےناںیہن ادایکفہتنجںیمدالخوہاگامہؾےنرضحتاوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنعےکفاہطسےسیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتییکےہہکاہللفرتےہافرفرتوکدنسپرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،اویبانبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیقیےکاسھتداعرکےنافرارگوتاچےہوتاطعرکدےہنےنہکےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
نیقیےکاسھتداعرکےنافرارگوتاچےہوتاطعرکدےہنےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2314

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اب٠ً ٩یہ ،ابوبرک اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ًبساٌٟزیز ب ٩ػہیب حرضت ا٧ص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ئ َو ََّل َي ُ٘ ِ١
اٟس ًَا ٔ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َز ًَا أَ َح ُس َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی ٌِز ٔ ِ ٦فٔی ُّ
َّ
رک َظ َٟطُ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓأ َ ًِ ٔلىٔی َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل ُِ ٣ش َت ِ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہیلع ،اوبرکب اامسلیع نب ہیلع دبعازعلسی نب بیہص رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراش درفام ابج مںیمےسوکیئداعامےگنوتوپرےنیقیےسامےگنافرہیہنےہکاے
اہللارگوتاچےہوتاطعرکویکہکناہللیسکےسوبجمرںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہیلع،اوبرکبالیعمسنبہیلعدبعازعلسینببیہصرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ

نیقیےکاسھتداعرکےنافرارگوتاچےہوتاطعرکدےہنےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2315

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َز ًَا أَ َح ُس ًََُ ٓ ٥ِ ٛل َي ُ٘ َِّ ١
ِرف لٔی إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ٌِز ٔ ِ ٦ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََ ٟة َو ُِ ٟی ٌَ ِّو ِ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
اَّ ٟزُ َِب َة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یَ َت ٌَاهَ ُُ ٤ط َط ِی ْئ أَ ًِ َلا ُظ

ییحینب اویب،ہبیتقانبرجحاامسلیعانبرفعجریضاہللاعتٰیلہنعالعء،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ابج
 مںیمےسوکیئداعرکےوتاےاہللارگوتاچےہوتریمیترفغترفامہنےہکہکلبامےنگنںیماکلمنیقیافررتبغاایتخررکےویکہکن
اہللاعتیلےکےئلیسکزیچوکاطعرکاندوشارفلکشمںیہنےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحالیعمسانبرفعجریضاہللاعتٰیلہنعالعء،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
نیقیےکاسھتداعرکےنافرارگوتاچےہوتاطعرکدےہنےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2316

٣وسی انؼاری ا٧ص بً ٩یاق حارث ابً ٩بساٟزح ٩٤اب ٩ابی ذباب ًلاء ب٣ ٩ی٨اء حرضت ابوہزیزہ
راوی  :اسحا ٚبٰ ٩
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ٩
وسی اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟحار ُٔث َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ذُبَ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
ِرف لٔی إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َّ
ئ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس َُّ ٥ِ ٛ
اُ ٠ٟض َّ٥
ًَ َلا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ُّ
رک َظ َُ ٟط
اٟس ًَا ٔ
ئ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َػا٣َ ٍْ ٔ ٧ا َطا َئ ََّل ُٔ ِ ٣
ِار َح ِ٤ىٔی إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َ ٔ ٟی ٌِز ٔ ِ ٦فٔی ُّ

ااحسؼنبومٰیسااصنریاسننبایعضاحرثانبدبعارلنمحانبایبذابباطعءنبانیمءرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابج مںیمےسوکیئیھباہللارگوتاچےہوتےھجمرفاماےاہللارگوتاچےہوتھجمرپرمحرفام
ہنےہکہکلباچک ےہکداعںیمنیقیےسامےگنویکہکناہللوجاچےہرکدےوکیئاےسوبجمررکےنفاالںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنریاسننبایعضاحرثانبدبعارلنمحانبایبذابباطعءنبانیمءرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمآاجےنیکفہجےسومتیکانمترکےنیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمآاجےنیکفہجےسومتیکانمترکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2317

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ًبساٌٟزیز  ،حرضت ا٧ص

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اََّ ٪ل ب ُ َّس َُ ٣ت َّ ٨ِّ ٤یا ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِحیٔىٔی َ٣ا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟح َیاةُ َخْ ِ ّرا لٔی َو َت َو َّٓىٔی
رضٕ َ٧زَ َ ٢بٔطٔ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َو َسَّ ٥َ ٠لَ َی َت ََّ َ ْ٨َّ ٤ن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ٓ ُ ٔ ٟ

إٔذَا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟوَٓاةُ َخْ ِ ّرا لٔی

زریہنبرحب،اامسلیعنبہیلعدبعازعلسی،رضحتاسن ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا م ںیمےس وکیئ
یھبیسک تبیصمےکآاجےنیکفہجےسومتیکانمتافروخاشہہنرکےافرارگاےسرضفریہومتیکوخاشہرکانوہوتےہکاے
اہللبجکتریمےےئلزدنیگرتہبوہےھجمزدنہرھکافربجریمےےئلفافترتہبوہےھجمفافتدےدے۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنبہیلعدبعازعلسی،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمآاجےنیکفہجےسومتیکانمترکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2318

راوی  :اب ٩ابی خ ٕ٠روح طٌبہ ،زہْر ب ٩رحبًٔ ،ا ٪ح٤از اب ٩س٤٠ہ ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ُضٕ أَ َػابَ ُط
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َٓ ُ ٩ِ ٣ٔ ٢

انبایبفلخرفحہبعش،زریہنبرحب،افعؿامحدانبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعیکیبنیلصاہللہیلعفملسےسہی

دحثیایسرطحاؿاانسدےسیھبرمفیےہاہتبلاسںیمتبیصمآاجےنےکاجبےئےنچنہپاکذرکےہ۔
رافی  :انبایبفلخرفحہبعش،زریہنبرحب،افعؿامحدانبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمآاجےنیکفہجےسومتیکانمترکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2319

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩ز ًبساٟواحس ًاػ ،٥نرض ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َوأَْ َ ٧ص یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ و ٌَّی َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َِ ٟوَّلَ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ْ ٩ِ ًَ ٥أ ِ ٨َّ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َی َت ََّ َ ْ٨َّ ٤ن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ََ ٟت َِ ٨َّ ٤ی ُت ُط
احدمنبرمعدبعاولادحاعمص ،رضننباسن،رضحت اسن ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنارگ
ہیہناراشدرفام اوہاتہک مںیمےسوکیئومتیکانمتہنرکےوتںیماسیکانمترکات۔

رافی  :احدمنبرمعدبعاولادحاعمص،رضننباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمآاجےنیکفہجےسومتیکانمترکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2320

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریص اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس حرضت ٗیص ب ٩ابی حاز ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

َّاب َو َٗ ِس ِاَ ٛت َوی َس ِب ٍَ َٛیَّا ٕ
ت فٔی بَ ِلٔ٨طٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و َ٣ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪سًُ َو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت
ًَل َی َخب ٕ
ََ ٟس ًَ ِو ُت بٔطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبع اہلل نب ادرسی اامسلیع نب ایب اخدل رضحت سیق نب ایب احزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ
رضحت ابخب ےک اپس ےئگ اس احؽ ںیم ہک اؿ ےک ٹیپ ںیم است داغ اگلےئ ےئگ ےھت اوہنں ےن اہک ارگ ر اؽ اہلل ےن ںیمہ
ومتامےنگنےسعنمہنایکوہاتوتںیمومتیکداعاماتگن۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسیالیعمسنبایباخدلرضحتسیقنبایباحزؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمآاجےنیکفہجےسومتیکانمترکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2321

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،جزیز بً ٩بساٟح٤یس وٛیٍ ،ابْ٤٧ ٩رً ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ یحٌی ب ٩حبیب،
ٌ٣ت٤ز ٣ح٤س ب ٩رآٍ ابواسا٣ہ

َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس َو َؤٛی ٍْ ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،رجری نب دبعادیمحل فعیک ،انب ریمن ،دیبع اہلل نب اعمذ ییحی نب بیبح ،رمتعم دمحم نب راعف اوبااسہم
اؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،رجری نب دبعادیمحل فعیک ،انب ریمن ،دیبعاہلل نب اعمذ ییحی نب بیبح ،رمتعم دمحم نب راعف
اوبااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمآاجےنیکفہجےسومتیکانمترکےنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2322

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل یَ َت َ٤ىَّی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت َو ََّل یَ ِس َُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ات أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِن َ٘ َل ٍَ ًَ َُ ُ٠٤ط َوإُٔ َّ ٧ط ََّل یَزٔی ُس ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٤ِ ًُ ٩َ ٣زُ ُظ إ ٔ ََّّل َخْ ِ ّرا
بٔطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ َِ ٪یأِت َٔی ُط إُٔ َّ ٧ط إٔذَا ََ ٣
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن

اراشد رفام ا  م ںیم ےس وکیئ ومت یک وخاشہ ہن رکے افر ہن یہ ومت آےن ےس ےلہپ اس یکداع امےگن ویکہکن بج  م ںیم وکیئ آدیم
وفتوہاجاتےہوتاسےکاامعؽعطقنموہاجےتںیہافرومنمیکرمعوتالھبیئیہےکےئلز ادہوہیتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2323

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ہ٤اٗ ٦تازہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ

َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َو َٔ َ ٩ِ ٣

دہابنباخدلامہؾاتقدہاسننبامکل،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اوجآدیماہللیکالماقتوکدنسپرکاتےہاہللیھباسےسےنلموکدنسپ رکاتےہافروجاہللےسالماقترکےنوکاندنسپرکاتےہ
اہللیھباسےسالماقترکےنوکاندنسپرکاتےہ۔
رافی  :دہابنباخدلامہؾاتقدہاسننبامکل،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2324

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ،ب٣ ٩اٟک حرضت ًباز ب ٩ػا٣ت رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ٣إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ

دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج ،ہبعش،اتقدہ،اسن ،نب امکلرضحتابعدنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع ےنیبنیلص اہللہیلعفملس
ےسایسرطحدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسن،نبامکلرضحتابعدنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2325

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل رازی خاٟس ب ٩حارث ،سٌیس بٗ ٩تازہ ،زرارہ سٌس ب ٩ہظا ٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ َ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٩س ٌِسٔ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
اٟز ِّز ُّی َحسث َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ُِ ٟض َح ِی ٔ ُّ
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ
بِ ٔ ٩صٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َو َٔ َ ٩ِ ٣

َکاص َٔی ُة ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
رش
اہللٔ َ ٔ
رک ُظ ا ِِ ٤َ ٟو َت َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َص ََ ٛذٔ ٔ ٟک َو َل َّ٩ٜٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩َ ٣إٔذَا بُ ِّ َ
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ َ َ
ت َٓک ُ ُّ٨َ ٠ا َ ِ َ ٧
ب ٔ َز ِح َ٤ةٔ اہللٔ َور ِٔؿ َوأ٧طٔ َو َج َّ٨تٔطٔ أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َٓأ َ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َوإ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ َٔ
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ
اب اہللٔ َو َس َد ٔلطٔ َ ٔ
رش بٔ ٌَ َذ ٔ
ارف إٔذَا بُ ِّ َ

َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائَطُ
َو َ ٔ

دمحم نب دبعاہلل رازی اخدل نب احرث ،دیعس نب اتقدہ ،زرارہ دعس نب اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم اہلل یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل یھب اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ افر وج اہلل ےس الماقت
رکےنوکاندنسپرکاتےہاہللیھباسےسالماقترکےنوکاندنسپرکاتےہںیمےنرعضایکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسایکاس
ےسومتوکاندنسپرکانرمادےہوتآپےنرفام اااسیںیہنےہہکلبومنموکبجاہللیکرتمحافرراضافرتنجیکوخربخشیدیاجیت
ےہوتفہاہللےسالماقترکےنوکدنسپرکاتےہافراہللیھباسےسالماقترکےنوکدنسپرکاتےہافراکرفوکبجاہللےکذعابافر
انرایگضیکاشبرتدیاجیتےہوتفہاہللےسالماقترکےنوکاندنسپرکاتےہافراہللیھباسےسالماقترکےنوکاندنسپرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللرازیاخدلنباحرث،دیعسنباتقدہ،زرارہدعسنباشہؾدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2326

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩برک ،سٌیس ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرکب،دیعساتقدہریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرکب،دیعساتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2327

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،زَکیا ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ طٌيی ،رشیح ب ٩ہانی سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َکیَّا َئ ًَ َِّ ٩
رشیِحٔ بِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ُ ٩
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َوا ِِ ٤َ ٟو ُت
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َو َٔ َ ٩ِ ٣
ئ اہللٔ
َٗ ِب ََ٘ ٔ ٟ ١ا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،زرک ا ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبعش ،رشحی نب اہین دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجاہللےسالماقترکےنوکدنسپرکاتےہاہللیھباسےسالماقترکےنوکدنسپرکاتےہافروج
اہللےسالماقترکےنوکاندنسپرکاتےہاہللیھباسےسالماقترکےنوکاندنسپرکاتےہافرومتاہللیکالماقتےسےلہپےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،زرک ا،ریضاہللاعتٰیلہنعیبعش،رشحینباہیندیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2328

ًیسی ب ٩یو٧ص ،زَکیاً ،ا٣ز رشیح ب ٩ہانی سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

رشیِحُ بِ َُ ٩صإ ٔ ٧ئ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَىٔی ُ َ

أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،زرک ا ،اعرم رشحی نب اہین دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ربخ دی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنایسرطحاراشدرفام ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،زرک ا،اعرمرشحینباہیندیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2329

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ًبثر ٣رطٖ ًا٣ز رشیح ب ٩ہانی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رط ٕ
رشیِحٔ بِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ُ ٩
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ًَائٔظَ َة
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َو َٔ َ ٩ِ ٣

ک َٓ َ٘ ِس َص َ٨َ ِٜ٠ا
اَ َٛ ٪ذَ ٔ ٟ
َک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی ّثا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ِذ ُ ُ

َک بٔ َ٘ ِو َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا ذَا َک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک ََ ٩ِ ٣صَ ٠
َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟضاَ ٔ ٟ
َ َّ
رک ُظ ا ِِ ٤َ ٟو َت
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َو َٔ َ ٩ِ ٣
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َوَِ ٟی َص ٔ٨َّ ٣ا أ َح ْس إَّٔل َوص َُو َی ِ َ
َّ
َّ
َّ
رش َد اٟؼَّ ِس ُر
َص َو َح ِ َ
َٓ َ٘اَِ ٟت َٗ ِس َٗا َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وَِ ٟی َص بٔأ ٟذی َت ِذصَ ُب إَِٔ ٟیطٔ َو َل ٩ِٔ ٜإٔذَا َط َد َؽ ا َِ ٟب َ ُ
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
ک َ ٩ِ ٣أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َو َٔ َ ٩ِ ٣
َوا ِٗظَ ٌَ َّز ا ِٟحٔ ُِ ٠س َو َتظَ ََّ ٨ح ِت اِلِ َ َػاب ٔ ٍُ َٓ ٌٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ

دیعس نب رمعف اشعئی عتیر رطمػ اعرم رشحی نب اہین رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا وج
اہللےسالم اقترکےنوکدنسپرکاتےہاہللیھباسےسالماقترکےنوکدنسپرکاتےہافرےسجاہللیکالماقتدنسپہنوہاہللیھباس
ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ رشحی نب اہین ےتہک ںیہ ںیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن
رعض ایک اے اؾ اوملنینم ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ر اؽ اہلل ےس دحثی رفاتی رکےت ںیہ ہک ارگ
فااتعقااسییہےہوتمہالہکوہےئگدیسہےناہکوجر اؽاہللےکوقؽےسالہکوہایگفہفااتعقالہکوہےنفاالےہفہدحثیایکےہ
اوہنں ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج اہللیک الماقت وک دنسپرکے اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات

ےہ افر مہ ںیم ےس رہ اکی ومت وک اندنسپرکات ےہ وتدیسہ ےن اہکہک ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن ایسرطح رفام ا اھت نکیلاس اک
بلطمفہ ںیہنسجیکرطػ مےلچ ےئگوہ ہکلب بج آںیھکن ٹھپاجںیئافرہنیس ںیمدؾ ےٹنھگےگلافررفےٹگن ڑھکےوہاجںیئ افر
اایلگنں اڑک اجںیئ سپ اس فتق وج اہلل ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکے اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ افر وج اہلل
ےسالماقترکےنوکاندنسپرکےاہللیھباسےسالماقترکےنوکدنسپںیہنرکات۔
رافی  :دیعسنبرمعفاشعئیعتیررطمػاعرمرشحینباہینرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2330

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥جزیز٣ ،رطٖ

رط ٕ
ٖ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ًَ ِبثَر ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی َجز ٔ ْیز ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ااحسؼنباربامیہرجری،رطمػاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہرجری،رطمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
وجاہللےکےنلموکدنسپرکےاہللےکاسوکےنلمےکدنسپرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2331

راوی :

َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕاِلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟا َء ُظ
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َء اہللٔ َ ٔ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َء اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟا َء ُظ َو َٔ َ ٩ِ ٣
َُ ٣
اوبرکب نب ایب ہبیش  ،اوباعرم ارعشی  ،اوبرکبی  ،اوبااسہم ،سیدی  ،اوبربدہ  ،اوبومیس ارعشی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفام اوجاہللےسالماقترکےنوکدنسپرکاتےہاہللیھباسےسالماقترکےنوکدنسپرکاتےہافروجاہللےس
الماقترکےنوکدنسپہنرکےاہللیھباسےسالماقترکےنوکدنسپںیہنرکات
رافی :

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

ذرکداعافراہللےکرقتبیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ذرکداعافراہللےکرقتبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2332

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،وٛیٍ ،جٌرف ب ٩بزٗا ٪یزیس ب ٩اػ ٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩اِلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
ئ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س هَ ِِّ ًَ ٩بسٔی بٔی َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط إٔذَا َز ًَانٔی
اوبرکبی دمحم نب العء ،فعیک ،رفعج نب رباقؿ سیدی نب امص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن
رفام ااہللاعتیلرفاماتےہںیماےنپدنبےےس اےنپابرے ںیمامگؿےکاطمقبہلصیف رکاتوہںافر بجفہےھجماکپرات ےہوتںیماس

ےکاسھتوہاتوہں۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،فعیک،رفعجنبرباقؿسیدینبامصرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ذرکداعافراہللےکرقتبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2333

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابً ٩ث٤اً ٪بسی یحٌی اب ٩سٌیس اب ٩ابی ًسی ،س٠امی ٪ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
ا ٪ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ِم ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وص َُو اٟت ِی ٔ ُّ
ْق َب ًَ ِبسٔی ٔ٣ىِّی ٔطب ِ ّرا
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔذَا َت َ َّ

ْقبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بَا ًّا أَ ِو بُو ًّا َوإٔذَا أَ َتانٔی یَ ِ٤شٔی أَ َت ِی ُت ُط َص ِز َو َّ ٟة
ْق َب ٔ٣ىِّی ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ
ْقبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ ذ ٔ َرا ًّا َوإٔذَا َت َ َّ
َت َ َّ

دمحمنباشبر،انبامثعؿدبعیییحیانبدیعسانبایبدعی،امیلسؿاسننبامکل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلع

فملسےسرفاتیرکےت ںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللربازعلتےنرفام ابجدنبہھجمےساکیابتشلرقبیوہات
ےہوتںیماکیاہھتاس ےک رقبیوہاتوہںافرفہبج اکیاہھتریمےرقبیوہات ےہوتںیماچراہھتاس ےکرقبیوہاتوہں
افربجفہلچرکریمیرطػآاتےہوتںیم(ریمیرتمح)دفڑرکاسیکرطػآاتوہں۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبامثعؿدبعیییحیانبدیعسانبایبدعی،امیلسؿاسننبامکل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ذرکداعافراہللےکرقتبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2334

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٗیسی ٌ٣ت٤ز

َک إٔذَا أَ َتانٔی َی ِ٤شٔی أَ َت ِی ُت ُط َص ِز َو َّ ٟة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
دمحمنبدبعاالیلعیسیقرمتعماسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسرفاتیںیمبجفہریمیرطػلچرکآاتےہ
وتںیماسےکاپسدفڑرکآاتوہںذموکرںیہن۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعیسیقرمتعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ذرکداعافراہللےکرقتبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2335

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابی َکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َکنٔی َٓإ ٔ ِ٪
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س هَ ِِّ ًَ ٩بسٔی َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ح ْٔ َن یَ ِذ ُ ُ
ْقبِ ُت إَِٔ ٟیطٔ ذ ٔ َرا ًّا َوإ ٔ ِ٪
ََکتُ ُط فٔی ََْ ٣ل ٕ َخْ ِر ٕ ُٔ ٨ِ ٣ط َوإ ٔ ِ ٪ا ِٗت َ َر َب إلٔ َ َّی ٔطب ِ ّرا َت َ َّ
ََکنٔی فٔی ََْ ٣ل ٕذ َ ِ
ََکنٔی فٔی َن ِٔ ٔشطٔ ذ َ ِ
ََکتُ ُط فٔی َن ِٔ ٔسی َوإ ٔ ِ ٪ذ َ َ
ذ ََ

ا ِٗت َ َر َب إلٔ َ َّی ذ ٔ َرا ًّا ا ِٗت َ َربِ ُت إَِٔ ٟیطٔ بَا ًّا َوإ ٔ ِ ٪أَ َتانٔی یَ ِ٤شٔی أَ َت ِی ُت ُط َص ِز َو َّ ٟة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایب رکبی اوباعمفہی اشمع ،اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفملسےنرفام ااہللربازعلترفاماتےہںیماےنپدنبےےساسےکامگؿےکاطمقباعمہلمرکاتوہںافربجفہےھجم ادرکات
ےہ ںیم اس ےک اسھت وہات وہں افر ارگ فہ ھجم دؽ ںیم  اد رکے ںیم یھب اےس دؽ ںیم  اد رکات وہں افر ارگ فہ ےھجم رگفہ ںیم  اد
رکے ںیم اےس اس ےس رتہب رگفہ ںیم  اد رکات وہں افر ارگ فہ اکی ابتشل ریمے رقبی وہات ےہ وت ںیم اکی اہھت اس ےک رقبی
وہاتوہںافرارگفہاکیاہھتریمےرقبیوہاتےہوتںیماچراہھتاسےکرقبیوہاتوہںافرارگفہریمےاپسلچرکآاتےہوت
ںیمدفڑرکاسےکاپسآاتوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ذرکداعافراہللےکرقتبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2336

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ وٛیٍ ،اً٤عٌ٣ ،زور ب ٩سویس حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا َوأَزٔی ُس َو ََ ٩ِ ٣جا َئ ب ٔ َّ
اٟش ِّی َئةٔ َٓ َحزَا ُؤ ُظ َس ِّی َئ ْة
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٩ِ ٣َ ١جا َئ بٔا َِ ٟح َش َٔ ٨ة َٓ َُ ٠ط ًَ ِ ُ

ْقبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بَا ًّا َو َ ٩ِ ٣أَ َتانٔی
ْق َب ٔ٣ىِّی ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ
ْقبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ذ ٔ َرا ًّا َو ََ ٩ِ ٣ت َ َّ
ْق َب ٔ٣ىِّی ٔطب ِ ّرا َت َ َّ
ِرف َو ََ ٩ِ ٣ت َ َّ
ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا أَ ِو أَُ ٔ ُ
رف ّة َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ح َّسثَ َ٨ا
ق َخ ٔلی َئ ّة ََّل ي ِ ٔ
اب اِلِ َ ِر ٔ
ْق ٔ
ُرش ُک بٔی َط ِیئّا َٟٔ٘ی ُت ُط بِٔ ٔ٤ثَ ٔ ٠ضا ََ ٔ ِِ ٣
َی ِ٤شٔی أَ َت ِی ُتطُ َص ِز َو َّ ٟة َو ََ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٣یىٔی بٔ ُ َ
ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ

اوبرکبنبایبہیبشفعیک،اشمع،رعمفرنب ادیرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا اہلل رب ازعلت رفامات ےہ ہک وج اکی یکین الےئ اگ اےس اس یک دس لثم وثاب وہاگ افر ںیم افر ز ادہ ارج اطع رکفں اگ افر وج
ربایئالےئاگوتاساکدبہلایسیکلثموہاگ اںیماےساعمػرکدفںاگافروجھجمےساکیابتشلرقبیوہاگںیماکیاہھتاسےک
رقبیوہںاگافروجھجمےساکیاہھترقبیوہاگںیماچراہھتاسےکرقبیوہںاگوجریمےاپسلچرکآےئاگںیماےکساپس
دفڑرک آاتوہںافرسج ےن ماؾزنیم ےکرباربانگہےل رکھجمےسالماقتیک رشبہکیطریمےاسھت یسکزیچ وک رشکیہنرکاتوہ وت
ںیماسےسایسیکلثمترفغتےکاسھتالماقترکاتوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشفعیک،اشمع،رعمفرنب ادیرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ذرکداعافراہللےکرقتبیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2337

راوی  :ابزاہی ،٥حش ،٩ابو َکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا أَ ِو أَزٔی ُس
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َُ ٠َ َٓ ٢ط ًَ ِ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہرفؼرصػہیےہہکرفام ااسےک
ےئلاسیکدسلثموثابوہاتےہافرںیمز ادہیھباطعرکاتوہں۔
رافی  :اربامیہ،نسح،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینںیمیہذعابامےنگنیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داینںیمیہذعابامےنگنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2338

راوی  :ابوخلاب زیاز ب ٩یحٌی حشانی ٣ح٤س ب ٩ابی ًسی ح٤یس ثابت ،حرضت ا٧ص

اب زٔیَازُ بِ ُ ٩یَ ِحٌَی ا َِ ٟح َّشان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟد َّل ٔ

رف ٔر َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ا َز َر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َٗ ِس َخٔ ََت ٓ ََؼ َار ِٔ ٣ث َ ١ا ِِ َ ٟ
َص َِ ٨ِ ُٛ ١ت َت ِسًُو بٔظَ ِی ٕئ أَ ِو َت ِشأ َ ُُ ٟط إ ٔ َّیا ُظ َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِ ٨ِ ُٛ ٥ت أَُٗو َُّ ٢
اٟسَ ِ ٧یا
َخة ٔ ٓ ٌََ ِّح ُِ ٠ط لٔی فٔی ُّ
اُ ٠ٟض َّ٣َ ٥ا َُ ٨ِ ٛت ٌَُ ٣اٗ ٔ ٔيی بٔطٔ فٔی ِاْل ٔ َ

ا ٪اہللٔ َّلَ تُ ٔلی ُ٘طُ أَ ِو ََّل َت ِش َت ٔلی ٌُطُ أَٓ ًََل َُِٗ ٠ت َّ
اٟسَ ِ ٧یا َح َش َّ ٨ة َوفٔی
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س ِب َح َ
اُ ٠ٟض َّ ٥آت ٔ َ٨ا فٔی ُّ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗا َََ ٓ ٢س ًَا اہللَ َُ ٟط َٓظَ َٔا ُظ
َخة ٔ َح َش َّ ٨ة َوٗ ٔ َ٨ا ًَ َذ َ
ِاْل ٔ َ
اوباطخبز ادنبییحیاسحیندمحمنبایبدعیدیمحاثتب،رضحتاسنےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےناکیا ےس
آدیم یک ایعدت یک وج رمغ ےک وچزہ یک رطح زمکفر وہ  اک اھت وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا ایک وت یسک زیچ یک داع اماتگن اھت  ا اس ےس یسک زیچ اک
 ااؽ رکات اھت اس ےن رعض ایک  ی اہں ںیم اتہک اھت اے اہلل وج وت آرخت ںیم ےھجم زسا دےنی فاال ےہ اےس وفرا داین ںیم یہ ےھجم دے

دےوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللاپکےہ،ہنوتاسیکاطتقراتھکےہافرہنااطتستعوتےنہیویکںہناہکاےاہلل
ںیمہداین ںیم الھبیئ اطع رفام افرآرخت ںیم یھب الھبیئ اطع رفام افرںیمہآگ ےک ذعاب ےس اچب رھپآپ یلص اہلل ہیلع فملس اہللےن
اسےکےئلداعامیگنسپاہللےنافشتعاطعرفامدی۔
رافی  :اوباطخبز ادنبییحیاسحیندمحمنبایبدعیدیمحاثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داینںیمیہذعابامےنگنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2339

راوی ً :اػ ،٥ب ٩نرض تیِم خاٟس ب ٩حارث ،ح٤یس

اػ ُ ٥بِ ُ ٩اَّ ٔ ِ ٨َّ ٟ
اب ا٨َّ ٟارٔ َو٥َِ ٟ
َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ٔ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔإلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َوٗ ٔ َ٨ا ًَ َذ َ
رض اٟت ِی ٔ ُّ
َک اٟزِّ َیا َز َة
َی ِذ ُ ِ
اا ِررمفیےہافرز ادیتذموکرںیہن۔
اب َّ ا
اعمص،نبرضنیمیتاخدلنباحرث،دیمحاسدنسےسیھبہیدحثی َف ِ َ ا
ق َ َع َ
رافی  :اعمص،نبرضنیمیتاخدلنباحرث،دیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داینںیمیہذعابامےنگنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2340

راوی  :زہْر ب ٩رحبًٔ ،ا ٪ح٤از ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ١
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َک
ک بٔ ٌَ َذ ٔ
رف ٔر ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ حُ َِ ٤ی ٕس َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا َََّ ٢ل كَا َٗ َة ََ ٟ
اب اہللٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ًَل َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َي ٌُوزُ ُظ َو َٗ ِس َػ َار کَا ِِ َ ٟ

ٓ ََس ًَا اہللَ َُ ٟط َٓظَ َٔا ُظ
زریہ نب رحب ،افعؿ امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ااحصب ںیم ےس
اکیاحصیبیکایعدتےکےئلرشتفیےلےئگوجہکوچزہیکرطحزمکفروہ اکاھتابح دحثیدیمحیکرطحےہاسںیمہییھب ےہ

ہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اریتےےئلاہللےکذعابربداتشرکےنیکاطتقںیہنےہافرہیذموکرںیہنہکرھپآپےن
اسےکےئلاہللےسداعامیگنوتاہللےناےسافشءاطعرفامدی۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿامحداثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داینںیمیہذعابامےنگنیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2341

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار سا ٥ٟب٧ ٩وح ًلاء ،سٌیس ب ٩ابی ْعوبہ ٗتازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َّ
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َوابِ َُ ٩بظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح ا َِّ ٌَ ٟلا ُر ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
دمحمنبینثم،انباشبراسملنبونحاطعء،دیعسنبایبرعفہباتقدہ،،رضحتاسنریضاہللاعتٰیل ہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایس

رطحدحثیابمرہکرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبراسملنبونحاطعء،دیعسنبایبرعفہباتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذرکیکوسلجمںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ذرکیکوسلجمںیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2342

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب٣ ٩ی٤و ٪بہز وہیب سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
وَ ٣َ ٪حاَ ٔ ٟص ِّ
َک
اٟذ ِ ٔ
َّار ّة ُٓ ُـ ًّل َیتَت َ َّب ٌُ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ِ ٪ت َب َار َک َو َت ٌَال َی ًََ ٣لئ ٔ َّ ٜة َسی َ
َک َٓإٔذَا َو َج ُسوا َِ ٣حّ ٔ ٠شا ٓ ٔیطٔ ذ ٔ ِ ْ
ٕ َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ب ٌِ ّـا بٔأ َ ِجَ ٔ ٨حت ٔض ٔ َِ ٥حًَّی َی ِ٠َ ٤ئُوا َ٣ا بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَْ ِ َن َّ
َٗ ٌَ ُسوا َُ ٌَ ٣ض َِ ٥و َح َّ
ْع ُجوا
اٟسَ ِ ٧یا َٓإٔذَا َت َ َّ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ُّ
رفُٗوا ََ

َو َػ ٌٔ ُسوا إلٔ َی َّ
ک فٔی
اٟش َ٤ا ٔ
ؤ ٪جئِ َ٨ا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ ً ٔ َباز ٕ ََ ٟ
ئ َٗا َََ ٓ ٢ی ِشأَُ ُٟض ِ ٥اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١وص َُو أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَیِ َٔ ٩جئِت ََُِ ٓ ٥ی ُ٘وَ ُٟ
ک َٗا َ٢
اِلِ َ ِر ٔ
ک َج ََّ ٨ت َ
ک َٗا ََ ٢و َ٣اذَا َي ِشأَُٟونٔی َٗاُٟوا َي ِشأَُٟوَ َ ٧
ک َو َي ِشأَُٟوَ َ ٧
ک َو َی ِح َُ ٤سوَ َ ٧
ک َویُ َض ُِّ٠٠وَ َ ٧
ک َویُ َٜبِّرُوَ َ ٧
ق ي َُش ِّب ُحوَ َ ٧
ک َٗا ََ ٢و َٔ ٥َّ ٣ي ِش َتحْٔرُوَ٧ىٔی َٗاُٟوا ٔ٩ِ ٣
ٕ َِ ٟو َرأَ ِوا َج ًَّٔ٨ی َٗاُٟوا َو َي ِش َتحْٔرُوَ َ ٧
َو َص َِ ١رأَ ِوا َج ًَّٔ٨ی َٗاُٟوا ََّل أَ ِی َر ِّب َٗا َِ َٜ َٓ ٢ی َ
َرف ُت َُ ٟض ِ٥
رفوَ َ ٧
َ٧ار َٔک َیا َر ِّب َٗا ََ ٢و َص َِ ١رأَ ِوا َ٧ارٔی َٗاُٟوا َّلَ َٗا َِ َٜ َٓ ٢ی َ
ک َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُِ َٗ ٢س ُ َ ِ
ٕ َِ ٟو َرأَ ِوا َ٧ارٔی َٗاُٟوا َو َي ِش َت ِِ ٔ ُ
وَ ٪ر ِّب ٓ ٔیض ٔ ًَِ ُٓ ٥ل ِْ ًَ ٪ب ْس َخ َّلائْ إٔ٤َ َّ ٧ا َ٣زَّ َٓ َحََ ٠ص َُ ٌَ ٣ض َِٗ ٥ا َ٢
َٓأ َ ًِ َل ِی ُت ُض ِ٣َ ٥ا َسأَُٟوا َوأَ َج ِزتُ ُض ِ٤َّ ٣ٔ ٥ا ا ِس َت َح ُ
اروا َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘وَ ُٟ

یش ُض ِ٥
َرف ُت ص ُِ ٥ا ِِ َ٘ ٟو ََُّ ٦ل َي ِظ َقی بٔض ٔ َِ ٥جُ ٔ ٠
ٓ ََی ُ٘و َُ ٢و َُ ٟط ُ َ ِ

دمحمنباح منبومیمؿزہبفبیہلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےن
رفام ااہللاعتیلےکھچکزادئرفےتشا ےسیھبںیہوجرھپےت رےتہںیہافرذرکیکاجمسلوکالتشرکےتںیہہکبجفہایسیسلجماپےتیل
ںیہسجںیمذرکوہوتاؿےکاسھتھٹیباجےتںیہہکافراکیدفرسےوکاےنپرپفںےسڈاھپنےتیلںیہاہیںکتہکاؿےسےل
ےک آامسؿ داین ےکدرایمؿ اک الخ رھب اجات ےہ سپ بج فہ رفتمؼ وہ اجےت ںیہ وت اہلل رب ازعلت اؿ ےس وپاتھچ ےہ احالہکن فہ وخبیب
اجاتنےہہک ماہکںےسآےئوہفہرعضرکےتںیہہکمہزنیمںیمریتےدنبفںےکاپسےسآےئںیہوجریتیحیبستریبکتلیلہت
افررعتفیافرھجتےس ااؽرکےنںیموغشمؽےھتاہللرفاماتےہفہھجمےسایک ااؽرک رےہےھتفہ رعضرکےتںیہفہھجتےس
ریتی تنج اک  ااؽ رک رےہ ےھت اہلل رفامات ےہ ایک اوہنں ےن ریمی تنج وک داھکی ےہ فہ رعض رکےت ںیہ ںیہن اے ریمے
رپفرداگر،اہللرفاماتےہارگفہاسوکدھکیےتیلوتاؿیکایکتیفیکوہیتفہرعضرکےتںیہافرفہھجتےسانپہیھبامگنرےہےھتاہلل
رفامات ےہ فہ ھجم ےس سک زیچ ےس انپہ امگن رےہ ےھت رفےتش رعض رکےت ںیہ اے رب ریتی منہج ےس اہلل رفامات ےہ ایک اوہنں ےن
ریمی منہج وک داھکی ےہ فہ رعض رکےت ںیہ ںیہن اہلل رفامات ےہ ارگ فہ ریمی منہج وک دھکی ےتیل وت اؿ یک ایک تیفیک وہیت رفےتش رعض
رکےتںیہہکافرف ہھجتےسترفغتیھبامگنرےہےھتوتاہللرفاماتےہہکقیقحتںیمےناعمػرکد اافراوہنںےنوجاماگنںیمےن
اںیہناطعرکد اافرںیمےناںیہنانپہدےدیسجےساوہنںےنانپہامیگنرفےتشرعضرکےتںیہاےرباؿںیمالفںدنبہانگہ
اگرےہفہفاہںےسزگراوتاؿےکاسھتھٹیبایگوتاہللرفاماتےہںیمےناےسیھباعمػرکد اافرہیا ےسولگںیہہکاؿےکاسھت
ےنھٹیبفاےلوکیھبرحمفؾںیہنایکاجات۔
رافی  :دمحمنباح منبومیمؿزہبفبیہلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفملسارثکافاقتوکؿیسداعامےتگنےھت؟...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آپیلصاہللہیلعفملسارثکافاقتوکؿیسداعامےتگنےھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2343

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہ ،حرضت ًبساٌٟزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ َٗا ََ ٢سأ َ ََ َٗ ٢تا َزةُ أَ َن ّشا أَ ُّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا ٪أَ ِٛثَرُ َز ًِ َوة ٕ َی ِس ًُو ب ٔ َضا َي ُ٘و َُّ ٢
اٟسَ ِ ٧یا َح َش َّ ٨ة َوفٔی
اَ ٪ی ِسًُو ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛث َ َر َٗا َ ٢ک َ َ
َز ًِ َوة ٕک َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥آت ٔ َ٨ا فٔی ُّ
ا ٪أَْ َ ٧ص إٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِسًُ َو ب ٔ َس ًِ َوة ٕ َز ًَا ب ٔ َضا َٓإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِسًُ َو ب ٔ ُس ًَا ٕئ َز ًَا ب ٔ َضا
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
َخة ٔ َح َش َّ ٨ة َوٗ ٔ َ٨ا ًَ َذ َ
ِاْل ٔ َ

ٓ ٔیطٔ
زریہ نب رحب ،اامسلیع انب ہیلع ،رضحت دبعازعلسی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک اتقدہ ےن رضحت اسن ےس وپاھچہک یبن
یلصاہللہیلعفملسارثک افاقت وکیسنداع اماگنرکےتےھت؟اوہنں ےناہکآپیلصاہللہیلعفملسیکارثکداعوجآپ یلصاہللہیلعفملس
امےتگنےھتفہہییھتہکاےاہللںیمہداینںیمالھبیئاطعرفامافرآرختںیمیھبالھبیئاطعرفام اافرںیمہمنہجےکذعابےساچبافر
رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعبجیھبوکیئداعامےتگنوتاؿا افلظےسداعرکےتافربجوکیئافرداعامےنگناکارادہرکےتوتاسںیم
ہیداعیھبامےتگنےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسانبہیلع،رضحتدبعازعلسیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آپیلصاہللہیلعفملسارثکافاقتوکؿیسداعامےتگنےھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2344

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ ،ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اب ا٨َّ ٟارٔ
َي ُ٘و َُ ٢ربَّ َ٨ا آت ٔ َ٨ا فٔی ُّ
َخة ٔ َح َش َّ ٨ة َوٗ ٔ َ٨ا ًَ َذ َ
اٟسَ ِ ٧یا َح َش َّ ٨ة َوفٔی ِاْل ٔ َ

آث ِفادلُّ ْ َ ان َد َس َت ًة
ےھتر َّ َ ان ِ َ ا
دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسراتیےہہکر اؽاہللہیداعامےتگن َ
اا ِراےامہرےرپفرداگرںیمہداین ںیمیھبالھبیئاطع رفامافرآرخت ںیمیھبالھبیئ اطع رفامافرںیمہ
اب َّ ا
اِ ِة َد َس َت ًة َف ِ َ ا
َف ِف ْٓال ِ َ
ق َ َع َ
منہجےکذعابےساچب۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2345

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ابوػاٟح حرضت ابوہز ہز ہ

َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ک َٟطُ َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک َو َٟطُ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز فٔی یَ ِو٣ٔ ٕ ٦ائ َ َة َ٣زَّة ٕ کَاِ َ ٧ت َٟطُ
َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا ََّ ٢لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ َّلَ َ ٔ
رشی َ
رحزّ ا َّٔ ٩ِ ٣
ک َحًَّی
رش رٔ َٗ ٕ
ًَ ِس َٔ ِ ًَ ٢
اٟظ ِی َلا ٔ ٪یَ ِو َُ ٣ط ذََ ٔ ٟ
اب َو ُٛت َٔب ِت َُ ٟط ٔ٣ائ َ ُة َح َش َٕ ٨ة َو ُٔ ٣ح َی ِت ًَ ُِ ٨ط ٔ٣ائ َ ُة َس ِّی َئ ٕة َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ٔ ِ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِ٤سٔظ ٔفٔی َی ِو٣ٔ ٕ ٦ائ َ َة َ٣زَّة ٕ
یُ ِٔ ٤س َی َوَ ٥َِ ٟیأ ِ ٔ
ت أَ َح ْس أَٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا َجا َئ ب ٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ َح ْس ًَ ١َ ٔ٤أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َو ََٗ ٩ِ ٣ا َُ ٢س ِب َح َ

َح
حُ َّل ِت َخ َلایَا ُظ َوَِ ٟو کَاِ َ ٧ت ِٔ ٣ث ََ ١زبَ ٔس ا َِ ٟب ِ ٔ

دـُ َلا
ییحی نب ییحی ،امکل اوباصحل رضحت اوبرہ رہہ ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا سج ےن دؿ ںیم  ا رمہبت َ ال ِإلَ َة ِإ َّ ال ا ُ
ّللَّ َف ْ َ
رَشِي ة ة الْمُ ْلک ف ة الْجَمد ف ُ َ
ش دَق ٌِی زپاھ اےس دس الغؾ آزاد رکےن ےک ربارب وثاب اتلم ےہ افر اس ےک ےئل  ا ایکینں
ک َ ٍْ
ه َلَع ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
یھکلاجیتںیہافراسیک ارباایئںاٹمیئاجیتںیہافراسدؿاطیشؿےسافحتظاکذرہعینباجاتےہاہیںکتہکاشؾرکاتےہاس
احؽ ںیم ہک وکیئ آدیم یھب اےس الضف لمع ںیہن رکات  ااےئ اس آدیم ےک سج ےن اؿ املکت وک اس ےس ز ادہ رمہبت زپاھ وہ افر
َت
ّللِّ َف ِجَمْ ِدـِدؿںیم ادہعفزپاھوتاسیک ماؾاطخںیئاٹمدیاجیتںیہارگہچدنمسریکاھجگےکرباربوہں۔
سجےن ُش ْئحَا َاؿا
رافی  :ییحینبییحی،امکلاوباصحلرضحتاوبرہرہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2346

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا٠٤ٟک ا٣وی ًبساٌٟزیز ب٣ ٩دتار سہی ١ب ٩سِم ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک اِلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ًَ ُِ ٩س َض ِی ُٕ ٩ِ ًَ ١س َ ٕٓ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سظ ٔ ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ َ ٥َِ ٟیأ ِ ٔ
ت
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢ح ْٔ َن ي ُِؼبٔحُ َوح ْٔ َن یُ ِٔ ٤سی ُس ِب َح َ
أَ َح ْس یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة بٔأَٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا َجا َئ بٔطٔ إ ٔ ََّّل أَ َح ْس َٗا َِ ٣ٔ ٢ث َ٣َ ١ا َٗا َ ٢أَ ِو َزا َز ًََِ ٠یطٔ
دمحمنبدبعاکلملاومیدبعازعلسینباتخمرلیہسنبیمساوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
ےن اراشد رفام ا وجآدیم حبصف اشؾ  ا رمہبت( ہی داع زپاتھ ےہ ماتم ےکدؿ وکیئاس ےس ز ادہ الضفلمع ںیہن ال اتکس  ااےئ اس
ےکسجےناسےکربارب ااسےسز ادہزپاھوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملاومیدبعازعلسینباتخمرلیہسنبیمساوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2347

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بیساہلل ابوایوب ُیًلنی ابوًا٣ز ً٘سی ً٤ز اب ٩ابی زائسہ ابواسحا ٚحرضت ً٤زو ب٣ ٩ی٤و٪

وب ا ِِ َِ ٟی ًَلن ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َي ٌِىٔی ا َِ٘ ٌَ ٟس َّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ًُُ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ أَبُو أَ ُّی َ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز
یک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َََّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رش َ

ا ٩ِ ٤َ َٛ ٪أَ ًِ َت َ ٙأَ ِر َب ٌَ َة أَ ِن ُٔ ٕص َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ١
رش َٔ ٣زا ٕر ک َ َ
ًَ ِ َ

امیلسؿنبدیبعاہللاوباویبالیغیناوباعرمدقعیرمعانبایبزادئہاوبااحسؼرضحترمعفنبومیمؿےسرفاتیےہہکسجےندس
ّللَّفدـُ َ الرَشِي ة ةالْمُ ْلکف ةالْجَمدف ُ َ
شدَق ٌِی)زپاھفہااسیےہاسیجہکافالداامسلیعںیمےساچرالغؾ
رمہبت َ ا
ک َ ٍْ
ه َلَع ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
(ل ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ َ ْ َ
آزادرکےنفاال۔
رافی  :امیلسؿنبدیبعاہللاوباویبالیغیناوباعرمدقعیرمعانبایبزادئہاوبااحسؼرضحترمعفنبومیمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2348

راوی  :س٠امی ٪ب ٩ابوًا٣ز ً٤ز ًبساہلل ب ٩ابی سرف طٌيی ،حرضت ربیٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩خثی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف ًَ َِّ ٩
و َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َّ
ک
اٟش َ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩ربٔی ٍٔ بِ ُٔ ٩خ َث ِی ٕ ٥بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َّ ٔ ٟرلبٔی ٍٔ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣سَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٗا َ٤ِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٢زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ًَ َِ ٤زو بِ َِ ٣َ ٩ی ُ٤و ُِٕ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َٔ ٩ِ ٤َّ ٣سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٗا َ٩ِ ٣ٔ ٢
َ
وب اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی یُ َح ِّسث ُ ُط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا ََٓ ٢أ َت ِی ُت ابِ َ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٓ ُُِ٘ ٠ت َٔ ٩ِ ٤َّ ٣سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَبٔی أَ ُّی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

امیلسؿنباوباعرمرمعدبعاہللنبایبرفسیبعش،رضحترعیبریضاہللاعتٰیلہنعنبمیثخریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبایسرطحدحثی
رمفیےہہکرعیب ےناہکںیم ےنہیدحثیرضحترمع نب ومیمؿےس ین رافیےتہکںیہہکںیمرمعف نبومیمؿےکاپسآ ا افراؿ
ےس وپاھچ آپ ےنسک ےس ہی دحثی  ین اوہنں ےن اہک انب ایب  ،یل ےس رھپ ںیم انب ایب ،یل ےکاپس آ ا افر اؿ ےس وپاھچ ہکآپ
ےن سک ےس انس اوہنں ےن اہک ںیم ےن رضحت اوباویب ااصنری ےس انس فہ اس دحثی وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
رکےتںیہ۔
رافی  :امیلسؿنباوباعرمرمعدبعاہللنبایبرفسیبعش،رضحترعیبریضاہللاعتٰیلہنعنبمیثخریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2349

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب٣ ،ح٤س بَ ٩طیٕ بحلی ابٓ ٩ـی٤ً ١ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ابی زرًة
حرضت ابوہزیزہ

َط ٕ
یٕ ا َِ ٟب َحل ٔ ُّی َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ١
َکیِبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَبُو ُ َ
ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کََ ٤َ ٔ ٠تا َٔ ٪خٔٔی َٔ َتا ًَٔ ٪ل َی
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی٥
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِ٤سٔظ ٔ ُس ِب َح َ
اَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪ث٘ٔی ََ ٠تا ٔ ٪فٔی ا ِٔ٤ٟیزَا َٔ ٪حبٔیب َ َتا ٔ ٪إلٔ َی اَّ ٟز ِح َُ ٩ٔ ٤س ِب َح َ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،دمحم نب رطفی یلجب انب لیضف امعرہ نب اقعقع ایب زرعة رضحت اوبرہریہ ےس
اراشد رفام ا دف ےملک ا ےس ںیہ وج زابؿ رپ ےکلہ ںیہ نکیل فزؿ ںیم اھبری ںیہ افر رنمح وک وبحمب ںیہ
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ظ
ت
نْع ِئ
ّللَّا َغ ِم۔)
ّللَّ َف ِجَمْ ِدـِ ُش ْئحَا َاؿا ِ
( ُش ْئحَا َاؿا ِ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہنبرحب،اوبرکبی،دمحمنبرطفییلجبانبلیضفامعرہنباقعقعایبزرعةرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2350

راوی  :بوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ا ٪اہللٔ َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِ َو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ٤َّ ٣ا كَِ ٌََ ٠ت ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٥َ ٠لَ ِ ٪أَُٗو َُ ٢س ِب َح َ

َّ
اٟظ ُِ ٤ص

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
لْ
ّللَّ َفا َُّ
کُ)انہکریمےزندکیرہاسزیچےسوبحمبےہسجرپ ارجولطع
ّللَّ َفا جَمْ ُدّللَِّ َف َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
ہیلعفملسےنرفام ا ُش ْئحَا َاؿا ِ
ّلل َأ ْ َ
وہاتےہ۔
رافی  :وبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2351

٣وسی ٣ؼٌب ب ٩سٌس
٣وسی جہىی ٣ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی ٰ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ًلی ب٣ ٩شہز ،ابْ٤٧ ٩رٰ ،
حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩

ِ ْ٤َُ ٧ر ٕ َو َّ
َ
َ
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أبٔیطٔ َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
یک َُ ٟط اہللُ أَ ِٛبَرُ َٛبْٔ ّرا َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِ َٛثْٔ ّرا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤ِ ٠ِّ ًَ ٢ىٔی َ َلِک ّ٣ا أَُٗوُ ُٟط َٗا َََّ ١ِ ُٗ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رش َ

ئ َ ٔ ٟزب ِّی ٓ ََ٤ا لٔی َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
ِرف ل ٔی
ا ٪اہللٔ َر ِّب ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن ََّل َح ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا َِ ٟحٔٔ ٜیَٗ ٥ا َََ ٓ ٢ض ُؤ ََّل ٔ
ُس ِب َح َ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َ
وسی
َک ابِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗ ِو ََ ٣ُ ٢
َو ِار َح ِ٤ىٔی َواصِ ٔسنٔی َو ِارزُ ِٗىٔی َٗا ََ ٣ُ ٢
وسی أَ َّ٣ا ًَآٔىٔی َٓأَ٧ا أَ َت َو َّص َُ ٥و َ٣ا أَ ِزرٔی َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوبرکب نب ایب ہیبش یلع نب رہسم ،انب ریمن ،ومٰیس ینہج دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،ایب ومٰیس بعصم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ےھجم ااسی الکؾ اھکسںیئ ےسج ںیم
لَ
م
ب
ک َ ِکافالْج
َ
ِ
زپاتھروہںآپےنرفام ا َ ال ِإلَ َة ِإ َّ
ئ
ش
ّللَّ َأ ْ
َ
ِ
ّللَ
َ
َ
َ
ّللَّ
َ
َ
دـُ َ
ّ
َ
ُ
م
ح َؽ َف الوُقّ َة ِإ ال ِ اي ِّ
ب َْا
ر
ِ
ّلل
ّ
ا
اؿ
ا
ح
ا
ک
ّلل
ِ
ّ
د
ُ
ا
ة
ِي
رَش
ل
ا
ف
ُ
ا
ا
ل
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ل
َ
َ
َ
َ
اْل َ ال َ ْ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ِّ
ً
ً
ْ لْح ِئ
الِی ِا کَ ِم زپاھ رک اس ےن رعض ایک ہی اسرے املکت وت ریمے رب ےک ےئل ںیہریمے ےئل ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
َ
َ
لل ّ
خ
ه
ْئ
ئ
ق
م
ُ
َ
َ
ْ
ع
ف
ْ
رفام ا(ا ّما ِ ْر ِل َف ْار ِ ی َفاهْد ِِن َف ْارزُ ِ ی)اےاہللےھجماعمػرفامافررمحرفامافردہاتیاطعرفامافررزؼاطعرفام  ہہافررافی
ےتہکںیہ َ اعف ِِئیےکابرےںیمےھجمفمہےہہکفہانبایبہیبشےناہکاھت اںیہن۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہیبش یلع نب رہسم ،انبریمن  ،ومٰیس ینہج دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایب ومٰیس بعصم نب دعس رضحت دعس ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2352

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ًبساٟواحس اب ٩زیاز حرضت ابو٣اٟک اطحعی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٣إ ٔ ٟک اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٠أَ ِسَ ٥ََ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
ِرف لٔی َو ِار َح ِ٤ىٔی َواصِ ٔسنٔی َو ِارزُ ِٗىٔی
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

اوباکلم خحدری دبعاولادح انب ز اد رضحت اوبامکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل رہ
لل َّ
خ
ه
ْئ
ئ
ق
م
ُ
َ
َ
ْ
ع
ف
املسمؿوہےنفاےلآدیموک(ا ّما ِ ْر ِل َف ْار ْ ِ ی َفاهْد ِِن َف ْارزُ ِ ی)اھکسےتےھت۔
رافی  :اوباکلمخحدریدبعاولادحانبز ادرضحتاوبامکلایعجشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2353

راوی  :سٌیس ب ٩ازہز واسلی ابوٌ٣اویہ حرضت ابو٣اٟک اطحعی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١إٔذَا أَ ِس٥ََ ٠
ا ٪اٟزَّ ُج ُ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَ ِز َص َز ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٣إ ٔ ٟک اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ت َّ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ِرف لٔی َو ِار َح ِ٤ىٔی َواصِ ٔسنٔی َو ًَآٔىٔی
ًَ َُّ ٤َ ٠ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ًَل َة ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یَ ِسًُ َو ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

َو ِارزُ ِٗىٔی
دیعس نب ازرہ فایطس اوباعمفہی رضحت اوبامکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ بج وکیئ املسمؿ وہات وت
لل َّ
خ
ه
ْئ
ئ
ق
م
ُ
َ
َ
ْ
ع
ف
یبنیلصاہللہیلعفملساےسامنزاھکسےترھپاےسمکحرکےتہکفہاؿاملکتےسداعامےگن(ا ّما ِ ْر ِل َف ْار ْ ِ ی َفا ْهد ِِن َف ْارزُ ِ ی)۔
رافی  :دیعسنبازرہفایطساوباعمفہیرضحتاوبامکلایعجشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2354

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہارو ،٪حرضت ابو٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َتا ُظ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ٕ أَُٗو ُ ٢ح ْٔ َن أَ ِسأ َ َُ ٢ربِّی َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
ِرف لٔی َو ِار َح ِ٤ىٔی َو ًَآٔىٔی َو ِارزُ ِٗىٔی َو َی ِح ٍَُ ٤
َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ک
أَ َػابٔ ٌَ ُط إ ٔ ََّّل ِاْلٔبِ َض َآَ ٦إ ٔ ََّ ٪ص ُؤ ََّل ٔ
َک ُزَ ِ ٧ی َ
آَخ َت َ
ئ َت ِح ََ ٟ ٍُ ٤
اک َو ٔ َ

زریہنبرحب،سیدی نب اہرفؿ،رضحتاوب امکلریضاہلل اعتٰیلہنع اےنپفادل ےسرفاتیرکےتںیہہکاوہنںےن یبنیلصاہلل ہیلع
فملسےسانسافراکیآدیمےنآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمادقسںیماحرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽبجںیماےنپ
لل َّ
خ
ه
ْئ
ئ
ق
م
ُ
رب ےس داع رکفں وت ےسیک وہکں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا (ا َّم اعْف ِ ْر ِل َف ْار َ ْ ِ ی َفاهْد ِِن َف ْارزُ ِ ی)  ہہ افر آپ ےن اےنپ
اوگنےھٹےک ااابح اایلگنںعمجںیکویکہکنہیاملکتریتیداینافرآرختےکےئلاجعمںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،رضحتاوبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
الاہلاالاہللاحبسؿاہللےنہکافرداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2355

٣وسی جہىی ٣ح٤س بً ٩بساہلل ابْ٤٧ ٩ر٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس حرضت سٌس
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،زواً ٪لی ب٣ ٩شہزٰ ،
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪و ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩

َو َّ
وسی ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ٕ َح َش َٕ ٨ة
ٕ َیٔ ِٜش ُب أَ َح ُسَ٧ا أَ َِ ٟ
ٕ َح َش َٕ ٨ة ٓ ََشأ َ َُ ٟط َسائ ٔ ُْ ٩ِ ٣ٔ ١جََ ٠شائٔطٔ َِ ٛی َ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َي ٌِحٔز ُأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪یَٔ ِٜش َب ک ُ ََّ ١ی ِو ٕ ٦أَ َِ ٟ
ٕ َخ ٔلی َئ ٕة
ٕ َح َش َٕ ٨ة أَ ِو یُ َح ُّم ًَ ُِ ٨ط أَ ُِ ٟ
َٗا َ ٢ي َُش ِّب ُح ٔ٣ائ َ َة َت ِشبٔی َح ٕة َٓ ُیَ ِٜت ُب َُ ٟط أَ ُِ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمفاؿ یلع نب رہسم ،ومٰیس ینہج دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،بعصم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض ےھت وت آپ ےن رفام ا ایک  م ںیم ےس وکیئ رہ دؿ سہار ایکینں رکےن ےس اعزج ےہ
آپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضاحصہبرکاؾںیمےسیسکوپےنھچفاےلےنوپاھچمہںیموکیئآدیمسہارایکینںےسیکرکاتکس
ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم ُش ْئحَا َاؿ ا َِّ
ّلل  ا رمہبت زپاتھ ےہ اس ےک ےئل سہار ایکینں یھکل اجیت ںیہ  ا اس یک سہار
اطخںیئاٹمدیاجیتںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمفاؿ یلع نب رہسم ،ومٰیس ینہج دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،بعصم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التفترقآؿافرذرکےکےئلاامتجعیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
التفترقآؿافرذرکےکےئلاامتجعیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2356

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤یِم ،ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ٣ح٤س بًً ٩لء ٤٫سانی یحٌی ب ٩یحٌی ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت

ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َو َّ
َّ َ
َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
یِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ُّ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َِ ٢اْل َ َ
رس ًَل َی ُٔ ٌِ ٣رسٕ
َک ٔب ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َن َّٔ َص اہللُ ًَ ُِ ٨ط ُ ِ
ََ ٩ِ ٣ن َّٔ َص ًَ ِِ ٣ُ ٩ؤ ِٔ ُ ٩ٕ ٣
َک ٔب َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ََ ٩ِ ٣ي َّ َ
َکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣
َکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣

ا ٪ا ِِ ٌَ ٟب ُس فٔی
َخة ٔ َواہللُ فٔی ًَ ِو ٔ ٪ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َ٣ا ک َ َ
َخة ٔ َو ََ ٩ِ ٣ست َ َر ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َست َ َر ُظ اہللُ فٔی ُّ
رس اہللُ ًََِ ٠یطٔ فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ
اٟسَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ
َي َّ َ
َطي ّ٘ا إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َ٣ا ا ِج َت َِ َٗ ٍَ ٤و ْ ٦فٔی بَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیو ٔ
ت
َطي ّ٘ا یَ َِ ٠تُ ٔ٤ص ٓ ٔیطٔ ًٔ٤ِّ ٠ا َس َّض َ ١اہللُ َٟطُ بٔطٔ َ ٔ
َک َ ٔ
ًَ ِو ٔ ٪أَخٔیطٔ َو ََ ٩ِ ٣سَ ٠

اب اہللٔ َو َی َت َس َار ُسوُ َ ٧ط بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥إ ٔ ََّّل َ٧زََِ ٟت ًََِ ٠یض ٔ َِّ ٥
ََکص ُِ ٥اہللُ
اہللٔ یَ ِتَ ُ٠
وَ ٔ ٛ ٪ت َ
اٟشٜٔی َُ ٨ة َو َُ ٔظ َی ِت ُض ِ ٥اٟزَّ ِح َُ ٤ة َو َح َّٔ ِت ُض ِ ٥ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َوذ َ َ
ُرس َِ بٔطٔ َن َشبُ ُط
ٓ َٔیَ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٤س ُظ َو َ ٩ِ ٣بَ َّلأ َبٔطٔ ًَ َُ ُ٠٤ط  ٥َِ ٟي ِ ٔ
ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہیبشدمحمنبالعءهمداینییحینبییحیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
م
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج آدیم ےن یسک ومنم ےس داین ںیم صتبیوں وک دفر ایک اہلل اعتیل اس ےس
 ماتمےکدؿیکوتبیصمں وکدفررکے اگافر سجےن گنتدتسرپآاسین یکاہلل اس رپداینںیم افرآرختںیمآاسینرکے اگ
افراہللاسدنبےیکدمدںیموہےتںیہوجاےنپاھبیئیکدمدںیماگلوہاتےہافروجا ےسراےتسرپالچسجںیمملعیکالتشرکاتوہاہلل
اعتیل اےکس ےئل ذرہعی تنج اک راہتس آاسؿ رفام دےتی ںیہ افر وج ولگ اہلل ےک رھگفں ںیم ےس یسک رھگ ںیم اہلل یک اتکب یک التفت
رکےتافراسیکمیلعتںیمرصمفػوہےتںیہاؿرپہنیکسانزؽوہیتےہافررتمحاںیہنڈاھپنیتیلےہافررفےتشاںیہنریھگےتیل
ںیہافراہللاؿاکذرکاےنپاپسوموجدرفوتشںںیمرکےتںیہافرسجصخشوکاسےکاےنپاامعؽےنےھچیپرکد اوتاےساساکبسن
آےگںیہنڑباھاتکس۔

رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہیبشدمحمنبالعءهمداینییحینبییحیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
التفترقآؿافرذرکےکےئلاامتجعیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2357

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،نَص بً ٩لی جہـِم ابواسا٣ہ اً٤ع ،ابی اوفی ابی اسا٣ہ ابوػاٟح

ِم َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨اظ َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََ ٢ػ َد َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َُْ ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
رس
َک اٟت َّ ِی ٔشْر ٔ ًَل َی ا ِٔ ٔ ٌِ ٤ُ ٟ
ٔیث أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ ذ ٔ ِ ُ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،رصن نب یلع

خہض

می اوبااسہم اشمع ،ایب افیف ایب ااسہم اوباصحل اس دنس ےس یھب ہی دحثی رضحت اوبرہریہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا نکیل اوبااسہم یک دحثی ںیم گنت دتس رپ آاسین رکےن اک ذرک
وموجدںیہن۔

خہض
م
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،رصننبیلع یاوبااسہماشمع،ایبافیفایبااسہماوباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
التفترقآؿافرذرکےکےئلاامتجعیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2358

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا ٚابی ٣ش ٥٠حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور
حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩اِلِ َ َ ِّ
ُغ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَبٔی ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِط َض ُس ًَل َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطض ٔ َسا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََّ ٢لَ
و ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ ََّّل َح َّٔ ِت ُض ِ ٥ا ًَِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة َوَُ ٔظ َی ِت ُض ِ ٥اٟزَّ ِح َُ ٤ة َوَ٧زََِ ٟت ًََِ ٠یض ٔ َِّ ٥
ََکص ُِ ٥اہللُ ٓ َٔی٩ِ ٤
َک َ
َي ِ٘ ٌُ ُس َٗ ِو َْ ٦ی ِذ ُ ُ
اٟشٜٔی َُ ٨ة َوذ َ َ

ً ٔ َِ ٨س ُظ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ایب ملسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع افر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےسرفاتی ےہہکاؿدفونںےن یبنیلصاہللہیلعفملس رپوگایہدےتیاہکہکآپیلص اہللہیلعفملسےنرفام اوجوقؾ یھبھٹیب رک
اہلل رب ازعلت ےکذرک ںیم وغشمؽ وہیت ےہرفےتش اںیہنریھگ ےتل ںیہ افر رتمحڈاھپن یتیل ےہ افرہنیکس اؿ رپ انزؽ وہیتےہ
افراہللاےنپاپسفاولںںیماؿاکذرکرفاماتےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ایب ملسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع افر رضحت اوبدیعس ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
التفترقآؿافرذرکےکےئلاامتجعیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2359

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤طٌبہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
زریہنبرحب،دبعارلنمحہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
التفترقآؿافرذرکےکےئلاامتجعیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2360

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،زحو ٦بً ٩بساٌٟزیز ابی نٌا٣ہ سٌسی ابی ًث٤ا ٪حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣زحُ ُو ٦بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ٌَا ََ ٣ة َّ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟش ٌِس ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َک اہللَ َٗا َ ٢آہللٔ َ٣ا أَ ِج ََ ٠ش ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل
َخ َد ٌَُ ٣اؤیَ ُة ًَل َی َح ِٕ َ٘ ٠ة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِجََ ٠شَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َجَِ ٠ش َ٨ا ِ َ ٧ذ ُ ُ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٢
ا ٪أَ َح ْس ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ ًَٟٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َاک َٗاُٟوا َواہللٔ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش َ٨ا إ ٔ ََّّل ذ َ
ذ َ
َاک َٗا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِس َت ِح ٥ِ ُِٜٔ ٔ ٠تُ ِض َّ ٤ة َلَ ٥ِ ُٜو َ٣ا ک َ َ

َخ َد ًَل َی َح ِٕ َ٘ ٠ة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ َّ٨ِ ًَ ١طُ َحسٔی ّثا ٔ٣ىِّی َوإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

َک اہللَ َوِ َ ٧ح َُ ٤س ُظ ًَل َی َ٣ا صَ َساَ٧ا ِْ ٔ ٟلٔ ِس ًَلَ ٔ ٦و َ َّ٩٣بٔطٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٗا َ ٢آہللٔ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل ذَا َک َٗاُٟوا
أَ ِجََ ٠شَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َجَِ ٠ش َ٨ا ِ َ ٧ذ ُ ُ
َٓ ١أ َ ِخب َ َرنٔی أَ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ َباهٔی بٔ٥ِ ُٜ
َواہللٔ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش َ٨ا إ ٔ ََّّل ذَا َک َٗا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِس َت ِح ٥ِ ُِٜٔ ٔ ٠تُ ِض َّ ٤ة َلَ ٥ِ ُٜو َل ُٔ ٨َّ ٜط أَ َتانٔی ٔجبِرٔی ُ
ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رموحؾ نب دبعازعلسی ایب اعنہم دعسی ایب امثعؿ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعاکدجسمںیموموجداکیہقلحےکاپسےسزگروہاوتاہک موکسکزیچےناھٹب اےہاوہنںےناہکمہاہللےک
ذرک ےک ےئل ےھٹیب ںیہ اوہنں ےن اہک ایک ںیہمت اہلل یک مسق رصػ ایس ابت ےن اھٹب ا وہا ےہ اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق مہ رصػ ایس

ےئل ےھٹیب وہےئ ںیہ رضحت اعمفہی ےن اہک ںیم ےن  م ےس مسق یسک دب امگین یک فہج ےس ںیہن یل افر ریمے اقمؾ ف رمہبت فاال وکیئ یھب
آدیم ر اؽ اہلل ےس ھجم ےس مک دحوثیں وک ایبؿ رکےن فاال ںیہن افر ےب کش اکی رمہبت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ احصہب
رکاؾےکاکیےقلحیکرطػرشتفیےلےئگوترفام اںیہمتسکابتےنالھٹب اوہاےہاحصہبےنرعضایکمہاہللاکذرکرکےنافر
اسیکاسابترپدمحرکےنےکےئلےھٹیبوہےئںیہہکاسےنںیمہامالؾیکدہاتیاطعرفامیئافرمہرپاسےکذرہعیااسحؿرفام ا
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک اہلل یک مسق ںیہمت اس ابت ےک العفہ یسک ابت ےن ںیہن اھٹب ا احصہب ےن رعض ایک اہلل یک مسق مہ
رصػایسےئیلےھٹیبںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیم مےسمسقیسکدبامگینیکفہجےسںیہناوھٹیئہکلبریمےاپسربجالیئ
آےئافراوہنںےنےھجمربخدیہکاہللربازعلتاہمتریفہجےسرفوتشںرپرخفرکراہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رموحؾنبدبعازعلسیایباعنہمدعسیایبامثعؿرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانغتسءیکرثکتےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اانغتسءیکرثکتےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2361

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوربیٍ ًتکی ح٤از یحٌی ح٤از ب ٩زیس ثابت حرضت اُغ ٣زنی ػحابی رسو ٢اہلل
ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌ َی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩اِلِ َ َ ِّ
ُغ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ُػ ِح َب ْة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َُ ٟی َِا ًَُ ٪ل َی َٗ ِٔ ٠يی َوإنِّٔی
رف اہللَ فٔی ا َِ ٟی ِو٣ٔ ٔ ٦ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ
َِلَ ِس َت ِِ ٔ ُ

ییحی نب ییحی ،ہبیتق نب دیعس ،اوبرعیب عتکی امحد ییحی امحد نب زدی اثتب رضحت ارغ زمین احصیب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ریمے دؽ رپ تلفغ آاجیت ےہ ایس فہج ےس ںیم دؿ ںیم  ا رمہبت اہلل ےس
اافغتسررکاتوہں۔

رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرعیبعتکیامحدییحیامحدنبزدیاثتبرضحتارغزمیناحصیبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اانغتسءیکرثکتےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2362

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وسٛ ٥٠ے ػحابہ َکا٣ ٦یں سے حرضت اُغ

ا٩ِ ٣ٔ ٪
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اِلِ َ َ َّ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُغ َوک َ َ
اض تُوبُوا إلٔ َی
أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َح ِّس ُث ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
وب فٔی ا َِ ٟی ِؤ ٦إَِٔ ٟیطٔ ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ
اہللٔ َٓإٔنِّی أَتُ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دنغرہبعش،رمعفنبرمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبرکاؾںیمےسرضحتارغےسرفاتیےہہکرضحتانب
رمعےناہکر اؽاہللےنرفام اولوگاہللےسوتہبرکفویکہکنںیمدؿںیم ارمہبتاسےسوتہبرکاتوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغرہبعش،رمعفنبرمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبرکاؾںیمےسرضحتارغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اانغتسءیکرثکتےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2363

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ اب٣ ٩ثىی ابوزاؤز ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ

َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
ُط ٌِ َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دیبعاہللنباعمذانبینثماوبداؤددبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذانبینثماوبداؤددبعارلنمحنبدہمی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اانغتسءیکرثکتےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2364

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس س٠امی ٪ب ٩حیا ٪ابْ٤٧ ٩ر ،اطخ حٔؽ ابُ ٩یاث ہظا ٦ابوخیث٤ہ زہْر ب ٩رحب،

اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ٦ب ٩حشا٣ ٪ح٤س ب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩حی َ
رح ٕب َو َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اُ ِٔ ٠ٟى
اث ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ إ ٦ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
اب َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِلَّ ٍَ ُ٠
اب اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظ ُِ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َت َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َ
اوبرکبنب ایب ہبیش،اوباخدل امیلسؿنبایحؿانبریمن،اجش صفحانبایغثاشہؾاوبہمثیخزریہنبرحب،اامسلیع نباربامیہ،اشہؾ
نب اسحؿ دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن
 ارجیکرغمبےسولطعےسےلہپےلہپوتہبرکیلوتاہللاسیکوتہبوبقؽرکںیلےگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل امیلسؿ نب ایحؿ انب ریمن ،اجش صفح انب ایغث اشہؾ اوبہمثیخ زریہ نب رحب ،اامسلیع نب
اربامیہ،اشہؾنباسحؿدمحمنبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2365

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ١ابوٌ٣اویہ ًاػ ،٥ابی ًث٤ا ٪حرضت ابو٣وسی

وسی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١وأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣

اض
اض َی ِح َضزُ َ
و ٪بٔاَّ ٟتِٜبْٔر ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َرفٕ َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
َقی ّبا َوص َُو ََٗ ٥ِ ٌَُٜ ٣ا ََ ٢وأََ٧ا َخ ُِ َٔ ٠ط َوأََ٧ا أَُٗو ََُّ ٢ل
وَ ٪سٔ٤ی ٌّا َ ٔ
و ٪أَ َػ ََّ ٥و ََّل َُائ ٔ ّبا إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِسًُ َ
ِار َب ٌُوا ًَل َی أَ ِن ُٔ ٔش ٥ِ ُٜإَِٔ ٟ ٥ِ َُّٜ٧ی َص َت ِسًُ َ

ک ًَل َی َ٨ِ ٛز ٕ ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ ُُِ٘ ٠ت بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢لَ
َح ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص أَ ََّل أَ ُز َُّ ٟ
َح ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف اوباعمفہی اعمص ،ایب امثعؿ رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع

کُ انہک رشفع رکد ا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ولوگں اینپ اجونں رپ
فملس ےک اسھت ےھت احصہب ےن دنلب آفاز ےساَّللُّ َأ ْ َ
رتس رکف  م یسک اغبئ  ا رہبے وک ںیہن اکپر رےہ وہ ہکلب  م ا ےن فاےل افر رقبی فاےل وک اکپر رےہ وہ افر فہ اہمترے اسھت ےہ افر
ح َؽ َف َ ال وُقَّ َة ِإ َّ ال ِ اي َِّ
ّللزپھراہاھت وت آپیلصاہلل ہیلعفملس ےنرفام ااےدبعاہلل
ںیماسفتق آپیلصاہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپڑھکا َ ال َ ْ

ح َؽ
نبسیقایکںیہمتتنجےکزخاونںںیمےسزخاہنہناتبؤں؟ںیمےنرعضایکویکںںیہناےاہللےکر اؽآپےنرفام ا َ ال َ ْ
َف َ الوُقَّ َة ِإ َّ ال ِ اي َِّ
ّللوہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضفاوباعمفہیاعمص،ایبامثعؿرضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2366

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوسٌیس اطخ حٔؽ بُ ٩یاث ًاػ٥

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اػ ٕ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اث ًَ ِٔ ًَ ٩
انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،اوبدیعساجشصفحنبایغثاعمص،اسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،اوبدیعساجشصفحنبایغثاعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2367

راوی  :ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشْن یزیس ب ٩زریٍ تیِم ابی ًث٤ا ٪حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ َّ
َّ َ
وسی أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣
 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َحسث َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َحسث َ٨ا اٟت ِی ٔ ُّ
و ٪فٔی ثََّ ٔ ٨ی ٕة َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ر ُج ْ ١ک ُ َّ٤َ ٠ا ًَ ًَل ثََّ ٔ ٨ی ّة َ٧ا َزی ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُِ ٥ي ِؼ ٌَ ُس َ

وسی أَ ِو َیا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٩
أَ ِٛبَرُ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إََّٔ ٥ِ َُّٜ٧ل تُ َ٨ا ُز َ
و ٪أَ َػ ََّ ٥و ََّل َُائ ٔ ّبا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢یَا أَبَا َُ ٣
ک ًَل َی کَٕ ٤َ ٔ ٠ة ٔ٨ِ َٛ ٩ِ ٣ز ٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ ُُِٗ ٠ت َ٣ا ه ٔ َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََّ ٢ل َح ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ
َٗ ِی ٕص أَ ََّل أَزُ َُّ ٟ

اوباکلم لیضف نب نیسح سیدی نب زر،عیمیت ایبامثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک احصہب رکاؾ ر اؽ اہلل
ّللَّ َفا َُّ
ّلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اکی اھگیٹ رپ ھڑھ رےہ ےھت اکی صخش ےن رہ اھکیئ رپ ھڑےتھ وہےئ دنلب آفاز ےس َ ال ِإلَ َة ِإ َّ ال ا ُ
کُانہکرشفعرکد اوتاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مرہبے ااغبئوکںیہناکپررےہوہرھپاےاوبومیس ااےدبعاہلل
َأ ْ َ

نب سیق رفام ا افر اراشد رفام اہک ںیم ںیہمت تنج ےک زخاےنیک ربخ ہن دفں ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽفہ وکاسن ےہآپ
ّللَّ۔
ح َؽ َف َ الوُقَّ َة ِإ َّ ال ِ اي ِ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا َ ال َ ْ
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسحسیدینبزر،عیمیتایبامثعؿرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2368

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز ابوًث٤ا ٪حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣

َّ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

دمحم نب دبعاالیلع رمتعم اوبامثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس
ےکرمہاہےھتابح دحثیابمرہکایسرطحذموکرےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعرمتعماوبامثعؿرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2369

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظا ٦ابو ربیٍ ح٤از ب ٩زیس ایوب ابی ًث٤ا ٪حرضت ابو٣وسی

وسی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

اػ ٕ٥
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ًَ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
رف ٓ ََذ َ َ

فلخ نب اشہؾ اوب رعیب امحد نب زدی اویب ایب امثعؿ رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

رمہاہےھتابح دحثیابمرہکاعمصیکرطحذرکیک۔
رافی  :فلخنباشہؾاوبرعیبامحدنبزدیاویبایبامثعؿرضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2370

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ث٘فی خاٟس حذاء ابی ًث٤ا ٪حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
وسی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَب ٔی َُ ٣
َ

َّ
َّ
َّ
َ
َک ا َِ ٟحس َ
َق ُب إلٔ َی أَ َح ٔس َُ ٙٔ ُ٨ًُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛراح ٔ َٔ ٠ة أَ َح ٔس ُ٥ِ ٛ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ ٓ ََذ َ َ
ٔیث َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َوأ ٟذی َت ِس ًُوُ َ ٧ط أ ِ َ
َک ََّل َح ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ
َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔطٔ ذ ٔ ِ ُ
ااحس ؼنباربامیہیفقثاخدلذحاءایبامثعؿرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہاکیزغفہںیمر اؽاہللیلص

اہللہیلعفملسےکرمہاہےھت رھپایسرطحدحثیرفاتییکاسںیمہییھبرفام اےسج ماکپر رےہوہفہاہمتری اارییکرگدؿےس
ح َؽ َف َ الوُقَّ َة ِإ َّ ال ِ اي َّ
ّللِ)اکذرکںیہنےہ۔
یھباہمترےز ادہزندکیےہافراؿیکدحثیںیم َ ا
(ل َ ْ
رافی  :ااحسؼنباربامیہیفقثاخدلذحاءایبامثعؿرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
آہتسہآفازےسذرکرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2371

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤یً ١ث٤ا ٪ابُ ٩یاث ابوًث٤ا ٪حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وص َُو ابِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
وسی
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ک ًَل َی کَٕ ٤َ ٔ ٠ة ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َی َ٨ِ ٛز ٕ ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ
اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أَزُ َُّ ٟ

ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت بَل َی َٓ َ٘ا ََّ ٢لَ َح ِو ََ ٢و ََّل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب ،لیم امثعؿ انب ایغث اوبامثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص

اہلل ہیلعفملس ےن ےھجمرفام اایک ںیم ںیہمت تنجےکزخاونں ںیمےساکیہملک یکربخ ہندفں  ارفام ا تنجےکزخاونں ںیم ےساکی
ح َؽ َف َ الوُقَّ َة ِإ َّ ال ِ اي َّ
ّللِ)ےہ۔
زخاےنیکںیمےنرعضایکویکںںیہنآپےنرفام افہ َ ا
(ل َ ْ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیمامثعؿانبایغثاوبامثعؿرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعؤںافرانپہامےنگنےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںافرانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2372

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبْر حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخبَرََ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدْ ِر ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ

ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ِ ٠ِّ ًَ ٥َ ٠ىٔی ُز ًَ ّ
ائ أَ ِز ًُو بٔطٔ فٔی َػ ًَلت ٔی َٗا َ١ِ ُٗ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی ُه٤ِّ ٠ا َٛبْٔ ّرا َو َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َٛثْٔ ّرا َو ََّل َي ِِ ٔرف اٟذُّ َّ َ ٧
َّ
رف ّة ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َک َو ِار َح ِ٤ىٔی
ُوب إَّٔل أََ ِ ٧ت َٓاُ ٔ ِ
ُ
ِرف لٔی ََ ٔ ِِ ٣
ور اَّ ٟزح ٔی ُ٥
ک أََ ِ ٧ت ا ُِ ُٔ َِ ٟ
إَٔ َّ ٧

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایبریبحرضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکب
ریضاہللاعتٰیلہنعےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس رعضایکےھجمایسی داعمیلعتدںی ےسجںیماینپامنز ںیماماگنرکفںآپ یلص
ظ تَ ظ
لل َّ
ْ
ه
ف
ُ
ْ
ّ
َ
س
ط
(ق ا ُ َّم ِإ ِن َطلمْ ُت ِ ی ُ لمًاا َ ِکًا) زپاھ رکف اے اہلل ںیم ےن اینپ اجؿ رپ تہب ڑبا ملظ ایک افر ہبیتق ےن اہک
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ْ
تہب ز ادہ ملظ ایک افر ریتے  اا انگوہں وکاعمػ رکےنفاال وکیئ ںیہن سپ اےنپ اپس ےس ریمی ترفغت رفام افر ھجم رپ رمح رفام ےب
کشوتیہاعمػرکےنفاالاہنتیرہمابؿےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایبریبحرضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںافرانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2373

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابی جبْر حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َر ُج َْ ١س َّ٤ا ُظ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اؾ َي َ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ ِّ
اٟؼ ِّس َیَٗ ٙا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ِ ٠ِّ ًَ ٥َ ٠ىٔی یَا
ا َِ ٟدْ ِر ٔأََّ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ائ أَ ِز ًُو بٔطٔ فٔی َػ ًَلت ٔی َوفٔی بَ ِیًٔی ث ُ َّ ٥ذ َََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ُز ًَ ّ
اِ ٠ٟیثٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َُ ٢ه٤ِّ ٠ا َٛثْٔ ّرا
َ

اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبح ،ایب ریبج رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ایسی داع
ظ
ْ
ط
ل
َ
اھکسںیئےسجںیماینپامنزںیمافراےنپرھگںیماماگنرکفںرھپایسرطحدحثیابمرہکرفاتییکنکیلاسںیم ُ مًاا ِکًا
رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،سیدینبایببیبح،ایبریبجرضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںافرانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2374

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ابوَکیب ابی برک ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

ت َّ
ئ َّ
اٟس ًَ َوا ٔ
اب ا٨َّ ٟارٔ
اَ ٪ی ِسًُو ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥إٔنِّی أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اٟس َّجا َّٔ ٢
رش ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِٟٔى َی َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ٥
رش ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ِ ٟٔ
َْق َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ًَ َذ ٔ
اٟث ِٔ ٠خ َوا ِٟب َ َرز ٔ َؤ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧يی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلا َیا َ٤ٛا َن َّ٘ ِی َت َّ
ئ َّ
اٟث ِو َب اِلِ َبِ َی َف َّٔ ٩ِ ٣
اٟسٔ َ ٧ص َوبَاً ِٔس بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
اُِ ٔش َِ ١خ َلا َی َ
َ
رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِلَ َٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ َٔ ٥وا َِ ِِ ٤َ ٟزٔ ٦
ای َ٤َ ٛا بَا ًَ ِس َت بَْ ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥إٔنِّی أًَُوذُ ب ٔ َ
َخ َلایَ َ

اوبرکبنبایبہبیشاوبرکبی ایبرکبانبریمن،اشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
اؿداعؤںےسداعاماگنرکےتےھتاےاہللںیمھجتےسمنہجےکہنتفافرمنہجےکذعابافرربقےکہنتفافرربقےکذعابافرامؽ ف
دفتلےکہنتفےکرشےسافرگنتدیتس ےکہنتفیکربایئےسانپہاماتگنوہںافرںیمھجتےسحیسمداجؽےکہنتفیکربایئےسانپہاماتگن
وہںاےاہللریمیاطخؤںوکربػافرافولںےکاپینےسدوھڈاؽافرریمےدؽوکاطخؤںےساسرطحاصػرکدےاسیجہک

وت ےن دیفس ڑپکے وک لیم لیچک ےس اصػ رکد ا ےہ ریمے افر ریمی اطخؤں ےک درایمؿ اینت دفری رفام دے ینتج دفری وت ےن
رشمؼفرغمبےکدرایمؿرفامیئےہاےاہللںیمھجتےسیتسسافرڑباھےپافرانگہافررقضےسانپہاماتگنوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشاوبرکبیایبرکبانبریمن،اشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںافرانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2375

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ وٛیٍ ،ہظا٦

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
اوبرکبیاوباعمفہیفعیک،اشہؾیہیدحثیاسدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہیفعیک،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعزجافریتسسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اعزجافریتسسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2376

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،س٠امی ٪تیِم حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

َّ
َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ َّ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
وب َحسث َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢وأ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ِٟبُ ِد َٔ ١وأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل رفام ا رکےت ےھت اے
اہللںیمھجتےساعزجوہےنیتسسزبدیلڑباھےپافرلخبےسانپہاماتگنفنہافرںیمھجتےسذعابربقزدنیگافرومتیکآزاموشئں
ےسانپہاماتگنوہں۔

رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،امیلسؿیمیترضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اعزجافریتسسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2377

راوی  :ابوکا ١٣یزیس ب ٩زریٍ ٣ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز تیِم ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یس َِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗ ِوُ ُٟط َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪یَز ٔ َ
اوباکلمسیدینبزر،عدمحمنبدبعاالیلعرمتعمیمیتاسنریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیابمرہکرفاتی
رکےتںیہہکنکیلاسدحثیںیمزدنیگافرومتیکآزامشئاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوباکلمسیدینبزر،عدمحمنبدبعاالیلعرمتعمیمیتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اعزجافریتسسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2378

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩ل اب٣ ٩بارک س٠امی ٪تیِم ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٣ُ ٩ب َار ٕک ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َّ
ََک َصا َوا ِٟبُ ِد ٔ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أََّ٧طُ َت ٌَ َّو َذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِط َیا َئ ذ َ َ

اوبرکبیدمحمنبالعانبابمرکامیلسؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکیبنیلصاہللہیلعفملس ےن
یسکزیچےسامیگنسجںیملخباکیھبذرکایک۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعانبابمرکامیلسؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اعزجافریتسسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2379

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبسی بہز ب ٩اسس ًِم ہارو ٪اًور طٌیب ب ٩حباب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َّ َ
اب ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِم َح َّسث َ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪اِلِ َ ًِ َو ُر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َحسث َ٨ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٩أ َس ٕس ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ت َّ
ئ َّ
اٟس ًَ َوا ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ِل ََ ٜش َٔ ١وأَ ِر َذ ٔ٢
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِسًُو ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َو ًَ َذ ٔ

اوبرکبنبانعفدبعیزہبنبادسیمعاہرفؿاتوربیعشنبةحبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فملس اؿ داعؤں ےس داع اماگن رکےت ےھت اے اہلل ںیم ھجت ےس لخب یتسس افر ادڑیھ رمع ذعابربق افر زدنیگف ومت ےک ہنتف ےس انپہ
اماتگنوہں۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعیزہبنبادسیمعاہرفؿاتوربیعشنبةحبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربیدقتریافردبیبیصنےکاپےنےسانپہامےنگنےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ربیدقتریافردبیبیصنےکاپےنےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2380

راوی ٤ً :زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،سِم ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَىٔی ُس َ ٌِّم ًَ ِ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ئ َو َٔ ٩ِ ٣ز َر ٔک َّ
ئ
ئ َو َٔ ٩ِ ٣ج ِض ٔس ا َِ ٟب ًَل ٔ
ئ َو َٔ ٩ِ ٣ط َ٤ا َتةٔ اِلِ َ ًِ َسا ٔ
اٟظ َ٘ا ٔ
ئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ک أَنِّی زٔ ِز ُت َواح َٔس ّة َٔ ٨ِ ٣ضا
َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪أَ ُط ُّ

رمعفاندق زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،یمساوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ربیدقتریافردبیبیصنےکاپےنافردونمشںےکوخشوہےنافرتخسآزاامشئےسانپہامےتگنےھت۔
رافی  :رمعفاندقزریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،یمساوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ربیدقتریافردبیبیصنےکاپےنےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2381

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،حارث ب ٩يٌ٘وب بً ٩بساہلل برس ب ٩سٌیس سٌس
ب ٩ابی وٗاؾ حرضت خوٟہ ب ٩حٜی ٥س٠ی٤ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َو َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
رس بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َي ُ٘و ُ٢
وب أَ ََّ ٪ي ٌِ ُ٘ َ
ا َِ ٟحار ٔٔث بِ َٔ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤بُ ِ َ

اٟش ََّ ٔ٤٠ی َة َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ٧ ٩ِ ٣َ ٢زَ َ٨ِ ٣َ ٢ز َّّٔل ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ًُوذُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َخ ِو ََ ٟة ب ٔ َِ ٨ت َحٕٔ ٜیُّ ٥
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّ٣ا ٔ
بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک
رش َ٣ا َخَ ٥َِ ٟ ََٙ ٠ي ُ َّ
رض ُظ َط ِی ْئ َحًَّی یَ ِز َت ٔح َ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٟٔٔطٔ ذََ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،سیدینبایببیبح،احرثنبوقعیبنبدبعاہللرسبنبدیعسدعسنبایبفاقصرضحتوخہل
نب میکح ہمیلس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن ر اؽاہلل وک ہیاراشدرفامےت وہےئ انس سجآدیم ےن یسک ہگج چنہپ رک
َ
ّلل َّ
اا َّام ِ
( َأ ُع ُذ ِتکَلِمَا ِ
رَش َ ام َحل َق) سپ ںیماہلل ےکاملکتاتہم ےکاسھترہ ولخمؼ ےکرش ےسانپہاماتگن وہںزپھایل وتاےس
ات نِمْ ِّ
اتا َِّ
اسہگجےسےنلچکتوکیئیھبزیچاصقنؿہن اچنہےئیگ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،احرث نب وقعیب نب دبعاہلل رسب نب دیعس دعس نب ایب فاقص
رضحتوخہلنبمیکحہمیلسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ربیدقتریافردبیبیصنےکاپےنےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2382

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،ابوكاہز اب ٩وہب ،ہاروً ٪بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،حارث ب٩
يٌ٘وب يٌ٘وب بً ٩بساہلل ب ٩اطخ برس ب ٩سٌیس سٌس ب ٩ابی وٗاؾ س٤٠ہ حرضت خوٟہ ب٨ت حٜی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

س٠ی٤ہ

اٟلاص ٔز ٔ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َو َّ
وٖ َوأَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرَ٧ا
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟض ُ
و َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ار َ

ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
وب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اِلِ َ َط ِّخ ًَ ِ٩
ث أَ ََّ ٪یز ٔ َ
وب َح َّسثَا ُظ ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
یس بِ َ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ َوا َِ ٟحار َٔث بِ ََ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اٟش ََّ ٔ٤٠ی ٔة أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بُ ِ ٔ
رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩خ ِو ََ ٟة ب ٔ ِ٨تٔ َحٕٔ ٜیُّ ٥
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّ٣ا ٔ
َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َ٧زَ َ ٢أَ َح ُس ُ٨ِ ٣َ ٥ِ ٛز َّّٔل ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١أًَُوذُ بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض ُظ َط ِی ْئ َحًَّی یَ ِز َتحٔ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ
رش َ٣ا َخَٓ ََٙ ٠إُٔ َّ ٧ط َّلَ َي ُ ُّ
اہرفؿ نبرعمفػ،اوباطرہ انبفبہ ،اہرفؿدبعاہلل نبفبہ،رمعفنباحرث،سیدی نبایببیبح،احرث نب وقعیبوقعیب نب
دبعاہلل نب اجش رسب نب دیعس دعس نب ایب فاقص ہملس رضحت وخہل تنب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہمیلس ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن
َ
ّللَّ َّ
اا َّام ِ
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےتوہےئ انس بج  م ںیم ےسکی یسک ہگج چنہپ رک ( َأ ُع ُذ ِتکَلِمَا ِ
ات نِمْ رَشِّ َ ام َحل َق)
ات ا ِ
اتہکےہوتاسہگجےسرفاہنوہےنکتوکیئزیچاےساصقنؿہن اچنہےئےکسیگ۔
رافی  :اہرفؿ نب رعمفػ ،اوباطرہ انب فبہ ،اہرفؿ دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبح ،احرث نب وقعیب
وقعیبنبدبعاہللنباجشرسبنبدیعسدعسنبایبفاقصہملسرضحتوخہلتنبمیکحریضاہللاعتٰیلہنعہمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
ربیدقتریافردبیبیصنےکاپےنےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2383

راوی  :يٌ٘وب ٌٗ٘اَ ب ٩حٜی ٥ذٛوا ٪ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وب َو َٗا َ ٢ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َُ بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥ذ ََِ ٛو َ
َٗا ََ ٢ي ٌِ ُ٘ ُ
ْق ٕب ََ ٟسَُ ِتىٔی ا َِ ٟبارٔ َح َة َٗا َ ٢أَ َ٣ا َِ ٟو َُِٗ ٠ت ح ْٔ َن أَ َِ ٣ش ِی َت أًَُوذُ بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت اہللٔ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َُ ٔ ٟ٘
یت َٔ ِ ًَ ٩ِ ٣

اَّ ٟتا َّ٣ا ٔ
ت ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض َک
رش َ٣ا َخَ ٥َِ ٟ ََٙ ٠ت ُ َّ

وقعیباقعقع نبمیکحذوکاؿ اوباصحلرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک اکیآدیمےن یبنیلص اہللہیلعفملس
یکدختمںیماحرضوہ رک رعضایکاےاہلل ےکر اؽےھجمراتوھچبےناکٹایلآپیلصاہللہیلعفملسآپ ےنرفام ا ارگوتاشؾ
َ
ّللَّ َّ
اا َّام ِ
ےکفتق( َأ ُع ُذ ِتکَلِمَا ِ
اتنِمْرَشِّ َ ام َحل َق)زپھاتیلوتںیہمتہیفیلکتہن اچنہات۔
اتا ِ
رافی  :وقعیباقعقعنبمیکحذوکاؿاوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ

ربیدقتریافردبیبیصنےکاپےنےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2384

راوی ً :یسی ب ٩ح٤از َ٣صی ٟیث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،جٌرف يٌ٘وب ابوػاٟح ًلٔا ٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َص ُّی أَ ِخب َ َرنٔی َّ
ََک َٟطُ أَ َّ ٪أَبَا
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
و َح َّسثَىٔی ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
رف ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب أََّ٧طُ ذ َ َ
ْق ْب بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ َٔ ٩وصِبٕ
َػإ ٔ ٟح َِ ٣ول َی ُ ََلٔ َ
َا ٪أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٟس َُ ِتىٔی ًَ ِ َ
یسیع نب امحدرصمیثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،رفعج وقعیب اوباصحل افطعؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽےھجموھچبےنڈسایلابح دحثیابمرہکانبفبہکیغرحےہ۔
رافی  :یسیعنبامحدرصمیثیل،سیدینبایببیبح،رفعجوقعیباوباصحلافطعؿرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2385

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤ا ٪اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز٨٣ ،ؼور سٌس بً ٩بیسہ حرضت بزاء بً ٩ازب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اَٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
ک
َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة َح َّسثَىٔی ا ِٟب َ َرا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َخ ِذ َت َِ ٣ـ َح ٌَ َ
ک اِلِ َیِ َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّّ ١ِ ُٗ ٥
ک
ک ٠ٟٔؼَّ ًَلة ٔ ث ُ َِّ ٥
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی إَِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ِجهٔی إ َِٔ ٟی َ
اؿ َلحٔ ٍِ ًَل َی ٔط ِّ٘ َ
َٓ َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئ َ َ
ِّک َّأ ٟذی
ک َّأ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت َوب ٔ َ٨بٔی َ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک إ ٔ ََّّل إَِٔ ٟی َ
ک ََّل ََ ٠ِ ٣حأ َ َو ََّل ََ ٨ِ ٣حا َٔ ٨ِ ٣
ک َرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة إَِٔ ٟی َ
َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی إَِٔ ٟی َ
َکصُُِ ٠ُ٘ َٓ َّ٩ت
ک َٓإ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت َِٔ ٟ ٩ِ ٣ی َ٠تٔ َ
آَخ َ َلِک َٔ ٣
أَ ِر َسَِ ٠ت َوا ِج ٌَ ُِ ٠ضٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩
ک َُّ ٣ت َوأََ ِ ٧ت ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
رف َّز ِزتُ ُضِٔ َّ٩لَ ِس َت ِذ ٔ َ
ٔرطة ٔ َٗا ََ َ ٢
ک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت
ک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا َ ١ِ ُٗ ٢آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َ٨ب ٔ ِّی َ
آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َز ُسوَ ٔ ٟ
امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری ،وصنمر دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا بج  م اےنپ رتسب رپ اجےن اک رادہ رکف وت امنز ےکفوضیک رطح فوض رکف رھپ اینپ
ظ
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َ
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س
َ
ل
َ
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ھ
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داںیئ رکفٹ رپ وٹیل رھپ (ا ّم ِإ ِن َأ ْ مْ ُت َف ِ
َل َ ال َ ح َ ااَْ َف َ ال َ َ ا
َل َفَّْ ْط ُت َأ ْ ِ
َل َف َأ َ اِل ُ
َل َرعْ َت ًة َف َر ْه َت ًة ِإ ْ َ
ت ْ رِق ِإ ْ َ
مق ِإ ْ َ
ج ِإ ْ َ
ْدعَل ْ
م ف َأ ْن َلَعَ
ھ
َ
ِمت َ َ َ
َ
ن
ُ
ل
َ
ت
ِم َ اف ٔ ِْؿ ُ َّ
الق َأ ْر َسل ْ َت َفا َّ نِمْ ِ
ب َّ ِ
آِِ َ ا
م نِمْ ْ ت َِک ُ َّ َ َ
اي َّالِق َأ ْ َی ْ َ
َل َ ْ ُ
آم بِک ِ َتا ِ َ
ل َف ِ َ ِ ّ ِ َ
ْک ِإ ّ ال ِإ ْ َ
َک ِ َ
انْف ِ ْغ َر ِة)زپوھاےاہللںیمےناانپرہچہریتےرپسدرکد اافرںیمےناانپاعمہلمریتےوحاہلایکافراینپھٹیپوکریتیانپہںیمدےد ا
افرریتیرطػرتبغیکریتاوخػاھکےتوہےئوکیئانپہ ااجنتیکہگجریتے ااںیہنںیمریتاساتکبرپاامیؿولاتےسجوتےن
انزؽایکافرریتےیبنیلصاہللہیلعفملسرپےسجوتےناجیھب افراؿاملکتوکاانپآرخی الکؾانبؤسپارگ ماسراتںیموفتوہیئگوت
(آميِرَوُسکِلَ َّالِق َأ ْر َسل ْ َت) ہہد اوتآپیلص
رطفترپوفتوہےئںیمےناملکتوک ادرکےنیکرغضےسدرہا اوتںیمےن َ ْ ُ
ب َّ ِ
الق َأ ْر َسل ْ َت)یہ ہہ۔
اہللہیلعفملسےنرفام ا َ ْ ُ
(آم ِ َ ِ ّ ِ َ
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿااحسؼامثعؿرجری،وصنمردعسنبدیبعہرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2386

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩رً ،بساہلل اب ٩ازری حؼْن سٌس بً ٩بیسہ حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َؼ ِی ّ٨ا ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِزر َ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َُْ ِ َر أَ َُّ ٨ِ ٣َ ٪ؼ ّورا أَ َت َُّ ٥حسٔی ّثا َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ حُ َؼْ ِ ٕن َوإ ٔ ِ٪
ا ِٟب َ َرا ٔ

اب َخْ ِ ّرا
أَ ِػ َبحَ أَ َػ َ

دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،دبعاہلل انب ادرینیصح دعس نبدیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلعفملس
ےسایسرطحدحثیابمرہکرفاتییکےہاسںیمہییھبےہہکارگربصرکفےگوتریخیہاپؤےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاہللانبادرینیصحدعسنبدیبعہرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2387

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز طٌبہ ،اب ٩بظار ًبساٟزح٤ً ٩٤زو ب٣ ٩زہ سٌس بً ٩بیسہ حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وأَبُو َزا ُو َز َٗاَّلَ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َس بِ ًَُ ٩ب َ ِی َس َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ

اِ ٠ٟی ٔ ١أَ َِ ٪ي ُ٘و ََّ ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َر ُج ًّل إٔذَا أَ َخ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط َّٔ ٩ِ ٣
ک َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت
ک َو َو َّج ِض ُت َو ِجهٔی إَِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی إَِٔ ٟی َ
ک ا َّٔ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت
ک آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک إ ٔ ََّّل إَِٔ ٟی َ
ک ََّل ََ ٠ِ ٣حأ َ َو ََّل ََ ٨ِ ٣حا َٔ ٨ِ ٣
ک َرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة إَِٔ ٟی َ
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی إَِٔ ٟی َ
هَ ِضزٔی إَِٔ ٟی َ
َک ابِ َُ ٩ب َّظارٕ فٔی َحسٔیث ٔطٔ َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ٔ١
ات ََ ٣
ک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٓإ ٔ َِ ٣َ ٪
َوب ٔ َز ُسوَ ٔ ٟ
ٔرطة ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ات ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ

دمحمنبینثم،اوبداؤد ہبعش،انب اشبردبعارلنمحرمعفنبرمہ دعسنبدیبعہرضحترباءنب اعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
لل َّ
َ
ت
ْ
ه
ف
خ
ْ
َ
س
ُ
َ
َ
َ
س
َ
ل
َل َف َف ّ ْھ ُت َف ِ
َل
ج ِإ ْ َ
ر اؽاہللےناکیآدیموکمکحد اہکبجفہاےنپرتسبرپےنٹیلاکارادہرکےوتفہ(ا ّم َأ ْ مْ ُت ِ ی ِإ ْ َ
ہک ظ
ن ِمت َ َ َ
َ
ت َط ْھرِق ِإ ََل َف ََّْ ْط ُت َأ ْ ِ َ
اي َّ ِ
ل َفيِرَوُسکِلَ
َل َ المَلْح َ ااَْ َف َ ال َ ْ َ ا
الق َأ ْ َی ْ َ
َل َ ْ ُ
َف َأ ْ َ اِلْ ُ
آمبِک ِ َتا ِ َ
ْک ِإ ّ ال ِإ ْ َ
َل َرعْ َت ًة َف َر ْه َت ًة ِإ ْ َ
مق ِإ ْ َ
ْ َ
ات َ َلَعانْف ِ ْغ َر ِة) زپوہاےاہلل ںیمےناینپاجؿ ریتے رپسد یکافرںیم ےناےنپرہچےوک ریتیرطػ
ت َم َ
َّالِق َأ ْر َسل ْ َت َ اف ٔ ِْؿ َ ام َ
وتمہج ایک افر ںیم ےن اینپ تشپ ریتی انپہ ںیمدے افر ںیم ےن اانپاعمہلم رتبغ افروخػ ےسریتےرپسد ایک انپہ افر اجنتیک ہگج
ریتے  اا وکیئ ںیہن ںیم ریتی اتک ب رپ اامیؿ ال ا وج وت ےن انزؽیک افر ریتے ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس رپ اامیؿال ا ےسج وت ےن
اجیھبےہسپارگفہآدیمرمایگوترطفترپرماافرانباشبرےناینپدحثیںیمراتاکذرکںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤدہبعش،انباشبردبعارلنمحرمعفنبرمہدعسنبدیبعہرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2388

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابواَّلحوؾ ابواسحا ٚحرضت بزا بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ

َّ
َ
ِّک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٓإ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت ٔ٩ِ ٣
ک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًَ ِ٤زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وب ٔ َ٨بٔی َ
رفا ٔط َ
َو َسَ ٔ ٟ ٥َ ٠ز ُج ٕ ١یَا ُٓ ًَل ُ ٪إٔذَا أ َویِ َت إلٔ َی ٔ َ
ٔرطة ٔ َوإ ٔ ِ ٪أَ ِػ َب ِح َت أَ َػ ِب َت َخْ ِ ّرا
َِ ٟی َ٠ت َٔک َُّ ٣ت ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ

ییحی نب ییحی ،اوباالوحص اوبااحسؼ رضحت ربا نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی آدیم ےس رفام ا اے الفں بج وت
اےنپرتسبیکرطػآےئابح دحثیرمعفنبرمہیکرطحےہاسںیمہیےہہکافرریتےیبنیلصاہللہیلعفملسرپاامیؿال اےسج وت
ےناجیھبےہسپارگوتایسراتوفتوہایگوترطفترپےھجتومتفاعقوہیگافرارگحبصیکوتالھبیئاپےئاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباالوحصاوبااحسؼرضحتربانباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2389

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا ٚحرضت بزا بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ ُ ٩بَ َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙأَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب
َک َوإ ٔ ِ ٪أَ ِػ َب ِح َت أَ َػ ِب َت َخْ ِ ّرا
َي ُ٘وَّلُ أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
انب ینثم انب اشبر دمحمنبرفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہللیلص اہللہیلع
فملسےناکیآدیموکمکحد اابح دحثیایسرطحےہنکیلاسںیمارگوتےنحبصیکوتالھبیئاپےئاگذموکرںیہن۔
رافی  :انبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼرضحتربانباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2390

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابی سرف ابی برک ب ٩ابو٣وسی  ،حرضت بزاء بً ٩ازب

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ أَ َّ٪
وسی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
رف ًَ ِ ٩أَبَی بَ ِ ٔ
اٟش َ ٔ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣

ا ٪إٔذَا أَ َخ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط َٗا ََّ ٢
است َِی َ٘ َى َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س
ک أَ ُُ ٣
اسَ ٔ٤
اسَ ٔ٤
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
وت َوإٔذَا ِ
ک أَ ِح َیا َوب ٔ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥ب ٔ ِ
ِ َّأ ٟذی أَ ِح َیاَ٧ا َب ٌِ َس َ٣ا أَ َ٣ا َت َ٨ا َوإَِٔ ٟیطٔ اُ ٨ُّ ٟظو ُر
دیبعاہلل نباعمذہبعش،دبعاہللنبایبرفس ایبرکب نباوبومیس،رضحترباء نباعزب ےسرفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن

لل َّ
ه
س
س
ُ
ت) رفامےت اے اہلل ریتے انؾ ےس زدنہ راتہ افر رمات وہں افر
بج اےنپ  اےن یک ہگج اجےت وت (ا َّم ِ اي ْ م َِک َأ ْ َ ا
ج َف ِ اي ْ م َِک َأ ُم ُ
لْ
ُ
بجدیباروہےتوت(ا جَمْ ُدّللَِّ َّ ِ
ب َ ام َأ َم َ َ اان َف ِإن َ ْت ِةا ّلب ُسو ُر)زپےتھینعی ماؾرعتنیفیاہللےکےئلںیہسجےنمہ وکامہرے
الق َأ ْ َج َ ااي َ ْ َ
رمےنےکدعبزدنیگاطعیکافرایسیکرطػاانھٹےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذہبعش،دبعاہللنبایبرفسایبرکبنباوبومیس،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2391

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رکًِ ٦م ابوبرک ب٧ ٩آٍ ُ٨سر طٌبہ ،خاٟس ًبساہلل ب ٩حارث حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٩
ِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رک ٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ا َِ ٟحار ٔٔث یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط أَ ََ ٣ز َر ُج ًّل إٔذَا أَ َخ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط َٗا ََّ ٢
َک َ٤َ ٣اتُ َضا
اُ ٠ٟض ََّ ٥خ ََ ِ٘ ٠ت َن ِٔ ٔسی َوأََ ِ ٧ت َت َو َّٓا َصا َ ٟ
ِرف ََ ٟضا َّ
ک ا ٌَِ ٟآ َٔی َة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُج ْ ١أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت صَ َذا َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ٣ز
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
َو َِ ٣ح َیا َصا إ ٔ ِ ٪أَ ِح َی ِی َت َضا َٓا ِحَٔوِ َضا َوإ ٔ ِ ٪أَ ََّ ٣ت َضا َٓاُ ٔ ِ
َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢خْ ِر ٕ َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ٣ز َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو٥َِ ٟ

َک َسُ ٌِ ٔ٤ت
َی ِذ ُ ِ

ہبقعنبہمر ؾیمعاوبرکبنبانعفدنغرہبعش،اخدلدبعاہللنباحرثرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآپ ےن
ظ
لل َّ
َ
ت
َ
د
ْ
د
ه
ف
ف
َ
ئ
ع
ئ
ت
س
ْ
م
ب
َل َ ََم ُ َايا َف َ ْ َ
اه ِإ ْؿ َأ ْ َ ْ َ َھاا َ اف ْ َھاا َف ِإ ْؿ َأ َ ّ َھ اا
َم َ ا
ن َ َن َّف َ ا
اکیآدیموکمکحد اہکبجفہاےنپرتسبرپاجےئوتا ُ َّم َحل َ ْق َت ِ ی َف َأ ْ َ
اه َ َ
َ افعْف ِ ْرل َ َھاازپھاےاہللوتےنریمیاجؿدیپایکوتوتیہاےسومتدےاگاسیکومتافرزدنیگریتےیہےئلےہارگوتاےسزدنہ
رےھکوتافحتظرفامافرارگوت اےسومتدےوت اعمػرفاماےاہللںیمھجتےساعتیفاماتگنوہںوتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےس
اکی آدیم ےن وپاھچ ایک آپ ےن ہی دحثی رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ین وت اوہنں ےن اہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رتہب
ر اؽاہللےس ین۔
رافی  :ہبقعنبہمرؾیمعاوبرکبنبانعفدنغرہبعش،اخدلدبعاہللنباحرثرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ

 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2392

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَبُو َػإ ٔ ٟح َیأ ِ ُ٣زَُ٧ا إٔذَا أَ َرا َز أَ َح ُسَ ٧ا أَ ِ ٪یَ ََ ٨ا ٦أَ َِ ٪ي ِـ َلحٔ ٍَ ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی َٕٗ ١ا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

اِلِ َیِ َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ اَّ ٟش َ٤ا َوا ٔ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ربَّ َ٨ا َو َربَّ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٓا َٙ ٔ ٟا َِ ٟحبِّ َواَ ٨َّ ٟوی
ت َو َربَّ اِلِ َ ِر ٔ
ق َو َربَّ ا ِِ ٌَ ٟز ٔ

اػ َیتٔطٔ َّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک
رش کَُ ِّ١ط ِی ٕئ أََ ِ ٧ت آخٔذْ ب ٔ َٔ ٨
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت اِلِ َ َّو َُِ ٠َٓ ٢ی َص َٗ ِب ََ ٠
رف َٗا ٔ ٪أًَُوذُ ب ٔ َ
َو ُ٨ِ ٣ز ٔ َ ٢اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ِاْلِٔ٧حٔی َٔ ١وا ِِ ُ ٟ
َخ ََِٓ ٠ی َص بَ ٌِ َس َک َط ِی ْئ َوأََ ِ ٧ت َّ
ک َط ِی ْئ اٗ ِٔف ًَ َّ٨ا
ک َط ِی ْئ َوأََ ِ ٧ت ا َِ ٟباك َُِٔ ٠َٓ ٩ی َص زُوَ َ ٧
اٟواصٔزُ ََِٓ ٠ی َص ٓ َِو َٗ َ
َط ِی ْئ َوأََ ِ ٧ت ِاْل ٔ ُ
َّ
ک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟسیِ ََ ٩وأَُِ٨َ ٔ ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ
ا ٪یَ ِزؤی ذََ ٔ ٟ
َْق َوک َ َ

 اےن اک ارادہ
زریہ نب رحب ،رجری ،لیہس اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل لل َّہنع ےس رف اتی ےہ ہک مہ ںیم ےس بج وکیئ ظ
نْع ِئ
ه
ب ان َّسمَاا َف ِ
ش ا َغ ِم َر َّ َنا
ب َْ ا
ب ْ َْ
ال ِ
ال ْر ِ
ض َف َر َّ
ات َف َر َّ
رکات وت آپ اےس داںیئ رکفٹ رپ ےنٹیل افر ہی داع زپےنھ اک مکح رفامےت ا ُ َّم َر َّ
لل َّ
ه
ال ْتخ
ُ
ت
ن
ْ
ف
ِ
ُ
َ
ُ
َ
آد ِ َ اث ِص َب ِت ِة ا َّم َأ َْ
ش َأ َْ
ُ
ال َّف ُؽ
ن َْ ا
ن ٌِ
ذ
ع
أ
اؿ
ف
ر
ا
ف
ل
الی َف ُ ْ
ک َ ٍْ
ک َ ٍْ
ِ
ي نِمْ رَشِّ ُ ّ ِ
ب ُ ِّ
ش َ افن ِ َق الْخ َ ِّت َف َّ َ
َف َر َّ
م ِ َؽ َّ ْ
َِ
ال َرا ِة َف ْ ِٔ ا ِ َ ْ
َ ٌ َ ْ َظ ِ َ َ َل ْب َ َ قَ َ ٌ َ ْ ْ ِ َ َ َ
َ ٌ قْ
ل
ب
شف َأ ْن ْٓال ِاَِ َ َل ْب
َ َ َل ْب َسقَت َلک َ
َ
َ
َ
ْ
ع
ْب
ّ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
ب َفأ ِ َت اا
دل
ّ
ا
ع
ا
َ
ع
ا
ش
في
د
س
ُنِط
اا
ا
ن
أ
ف
ش
ک
ْ
س
اه
ال
ن
أ
ف
ش
ک
ب
س
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
نِمْانْفَ ْقرِاےاہللآامسونں ےکربافررہ زیچ ےکرپفرداگر داےنافر یلھٹگوکاھپڑےن فاےلوتوتراۃالیجن افررفاقؿ وکانزؽرکےن
فاالوہںیمرہزیچےکرشےسریتیانپہاماتگنوہںوتیہاسیکاشیپینوکڑکپےنفاالےہاےاہللوتیہااسیافؽےہوجھجتےسےلہپوکیئ
زیچ ہن یھت افر وت یہ آرخ ےہ ریتے دعب وکیئ زیچ ہن وہیگ افر وت یہ اظرہ ےہ ریتے افرپ وکیئ زیچ ںیہن افر وت یہ ابنط ےہ ریتے العفہ
وکیئزیچںیہنامہرےرقضوکدفررکدےافرںیمہ ءاےسینغتسمرفام۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہساوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2393

راوی ً :بساٟح٤یس اب ٩بیا ٪واسلی خاٟس كحا ٪سہی ١حرضت ابوہز ہز ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُ ٩بَ َیا ٕ ٪ا َِ ٟوا ٔس ٔلی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی َّ
ا٪
َّاُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اٟلح َ
ُّ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا إٔذَا أَ َخ ِذَ٧ا َِ ٣ـ َح ٌَ َ٨ا أَ َِ ٪ن ُ٘و َ ٢بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجز ٔیز ٕ َو َٗا َِّ َ ٩ِ ٣ٔ ٢
رش کَُ ِّ١زابَّ ٕة أََ ِ ٧ت
اػ َیت َٔضا
آخٔذْ ب ٔ َٔ ٨
دبعادیمحلانبایبؿفایطساخدلاحطؿلیہسرضحتاوبرہرہہےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسںیمہمکحدےتیےھتہک
بجمہںیموکیئاےنپرتسبرپاجےناکارادہرکےوتمہاسرطحںیہکاسںیم ہییھبےہہکرہاجونرےکرشےسانپہاماتگنوہںوتاس
یکاشیپینوکڑکپےنفاالےہ۔
رافی  :دبعادیمحلانبایبؿفایطساخدلاحطؿلیہسرضحتاوبرہرہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2394

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب اب ٩ابی ًبیسہ ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩ل ابواسا٣ہ اً٤ع ،ابی ػاٟح حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
أَبٔی ًُب َ ِی َس َة َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َت ِت َٓاك َُٔ ٤ة أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َت ِشأَُ ُٟط َخاز ٔ ّ٣ا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ُٗولٔی َّ
ت َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
اٟش ِب ٍٔ بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ُس َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی انب ایب دیبعہ اوبرکبی دمحم نب الع اوبااسہم اشمع ،ایب اصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکدیسہافہمط ریضاہللاعتٰیلاہنع یبن یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیماکی اخدؾامےنگن ےک ےئلاحرضوہںیئوتآپ ےن
لل َّ
ن َّس ْب ِ ِت
ه
ن
م
ْ
س
ُ
َ
ت
با َّ مَاا َف ِ
اتا ِع ِل)وہکاےاہللاسوتںآامسونںےکرپفرداگرابح دحثیزگریکچےہ۔
اؿےسرفام ا(ا ّم َر َّ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی انب ایب دیبعہ اوبرکبی دمحم نب الع اوبااسہم اشمع ،ایب اصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2395

٣وسی انؼاری ا٧ص بً ٩یاق ًبیساہلل سٌیس ب ٩ابوسٌیس ٘٣بری حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚبٰ ٩

وسی اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َ َ ُ
َ
َ
َ
رفا ٔططٔ ََِٓ ٠یأ ِ ُخ ِذ َزاخٔ ََ ٠ة إ ٔ َزارٔظ ٔ
ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أ َوی أ َح ُس ٥ِ ٛإلٔ َی ٔ َ
رف َ
رفا ٔططٔ َٓإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ي ِـ َلحٔ ٍَ ََِٓ ٠ی ِـ َلح ٔ ٍِ ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ
اط ُط َو ُِ ٟی َش ِّ ٥اہللَ َٓإُٔ َّ ٧ط َّلَ َي ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا َخ َُ َٔ ٠ط َب ٌِ َس ُظ ًَل َی ٔ َ
َٓ َِ ٠ی ِِ ُٔ ٨ف ب ٔ َضا ٔ َ
ک َّ
ِرف ََ ٟضا َوإ ٔ ِ ٪أَ ِر َس َِ ٠ت َضا
ک َو َؿ ٌِ ُت َج ِٔ ٨يی َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربِّی ب ٔ َ
اِلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤و َِ ٟی ُ٘ ُِ ١س ِب َحاَ َ ٧
ک أَ ِر َٓ ٌُ ُط إ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شَ ِٜت َن ِٔ ٔسی َٓاُ ٔ ِ
َٓا ِحَٔوِ َضا ب ٔ َ٤ا َت ِحٔ َُى بٔطٔ ً َٔبا َز َک اٟؼَّ أ ٔ ٟحْ َن
ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نب ایعض دیبع اہلل دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللےنرفام ابج مںیمےسوکیئاےنپرتسبرپاجےئوتاچےئہہکاےنپدنبہتےکادنرفینہصحےساےنپرتسبوکاھجڑےافرمسب
تس
اہللزپوہویکہکنفہںیہناجاتنہکوکاسناسےکدعبرتسبرپاساکاج تب انباھتافربجےنٹیلاک ارادہرکےوتداںیئرکفٹرپےٹیلافر
احبسکن ریب کب فطعت زپے اے اہلل ریمے رب وت اپک ےہ ںیم ےن ریتے انؾ ےک اسھت اےنپ ولہپ وک راھک افر ریتے انؾ ےک
اسھت اےس ااھٹات وہں ارگ وت ریمی اجؿ وک رفک ےل وت اےس اعمػ رفام افر ارگ وت اےس وھچڑ دے وت اس یک افحتظ رفام سک ے وت اےنپ
کیندنبفںیکافحتظرفاماتےہ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنریاسننبایعضدیبعاہللدیعسنباوبدیعسربقمیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2396

راوی  :ابوَکیب ًبسہ ًبیساہلل ب٤ً ٩ز

ک َربِّی َو َؿ ٌِ ُت َج ِٔ ٨يی َٓإ ٔ ِ٪
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢ث ُ ََّ ِٟ ٥ی ُ٘ ِ ١بٔا ِسَ ٔ٤
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َار َح َِ ٤ضا
أَ ِح َی ِی َت َن ِٔ ٔسی ٓ ِ

اوبرکبی دبعہ دیبع اہلل نب رمع اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی داع ےہ رھپ اچےہ ہک فہ ( ِ اي ْسم َِک َر ِ ّن
َف َطع ْ ُت)ےہکاےریمےرپفرداگرریتےانؾےکاسھتںیماےنپولہپوکراتھکوہںارگوتریمیاجؿوکزدنہرےھکوتاسرپرمحرفام۔

رافی  :اوبرکبیدبعہدیبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
 اےتفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2397

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ َ
رفا ٔططٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِ َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا َو َس َ٘اَ٧ا َو ََٔٛاَ٧ا َوآ َواَ٧ا َٓ ََّ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ِ ٜلَ کَاف ٔ َی َٟطُ َو ََّل ُِ ٣ؤو ٔ َی
ا ٪إٔذَا أ َوی إلٔ َی ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ،امحد نبہملس اثتب نب اسن،رضحتاسنریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک ر اؽاہلل یلص
لْ
ََک م
اہلل ہیلع فملس بج اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل اجےت وت ا جَمْ ُد ّللَِّ َّ ِ
مفِ َق زپےتھ ینعی
ش َ ااي َف َکفَا َ ااي َفآ َف َ ا
الق َأ ْطعَمَ َتاا َف َ َ
اي ْم ِمَّ ْ َ ال َک ِ َ
اف لَ ُة َف َ ال ُ ْ
 ماؾ رعتںیفیاس اہلل ےک ےئل ںیہ سج ےنںیمہ الھک ا افر الپ ا افر امہری افکتییک افرںیمہ ناکھان د ا ویکہکن ےنتک ولگ ںیہ نجیکہن
وکیئافکتلرکےنفاالےہافرہنیہناکھہندےنیفاالےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملساثتبنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعؤںےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2398

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یحٌی جزیز٨٣ ،ؼور ہًل ٢حرضت رفوہ ب٧ ٩وٓ ١اطحعی

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ص ًَٔل ِٕ َ ٩ِ ًَ ٢رف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩و َٓ ٕ١
اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
ک
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِس ًُو بٔطٔ اہللَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
اِلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ َّ٤ا ک َ َ

رش َ٣ا ًَُِ ٠ٔ٤ت َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ َ١ِ ٤

ییحی نب ییحی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی رجری ،وصنمر الہؽ رضحت رففہ نب ونلف ایعجش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاہللاعتیلےسداعؤںےکامےنگنےکابرےںیم ااؽایکوتاوہنںےناہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسرفامےتےھتاےاہللںیمھجتےساےنپےئکوہےئلمعافرہنےئکوہےئلمعےکرشےسانپہاماتگنوہں۔
رافی  :ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،ییحیرجری،وصنمرالہؽرضحترففہنبونلفایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2399

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ًبساہلل ب ٩ازریص حؼْن ہًل ٢حرضت رفوہ ب٧ ٩وٓ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ِ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ًَ ِ ٩ص ًَٔل ِٕ َ ٩ِ ًَ ٢رف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ََٕٗ ١ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا
َسأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ ُِ ٩ز ًَا ٕ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
اَ ٪ی ِس ًُو بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
ئک َ َ
ًَُِ ٠ٔ٤ت َو َ ِّ
رش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ َ١ِ ٤

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی دبعاہلل نب ادرسی نیصح الہؽ رضحت رففہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
دیسہ اعہشئ ےس ر اؽ اہللیک داع ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک داع امےتگن ےھت وت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل
لل َّ
ه
ْ
ّ
ع
َ
ُ
َ
مْع)ےسداعاماگنرکےتےھت۔
ُينِمْرَشِّ َ ام َمِل ْ ُت َف ْ
نِمرَشِّ َ ام ْمَل َأ ْ
ہیلعفملس(ا ّم ِإ ِن َأ ُعذ ِ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیدبعاہللنبادرسینیصحالہؽرضحترففہنبونلفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2400

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب ٩ابی ًسی ،اب ٩جٌرف طٌبہ ،حؼْن

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س
رف ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩حُ َؼْ ِ ٕن ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َُ ٣ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا ٥َِ ٟ
َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ

أَ ًِ َ١ِ ٤
دمحمنبینثم،انباشبرانبایبدعی،انبرفعجہبعش،نیصحاؿاانسدےسیھبہیدحثیاسبغرحرمفیےہدمحمنبرفعجیکدحثیںیم
مْع)ےکاافلظیھبرمفیںیہ۔
(نِمْرَشِّ َ اممَلْ َأ ْ َ ْ
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرانبایبدعی،انبرفعجہبعش،نیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2401

راوی ً :بساہلل ب ٩ہاط ،٥وٛیٍ ،اوزاعیً ،بسہ ب ٩ابی ٟبابہ ،ہًل ٢ب ٩يشاٖ ،رفوہ ب٧ ٩وٓ ١سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩صَا ٔط َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُٟبابَ َة ًَ ِ ٩ص ًَٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِِ َ ٩رف َو َة بِ ٔ٩
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُز ًَائٔطٔ َّ
رش َ٣ا ًَُِ ٠ٔ٤ت َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا َ٥ِ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ِ َ ٧وٓ ًََٕ ٩ِ ًَ ١ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

أَ ًِ َ١ِ ٤

دبع اہلل نب اہمش،فعیک ،افزایع،دبعہ نب ایب ابلہب ،الہؽ نب اسیػ ،رففہ نب ونلفدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےسرفاتی ےہہک
لل َّ
ه
ْ
ّ
ع
َ
ُ
َ
مْع)داعاماگنرکےتےھت۔
ينِمْرَشِّ َ ام َمِل ْ ُت َفنِمْرَشِّ َ ام ْمَل َأ ْ
یبنیلصاہللہیلعفملساینپداعںیم(ا ّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
رافی  :دبعاہللنباہمش،فعیک،افزایع،دبعہنبایبابلہب،الہؽنباسیػ،رففہنبونلفدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2402

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوراث حشْن اب ٩بزیسہ یحٌی ب٤ً ٩ز حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشْ ِ ُن َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة
اٟظ ٔ ٔ
اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
ک آ َُ ٨ِ ٣ت
ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اػ ُِ ٤ت َّ
وت
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ بٔ ٌٔزَّت َٔک ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل أََ ِ ٧ت أَ ُِ ٪تـ َّٔ٠ىٔی أََ ِ ٧ت ا َِ ٟه ُّی َّأ ٟذی ََّل َی ُُ ٤
ک أَِ َ ٧ب ُت َوب ٔ َ
ک َت َوکَُِّ ٠ت َوإَِٔ ٟی َ
َو ًََِ ٠ی َ
ک َخ َ

و٪
َوا ِٟحٔ َُّ ٩و ِاْلُٔ ِ ٧ص َی ُ٤وتُ َ

اجحجنباشرع،دبعاہللنبرمعفاوبرمعم،دبعاولراثنیسحانبربدیہییحینبرمعرضحتانبابعسےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص
لل َّ
لل َّ
ه
ه
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ن
يَا
ج َضمْ ُتا َّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ ِ َّ
ک َ َن ّ ْ ُ
ي َ ال ِإلَ َة ِإ ّ ال َأ ْ َ
َل َأ َ ْ ُ
ي َْ ُ
اہللہیلعفملسہیداعا َّم َ َ
آم َفعَل ْت َ
بَِ
ن َف ِ َ
َل َأ ْسلمْ ُت َف ِ َ
ّک َف ِإ ْ َ
لْ
َ تُ ِضلَّئ َ ل ْ
ج
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ِ
ّ
ال ْ ُن َ ُي ُن َؿ اماگنرکےتےھتاہللںیمےنریتیرفامربندارییکافرھجترپاامیؿال اافر
ت َفا خِ ُّ َف ْ ِٔ ا
ي
ا
ل
ق
ال
ی
نا
أ ْؿ ِ یأ ْ َ
ُ ُ
ھجت رپ رھبفہس ایک افر ریتی رطػ روجع ایک افر ریتی یہ دمد ےس اہجد ایک اے اہلل ںیم ریتی زعت ےک ذرہعی انپہ اماتگن وہں ریتے
 ااےئوکیئوبعمدںیہنہکوتےھجمرمگاہرکدےوتزدنہےہےسجومتںیہنافرنجفاسنبسرماجںیئےگ۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعاہللنبرمعفاوبرمعم،دبعاولراثنیسحانبربدیہییحینبرمعرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2403

راوی  :ابوكاہز ًبساہلل ب ٩وہب ،س٠امی ٪ب ٩بًل ٢سہی ١ب ٩ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل ُٕ ٩ِ ًَ ٢س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪

َح َي ُ٘و َُ ٢سَ ٍَ ٔ٤سا ٔ ٍْ ٣ب ٔ َح ِٔ ٤س اہللٔ َوحُ ِش ٔ ٩بَ ًَلئٔطٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َربَّ َ٨ا َػاحٔب ِ َ٨ا
ا ٪ف ٔی َس َ ٕ
ا ٪إٔذَا ک َ َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
رف َوأَ ِس َ َ

َوأَ ِٓ ٔـ ِِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ًَائ ّٔذا بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ ،امیلسؿ نب البؽ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفملس بجیسکرفسںیم حبصرکےتوترفامےتعمساسعما ےنفاےلےناہللیکرعتفییکافراسیکمہ رپآزامشئ ےکنسحوکنس
ایلاےامہرےربامہرےاسھترہافرمہرپلضفرفاماساحؽںیمہکمہمنہجےساہللیکانپہامےتگنںیہ۔
رافی  :اوباطرہدبعاہللنبفبہ،امیلسؿنبالبؽلیہسنباوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2404

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہ ،ابی اسحا ٚابی بززہ حرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی اِلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ب ُ ِز َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
ئ َّ
رسافٔی فٔی أَ ِ٣زٔی َو َ٣ا
اٟس ًَا ٔ
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ک َ َ
ا ٪یَ ِسًُو ب ٔ َض َذا ُّ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ِرف لٔی َخ ٔلی َئًٔی َو َج ِضلٔی َوإ ٔ ِ َ

ک ً ٔ ِ٨سٔی َّ
أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ٔ٣ىِّی َّ
َخ ُت
ِرف لٔی ٔج ِّسی َوصَزِلٔی َو َخ َلئٔی َو ًَ ِ٤سٔی َوک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
ِرف لٔی َ٣ا َٗ َّس ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َخ َوأََ ِ ٧ت ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز
رس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت َو َ٣ا أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ٔ٣ىِّی أََ ِ ٧ت ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟس َُ ٦وأََ ِ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّ ُ
َو َ٣ا أَ ِ َ

دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،ایبااحسؼایبربدہرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
ِ لل َّ
لل َّ
َدغِتبَئ َخ
ه
ه
َ
ھ
ل
ِ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ّ
دِق َف َهْ ِل
ن َأ ْ ُ
س ِاف ِف َأ ْ ِ
فملساؿاملکتےسداعاماگنرکےتےھتا ّماعْف ِ ْر ِل ِ ی َف ِ ی َف ِإ ْ َ
مق َف َ ام َأ ْ َ
لْعبِ ِةما ّماعْف ِ ْر ِل ِ ّ
لل َّ
ِ
ه
َ
َ
ِ
ُ
ْ
ل
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ع
َ
ف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َفد ََغ ِئی َف َ َْع ِق َف ُ ُّ
ک َذکِلَ ِ ْ
ن
نأ ُ
عِق ا ّم ا ِ ْر ِل َ ام دَقّ ْ ُ
ت َف َ ام أ ْ َ
ن ا مُ َق ّد ُِؾ َفأ ْ َ
لْع بِ ِة م أ ْ َ
ت َف َ ام أعْلی ُْت َف َ ام أ ْ َ
س ْر ُ
ِ ُ
م َف َ ام أ ّ ْ
الْمُو ّ ِِ ف َأ ْ َ
ش دَق ٌِی اے اہلل ریمی اطخؤں ریمی انداین افر ریمے اعمہلم ریمی ز ادیت وک افر وج ھجم ےس وت اجاتن ےہ وک
ک َ ٍْ
ن َلَع ُ ّ ِ
َ َُ َ
اعمػ رفام اے اہلل وج اکؾ ںیم ےن دیجنسیگ ےس ےئک افر وج ذماؼ ےس رس ااجنؾ دےئ وج وھبؽرک افر وج اجؿ وبھج رک افر رہ فہ لمع وج
ریمےزندکیانگہوہاعمػرفاماےاہللریمےےلہپفاےللمعافردعبفاےلوجوپہدیہافراظرہالمعےئکافرنجاامعؽوکوتھجم
ےسز ادہاجاتنےہاعمػرفام اوتیہآےگرکےنفاالافروتیہےھچیپرکےنفاالافروتیہرہزیچرپدقرتر ےنھفاالےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،ایبااحسؼایبربدہرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2405

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ػباح طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنباشبر،دبعاکلملنبابصحہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاکلملنبابصحہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2406

٣وسی ابوػاٟح
راوی  :ابزاہی ٥ب ٩زی٨ار ابوٗل٤ً ٩زو ب ٩ہیثً ٥بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ب ٩ابوس٤٠ہ ٣اجظوٗ ٪سا٣ہ بٰ ٩
س٤ا ٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٗ َل ٕ٤ِ ًَ ٩زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ٔ٪
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
وسی ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ًَ َُِ ٗ ٩سا ََ ٣ة بِ َٔ ٣ُ ٩

أَ ِػٔ٠حِ لٔی زٔیىٔی َّأ ٟذی ص َُو ً ِٔؼ َُ ٤ة أَ ِ٣زٔی َوأَ ِػٔ٠حِ لٔی زَُ ِ ٧ی َ َّ
آَخت ٔی َّأًٟی ٓ َٔیضا ٌََ ٣ازٔی َوا ِج ٌَ ِ١
ای أًٟی ٓ َٔیضا ٌََ ٣اشٔی َوأَ ِػٔ٠حِ لٔی ٔ َ
رشٕ
ا َِ ٟح َیا َة زٔ َیا َز ّة لٔی فٔی کَُ ِّ١خْ ِر ٕ َوا ِج ٌَ ِ ١ا ِِ ٤َ ٟو َت َرا َح ّة لٔی ٔ ٩ِ ٣کُٓ َ ِّ١
اربامیہنب دانیراوبنطقرمعف نبمثیہدبعازعلسینبدبعاہللنباوبہملساموشجؿدقاہمنبومٰیساوباصحلامسؿرضحتاوبرہریہریض
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ُ
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہی داع (ا َّم َأ جْ ِل ِد ِب ّ ِ
مق َفأ جْ ِل ُد َن َاق ِال
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َّ
ف ِئ ِ َ ْ ِصل
ْ
ل
خ ٍفا ْدعَلْ ال ْ
ِئ
ف
د
ع
ت َراح ًة ِلنِمْ ّ ُِ
ُ
م
َ
خ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لْ
کرَشٍّ)زپےتھےھتاےاہلل
َو
ک
ف
ل
ة
د
ا
ي
ز
ة
ا
ا
ت
ا
ا
ف
ق
د
ا
َم
ا
ا
ھ
ال
ن
آِ
ل
ج
َماش َفأ ْ
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َھاا َ َ
ْ َ َ
ریمےدنیوکدرتسرفاموج ریمےاعمالمت اکاحمظف ےہافرریمیداینوکدرتسرفام اسجںیمریماولانٹےہافر ریمیزدنیگوک رہ
الھبیئںیمریمےےئلز ادیتاکابثعانبدےافرومتوکریمےےئلرہرشےسراتحانبدے۔
رافی  :اربامیہ نب دانیر اوبنطق رمعف نب مثیہ دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس اموشجؿ دقاہم نب ومٰیس اوباصحل امسؿ رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2407

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا ٚابی احوؾ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ؾ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ

اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
َاٖ َوا ِِٟٔى َی
ک ا ُِ ٟض َسی َواُّ ٟت َقی َوا َِ ٌَٔ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ایب اوحص رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
لل َّ
ُ
ه
ن
ی
ن
ْ
ل
ْ
َ
ّ
ِئ
ق
ع
ّ
اػ َفا َ ی)داعرفامےتےھتاےاہللںیمھجتےس
رفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملس(ا ُ َّم ِإ ِن َأ ْ ا
سَْکُلَا ھ َُدی َفا ی َفانْعَفَا َ
دہاتیوقتیاپدکاینمافرانغاماتگنوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼایباوحصرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2408

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ًبساٟزح ٩٤ب ٩سٔیا ٪ابواسحاٚ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَ َّ ٪ابِ َ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗا َ ٢فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َوا َِ َّٔٔ ٌٟة
دمحمنبینثم،انباشبردبعارلنمحنبایفسؿاوبااحسؼاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہنکیلاسںیمافعػیکاجبےئتفعاکظفل
ےہینعماکییہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردبعارلنمحنبایفسؿاوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2409

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ٥ح٤س بً ٩بساہلل ابْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚابوٌ٣اویہ ًاػً ،٥بساہلل ب ٩حارث ابی
ًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت زیس ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ٢
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َٗا َِ ٢اْل َ َ

اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش ٔ١
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ََّل أَُٗو َُ ٢ل ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل َ٤َ ٛا ک َ َ
ت َن ِٔ ٔسی َت ِ٘ َواصَا َو َزَ ِّٛضا أََ ِ ٧ت َخِْرُ ََ ٩ِ ٣زک َّا َصا أََ ِ ٧ت َؤٟی َضا َو َِ ٣و ََّل َصا َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥آ ٔ
اُ ٠ٟض َّ٥
َوا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦و ًَ َذ ٔ
ُّ
اب ََ ٟضا
إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ک ََّٔ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ل یَ َِ ٍُ َٔ ٨و ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ َّلَ یَ ِدظَ ٍُ َو َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ََّل َت ِظ َب ٍُ َو َٔ ٩ِ ٣ز ًِ َوة ٕ ََّل ي ُِش َت َح ُ
اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہدمحمنبدبعاہللانبریمن،ااحسؼاوباعمفہیاعمص،دبعاہللنباحرثایبامثعؿدہنیرضحتزدی
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نبارمقریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم مےسفیہاتہکوہںوجر اؽاہللرفام ارکےتےھت(ا ّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
َت
َ
ت
خ
ْ
َ
ْ
ت
َ
ب ْیفَ
ْ
َ
ت
س
ب
ف
س
ل
ئ
ُس
َ
َ
َ
َ
اب َھاا)اےاہللںیمھجتےساعزجوہےنافریتسسافرزبدیلافرلخبافر
س ال ُع َف ْ
ق َ ال ُع َف ْ
نِم ٍ
نِم َد ْ َ
َ ُع َفنِمْ َ ْ ٍ
ع ٍة ال ْ حَا ُ
ڑباھےپافرذعابربقےسانپہاماتگنوہںاےاہللریمے بخ وکوقتیاطعرک افراےس اپزیکہ انبآپیہاپزیکہانبےنفاولں ںیمےس
رتہب ںیہ افر وت یہ اکر اسز افر ومیل ےہ اے اہلل ںیم ھجت ےس ا ےس ملع ےس انپہ اماتگن وہں وج عفن دےنی فاال ہن وہں افر ا ےس دؽ ےس وج
ڈرےنفاالہنوہافرا ےسبخ ےسوجریسوہےنفاالہنوہافرایسیداعےسوجوبقؽوہےنفایلہنوہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،ااحسؼ اوباعمفہی اعمص ،دبعاہلل نب احرث ایب امثعؿ دہنی
رضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2410

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟواحس ب ٩زیس حش ٩بً ٩بیساہلل ابزاہی ٥ب ٩سویس ٧دعی ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس حرضت ًبساہلل
ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُُ ٩س َویِ ٕس اَ ٨َّ ٟدع ٔ ُّی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َِ ٣سی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
یک َُ ٟط َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش َُ َٓ ٩ح َّسثَىٔی اٟزُّبَ ِی ُس أَُ َّ ٧ط َح ٔٔ َى ًَ ِ٩
أَ َِ ٣ش ِی َ٨ا َوأَ َِ ٣سی ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک ِ َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رش َ

ک َخْ ِ َر َص ٔذظ ٔ َّ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َّ
رش َص ٔذظ ٔ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
إٔبِ َزاص َٔی ٥فٔی َص َذا َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسأََ ُٟ
ئ ا ِل ٜٔبَر ٔ َّ
رش َ٣ا َب ٌِ َس َصا َّ
َّ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة َو َ ِّ
اب فٔی
اب فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٕ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٕ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١و ُسو ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ

ا َِ٘ ٟبِر ٔ

ہبیتق نب دیعس ،دبعاولادح نب زدی نسح نب دیبع اہلل اربامیہ نب  ادی یعخن دبعارلنمح نب سیدی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
مْس ل ْ
مْس
م
ک
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس اشؾےکفتقہیداع زپاھ رکےتےھت ِإ َذا َأ َ ی َف َاؽ َأ ْ َس ْب َتاا َف َأ َ یا مُ ْل ُ
ّللَِّفالْج
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
م
ِي لَ ُةمہےناشؾیک افراہللےککلمےناشؾ یک افراسریرعتںیفیاساہللےک ےئلںیہسج
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ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن رضحت اربامیہ یک رفاتی ںیم ہی اافلظ ںیہ ایس ےک ےئل
ابداشتہےہا فراسےکےئلرعتفیےہافرفہرہزیچرپدقرتر ےنھفاالےہاےاہللںیمھجتےساسراتیکالھبیئاک ااؽرکات
وہں افر اس رات ےک رش ےس افر اس ےک دعب ےک رش ےس انپہ اماتگن وہں اے اہلل ںیم ھجت ےس یتسس افر ڑباھےپ یک ربایئ ےس انپہ
اماتگنوہںاےاہللںیمھجتےسمنہجںیمافرذعابربقےسانپہاماتگنوہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولادحنبزدینسحنبدیبعاہللاربامیہنب ادییعخندبعارلنمحنبسیدیرضحتدبعاہللنبوعسمدریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2411

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،حش ٩بً ٩بیساہلل ابزاہی ٥ب ٩سویس ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یزٔی َس ًَ ِ٩
ک ِ َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ
أ َ ٧ ٪ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َِ ٣سی َٗا َ ٢أَ َِ ٣ش ِی َ٨ا َوأَ َِ ٣سی ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ

ک َخْ ِ َر َ٣ا فٔی َص ٔذظ ٔ
یک َُ ٟط َٗا َ ٢أ ُ َرا ُظ َٗا َٔ ٓ ٢یضُٔ َٟ َّ٩ط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َر ِّب أَ ِسأََ ُٟ
رش َ

رش َ٣ا فٔی َص ٔذظ ٔ َّ
َّ
ئ ا ِل ٜٔبَر ٔ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١و ُسو ٔ
رش َ٣ا َب ٌِ َسصَا َر ِّب أًَُوذُ ب ٔ َ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ َو َخْ ِ َر َ٣ا َب ٌِ َسصَا َوأًَُوذُ ب ٔ َ
کِ
اب فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٕ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٕ
ک أَي ِّـا أَ ِػ َب ِح َ٨ا َوأَ ِػ َبحَ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اب فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوإٔذَا أَ ِػ َبحَ َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َر ِّب أَ ًُوذُ ب ٔ َ

امثعؿنبایبہبیشرجری،نسحنبدیبعاہللاربامیہنب ادیدبعارلنمحنبسیدیرضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکاہللےکیبنیلصاہلل
ہیلع فملس اشؾ ےک فتق ہی داع اماگن رکےت ےھت امسبتاا فایسم اکلمل مہ ےن اشؾ یک افر اہلل یک ابداشتہ ےن اشؾ یک افر  ماؾ رعتںیفی
اساہلل ےک ےئلںیہ سجےک  ااوکیئوعبمد ںیہنفہاالیک ےہاساکوکیئرشکیںیہنرافی اکایخؽےہ ہکآپ یلصاہلل ہیلعفملسہی
املکتیھبادارفامےتےھتکلمایسےکےئلےہافرایسےکےئلرعتفیےہافرفہرہزیچرپدقرتر ےنھفاالےہاےریمےرب

ںیمھجتےساسراتیکالھبیئافراسےکدعبیکالھبیئاماتگنوہںافرںیمھجتےساسراتےکرشےسافراسےکدعبآےنفاےل
رشےسانپہاماتگنوہںاےریمےربںیمھجتےسیتسسافرڑباھےپیکربایئےسانپہاماتگنوہںاےریمےربںیمھجتےسمنہج
ںیم ذعاب ےس افرربق ںیم ذعاب ےس انپہ اماتگن وہں افر بج حبص رکےت وت یھب ایسرطح رفامےت مہ ےن حبصیک افراہللیک ابداشتہ
ےنحبصیک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،نسحنبدیبعاہللاربامیہنب ادیدبعارلنمحنبسیدیرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2412

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشْن بً ٩لی زائسہ حش ٩بً ٩بیساہلل ابزاہی ٥ب ٩سویس ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس حرضت ًبساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُح َشْ ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إ ٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
کِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َِ ٣سی َٗا َ ٢أَ َِ ٣ش ِی َ٨ا َوأَ َِ ٣سی ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ

ک َٔ ٩ِ ٣خْ ِر ٔ َص ٔذظ ٔ َّ
یک َُ ٟط َّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
رشصَا
َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِ ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة َو َخْ ِر ٔ َ٣ا ٓ َٔیضا َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
رش َ
رش َ٣ا ٓ َٔیضا َّ
َو َ ِّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦و ُسو ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ئ ا ِل ٜٔبَر ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ُّ
یس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرٓ ٌََطُ أَُ َّ ٧ط َٗا ََّ ٢لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ َّلَ
اہللٔ َو َزا َزنٔی ٓ ٔیطٔ ُزبَ ِی ْس ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ک َو َٟطُ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز
ک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َٔ
رشی َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع زادئہ نسح نب دیبع اہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب سیدی رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللبجاشؾرکےتوتہیداعرفامےتےھتمہےناشؾیکافراہللیکابداشتہےناشؾیکافر ماؾرعتںیفیاساہللےکےیئلںیہ
سجےک ااوکیئابعدتےکالقئںیہنفہاالیکےہاساکوکیئرشکیںیہناےاہللںیمھجتےساسراتیکالھبیئافروجالھبیئاس
راتںیمےہاس اک ااؽرکاتوہں افر ںیمھجتےساسراتیکربایئافروجربایئاس ںیمےہ ےسانپہاماتگنوہں اےاہلل ںیمھجت
ےس یتسس ڑباھےپ یک ربایئ افر داین یک آزامشئ افر ربق ےک ذعاب ےس انپہ اماتگن وہں اکی رموفع رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک اہلل ےک
 اا وکیئ وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن ابداشتہ اس ےک ےئل ےہ افر ایس ےک ےئل رعتںیفی ںیہ افر فہ رہ زیچ رپ
دقرتر ےنھفاالےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلعزادئہنسحنبدیبعاہللاربامیہنب ادیدبعارلنمحنبسیدیرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2413

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ٟیث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
اب َو ِح َس ُظ ٓ ًََل َط ِی َئ َب ٌِ َس ُظ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َص ًَ ِب َس ُظ َوَََُ ٠ب اِلِ َ ِحزَ َ
اَ ٪ي ُ٘و ََُّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إَّٔل اہللُ َو ِح َس ُظ أَ ًَزَّ ُج َِ ٨س ُظ َو َن َ َ

ہبیتقنبدیعسثیل،دیعسنباوبدیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساؿاملکت
ےسہیداعرفامےتےھتاہللےک ااوکیئابعدتےکالقئ ںیہن فہاالیکےہسجےن اےنپرکشلوک ہبلغاطعرفام اافر اےنپدنبےیک دمد
رفامیئافراہنترکشلوکولغمبایکافراسےکدعبوکیئزیچںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسثیل،دیعسنباوبدیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2414

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء اب ٩ازریص ًاػ ٥ب ٩ک٠یب ًلی حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َ ٥بِ َ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ٔ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ١ِ ُٗ ٥َ ٠
اٟش َساز ٔ َس َسا َز َّ
اٟرط َیَ ٙو َّ
اٟش ِض ٔ٥
َِک بٔا ُِ ٟض َسی ص َٔسا َی َت َ
ک َّ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِسٔنٔی َو َس ِّس ِزنٔی َواذ ُ ِ
اوبرکبی دمحم نبالعء انب ادرسی اعمص نب بیلک یلعرضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنعےس رفاتی ےہہک ر اؽاہللےن ےھجم رفام اہی
داع اماگن رکف امہلل ادھین فدسدین اے اہلل ےھجم دہاتی اطع رفام افر دیساھ رھک افر دہاتی ےک فتق اےنپ راہتس یک دہاتی افر دیسوہ
رکےنیکداعےکفتقریتےکدیساھوہےنوکشیپرظنروھک۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءانبادرسیاعمصنببیلکیلعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
داعؤںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2415

راوی  :ابْ٤٧ ٩رً ،بساہلل اب ٩ازریص ًاػ ٥ب ٩ک٠یب

اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠یبٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٔیص أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِزر َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ١ِ ُٗ ٥َ ٠
اٟش َسا َز ث ُ َّ ٥ذ َ
ک ا ُِ ٟض َسی َو َّ
ََک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
َ
َ
لل ّ
ه
ّ
ُ
َ
َ
سَْکُلَ
انبریمن،دبعاہللانبادرسیاعمصنببیلکاسدنسےس یھب ہیدحثیایسرطحرمفیےہر اؽاہللےنرفام اا ّم ِإ ِنأ ْ ا
الْھ َُدی َفان َّس َدا َداےاہللںیمھجتےسدہاتیافردیسوہراےتساک ااؽرکاتوہںداعاماگنرکفابح دحثیایسرطحےہ۔

رافی  :انبریمن،دبعاہللانبادرسیاعمصنببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2416

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٤ً ،زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤زو اب ٩ابی ً٤ز سٔیا٣ ،٪ح٤س بً ٩بساٟزح٣ ٩٤ولی اب ٩ك٠حہ َکیب ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت جویزیہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
رک ّة
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ُِ ٩ج َویِز ٔ َی َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی آ ٔ ٢كَ َِ ٠ح َة ًَ َِ ُ ٩
َخ َد ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َصا ب ُ ِ َ
َار ِٗت ٔ
ُک
اٟؼ ِبحَ َوه ٔ َی فٔی َِ ٣شحٔ ٔس َصا ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َب ٌِ َس أَ ِ ٪أَ ِؿ َهی َوه ٔ َی َجاَ ٔ ٟش ْة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا زٔ ِٟتٔ ًَل َی ا َِ ٟحا َّٔ ٢أًٟی ٓ َ
ح ْٔ َن َػلَّی ُّ
ت ثَ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ًََِ ٠ی َضا َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س ُُِٗ ٠ت َب ٌِ َس ٔک أَ ِربَ ٍَ کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت َِ ٟو ُوزِٔ َ ٧ت ب ٔ َ٤ا ُِٗ٠تٔ ُُ ٨ِ ٣ذ
ْع ٔططٔ َو َٔ ٣سا َز کَ٤َ ٔ ٠اتٔطٔ
ا َِ ٟی ِوََ ٟٔ ٦و َزِ َ ٧ت ُضُ َّ٩س ِب َح َ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سظ ٔ ًَ َس َز َخ ِٔ٘٠طٔ َور َٔؿا َن ِٔ ٔشطٔ َوزَٔ َ ٧ة َ ِ

ہبیتقنبدیعس،رمعفاندقانبایبرمعفانبایبرمعایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمحومیلانبہحلطرکبیانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرضحت

وجریہیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسحبصےکفتقیہامنزادارکےنےکدعباؿےکاپسےسےلچےئگ
افرفہاینپاجےئامنزرپیہیھٹیبوہیئںیھترھپدؿھڑوہآپیلصاہللہیلعفملسفاسپ رشتفیالےئوتفہفںیہیھٹیبوہیئںیھتآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجفتقںیماہمترےاپسےسایگوہں مایسرطحیھٹیبوہیئوہ؟اوہنںےنرعضایک یاہںیبنیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اںیمےنریتےدعبا ےساچراملکتنیترمہبتےہکںیہہکارگریتےآجےکفہفیظوکاؿےکاسھتفزؿایک
ّللَّ فدمحبہ اہلل یک رعتفی افر ایس یک اپیک ےہ اس یک ولخمؼ یک داداد ےک ربارب افر اس یک
اجےئ وت اؿ املکت اک فزؿ ز ادہ وہاگ ُش ْئحَا َاؿ ا ِ
راضافراسےکرعشےکفزؿافراسےکاملکتیکایسیہےکربارب۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،رمعف اندق انب ایب رمعف انب ایب رمع ایفسؿ ،دمحم نب دبعارلنمح ومیل انب ہحلط رکبی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرضحتوجریہیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2417

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب اسحا٣ ٚح٤س ب ٩برش ٣شٌز ٣ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ابی رطسی ٩ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت جویزیہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بٔ ِرشٕ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ض ًَ ُِ ٩ج َویِزٔیَ َة َٗاَِ ٟت ََّ ٣ز ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َػلَّی َػ ًَل َة ا َِ َِ ٟساة ٔأَ ِو َب ٌِ َس َ٣ا
ر ِٔط ٔس َ
ی ٩ِ ًَ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
ا٪
ْع ٔططٔ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشطٔ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ًَ َس َز َخ ِٔ٘٠طٔ ُس ِب َح َ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َُ ٢س ِب َح َ
َػلی ا َِ َِ ٟسا َة ٓ ََذ َ َ
ا ٪اہللٔ زَٔ َ ٧ة َ ِ
اہللٔ َٔ ٣سا َز کَ٤َ ٔ ٠اتٔطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ااحسؼ دمحم نب رشب رعسم دمحم نب دبعارلنمح ایب ردشنی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت وجریہی
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسحبصیکامنزےکفتق اامنزرجفےکدعباسےکاپسےسزگرے
ّللَّ ِر َضاتَفْ ِس ِة ُش ْئحَا َاؿ
ّللَّ َ َع َد َحل ْ ِق ِة ُش ْئحَا َاؿا ِ
رھپذموکرہدحثییکرطحدحثیرفاتییکنکیلاسںیمداعےکاافلظارطسحںیہ ُش ْئحَا َاؿا ِ
ّللَّ ِز َب َة َع ِس ِة ُش ْئحَا َاؿا َِّ
ّلل َِما َد َکلِمَاابِ ِةاہللیکاپیکاسیک ولخمؼ یکداداد ےکربارباہلل یک اپیک اس یکراض ےکربارباہللیک اپیکاس ےک
ا ِ
ْ
رعشےکفزؿےکربارباہللیکاپیکاسےکاملکتیکایسیہےکربارب۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ااحسؼ دمحم نب رشب رعسم دمحم نب دبعارلنمح ایب ردشنی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت
وجریہیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2418

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ح ٥ٜاب ٩ابی ٟیلی ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ا ِط َتِ َٜت َ٣ا َت َِ ٠قی ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟزوَی فٔی َی ٔسصَا َوأَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠س ِي ْی َٓاَ ِ ٧ل َِ َ٘ ٠ت ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِس ُظ َو ََ ٔ ٟ٘ی ِت ًَائٔظَ َة َٓأ َ ِخب َ َر ِت َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِت ُط ًَائٔظَ ُة
یئ َٓاك ََٔ ٤ة إَِٔ ٟی َضا َٓ َحا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َو َٗ ِس أَ َخ ِذَ٧ا ََ ٣ـا ٔج ٌَ َ٨ا َٓ َذ َصب ِ َ٨ا َن ُ٘ ُوَ٘ َٓ ٦ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ب ٔ َ٤حٔ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َ٣کَا٤َ ُٜٔ٧ا َٓ َ٘ ٌَ َس بَ ِی َ٨َ ٨ا َحًَّی َو َج ِس ُت بَ ِز َز َٗ َس ٔ٣طٔ ًَل َی َػ ِسرٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ًَ ِّ٤َ ُٜ٤ُ ٠ا َخْ ِ ّرا ٔ٤َّ ٣ا َسأ َ ِٟت َُ٤ا

إٔذَا أَ َخ ِذتُ َ٤ا ََ ٣ـا ٔج ٌَ٤َ ُٜا أَ ِ ٪تُ َٜب ِّ َرا اہللَ أَ ِر َب ٌّا َوث َ ًَلث ْٔ َن َو ُت َش ِّب َحا ُظ ثَ ًَلثّا َوثَ ًَلث ْٔ َن َو َت ِح ََ ٤سا ُظ ثَ ًَلثّا َوث َ ًَلث ْٔ َن َٓ ِض َو َخْ ِ ْر َل٤َ ُٜا
َٔ ٩ِ ٣خازٕٔ ٦
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،انب ینثم دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح انب ایب  ،یل یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک دیس ہ افہمط وک یکچ ےنسیپ یک فہج ےس اہوھتں ںیم اشنانت زپ اجےن یک فہج ےس فیلکت وہیئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک
اپسھچکدیقیےھتفہآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہںیئنکیلآپیلصاہللہیلعفملسےسالماقتہنوہیکسافردیسہ
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےسالماقت وہیئ وت ںیم ےن اںیہن ربخدی بج یبن یلص اہللہیلع فملسرشتفی الےئ وتدیسہ اعہشئ ےن آپ
یلصاہللہیلعفملسوکدیسہافہمطےکآےنیکربخدییبنیلصاہللہیلعفملسامہرےاپسرشتفیالےئمہاےنپرتسبفںرپچنہپےکچےھت
مہےناانھٹرشفعایکوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااینپہگجرپیہروہرھپآپامہرےدرایمؿھٹیبےئگاہیںکتہکںیمےناےنپ
آپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دقومں یک ڈنھٹک وسحمس یک رھپ رفام ا ایک ںیم ںیہمت اہمترے  ااؽ ےس رتہب زیچ یک میلعت ہن
لْ
ّللَّ افرب سیتنابراَ جَمْ ُدّللَِّ  ہہایل رکف وتہی اہمترے ےئلاخدؾ
کُب سیتن ابر ُش ْئحَا َاؿا ِ
دفں بج ماےنپ رتسب رپاجؤ وت وچسیتنابراَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ

ےسرتہبےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،مکحانبایب ،یلیلعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2419

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،یبساہلل بٌ٣ ٩اذ اب٣ ٩ثىی اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَب ٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ٔی ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕأَ َخ ِذتُ َ٤ا َِ ٣ـ َح ٌَ٤َ ُٜا َّٔ ٩ِ ٣
ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اِ ٠ٟی ٔ١

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،عبتداہللنباعمذانبینثمانبایبدعی،ہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلاسدنس
ںیمےہبج مدفونںراتےکفتقاےنپرتسبفںرپاجؤ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،عبتداہللنباعمذانبینثمانبایبدعی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2420

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہً ،بیساہلل ب ٩ابی یزیس ًلی ب ٩ابی كاٟب ٣ح٤س بً ٩بساہلل ابْ٤٧ ٩رً ،بیساہلل ب٩
يٌیع ًبسا٠٤ٟک ًلاء ،ب ٩ابی رباح ٣حاہس اب ٩ابی ٟیلی

یس ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
أَبٔی كَأٟبٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوًُب َ ِی ُس بِ َُ ٩يٌ َ
ٔیع ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ٩
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ا َِ ٟح ٩ِ ًَ ٥ٔ َٜابِ ٔ٩
ًَ َلا ٔ
أَبٔی َِ ٟیل َی َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َ٣ا َت َز ُِ ٛت ُط ُُ ٨ِ ٣ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔٗ ٥َ ٠ی َُ َٟ ١ط َو ََّل َِ ٟی ََ ٠ة ٔػ ِّْٔ َن
ئ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط َو ََّل َِ ٟی ََ ٠ة ٔػ ِّْٔ َن
َٗا ََ ٢و ََّل َِ ٟی ََ ٠ة ٔػ ِّْٔ َن َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ َلا ٕ

زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدییلعنبایباطبلدمحمنبدبعاہللانبریمن،دیبعاہللنبشیعیدبعاکلملاطعء،نب
ایبرابحاجمدہانبایب ،یلاؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاسںیمہیااضہفیھبےہہکںیمےنبجےسیبنیلصاہلل
ہیلع فملس ےس انس ےہ ںیم ےن اؿ املکت وک ںیہن وھچڑا آپ ےس رعض ایک ایگ ہک آپ ےن نیفص یک رات ںیم یھب اںیہن ںیہن وھچڑا
رفام انیفصیکراتںیمیھبہنوھچڑاانبایب ،یلےناہکںیمےنآپےساہکنیفصیکراتوکیھبںیہن؟
رافی  :زریہنبرحب ،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہلل نبایبسیدییلعنبایباطبلدمحمنبدبعاہللانبریمن،دیبعاہللنبشیعیدبعاکلمل
اطعء،نبایبرابحاجمدہانبایب ،یل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2421

راوی  :ا٣یہ ب ٩بشلاً ٦یشی یزیس ب ٩زریٍ روح ابٗ ٩اس ٥سہ ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َا ٦ا ِِ ٌَ ٟیش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ُٔٔ ٩ِ ًَ ٥س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِشأَُ ُٟط َخاز ٔ ّ٣ا َو َطِ َٜت ا َِ٘ َٓ ١َ ٤َ ٌَ ٟا َ٣َ ٢ا أَ ِِ َٔ ٟیت ٔیطٔ ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َٗا َ ٢أََّلَ

ی ٩أَ ِر َب ٌّا َوث َ ًَلث ْٔ َن ح ْٔ َن
ی ٩ثَ ًَلثّا َوثَ ًَلث ْٔ َن َوتُ َٜبِّر ٔ َ
أَ ُز ُّٔ ٟک ًَل َی َ٣ا ص َُو َخْ ِ ْر َٔ ٟک َٔ ٩ِ ٣خازُٔ ٕ ٦ت َش ِّب ٔحْ َن ثَ ًَلثّا َوثَ ًَلث ْٔ َن َو َت ِح َٔ ٤س َ
یِ ٣َ ٩ـ َح ٌَ ٔک
َتأ ِ ُخ ٔذ َ
اہیمنباطسبؾعبسیسیدینبزر،عرفحانباقمسلہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدیسہافہمطیبنیلصاہلل

ہیلع فملس یک دختم ںیم اخدؾ امےنگن افر اکؾ یک اکشتی رکےن یک رغض ےس احرض وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہمت
اخدؾ وت امہرے اپس ےس ںیہن ےلم اگ اکی لمع ںیم ںیہمت اتبےئ داتی وہں وج اہمترے ےئل اخدؾ ےس رتہب ےہ  م بج رتسب رپ اجؤ وت
لْ
کُوہک۔
ّللَّب سیتنرمہبتاَ جَمْ ُدّللَِّافروچسیتنرمہتباَ ُ
ب سیتنرمہبت ُش ْئحَا َاؿا ِ
ّللَّ َأ ْ َ
رافی  :اہیمنباطسبؾعبسیسیدینبزر،عرفحانباقمسلہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
حبصافر اےتفتقیکحیبسترکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2422

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،زارمی حش ،٩وہیب ،سہی١

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا ُس َض ِی ْ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ادمحنبدیعس،داریمنسح،فبیہ،لیہساسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبدیعس،داریمنسح،فبیہ،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمغیکاذاؿےکفتقداعےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
رمغیکاذاؿےکفتقداعےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2423

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،جٌرف اب ٩ربیٌہ اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
اح ِّ
ی ٙا ِٟحٔ َ٤ارٔ َٓ َت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ ٔ٩ِ ٣
َاسأَُٟوا اہللَ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـٔ٠طٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا َرأَ ِت َ٠َ ٣کّا َوإٔذَا َسٌِ ٔ٤ت َُِ٧ ٥ض ٔ َ
َٗا َ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِٔ ٥ػ َی َ
اٟسیَ َٜةٔ ٓ ِ
َّ
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا َرأَ ِت َط ِی َلاّ٧ا

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،رفعج انب رہعیب ارع ج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
بج  م رمغ یک اذاؿ ونس وت اہلل ےس اس ےک لضف اک  ااؽ ایک رکف ویکہکن فہ رفہتش وک داتھکی ےہ افر بج  م دگوہ یک ہیںگ ونس وت
اطیشؿےساہللیکانپہاموگنںویکہکنفہاطیشؿوکداتھکیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،رفعجانبرہعیبارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمےکفتقیکداعےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمےکفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2424

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی اب ٩برش ًبیساہلل ب ٩سٌسی اب ٩سٌیس ٌ٣اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،ابی ًاٟیہ حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی
ِرک ٔب َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ
أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س ال َ ِ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔیََّ ٥ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َر ُّب َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ِرک ٔی٥
ت َو َر ُّب اِلِ َ ِر ٔ
غ ال َ ٔ
ق َو َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
ا ٌَِ ٟؤی ُ ٥ا َِ ٟحٔ٠ی ََُّ ٥ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ایب
دمحم نب ینثم انب رشب دیبع اہلل نب دعسی انب دیعس اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ،
اعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل ظ
ظ
َّ َ نْعَغ ِئ ُ لْحَل ِئ
َ
ش انْعَغ ِئ ِم َ ال ِإلَ َة ِإ َّ ال ا َُّ
َ
َ
ّ
ُ
ّلل
ر
ُ
ّلل
ّ
ا
ا
ل
إ
ة
إ
ا
ل
م
ّللّ ا م ا
(ل ِإلَ َة ِإ ال ا ُ
ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس تبیصم ےک فتق َ ا
ب ْ َْ
ِ
ِ
ال ِ
َ
ل
َ
َ ُّ
ش َْ
بان َّسمَاا َف ِ
اْلِثِ)،تمظعفاےلافرربدابریفاےلاہللےک ااوکیئابعدتےکالقئںیہنرعش
ب َْ ا
ال ِ
ال ْر ِ
ض َف َر ُّ
ات َف َر ُّ
َر ُّ
ب َْ ْ
میظعےکرپفرداگرےک ااوکیئابعدتےکالقئںیہنآامسونںےکربزنیمےکربافرزعتفاےلرعشےکرباہللےک اا
وکیئابعدتےکالقئںیہن،زپےتھ۔
رافی  :دمحمنبینثمانبرشبدیبعاہللنبدعسیانبدیعساعمذنباشہؾاوباتقدہ،ایباعہیلرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمےکفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2425

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ہظاٌ٣ ٦اذ ب ٩ہظا٦

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َح ٔس ُ
یث ٌَُ ٣اذ ٔبِ ٔ ٩صٔظَ إ ٦أَ َت ُّ٥
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾاعمذنباشہؾہیدحثیاسدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾاعمذنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمےکفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2426

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ٣ح٤س ب ٩برش ًبسی سٌیس ب ٩ابی ْعوبہ ٗتازہ ،ابو ًاٟیہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة أَ َّ ٪أَبَا ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة اِّ ٟزیَاؤ َّی
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ
َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِرک ٔب ٓ ََذ َ َ
اَ ٪ی ِسًُو بٔضَٔ َّ٩و َي ُ٘وُ ُٟضَ ٨ِ ٔ ً َّ٩س ال َ ِ
ٌَُ ٣اذ ٔبِ ٔ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا ََ ٢ر ُّب َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ق
ت َواِلِ َ ِر ٔ

دبعنبدیمح دمحمنب رشبدبعیدیعس نبایبرعفہباتقدہ،اوباعہیلرضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس تبیصم ےک فتق اؿ املکت ےک اسھت داع رفام ا رکےت ےھت وج افرپ ذموکر وہےئ رضحت اتقدہ یک رفاتی ںیم
آامسونںافرزنیمےکربذموکرےہ۔
رافی  :دبعنبدیمحدمحمنبرشبدبعیدیعسنبایبرعفہباتقدہ،اوباعہیلرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
تبیصمےکفتقیکداعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2427

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ح٤از ب ٩س٤٠ہ یوسٕ بً ٩بساہلل ب ٩حارث ابی ًاٟیہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟیةٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َرنٔی یُو ُس ُ

َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َو َزا َز َُ ٌَ ٣ضَّ٩
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َحزَبَ ُط أَ ِْ ٣ز َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
ِرک ٔی٥
غ ال َ ٔ
ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ

دمحمنباح م،زہبامحدنبہملس ویفسنبدبعاہللنباحرثایباعہیلرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہلل ہیلع فملس وک بج وکیئ امہ اکؾ درشیپ وہات وت ایہن املکت ےس داع اماگن رکےت ےھت نکیل اس رفاتی ںیم اؿ املکت ےک اسھت ہی
ش َْ
(ل ِإلَ َة ِإ َّ الا َ
اْلِثِ)زعتفاےلرعشےکرباہللےک ااوکیئابعدتےکالقئںیہن۔
ااضہفیھبےہ َ ا
ال ِ
ّللُّ َر ُّ
ب َْ ْ
رافی  :دمحمنباح م،زہبامحدنبہملسویفسنبدبعاہللنباحرثایباعہیلرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبسؿاہللفدمحبہیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ

احبسؿاہللفدمحبہیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2428

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،حبا ٪ب ٩ہًل ٢وہیب سٌیس جزیز ،ابی ًبساہلل جرسی اب ٩ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ ا ِٟحٔ ِ ٔ
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ًَٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َٗ ١ا َ٣َ ٢ا ِاػ َلفَی اہللُ ًَ ٤َ ٔ ٟلئ ٔ َٜتٔطٔ أَ ِو
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ١أَ ُّی ا ِٟک َ ًَل ٔ ٦أَٓ َِـ ُ

ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سظ ٔ
َٔ ٌٟٔبازٔظ ٔ ُس ِب َح َ
زریہنبرحب،ةحؿنبالہؽفبیہدیعسرجری،ایبدبعاہللرسجیانباصتمرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایگ ہک وکاسن الکؾ الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےسج اہلل ےن اےنپ رفوتشں  ا
ت
ّللَّ َف ِجَمْ ِدـِ۔)
دنبفںےکےئلنچایلےہینعی( ُش ْئحَا َاؿا ِ
رافی  :زریہنبرحب،ةحؿنبالہؽفبیہدیعسرجری،ایبدبعاہللرسجیانباصتمرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
احبسؿاہللفدمحبہیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2429

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩ابی برک طٌبہ ،جزیزی ًبساہلل جرسی ً٤ز ًبساہلل ب ٩ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رس ِّی ٔ٨َ ًَ ٩ِ ٣زَ َة ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ َِْٜر ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِٟحٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ َک بٔأ َ َحبِّ ا ِٟک َ ًَل ٔ ٦إلٔ َی اہللٔ ُُِٗ ٠ت یَا
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سظ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِخب ٔ ِرنٔی بٔأ َ َحبِّ ا ِٟک َ ًَلٔ ٦إلٔ َی اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َح َّب ا ِٟک َ ًَلٔ ٦إلٔ َی اہللٔ ُس ِب َح َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب ایب رکب ہبعش ،رجریی دبعاہلل رسجی رمع دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکںیمںیہمتاہللےکزندکیبسےسز ادہدنسپدیہالکؾیکربخہندفںںیمےنرعض
ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اہلل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ الکؾ یک ربخ دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ت
ّللَّ َف ِجَمْ ِدـِ)ےہ۔
رفام ااہللےکزندکیبسےسدنسپدیہالکؾ( ُش ْئحَا َاؿا ِ

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبرکبہبعش،رجرییدبعاہللرسجیرمعدبعاہللنباصتمرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمونےکےئلسپتشپداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم۔...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
املسمونےکےئلسپتشپداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2430

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩ز اب ٩حٔؽ وٛیٍ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ١ابی ك٠حہ بً ٩یبس اہلل بَ ٩کیز ا ٦زرزاء ابوزرزاء حرضت ابوذر
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیز ٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩حٔ ِٕؽ ا َِ ٟؤٛیع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َ ٩
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َّ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ی ِسًُو ِٔلَخٔیطٔ بٔوَ ِضز ٔا ِِ َِ ٟی ٔب إ ٔ ََّّل
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ

ک بِٔ ٔ٤ث ٕ١
َٗا َ ٢ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ک َو ََ ٟ
ادمح نب رمع انب صفح فعیک ،دمحم نب لیضف ایب ہحلط نب عبتد اہلل نب رکسی اؾ درداء اوبدرداء رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج یھب املسمؿ اےنپ اھبیئ ےک سپ تشپ اس ےک ےئل داع اماتگن ےہ وت رفہتش اتہک
ےہہکریتےےئلیھبایسیکرطحوہ۔
رافی  :ادمحنبرمعانبصفحفعیک،دمحمنبلیضفایبہحلطنبعبتداہللنبرکسیاؾدرداءاوبدرداءرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
املسمونےکےئلسپتشپداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2431

٣وسی اب ٩رسوا ٪ك٠حہ بً ٩بیساہلل ابَ ٩کیز حرضت ا ٦زرزاء
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤یٰ ١

ا ٪ا َِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟح َّسثَىٔی كَ َِ ٠ح ُة بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
رس َو َ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َکیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی أ ُ َُّّ ٦
ئ َٗاَِ ٟت َح َّسثَىٔی َس ِّیسٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ز ًَا
اٟس ِر َزا ٔ
َٔ

ک بِٔ ٔ٤ث ٕ١
ِٔلَخٔیطٔ بٔوَ ِضز ٔا ِِ َِ ٟی ٔب َٗا َ ٢ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
 ١بٔطٔ آ َٔ ْ٣ن َو ََ ٟ
ک ا َِ ٤ُ ٟوک َّ ُ
ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیمومٰیسانبرسفاؿہحلطنبدیبعاہللانبرکسیرضحتاؾدرداءےسرفاتیےہہکریمےآاقےنھجم
ےسدحثیایبؿیکہکاسےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہی رفامےتوہےئانسسجےناےنپاھبیئےکےئلاسےکاپستشپداع
یکوتاےکسرسےکاپسوموجدوملکرفہتشآنیماتہکےہافراتہکےہہکریتےےئلیھبایسیکاثمؽوہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیمومٰیسانبرسفاؿہحلطنبدیبعاہللانبرکسیرضحتاؾدرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
املسمونےکےئلسپتشپداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2432

ًیسی ب ٩یو٧صً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی ٪ابی زبْر حرضت ػٔوا ٪بً ٩بساہلل ب ٩ػٔوا٪
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

اَ ٪وص َُو ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
اٟس ِر َزا ُئ َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت َّ
اٟظ َآَ ٦أ َ َت ِی ُت أَبَا َّ
اَ ٪وکَاِ َ ٧ت َت ِح َت ُط َّ
ئ فٔی َ٨ِ ٣زٔٔ ٟطٔ َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس ُظ َو َو َج ِس ُت أَُّ٦
اٟس ِر َزا ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ

َّ
اَ ٪ي ُ٘و ُ٢
اٟس ِر َزا ٔ
ئ َٓ َ٘اَِ ٟت أَتُزٔی ُس ا َِ ٟح َّخ ا َِ ٌَ ٟاُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت َن ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت َٓا ِز َُ اہللَ َ٨َ ٟا ب ٔ َدِْر ٕ َٓإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
١
َز ًِ َوةُ ا ِ٤َ ٟزِ ٔ
َک َُ ٣وک َّ ْ ١ک ُ َّ٤َ ٠ا َز ًَا ِٔلَخٔیطٔ ب ٔ َدِْر ٕ َٗا َ ٢ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ک ا َِ ٤ُ ٟوک َّ ُ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشِٔ ٥ٔ ٔ ٠لَخٔیطٔ بٔوَ ِضز ٔا ِِ َِ ٟی ٔب ُِ ٣ش َت َحابَ ْة ً ٔ َِ ٨س َرأِ ٔسطٔ َْ ٠٣
َک بِٔ ٔ٤ث ٕ١
بٔطٔ آ َٔ ْ٣ن َوَ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ایب زریب رضحت وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک اؾ
درداءاؿیکویبییھتںیمکلماشؾایگوتںیماوبدرداءےکاپساکمؿرپاحرضوہاافرفہرھگرپوموجدہنےھتہکبجاؾدرداءوموجدںیھت
وت اوہنں ےن اہک ایک وت اساسؽ جح اک ارادہ راتھک ےہ ںیم ےن اہک  یاہں اوہنں ےن اہک اہلل ےس امہرے ےئل الھبیئ یک داعرکف ویکہکن یبن
یلصاہللہیلعفملسرفام ارکےتےھتاملسمؿرمدیکاےنپاھبیئےکےئلسپتشپداعوبقؽوہیتےہاسےکرسےکاپسوملکرفہتش
وموجدےہبجہیاےنپاھبیئےکےئلالھبیئیکداعرکاتےہوتوملکرفہتشاسرپآنیماتہکےہافراتہکےہہکریمےےئلیھباسیک
لثموہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،دبعاکلملنبایبامیلسؿایبزریبرضحتوفصاؿنبدبعاہللنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
املسمونےکےئلسپتشپداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2433

راوی  :حرضت ػٔوا ٪بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یت أَبَا َّ
ک َی ِزؤیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟشو ُٔ ٔ ٘٠َ َٓ ٚ
اٟس ِر َزا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َرخ ِج ُت إلٔ َی ُّ
َٗا ََ َ ٓ ٢
رضحت وفصاؿ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ابزار یک رطػ ت ال ریمی اوبدرداء ےس الماقت وہیئ وت اوہنں
ےنیھبیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہیدحثیرفاتیرکےتوہےئداعرکےنےکےئلاہک۔
رافی  :رضحتوفصاؿنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
املسمونےکےئلسپتشپداعامےنگنیکفضلیتےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2434

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪بسا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی ٪ػٔوا ٪بً ٩بساہلل ب ٩ػٔوا٪

وِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا َ٩ِ ًَ ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ا٪
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َػٔ َِو َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس
رطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبایبامیلسؿوفصاؿنبدبعاہللنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےنیپےکدعباہللابترکفاعتیلاکرکشادارکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اھکےنےنیپےکدعباہللابترکفاعتیلاکرکشادارکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2435

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابواسا٣ہ ٣ح٤س ب ٩برش زَکیا ،اب ٩ابی زائسہ سٌیس ب ٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
َکیَّا َئ بِ ٔ ٩أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َزائ َٔس َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََْٟرِضَی ًَ ِ ٩ا ِِ ٌَ ٟبسٔ
ِ
َّ
اٟرشبَ َة ٓ ََی ِح ََ ٤س ُظ ًََِ ٠ی َضا
رش َب ِ
أَ َِ ٪یأک ُ َ ١اِلِ َک ِ ََ ٠ة ٓ ََی ِح ََ ٤س ُظ ًََِ ٠ی َضا أَ ِو َي ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہمدمحمنبرشبزرک ا،انبایبزادئہدیعسنبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل اعتیل اس دنبے رپ وخش وہات ےہ وج اکی اھکان اھک رک اس رپ اہلل اک رکش ادا
رکے اوجیھبزیچےئپاسرپاہللاکرکشادارکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہمدمحمنبرشبزرک ا،انبایبزادئہدیعسنبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
اھکےنےنیپےکدعباہللابترکفاعتیلاکرکشادارکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2436

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩یو٧ص ازر ٚزَکیا ،اب ٩ابی زائسہ سٌیس ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َکیَّا ُئ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ٕ اِلِ َ ِز َر َُ ٚح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
زریہنبرحب،ااحسؼنبویسنازرؼزرک ا،انبایبزادئہدیعسنباسننبامکلاسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنبویسنازرؼزرک ا،انبایبزادئہدیعسنباسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہاسداعےکوبقؽوہےنےکایبؿںیمسجںیمدلجیہنیکاجےئ۔...
ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
رہاسداعےکوبقؽوہےنےکایبؿںیمسجںیمدلجیہنیکاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2437

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ابی ًبیس ٣ولی اب ٩ازہز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩أَ ِز َص َز ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اب ِٔلَ َح ٔس ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٥َِ ٟي ٌِ َح ََِ ٓ ١ی ُ٘و ُِ َٗ ٢س َز ًَ ِو ُت ٓ ًََل أَ ِو َٓ ٥َِ ٠ي ُِش َت َح ِب لٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي ُِش َت َح ُ

ییحی نب ییحی ،امکل انب اہشب ایب دیبع ومیل انب ازرہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ا مںیمےسوجآدیمبجکتدلجیہنرکےاسیکداعوبقؽیکاجیتےہہیہناہکاجےئہکںیمدیناعامیگنیھترگموبقؽ
ہنوہیئ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانباہشبایبدیبعومیلانبازرہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ
رہاسداعےکوبقؽوہےنےکایبؿںیمسجںیمدلجیہنیکاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2438

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب ابٟ ٩یثً٘ ،ی ١ب ٩خاٟس اب ٩طہاب ابوًبیس ٣ولی ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َِٔ ٟ ٩ی ٕث َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
َح َّسثَىٔی أَبُو ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ئ َوأَصِ ٔ ١ا ِِ٘ ٔٔ ٟطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ْقا ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِّ ُ ٟ
ٖ َوک َ َ
اب ِٔلَ َح ٔس ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٥َِ ٟي ٌِ َح ََِ ٓ ١ی ُ٘و ُِ َٗ ٢س َز ًَ ِو ُت َربِّی ََٓ ٥َِ ٠ي ِش َتح ٔ ِب لٔی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِش َت َح ُ

دبعاکلملنببیعشانبثیل،لیقعنباخدلانباہشباوبدیبعومیلدبعارلنمحنب توػرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م ںیم ےس رہ اکی یک داع اس فتق کت وبقؽ یک اجیت ےہ بج کت فہ
دلجیہیہنےہکہکںیمےناےنپربےسداعیکیھتنکیلاسےنوبقؽہنیک۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشانب ثیل،لیقعنباخدلانباہشباوبدیبعومیلدبعارلنمحنبتوػرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذرکداعفاافغتسراکایبؿ

رہاسداعےکوبقؽوہےنےکایبؿںیمسجںیمدلجیہنیکاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2439

راوی  :ابوكاہز اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ اب ٩ػاٟح ربیٌہ ب ٩یزیس ابی ازریص خوَّلنی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
یٌ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َوص َُو ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ
یٌةٔ َرح ٕٔ٣َ ٥ا َ ٥َِ ٟي ِش َت ٌِحٔ ِ١
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َََّ ٢ل َیزَا ُ ٢ي ُِش َت َح ُ
اب ِ ٌَِ ٠ٟٔب ٔس َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِس َُ بٔإٔث ِ ٕ ٥أَ ِو َٗ ٔل َ
ک َو َی َس َُ
رس ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
ٗٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ٔاَّل ِست ٌِٔ َحا َُٗ ٢ا ََ ٢ي ُ٘و ُِ َٗ ٢س َز ًَ ِو ُت َو َٗ ِس َز ًَ ِو ُت َٓ ٥َِ ٠أَ َر َي ِش َتحٔ ُ
یب لٔی ٓ ََی ِش َت ِح ٔ ُ

اٟس ًَا َئ
ُّ
اوباطرہانبفبہ،اعمفہیانباصحلرہعیبنبسیدیایبادرسیوخالینرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہللہیلعفملسےنرفام ابجکتآدیمیسکانگہ اعطقریمحافروبق تیںیمدلجیہنرکےاسفتقکتدنبہیکداعوبقؽیکاجیتریتہ
ےہ رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ دلجی ایک ےہآپ ےن رفام افہ ےہک ںیم ےن داع امیگن یھت ںیم ےن داع امیگن یھت نکیل ےھجم ولعمؾ
ںیہنہکریمیداعوبقؽوہیئوہرھپفہاسےسانادیموہرکداعامانگنوھچڑداتیےہ۔
رافی  :اوباطرہانبفبہ،اعمفہیانباصحلرہعیبنبسیدیایبادرسیوخالینرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2440

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ح٤از ب ٩س٤٠ہ زہْر ب ٩رحبٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ٣ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز اسحا ٚب٩
ابزاہی ٥جزیز ،س٠امی ٪تیِم ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشْن یزیس ب ٩زریٍ تیِم ابی ًث٤ا ٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی ح و َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ِم ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّ َ َّ
َّ
َّ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ٢
کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
 ١بِ ُُ ٩ح َشْ ِ ٕن َواُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َحسث َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َحسث َ٨ا اٟت ِی ٔ ُّ
اب ا َِ ٟح ِّس
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٤ُِ ٗ ٥َ ٠ت ًَل َی بَ ٔ
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا ًَا َُّ ٣ة ََ ٩ِ ٣ز َخََ ٠ضا ا َِ ٤َ ٟشاُ ْٔٛن َوإٔذَا أَ ِػ َح ُ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٓإٔذَا ًَا َُّ ٣ة ََ ٩ِ ٣ز َخََ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘ ِس أ ُ َٔ ٣ز بٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َوٗ ُُِ ٤ت ًَل َی بَ ٔ
َِ ٣حبُو ُس َ
و ٪إ ٔ ََّّل أَ ِػ َح َ
دہابنباخدلامحدنبہملسزریہنبرحب،اعمذنباعمذةنعیدمحمنبدبعاالیلعرمتعمااحسؼنباربامیہرجری،امیلسؿیمیتاوباکلم
لیضفنبنیسحسیدینبزر،عیمیت ایبامثعؿرضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام ا
ںیم تنج ےک درفازہ رپ ڑھکا وہا وت اس ںیم ارثک دالخ وہےن فاےل اسمنیک ےھت افر امؽ فتمظع فاولں وک رفک د ا ایگ اہتبل دفزخ
فاولں ےک ےئل دفزخ ںیم دالخ وہےن اک مکح د ا ایگ افر ںیم منہج ےک درفازے رپ ڑھکا وہا وت اس ںیم ارثک دالخ وہےن فایل تورںیت
ںیھت۔
رافی  :دہابنباخدلامحدنبہملسزریہنبرحب،اعمذنباعمذةنعیدمحمنبدبعاالیلعرمتعمااحسؼنباربامیہرجری،امیلسؿیمیت
اوباکلملیضفنبنیسحسیدینبزر،عیمیتایبامثعؿرضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2441

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب ابی رجاء ًلارزی حرضت ابً ٩باض

وب ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
ض َي ُ٘وَّلُ
ئ ا َِ ٌُ ٟلارٔز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ َّ
َّ
رفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َر أَصَِ ٔ ٠ضا
رفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َر أَصَِ ٔ ٠ضا ا َِ َ ُٔ ٟ
ْقا َئ َواكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا٨َّ ٟارٔ َ َ
َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ َ
اَ ٨ِّ ٟشا َئ
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ایب راجء اطعردی رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہہک دمحم یلص اہلل ہیلعفملس ےن اراشد
رفام اںیمتنجرپعلطموہاوتںیمےنفاہںارثکتیریقفولوگںیکدیھکیافربجمنہجرپعلطموہاوتفاہںارثکتیںیمےنتوروتںیک
دیھکی۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اویبایبراجءاطعردیرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2442

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ث٘فی ایوب

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
َ
ااحسؼنباربامیہ،یفقثاویباسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یفقثاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2443

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ابواَّلطہب ابورجاء حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اكَّ ٍََ ٠
رفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِط َض ٔب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

وب
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَ ُّی َ
فٔی ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََذ َ َ

ابیشؿ نب رففخ اوباالبہش اوبراجء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک منہج ےک
ابرےںیمعلطمایکایگابح دحثیاویبیکرطحذرکیک۔
رافی  :ابیشؿنبرففخاوباالبہشاوبراجءرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2444

راوی  :ابوَکیب ابواسا٣ہ سٌیس اب ٩ابی ْعوہ ابورجاء حرضت ابً ٩باض

ُ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْعوبَ َة َس ٍَ ٔ٤أَبَا َر َجا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ

َّ
َّ
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اوبرکبی اوبااسہم دیعس انب ایب رعفہ اوبراجء رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رھپ ایس رطح دحثی
رفاتییک۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہمدیعسانبایبرعفہاوبراجءرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2445

راوی ً :بیساہلل ٌ٣اذ ابی طٌبہ ،حرضت ابواٟتیاح

رط ٔ
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٣زأَ َتا َٔ َٓ ٪حا َئ ٔ٩ِ ٣
اِّ َ ٤ُ ٔ ٟ ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼْ ِ ٕن َٓ َح َّسثَ َ٨ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َخی ٔجئ َِت ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ُٓ ًَلَ َ ٧ة َٓ َ٘ا َٔ ٢جئ ُِت ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ً َِٔ ٤ز َ
ً ٔ ِٔ ٨س إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت اِلِ ُ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َٗ ََّ ١سأٛىٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ

دیبعاہللاعمذایبہبعش،رضحتاوباایتلحےسرفاتیےہہکرطمػنبدبعاہللیکدفویب اںںیھتفہاسںیمےساکیےکاپسآےئ
وتدفرسیےناہکوتالفےنےکاپسےسآ اےہاوہنںےناہکںیمرمعاؿنبنیصحےکاپسےسآ اوہںاوہنںےنںیمہہیدحثی
رفاتییکےہہکر اؽاہللےنرفام اتنجںیمرےنہفاولںںیمبسےسمکتورںیتوہںیگ۔
رافی  :دیبعاہللاعمذایبہبعش،رضحتاوباایتلح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2446

٣وسی بً٘ ٩بہ ًبساہلل ب ٩زی٨ار حرضت اب٤ً ٩ز
راوی ً :بیساہلل بً ٩بسالرکی ٥ابوزرًہ اب ٩بْٜر يٌ٘وب بً ٩بساٟزحٰ ٩٤
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ال َ ٔ
وب بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
ِرک ٔی ٥أَبُو ز ُِر ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ب ُ َِ ْٜر ٕ َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ

ک ٔ٩ِ ٣
اُ ٩ِ ٣ٔ ٪ز ًَا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ٠َّ ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
ک
ک َو َجٔ٤ی ٍٔ َس َد ٔل َ
َز َوا ٔ ٢ن ٌِٔ َ٤ت َٔک َو َت َح ُّو ًَٔ ٢آ ٔ َیت َٔک َو ُٓ َحائ َ ٔة ن ٔ ِ٘ َ٤تٔ َ
دیبعاہللنبدبعارکلمیاوبزرہعانبریکبوقعیبنبدبعارلنمحومٰیسنبہبقعدبعاہللنبدانیررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس
لل َّ
ه
ّ
ت
ع
َ
ُ
ِ
اؽ ْمَت َِک َف َ ُّ
ت ِؽ
ي نِمْ َز َف ِ
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک داعؤں ںیم ےس اکی داع ہی یھب یھت (ا َّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
خ
َ اعَِبَت َِک َففُحَاابَ ِةت ِ ْقمَت َِک َف َمِی ِع َسخ َظ َِک)اےاہللںیمھجتےسریتیتمعنےکزفاؽےسافرریتیاعتیفافرتحصےکٹلپاجےنےس
افرااچکنتبیصمآاجےنافرریتیرہمسقیکانرایگضےسانپہاماتگنوہں۔
رافی  :دیبعاہلل نب دبعارکلمی اوبزرہع انب ریکب وقعیب نب دبعارلنمح ومٰیس نب ہبقع دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2447

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس بً ٩بساٟح٤یس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوتیاح سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیاٌ٣ ،٪ت٤ز ب ٩س٠امی ٪تیِم
ابی ًث٤ا٧ ٪ہسی اسا٣ہ ب ٩زیس ،حرضت ٣رطٖ

رطّٓا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤یسٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِّ َ ٣

یُ َح ِّس ُث أََّ٧طُ کَاِ َ ٧ت َُ ٟط ا َِ ٣زأَ َتا ٔ ٪ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ

دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبایتح دیعس نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمتعم نب امیلسؿ یمیت ایب امثعؿ دہنی ااسہم نب زدی،
رضحترطمػےسرفاتیےہہکاسیکدفویب اںںیھتابح دحثیافرپزگریکچےہ۔
رافی  :دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبایتح دیعس نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمتعم نب امیلسؿ یمیت ایب امثعؿ دہنی ااسہم
نبزدی،رضحترطمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2448

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیاٌ٣ ،٪ت٤ز ب ٩س٠امی ٪س٠امی ٪تیِم ابی ًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪و َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

ئ
ُض ًَل َی اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت َز ُِ ٛت َب ٌِسٔی ٓٔت ِ َّ ٨ة ه ٔ َی أَ َ ُّ

دیعس نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمتعم نب امیلسؿ امیلسؿ یمیت ایب امثعؿ دہنی رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن اےنپ دعب توروتں ےس ڑبھ رک ز ادہ اصقنؿ دہ رمدفں ےک ےئل افر وکیئ ہنتف ںیہن
وھچڑا۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،رمتعمنبامیلسؿامیلسؿیمیتایبامثعؿدہنیرضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2449

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری سویس ب ٩سٌیس ٣ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٤ٌ٣تر ابٌ٣ ٩اذ ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ٪ابوًث٤ا ٪حارثہ
حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس اور سٌیس ب ٩زیس ب٤ً ٩زو ب ٩نٔی ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َو ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َٗا َ ٢ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔثَ َة َو َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤

ُض ًَل َی اِّ ٟز َجا ٔ٩ِ ٣ٔ ٢
ض ٓٔت ِ َّ ٨ة أَ َ َّ
نُٔ َِی ٕ ١أَُ َّ ٧ض َ٤ا َح َّسثَا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ٣َ ٢ا َت َز ُِ ٛت َب ٌِسٔی فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ئ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
مع
دیبعاہللنباعمذةنعی ادینبدیعسدمحمنبدبعاالیلع میرانباعمذرمتعمنبامیلسؿاوبامثعؿاحرہثرضحتااسہمنبزدیافردیعس

نب زدی نبرمعف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیلہنع ر اؽ اہلل ےسرفاتی رکےت ںیہہکآپ ےن اراشد رفام ا ںیم ےنولوگںںیم اےنپ دعب
رمدفںرپتوروتںےسڑبھرکز ادہاصقنؿدہوکیئہنتفںیہنوھچڑا۔
مع
رافی  :دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی  ادی نب دیعس دمحم نب دبعاالیلع میر انب اعمذ رمتعم نب امیلسؿ اوبامثعؿ احرہث رضحت ااسہم نب
زدیافردیعسنبزدینبرمعفنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2450

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوخاٟس اح٤ز یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظی ٥اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،س٠امی٪

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٥ح و
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوباخدل ارمح ییحی نب ییحی ،میشہ ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،امیلسؿ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس
رطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباخدلارمحییحینبییحی،میشہااحسؼنباربامیہ،رجری،امیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
الہتنجںیمرغوبیںافرالہمنہجںیمتوروتںیکارثکتیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2451

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابی ٣ش٤٠ہ ابو نرضہ طٌبہ ،ابی ٣ش٤٠ہ ابو نرضہ حرضت
ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَب ٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رض ْة َوإ ٔ َّ ٪اہللَ
رض َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َُّّ ٪
اٟسَ ِ ٧یا ُحَِ ٠و ْة َخ ٔ َ
أَبَا َن ِ َ
َّ
وَّ ٓ ٪
ئ
رسائ ٔی َ ١کَاِ َ ٧ت فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ٕ َت ٌِ ََ ُ٠٤
َات ُ٘وا ُّ
ُِ ٣ش َت ِدَٔ ٓ ٥ِ ُُٜٔ ٔ ٠یضا َٓ َی ُِ ٨وزُ َِ ٛی َ
اٟسَ ِ ٧یا َوات ُ٘وا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓإ ٔ َّ ٪أَ َّو َٔٓ ٢ت ِ َٔ ٨ة بَىٔی إ ٔ ِ َ
و٪
ٕ َت ٌِ ََ ُ٠٤
َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٩ب َّظا ٕر َ ٔ ٟی ِ٨و َُز َِ ٛی َ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبہملسماوبرضنہہبعش،ایبہملسماابرضنہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا داین یھٹیم افر رس زبس ےہ افر اہلل اعتیل ںیہمت اس ںیم ہفیلخ فانبئ انبےن
فاالےہسپفہدےھکیاگہک مےسیکاامعؽرکےتوہداینےسوچبافرتوروتںےسیھبڈرےتروہویکہکنینبارسالیئںیمبسےسالہپہنتف
توروتںںیماھت۔

رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب ہملسم اوب رضنہ ہبعش ،ایب ہملسم اوب رضنہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتااحصباغراکفاہعقافراامعؽاصہحلوکفہلیسانبےنےکایبؿںیم...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
نیتااحصباغراکفاہعقافراامعؽاصہحلوکفہلیسانبےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2452

٣وسی بً٘ ٩بہ ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز
راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اسحا٣ ٚشیيی ا٧ص ،ابً ٩یاق اب ٩ؿ٤زہ ٰ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔي ُّی َح َّسثَىٔی أَْ َ ٧ص َي ٌِىٔی ابِ ََٔ ً ٩یاقٕ أَبَا َؿ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٣ُ ٩
رط َٓأ َ َو ِوا إلٔ َی َُا ٕر فٔی َج َب ٕ١
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ث َ ًَلثَ ُة َن َ ٕ
رف یَ َت ََّ ٤ظ ِو َ ٪أَ َخ َذص ُِ ٥ا ُِ َ ٤َ ٟ

رخ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َب َٔٓ ١اَ ِ ٧ل َب َ٘ ِت ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف اُ ِ ٧وزُوا أَ ًِ َّ ٤اَّل ًَ٠ِ ٔ٤ت ُُ٤وصَا َػاَ ٔ ٟح ّة ِ
َٓاَ ِ ٧ح َّل ِت ًَل َی ٓ ََُٔ ٥ارٔص َِٔ ٥ػ ِ َ

رف ُج َضا ًَ َِ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ا َ ٢أَ َح ُسص َُِّ ٥
ا ٪لٔی َواَ ٔ ٟسا َٔ ٪ط ِی َدا َٔٛ ٪بْٔ َرا َٔ ٪وا َِ ٣زأَت ٔی َولٔی ٔػب ِ َی ْة
اُ ٠ٟض َّ ٥إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
َٓا ِزًُوا اہللَ َت ٌَال َی ب ٔ َضا  ١َّ ٌََ ٟاہللَ َي ِ ُ
َات یَ ِوَّ ٕ ٦
اٟظ َحزُ َٓ٥َِ ٠
ٔػ َِ ْار أَ ِرع َی ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥إٔذَا أَ َر ِح ُت ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥حَِ ٠ب ُت ٓ ََب َسأِ ُت ب ٔ َواَ ٔ ٟس َّی ٓ ََش َ٘ ِی ُت ُض َ٤ا َٗ ِب َ ١بَىٔ َّی َوأََّ ٧طُ َ٧أَی بٔی ذ َ
آ ٔ َّ
َک ُظ أَ ِ٪
ت َحًی أَ َِ ٣ش ِی ُت ٓ ََو َج ِستُ ُض َ٤ا َٗ ِس َ٧ا َ٣ا َٓ َحَِ ٠ب ُت َ٤َ ٛا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِح ُُ ٠ب َٓحٔئ ُِت بٔا ِٟحٔ ًَل ٔب َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ً ٔ َِ ٨س ُر ُؤسٔض ٔ َ٤ا أَ ِ َ
اٟؼب ِ َی َة َٗ ِب َُ ٠ض َ٤ا َو ِّ
َک ُظ أَ ِ ٪أَ ِسق ٔ َی ِّ
ک َزأِبٔی َو َزأِبَ ُض َِ ٥حًَّی
اٟؼب ِ َی ُة یَ َت َـاُ َِو ََ ٨ِ ٔ ً ٪س َٗ َسم َ َّی ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢ذََ ٔ ٟ
أُوٗٔوَ ُض َ٤ا ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣و ٔ٣ض ٔ َ٤ا َوأَ ِ َ
َارف ِد َ٨َ ٟا َٔ ٨ِ ٣ضا رفُ ِ َج ّة َ َ ٧زی َٔ ٨ِ ٣ضا َّ
َرف َد اہللُ َٔ ٨ِ ٣ضا
ک ابِتٔ َِا َئ َو ِجض ٔ َ
كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
اٟش َ٤ا َئ ٓ َ َ
کٓ ِ ُ
َخ َّ
رفأَ ِوا َٔ ٨ِ ٣ضا َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إُٔ َّ ٧ط کَاِ َ ٧ت ل ٔ َی ابِ َُ ٨ة ًَ ٕ ٓ ٥أَ ِحبَبِت َُضا َٛأ َ َط ِّس َ٣ا یُ ٔح ُّب اِّ ٟز َجا ُ ٢اَ ٨ِّ ٟشا َئ َوكََِ ٠ب ُت
اٟش َ٤ا َئ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رفُ ِ َج ّة َ َ
إَِٔ ٟی َضا َنٔ َِش َضا َٓأَبَ ِت َحًَّی آت َٔی َضا بٔٔ٤ائ َ ٔة زٔی َ٨ارٕ َٓ َتٌ ِٔب ُت َحًَّی َج َُ ٌِ ٤ت ٔ٣ائ َ َة زٔی َ٨ا ٕر َٓحٔئِت َُضا ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َو َٗ ٌِ ُت بَْ ِ َن رٔ ِجَِ ٠ی َضا
ک
ک ابِتٔ َِا َئ َو ِجض ٔ َ
َٗاَِ ٟت یَا ًَ ِب َس اہللٔ َّات ٔ ٙاہللَ َو ََّل َت ِٔ َتحِ ا َِ ٟدا َت َ ٥إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّ٘طٔ َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ًَ َِ ٨ضا َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
ِ
َارف ِد َ٨َ ٟا َٔ ٨ِ ٣ضا رفُ َج ّة ٓ ََرف َد َُ ٟض َِ ٥و َٗا َِ ٢اْل َ ُ َّ
رف ٔ ٚأَ ُر ٓ ٕز َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی ًَ َُ ٠َ ٤ط َٗا َ ٢أَ ًِ ٔلىٔی
َخ اُ ٠ٟض َّ ٥إن ِّٔی ُُ ٨ِ ٛت ا ِس َتأ َج ِز ُت أَ ٔجْ ّرا بٔ َ َ
َ
ِ
ٓ ُِ
رفُٔ َب ًَ ِ٨طُ َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أَ ِز َرًُ ُط َحًَّی َج َُ ٌِ ٤ت ُٔ ٨ِ ٣ط َب َ ّْقا َورٔ ًَائ َ َضا َٓ َحائَىٔی َٓ َ٘ا ََّ ٢ات ٔ ٙاہللَ َو ََّل َتوِ ٤ِ ٔ ٠ىٔی
رف َٗ ُط َ َ
َحقِّی ٓ ٌََ َز ِؿ ُت ًََِ ٠یطٔ َ َ

ک
ِک ا َِ ٟب َ ٔ
ک ُخ ِذ ذََ ٔ ٟ
ْق َورٔ ًَائ َٔضا َٓد ُِذ َصا َٓ َ٘ا ََّ ٢ات ٔ ٙاہللَ َو ََّل َت ِش َت ِضز ٔ ِئ بٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی ََّل أَ ِس َت ِضز ٔ ُئ ب ٔ َ
َحقِّی ُُِٗ ٠ت اذِصَ ِب إلٔ َی تَٔ ٠
َرف َد اہللُ َ٣ا بَق ٔ َی
ک ٓ ُِ
ک ابِتٔ َِا َئ َو ِجض ٔ َ
ْق َورٔ ًَائ َ َضا َٓأ َ َخ َذ ُظ ٓ ََذصَ َب بٔطٔ َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
َارف ِد َ٨َ ٟا َ٣ا بَق ٔ َی ٓ َ َ
ا َِ ٟب َ َ
م
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حسیث 2453

٣وسی بً٘ ٩بہ سویس ب ٩سٌیس ًلی ب٣ ٩شہزً ،بیساہلل
راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ًبس ب ٩ح٤یس ابوًاػ ،٥اب ٩جزیز،
ٰ

ابوَکیب ٣ح٤س بَ ٩طیٕ بحلی ابٓ ٩ـی ١ابی رٗبہ ب٣ ٩ش٘٠ہ زہْر ب ٩رحب ،حش ٩ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب اب٩

ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح ٛیشا٧ ٪آٍ اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسثَىٔی
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗاَّلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
َط ٕ
یٕ ا َِ ٟب َحل ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا
َکیِبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ َ ٩
ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ

رح ٕب َو َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا
ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َر َٗ َب ُة بِ ُِ ٣َ ٩ش َ٘ ََ ٠ة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ا ٪ک ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و ٪ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
وب َي ٌَِ ُ٨
َي ٌِ ُ٘ ُ

وَ ٪وفٔی َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح
َخ ُجوا یَ ُِ ٤ظ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی َؿ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َو َزا ُزوا فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥و َ َ
َی َت ََّ َ ٤
َک َب ٌِ َسصَا َط ِیئّا
َخ ُجوا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اط ِو َ ٪إَّٔل ًُب َ ِی َس اہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔطٔ َو َ َ

ااحسؼ نب وصنمر دبع نب دیمح اوباعمص ،انب رجری ،ومٰیس نب ہبقع  ادی نب دیعس یلع نب رہسم ،دیبع اہلل اوبرکبی دمحم نب رطفی یلجب
انب لیضف ایب رہبق نب ہلقسم زریہ نب رحب،نسح ولحاین دبع نبدیمح وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحلاسیکؿ انعف انبرمع ریض
اہللاعتٰیلہنعاؿا انسدےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہاہتبلومٰیسنبہبقعیکرفاتیںیمہییھبےہہکفہاغرےس لک
اش َؿےہافردیبعاہللیکدحثیںیم َفرَخَوُجااکظفلےہینعماکییہےہ۔
رکلچدیافراصحلیکدحثیںیم َ َي َ ْ
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر دبع نب دیمح اوباعمص ،انب رجری ،ومٰیس نب ہبقع  ادی نب دیعس یلع نب رہسم ،دیبعاہلل اوبرکبی دمحم نب
رطفی یلجب انب لیضف ایب رہبق نب ہلقسم زریہ نب رحب ،نسح ولحاین دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل اسیکؿ انعف
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفایلابوتںاکایبؿ
نیتااحصباغراکفاہعقافراامعؽاصہحلوکفہلیسانبےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2454

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم ًبساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩بہزا ٦ابوبرک ب ٩اسحا ٚاب ٩سہ ١ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی ،سا٥ٟ
ب ٩حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ابِ َُ ٩س ِض َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا و
یِم َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ب ٔ ِض َز َاَ ٦وأَبُو بَ ِ ٔ
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َٗا َِ ٢اْل َ َ
یت إلٔ َی َُا ٕر َوا ِٗ َت َّؽ
اِ َٗ ٪ب ََ ٥ِ ُٜ٠حًَّی آ َواص ُِ ٥ا ِ٤َ ٟب ٔ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ثَ ًَلثَ ُة َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ک َ َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِّ ٥
ا َِ ٟحس َ
ا ٪لٔی أَبَ َوا َٔ ٪ط ِی َدا َٔٛ ٪بْٔ َرا ُٔ ٨ِ َُٜٓ ٪ت َّلَ
اُ ٠ٟض َّ ٥ک َ َ
أَُِب ٔ ُِ َٗ ٙب َُ ٠ض َ٤ا أَص ًِّل َو ََّل َّ ٣اَّل َو َٗا ََٓ ٢ا ِ٣ت َ َِ ٌَ ٨ت ٔ٣ىِّی َحًَّی أَ َِ ٤َّ ٟت ب ٔ َضا َس َْ ٨ة ِّٔ ٩ِ ٣
یَ ٩و ٔ٣ائ َ َة
ٔرش َ
اٟشَ ْٔ٨ن َٓ َحائ َ ِتىٔی َٓأ َ ًِ َل ِیت َُضا ً ِ ٔ
و٪
زٔی َ٨ا ٕر َو َٗا ََ َٓ ٢ث َِّ ٤ز ُت أَ ِج َز ُظ َحًَّی َٛث ُ َر ِت ُٔ ٨ِ ٣ط اِلِ َ َِ ٣وا ُِ ٓ ٢
َرخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٟارٔ َی ُِ ٤ظ َ
َار َت ٌَ َح ِت َو َٗا ََ َ ٓ ٢
دمحمنبلہسیمیمتدبعاہللنبدبعارلنمحنبزہباؾاوبرکبنبااحسؼانبلہساوباامیلؿبیعشزرہی،اسملنبرضحتانبرمعریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس  م ےس ےلہپ ولوگں ںیم نیتآدیم ےلچ اہیں کت ہک اوہنں
ےنراتزگارےنےکےئلاکیاغرںیمانپہیلابح دحثیایسرطحےہسک ےزگریکچاہتبلاسںیمہیےہہکاؿںیمےساکیآدیم
ےن رعض ایک اے اہلل ریمے فادلنی تہب وبڑوہ ےھت افر ںیم اؿ ےس ےلہپ اےنپ الہ فایعؽ افر الغومں وک دفدھ ہن الپات اھت افر
دفرسے ےن اہک اس تورت ےن ھجم ےس ااکنر ایک اہیں کت ہک اکی اسؽ کت طحق ںیم التبم وہیئ رھپ ریمے اپس آیئ وت ںیم ےن اےس
اکی اسیبدانیراطعےئکافررسیتےےنرعضایکںیمےناسیکزمدفریےسلھپوبد ااہیںکتہکاسےساوماؽتہبڑبھ
ےئگافرفہامؽرہلںیامرےنےگلافررفام اہکفہاغرےس لکرکلچدی۔
رافی  :دمحمنبلہسیمیمت دبعاہللنبدبعارلنمحنب زہباؾ اوبرکبنبااحسؼانبلہساوبامیؿبیعشزرہی،اسمل نب رضحتانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ

وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2455

راوی  :سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرسہ زیس ب ٩اس ٥٠ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رس َة َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ

َکنٔی َواہللٔ ُ ٠ََّ ٟط أَرفِ َ ُح ب ٔ َت ِوبَ ٔة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س هَ ِِّ ًَ ٩بسٔی بٔی َوأََ٧ا ٌََ ٣طُ َح ِی ُث َی ِذ ُ ُ
ْقبِ ُت إَِٔ ٟیطٔ
ْق َب إلٔ َ َّی ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ
ْقبِ ُت إَِٔ ٟیطٔ ذ ٔ َرا ًّا َو ََ ٩ِ ٣ت َ َّ
ْق َب إلٔ َ َّی ٔطب ِ ّرا َت َ َّ
ًَ ِب ٔسظ ٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛیَحٔ ُس َؿ َّاَ ٟت ُط بٔا ًََِ ٟٔلة ٔ َو ََ ٩ِ ٣ت َ َّ

بَا ًّا َوإٔذَا أَٗ َِب َ ١إلٔ َ َّی یَ ِ٤شٔی أَٗ َِبُِ ٠ت إَِٔ ٟیطٔ أ ُ َص ِزو ٔ ُ٢

 ادینبدیعسصفح نبرسیمہزدینباملساوباصحلرضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا ہک اہلل زعفلج ےن رفام ا ںیم اےنپ دنبے ےک اسھت فیہ اعمہلم رکات وہں سج اک فہ ریمے اسھت امگؿ رکات ےہ افر
بجفہےھجم ادرکاتےہوتںیماسےکاسھتوہاتوہںاہللیکمسقاہللاےنپدنبےیکوتہبرپاسےسز ادہوخشوہاتےہک ان مںیم
ےس وکیئ اینپ دشمگہ  ااری وک لگنج ںیم اپ ےنیل ےس وخش وہات ےہ افر وج اکی ابتشل ریمے رقبی وہات ےہ ںیم اکی اہھت اس ےک
رقبیوہاتوہں افر وجاکیاہھتریمےرقبیوہات ےہ ںیمدفاہھتاس ےکرقبی وہاتوہںافروجریمےرطػ لچرکآات ےہ
ریمیرتمحاسیکرطػدفڑرکآیتےہ۔
رافی   :ادینبدیعسصفحنبرسیمہزدینباملساوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2456

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ِْ٣رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ٩
َّ
َّ َّ َ
َ
َ
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَ ٔة أَ َح ٔس ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛأَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛبٔ َـ َّاٟتٔطٔ إٔذَا
اِلِ ِ َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٠َٟ ٥َ ٠طُ أ َط ُّس َ َ

َو َج َس َصا
دبعاہللنبہملسمنببنعق ریغمہنبدبعارلنمحزحایمایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل  م ںیم ےس یسک یک وتہب رپ اس ےس ز ادہ وخش وہات ےہ وج اینپ دشمگہ  ااری وک اپ ےنیل ےک
فتقوخشوہاتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقریغمہنبدبعارلنمحزحایمایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2457

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ینعم یک دحثی
ابمرہکرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2458

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤ا ٪اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩ز حرضت حارث ب ٩سویس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اَٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ أًَُوزُ ُظ َوص َُو َ٣ز ٔ ْیف َٓ َح َّسثَ َ٨ا ب ٔ َحسٔی َثْ ِ ٔن

َحسٔی ّثا ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔشطٔ َو َحسٔی ّثا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
َّ َ
رشاب ُ ُط َٓ ََ ٨ا٦
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَ ٔة ًَ ِبسٔظ ٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٣ر ُج ٕ ١فٔی أَ ِرقٕ َز ِّویَّ ٕة َِ ٣ضٕ َٜ ٔ ٠ة ٌََ ٣طُ َراح ٔ َُ ٠ت ُط ًََِ ٠ی َضا كَ ٌَا ُ٣طُ َو َ َ
ُ ٠َٟط أ َط ُّس َ َ
وت ٓ ََو َؿ ٍَ
َاست َِی َ٘ َى َو َٗ ِس َذصَ َب ِت ٓ ََلََ ٠ب َضا َحًَّی أَ ِز َر َُ ٛط ا َِ ٌَ ٟل ُع ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِر ٔج ٍُ إلٔ َی َ٣کَان ٔ َی َّأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت ٓ ٔیطٔ َٓأَُ َ ٧اَ ٦حًَّی أَ َُ ٣
ٓ ِ
َ
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَ ٔة ا ِِ ٌَ ٟب ٔس
َرأِ َس ُط ًَل َی َساً ٔ ٔسظ ٔ َ ٔ ٟی َُ ٤
وت ٓ ِ
َاست َِی َ٘ َى َوً ٔ َِ ٨س ُظ َراح ٔ َُ ٠ت ُط َو ًََِ ٠ی َضا َزازُ ُظ َوكَ ٌَا ُُ ٣ط َو َ َ
رشاب ُ ُط َٓاہللُ أ َط ُّس َ َ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٣ص َذا ب ٔ َزاح ٔ َ٠تٔطٔ َو َزازٔظ ٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری ،اشمع ،امعرہ نب رمع رضحت احرث نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمرضحتدبعاہللےکاپساؿیکایعدتےکےئلاحرضوہاافرفہامیبرےھتوتاوہنںےنںیمہدفدحںیثیایبؿںیک
اکی دحثی اینپ رطػ ےس افر اکی دحثی ر اؽ اہلل ےس اوہنں ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس اہلل اےنپ ومنم
دنبےیکوتہبرپاس آدیمےسز ادہوخشوہاتےہوجاکیاسنسؿافرالہتکزیخدیماؿںیموہافراسےکاسھتاسیک ااریفہ
سجرپاساکاھکانانیپوہ افر رھپفہ ااجےئ بجدیباروہوتدےھکیہکاسیک ااریاج یکچےہفہاس یکالتش ںیم ےلکناہیںکتہک
اےستخسایپسےگلرھپفہےہکںیماینپ ہگجرپ ااجؤںاگاہیںکتہکرماجؤںسپاسےناےنپرسوکاینپالکیئرپرمےنےکےئل
راھکرھپدیباروہاوتاسیک ااریاسےکاپسیہڑھکیوہافراسرپاساکزادہراہافراھکانانیپوہوتاہللاعتیلومنمدنبےیکوتہبرپ
اسآدیمیک ااریافرزادراہےنلمیکوخیشےسیھبز ادہوخشوہاتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿااحسؼامثعؿرجری،اشمع،امعرہنبرمعرضحتاحرثنب ادیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2459

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی اب ٩آزٗ ٦لبہ بً ٩بساٌٟزیز اً٤ع

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َُِ ٗ ٩ِ ًَ ٦ل َب َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ٩ِ ٣ٔ ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ق
َر ُج ٕ ١ب ٔ َساو ٔ َّی ٕة ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی انب آدؾ قغتہ نب دبعازعلسی اشمع ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ہی ےہ ہک
آدیملگنجیکزنیمںیموہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحیانبآدؾقغتہنبدبعازعلسیاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2460

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ابواسا٣ہ اً٤ع٤ً ،ارہ بْ٤ً ٩ر حرضت حارث ب ٩سویس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُِ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟحار َٔث بِ َُ ٩س َویِ ٕس
َخ ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔشطٔ َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ َحسٔی َثْ ِ ٔن أَ َح ُسص َُ٤ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِاْل َ ُ
َّ
َّ َّ َ
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَ ٔة ًَ ِب ٔسظ ٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َجزٔیز ٕ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٠َٟ ٥َ ٠ط أ َط ُّس َ َ

ااحسؼ نب وصنمر اوبااسہم اشمع،امعرہ نب ریمع رضحت احرث نب  ادی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت دبعاہلل ےن
ھجم ےس دف ااحدثی رفاتی ںیک اؿ ںیم اکی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےس افر دفرسی اےنپ اپس ےس وت اہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
اہللاعتیلوکاےنپومنمدنبہیکوتہبےساسےسز ادہوخیشوہیتےہابح دحثیرجرییکدحثییکرطحیہےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمراوبااسہماشمع،امعرہنبریمعرضحتاحرثنب ادیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2461

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابویو٧ص حرضت س٤اک سے روایت ےہ ٛہ حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َٗا ََ ٢خ َل َب ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ َُ ٩ب ٔظْر ٕ َٓ َ٘ا َُ ٠ََّ ٟ ٢ط
َ
ق َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ُط ا َِ٘ ٟائ ٔ َُ ٠ة
ا ٪بٔٔ ًََلة ٕ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَةٔ ًَ ِب ٔسظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ح ََ ١َ ٤زا َز ُظ َو َ٣زَا َز ُظ ًَل َی َبٌْٔر ٕث ُ ََّ ٥س َار َحًَّی ک َ َ
أ َط ُّس َ َ
رشّٓا ث َاّ ٔ ٧یا َٓ ٥َِ ٠یَ َز
َٓ َ٨زَ ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ت ِح َت َط َح َزة ٕ َٓ َِ َ٠ب َ ِتطُ ًَ ِیُ٨طُ َوا ِن َش ََّ ١بٌْٔرُ ُظ ٓ ِ
رشّٓا َٓ ٥َِ ٠یَ َز َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥س َعی َ َ
َاست َِی َ٘ َى ٓ ََش َعی َ َ
رشّٓا ثَاّ ٔ ٟثا ََٓ ٥َِ ٠ی َز َط ِیئّا َٓأَٗ َِب ََ ١حًَّی أَتَی َ٣کَاُ َ ٧ط َّأ ٟذی َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا صُ َو َٗاً ْٔس إٔذِ َجائ َ ُط َبٌْٔرُ ُظ َی ِ٤شٔی َحًَّی
َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥س َعی َ َ
اک َٓزَ ًَ ََّ ٥
َّ َ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی أَ َّ٪
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَةٔ ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َٔ ٩ِ ٣ص َذا ح ْٔ َن َو َج َس َبٌْٔ َر ُظ ًَل َی َحأٟطٔ َٗا َ ٢س َْٔ ٤
َو َؿ ٍَ خ َٔلا َُ ٣ط فٔی َیسٔظ ٔ َٓ٠َ٠طُ أ َط ُّس َ َ

اَ ٪ر َٓ ٍَ َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َّ٣ا أََ٧ا َٓ ٥َِ ٠أَ ِس َُ ٌِ ٤ط
اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
دیبعاہللنباعمذةنعیاوبویسنرضح تامسکےسرفاتیےہہکرضحتامعنؿنبریشبےنہبطخد اوتاہکاہللاعتیلاےنپدنبہیکوتہب
رپاسآدیمےسز ادہوخشوہاتےہسجےناانپزادراہافرزیکشمہافٹنرپالداوہرھپلچد ااہیںکتہکیسکلگنجیکزنیمںیمآ ا
افراےسدفرہپیکدنینریھگ ےلافر فہارت رکاکیدرتخ ےکےچی  ااجےئاس یکآھکنولغمب وہاجےئافراساک افٹن یسکرطػ
الچ اجےئ فہ دیبار وہ رک ہلیٹ رپ ھڑھ رک دےھکی نکیل ھچک یھب رظن ہن آےئ رھپ دفرسی رمہبت ہلیٹ رپ ھڑوہ نکیل ھچک یھب ہن دےھکی رھپ
رسیتی رمہبت ہلیٹ رپ ھڑوہنکیل ھچک یھب رظن ہنآےئ رھپفہ ایس ہگجفاسپآاجےئ اہجںفہ  ا ا اھت رھپ سج ہگجفہ اھٹیب وہا وہ ااچکن
فںیہ رپ افٹن ےتلچ ےتلچ چنہپ اجےئ اہیں کت ہک اینپ اہمر ال رک اس آدیم ےک اہھت ںیم رھک دے وت اہلل اعتیل وک دنبے یک وتہب رپ اس
آدیم یکاسفتقیکوخیشےسز ادہوخیشوہیتےہبجفہاےنپدنبےوک انادیمیےکاعملںیماپےلامسکےناہکرضحتیبعشاک
امگؿےہہکرضحتامعنؿےنہیدحثییبنیلصاہللہیلعفملسےسرموفاعرفاتییکیھتنکیلںیمےناؿےسرموفاعںیہنانس۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیاوبویسنرضحتامسکےسرفاتیےہہکرضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2462

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،جٌرف ب ٩حْ٤ر جٌرف یحٌی ًبیساہلل ب ٩ایاز بٟ٘ ٩یم حرضت بزا بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩إٔیَاز ٔبِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم ًَ ِ ٩إٔیَاز ٕ ًَ ِ٩
رف بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢ج ٌِ َ ْ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َج ٌِ َ ُ
رف ٔح َر ُج ٕ ١ا ِن َٔ ََ ٠ت ِت ُٔ ٨ِ ٣ط َراح ٔ َُ ٠ت ُط َت ُح ُّز
ا ِٟب َ َرا ٔ
ٕ َت ُ٘و َُ ٟ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
و ٪بٔ َ َ
اب ٓ ََلََ ٠ب َضا َحً َّی َط ََِّ ٠ًَ ٙیطٔ ث ُ َّ٣َ ٥ز َِّت بٔحٔ ِذ ٔ٢
زٔ َ٣ا ََ ٣ضا بٔأ َ ِرقٕ َٗ ِ ٕ
اب َو ًََِ ٠ی َضا َُ ٟط ك َ ٌَ ْاَ ٦و َ َ
رف َِ ٟی َص ب ٔ َضا كَ ٌَ ْاَ ٦و ََّل َ َ
رش ْ
رش ْ
ٔیسا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا
َط َح َزة ٕ َٓ َت ٌَ َّ َٙ ٠زٔ َ٣ا َُ ٣ضا ٓ ََو َج َس َصا َُ ٣ت ٌَ ِّّ َ٘ ٠ة بٔطٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َطس ّ

َّ َ
رف َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَةٔ ًَ ِب ٔسظ ٔ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ُج ٔ ١ب ٔ َزاح ٔ َ٠تٔطٔ َٗا ََ ٢ج ٌِ َ ْ
َواہللٔ ُ ٠َٟط أ َط ُّس َ َ

ییحی نب ییحی ،رفعج نب ریمح رفعج ییحی دیبع اہلل نب ا اد نب طیقل رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
ےن رفام ا  م اس آدیم یک وخیش ےک ابرے ںیم ایک ےتہک وہ سج ےس اس یک  ااری اسنسؿ لگنج ںیم لیکن یک ریس یتچنیھک وہیئ اھبگ
اجےئ افر اس زنیم ںیم اھکےن ےنیپ یک وکیئ زیچ ہن وہ افر اس  ااری رپ اس اک اھکان انیپ یھب وہ افر فہ اےس التش رکےت رکےت گ ک

اجےئ رھپفہ ااریاکیدرتخےک ےنتےکاپس ےس زگرے سجےساسیکاگلؾاکٹ اجےئافراسآدیم وکفاہںایکٹوہیئلم
اجےئ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ تہب ز ادہ وخیش وہیگ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل یک مسق اہلل اےنپ دنبے یک وتہب ےس اس
آدیمیک ااریلماجےنیکوخیشےسیھبز ادہوخشوہاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،رفعجنبریمحرفعجییحیدیبعاہللنبا ادنبطیقلرضحتربانباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2463

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح زہْر ب ٩رحب٤ً ،ز ب ٩یو٧ص ًرک٣ہ ب٤ً ٩ار اسحا ٚبً ٩بساہلل ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩بسٔ
رح ٕب َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ َّ َ
َ َ
َ
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَ ٔة
اہللٔ بِ ٔ ٩أبٔی كَ َِ ٠ح َة َح َّسث َ٨ا أُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوص َُو ًَ ُُّ ٤ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٠َٟ ٥َ ٠ط أ َط ُّس َ َ
رشابُطُ َٓأَی ٔ َص َٔ ٨ِ ٣ضا
اًَ ٪ل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ بٔأ َ ِر ٔ
ُوب إَِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛک َ َ
ًَ ِب ٔسظ ٔح ْٔ َن یَت ُ
ق ٓ ًََلة ٕ َٓا ِن َٔ ََ ٠ت ِت ٔ٨ِ ٣طُ َو ًََِ ٠ی َضا كَ ٌَا ُ٣طُ َو َ َ
ک إ ٔذَا ص َُو ب ٔ َضا َٗائ َّٔ ٤ة ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓأ َ َخ َذ بٔد ٔ َلا َٔ ٣ضا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َٓأتََی َط َح َز ّة ٓ ِ
َاؿ َل َح ٍَ فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا َٗ ِس أَی ٔ َص َٔ ٩ِ ٣راح ٔ َ٠تٔطٔ َٓب َ ِی َ٨ا ص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت ًَبسٔی وأََ٧ا َرب َ َ
ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔا َِ ٟرف ٔح َّ
رف ٔح
ِ َ ُّ
ک أَ ِخ َلأ ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔا َِ َ ٟ
َ
دمحم نب ابصح زریہ نب رحب ،رمع نب ویسن رکعہم نب امعر ااحسؼ نب دبعاہلل ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابجدنبہاہللےسوتہبرکاتےہوتاہللوکاہمترےاسآدیمےسیھبز ادہوخیش
وہیتےہوجاسنسؿزنیمںیماینپ ااریرپوہفہاسےسمگ وہاجےئافراساکاھکانانیپیھب ایس ااریرپوہفہاسےسان ادیموہرک
اکی درتخ ےک اسہی ںیم آرک ٹیل اجےئ سج فتق فہ اینپ  ااری ےس ان ادیم وہ رک ےٹیل ااچکن اس یک  ااری اس ےک اپس آرک
ڑھکیوہاجےئافراسیکاگلؾڑکپےلرھپز ادہوخیشیکفہجےسےہکاےاہللوتریمادنبہافرںیمریتاربوہںینعیدشتوخیشیک
فہجےساافلظںیمیطلغرکاجےئ۔
رافی  :دمحمنبابصحزریہنبرحب،رمعنبویسنرکعہمنبامعرااحسؼنبدبعاہللایبہحلطرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2464

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ہ٤اٗ ٦تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٠ََّ ٟ ٢ط
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َ
ق ٓ ًََلة ٕ
است َِی َ٘ َى ًَل َی َبٌْٔرٔظ ٔ َٗ ِس أَ َؿ َُّ ٠ط بٔأ َ ِر ٔ
رف ّحا ب ٔ َت ِوبَ ٔة ًَ ِب ٔسظ ٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛإٔذَا ِ
أ َط ُّس َ َ
دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل
اعتیلاےنپدنبےیکوتہبرپ مںیمےسبجوکیئدیباروہےنرپاسنسؿزنیمںیماےنپدشمگہافٹنوکاپےلاسےسیھبز ادہوخش
وہےتںیہ۔
رافی  :دہابنباخدلامہؾاتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
وتہبرکےنیکرتبیغافراسےسوخشولےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2465

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس زارمی ہ٤اٗ ٦تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَ ِح َُ ٤س َّ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ ٠طٔ

ادمح نب دیعس داریم امہؾ اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک
ےہ۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریمامہؾاتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اافغتسرافروتہبےسانگوہںےکاسطقوہےنےکایبؿںیم...

ابب  :وتہباکایبؿ
اافغتسرافروتہبےسانگوہںےکاسطقوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2466

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س بٗ ٩یص ٗاؾ ً٤ز بً ٩بساٌٟزیز ابی ُص٣ہ حرضت ابوایوب انؼاری

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗ ِّ
وب أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اؾ ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ٔ ِ
ُص ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
رض ِتطُ ا َِ ٟو َٓا ُة ُُ ٨ِ ٛت ََ ٛت ُِ ٤ت ًَ َِ ٥ِ ُٜ٨ط ِیئّا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ح ْٔ َن َح َ َ
رف َُ ٟض ِ٥
وَ َٟ ٪د ََٙ ٠اہللُ َخ ِّ٘ ٠ا یُ ِذٔ٧بُ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢وَّلَ أَ ٥ِ َُّٜ٧تُ ِذٔ٧بُ َ
وَ ٪ي ِِ ٔ ُ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب سیق اقص رمع نب دبعازعلسی ایب رصہم رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اینپ
ومتےکفتقاہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس ینوہیئاکیدحثی مےساپھچےئریھکیھتںیمےنر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہلل ہیلعفملسرفام ارکےتےھتارگ مانگہہنرکےتوتاہللاعتیلایسیولخمؼدیپارفاماتوجانگہرکیتافراہلل
اںیہناعمػرفامات۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبسیقاقصرمعنبدبعازعلسیایبرصہمرضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اافغتسرافروتہبےسانگوہںےکاسطقوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2467

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہبً ،یاق ابً ٩بساہلل ٓہزی ابزاہی ،٥بً ٩بیس ب ٩رٓاًہ ٣ح٤س بٌٛ ٩ب َقهی
ابوُص٣ہ حرضت ابوایوب انؼاری

اق َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ً َٔی ْ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
وب اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْقه ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ٔ ِ
ُص ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ
رف َصا َُ ٟض ِ٥
رف َصا اہللُ َلَ َٟ ٥ِ ُٜحا َئ اہللُ بٔ َ٘ ِوُ َٟ ٕ ٦ض ِ ٥ذُْ ٧
أَُ َّ ٧ط َٗا ََِ ٟ ٢و أََ ٥َِ ٟ ٥ِ َُّٜ٧تَ ٩ِ ُٜل ٥ِ ُٜذُْ ٧
ُوب َي ِِ ٔ ُ
ُوب َي ِِ ٔ ُ
اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،ایعض انب دبعاہلل رہفی اربامیہ ،نب دیبع نب رافہع دمحم نب بعک رقیظ اوبرصہم رضحت اوباویب
ااصنریر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےناراشدرفام اارگاہمترےےنشخبےکےئل اہمترےاپسانگہہن

وہےتوتاہللاعتیلایسیوقؾےلآاتنجےکانگہوہےتافراؿےکانگوہںوکاعمػایکاجات۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،ایعض انب دبعاہلل رہفی اربامیہ ،نب دیبع نب رافہع دمحم نب بعک رقیظ اوبرصہم رضحت
اوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اافغتسرافروتہبےسانگوہںےکاسطقوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2468

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،جٌرف جزری یزیس ب ٩اػ ٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩اِلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
و٪
رف َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو  ٥َِ ٟتُ ِذٔ٧بُوا ََ ٟذ َص َب اہللُ بَٔ ٥ِ ُٜو ََ ٟحا َئ بٔ َ٘ ِو ٕ ٦یُ ِذٔ٧بُ َ
وََ ٓ ٪ی ِش َت ِِ ٔ ُ

رف َُ ٟض ِ٥
اہللَ ٓ ََی ِِ ٔ ُ
دمحم نب راعفدبعارلزاؼ،رمعم،رفعج زجری سیدی نب امصرضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽاہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ااسذاتیکمسقسجےک ہضبقدقرت ںیمریمیاجؿےہارگ مانگہ ہنرکےتوتاہللںیہمتےلاجات افرایسیوقؾ
ےلآاتوجانگہرکےترھپاہللےسترفغتبلطرکےتوتاہللاںیہناعمػرفامداتی۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،رفعجزجریسیدینبامصرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذرکیکاپدبنیافراومراآرختںیموغرفرکفرماہبقیکفضلیتافرضعبافاقتداینیک...
ابب  :وتہباکایبؿ
ذرکیکاپدبنیافراومراآرختںیموغرفرکفرماہبقیکفضلیتافرضعبافاقتداینیکوغشم تییکفہجےساںیہنوھچڑےنھٹیبےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2469

راوی  :حٌی ب ٩یحٌیٗ ،ل ٩ب ٩نشْر یحٌی جٌرف ب ٩س٠امی ٪سٌیس ب ٩ایاض جزیز ،ابی ًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت ح٨و٠ہ اسیسی

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟت َّ ِی ِٔم َو َٗ َل ُ ٩بِ ُ ٩نُ َشْ ِر ٕ َو َّ
ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩إ ٔ َیا ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
ُّ

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ َٟ٘ ٢یىٔی أَبُو
اَّ ُٛ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ٔ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة اِلِ ُ َس ِّیس ِّٔی َٗا ََ ٢وک َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪اہللٔ َ٣ا َت ُ٘و َُٗ ٢ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُٜ٧و َُ ٨ِ ٔ ً ٪س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ٕ أََ ِ ٧ت یَا َح ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٧آ َََ ٙح ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا َُ ٢س ِب َح َ
بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ

َّ َ
ِّ
َخ ِج َ٨ا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َکَ٧ا بٔا٨َّ ٟارٔ َوا َِ ٟح َّ٨ةٔ َحًی َٛأَّ٧ا َرأِ ُی ًَْ ِ ٕن َٓإٔذَا َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َذ ُ

َو َس ًََّ ٥َ ٠آ َِش َ٨ا اِلِ َ ِز َو َاد َواِلِ َ ِو ََّل َز َو َّ
اٟـ ِی ٌَا ٔ
ت َٓ َٔ ٨شی َ٨ا َٛثْٔ ّرا َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ٓ ََواہللٔ إَّٔ٧ا ََ ٠ِ ٨َ ٟقی ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َوأَبُو
بَ ِرکٕ َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َ٧آ َََ ٙح ِ٨وَ َُ ٠ة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
َّ َ
ِّ
َخ ِج َ٨ا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َک
َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا ذ َ
َکَ٧ا بٔا٨َّ ٟارٔ َوا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحًی َٛأَّ٧ا َرأِ ُی ًَْ ِ ٕن َٓإٔذَا َ َ
َاک ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُٜ٧و َُ ٨ِ ٔ ً ٪س َک تُ َذ ُ
ًَآ َِش َ٨ا اِلِ َ ِز َوا َد َواِلِ َ ِو ََّل َز َو َّ
اٟـ ِی ٌَا ٔ
ت َن ٔشی َ٨ا َٛثْٔ ّرا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ إ ٔ َِِ ٟ ٪و
وًَ ٪ل َی َ٣ا َتُٜوَُ ٧و٨ِ ٔ ً ٪سٔی َوفٔی ِّ
َطَٗٔ ٥ِ ُٜو َلَ ٩ِٔ ٜیا َح ِ٨وَ َُ ٠ة َسا ًَ ّة
اٟذ ِ ٔ
َت ُسو َُ ٣
َک ََ ٟؼا َٓ َح ِت ٥ِ ُٜا ًَِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة ًَل َی رفُ ُ ٔطَ ٥ِ ُٜوفٔی ُ ُ

َو َسا ًَ ّة ث َ ًَل َث ََّ ٣زا ٕ
ت

ییحینبییحی،نطقنبریسنییحیرفعجنبامیلسؿدیعسنبا اسرجری،ایبامثعؿدہنیرضحتہلظنحادیسیےسرفاتیےہہکفہر اؽ
اہللےکاکوبتںںیم ےسےھت فہ ےتہکںیہہکھجمےسرضحت اوبرکبیکالماقت وہیئ وتاوہنںےن اہکاےہلظنح مےسیکوہ ںیمےن اہک
ّللَّ مایک ہہرےہوہںیمےناہکمہر اؽاہللیکدختمںیموہےتںیہافرآپیلصاہلل
ہلظنحوتانمقفوہایگاوہنںےناہک ُش ْئحَا َاؿا ِ
ہیلعفملسںیمہتنجفدفزخیک اددالےترےتہںیہوگ اہکمہاںیہناینپآوھکنںےسدےتھکیںیہافربجمہر اؽاہللےکاپسےس
 لک اجےت ںیہ وت مہ ویبویں افر افالد افر زونیمں فریغہ ےک اعمالمت ںیم وغشمؽ وہ اجےت ںیہ افر مہ تہب اسری زیچفں وک وھبؽ
اجےت ںیہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک مسق امہرے اسھت یھب ایس رطح اعمہلم شیپ آات ےہ ںیم افر اوبرکب ےلچ
اہیں کت ہک مہ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہلظنح وت انمقف وہایگ ر اؽ اہلل ےن
رفام اایکفہجےہںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽمہآپیکدختمںیموہےتںیہوتآپیلصاہللہیلعفملسںیمہتنجفدفزخ
یک  اد دالےت رےتہ ںیہ اہیں کت ہک فہ آوھکنں دےھکی وہ اجےت ںیہ بج مہ آپ ےک اپس ےس ےلچ اجےت ںیہ وت مہ اینپ ویبویں افر
افالد افر زنیم ےک اعمالمت فریغہ ںیم وغشمؽ وہ اجےنیک فہج ےستہب اسریزیچفں وک وھبؽ اجےت ںیہ وت ر اؽ اہللیلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ااسذاتیک مسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہارگ مایستیفیکرپ ہشیمہ روہسجاحتلںیمریمےاپسوہےت
وہ ،ذرک ںیم وغشمؽ وہےت وہ وت رفےتش اہمترے رتسبفں رپ  م ےس اصمہحف رکںی افر راوتسں ںیم یھب نکیل اے ہلظنح اکی استع
( ادیک)وہیتےہافردفرسی(تلفغیکافرآپیلصاہللہیلعفملسےننیتابررفام ا۔
رافی  :ییحنبییحی،نطقنبریسنییحیرفعجنبامیلسؿدیعسنبا اسرجری،ایبامثعؿدہنیرضحتہلظنحادیسی

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

ابب  :وتہباکایبؿ
ذرکیکاپدبنیافراومراآرختںیموغرفرکفرماہبقیکفضلیتافرضعبافاقتداینیکوغشم تییکفہجےساںیہنوھچڑےنھٹیبےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2470

راوی  :سحا ٚب٨٣ ٩ؼور ًبساٟؼ٤س ابوسٌیس جزیز ،ابی ًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت ح٨و٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َّ
َّ
َّ
َک اَ ٨َّ ٟار َٗا َ ٢ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت إلٔ َی ا ِٟب َ ِیتٔ ٓ ََـا َحُ ِٜت ِّ
ا٪
اٟؼب ِ َی َ
َح ِ٨وَ ََ ٠ة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠و ًَوَ َ٨ا ٓ ََذ َ

َک َٓ َٔ٘٠ی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َرخ ِج ُت َٓ َُ ٔ ٘٠
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َو ََّل ًَ ِب ُت ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َٗا ََ َ ٓ ٢
ک َٟطُ َٓ َ٘ا ََ ٢وأََ٧ا َٗ ِس ٓ ٌََُِ ٠ت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َت ِذ ُ ُ
یت أَبَا بَ ِرکٕ ٓ ََذ َ ِ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٧آ َََ ٙح ِ٨وَ َُ ٠ة َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ط َٓ َح َّسث ِ ُت ُط بٔا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوأََ٧ا َٗ ِس ٓ ٌََُِ ٠ت
ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ٓ ٌََ ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َح ِ٨وَ َُ ٠ة َسا ًَ ّة َو َسا ًَ ّة َوَِ ٟو کَاِ َ ٧ت َتُٜو ُُ٠ُٗ ٪وبُ٤َ َٛ ٥ِ ُٜا َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س ِّ
َک ََ ٟؼا َٓ َح ِت ٥ِ ُٜا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َحًَّی
اٟذ ِ ٔ
اٟرط ٔٚ
ُت َش َِِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜفٔی ُّ ُ

ااحسؼنبوصنمردبعادمصلاوبدیعسرجری،ایبامثعؿدہنیرضحتہلظنحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیماحرضےھتآپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہتضخیتیکوتمنہجیک اددالیئرھپںیمرھگیکرطػآ اوتںیمےن
وچبںےس یسنہذماؼ ایکافرویبیےسدؽیگلیک ںیمابرہ ت الوتاوبرکبےسالماقتوہیئ ںیم ےناؿےس اس اکذترکہایکسپ مہر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےسےلموتںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽہلظنحوتانمقفوہایگآپیلص اہللہیلعفملسےنرفام ارہھٹاجؤ
ایکابتےہںیمےنوپریابتذرکیکرھپرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکںیمےنیھبا ےسیہایکسک ےاوہنںےناہک
وت آپ ےن رفام ا اے ہلظنح ہی تیفیک یھبک یھبک ا ےس وہیت ریتہ ےہ ارگ اہمترے دؽ رہ فتق ایس رطح رںیہ سک ے تضخیت ف ذرک
رکےتفتقوہےتںیہوترفےتش مےساصمہحفرکںیاہیںکتہکفہراوتسںںیم مےسمالؾرکںی۔
رافی  :احسؼنبوصنمردبعادمصلاوبدیعسرجری،ایبامثعؿدہنیرضحتہلظنحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
ذرکیکاپدبنیافراومراآرختںیموغرفرکفرماہبقیکفضلیتافرضعبافاقتداینیکوغشم تییکفہجےساںیہنوھچڑےنھٹیبےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2471

راوی  :زہْر ب ٩رحبٓ ،ـ ١ب ٩زْٛن سٔیا ،٪سٌیس ب ٩جزیزی ابی ًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت ح٨و٠ہ ت٤یِم رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
اسیسی کاتب

ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ ُ ٩زُ َٕ ِ ْٛن َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔی ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو
َح ِ٨وَ ََ ٠ة اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َکَ٧ا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َواَ ٨َّ ٟار ٓ ََذ َ َ
یِم اِلِ ُ َس ِّیس ِّٔی ا ِٟکَات ٔٔب َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ
َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا
زریہ نب رحب ،لضف نب دنیک ایفسؿ ،دیعس نب رجریی ایب امثعؿ دہنی رضحت ہلظنح یمیمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادیسی اکبت ےس
رفاتیےہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےتںیہآپںیمہتنجفمنہجیک اددالےتںیہابح دحثیاسبغرح
ےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،لضفنبدنیکایفسؿ،دیعسنبرجرییایبامثعؿدہنیرضحتہلظنحیمیمتریضاہللاعتٰیلہنعادیسیاکبت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2472

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

غ إ ٔ ََّ ٪ر ِح ًَٔ٤ی َت ُِِ ٔ ٠ب ُ ََـ ٔيی
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َخ ََٙ ٠اہللُ ا َِ ٟدَ َٛ َِٙ ٠ت َب فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ َٓ ُض َو ً ٔ َِ ٨س ُظ ٓ َِو َ ٚا ِِ ٌَ ٟز ٔ

ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض ا ہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج اہلل
ےنولخمؼوکدیپاایکوتاےنپاپسوموجداتکبںیمھکلد اریمیرتمحریمےہصغرپاغبلوہیگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ

اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2473

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١س َب َ٘ ِت َر ِح ًَٔ٤ی ُ ََـ ٔيی

زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اراشدرفام ااہللربازعلتےنرفام اریمیرتمحریمےہصغےسآےگڑبھیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2474

راوی ً :لی ب ٩خرش ٦ابوؿ٤زہ حارث بً ٩بساٟزحً ٩٤لاء ب٣ ٩ی٨اء حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َٗ َضی اہللُ ا َِ ٟدَ َٛ َِٙ ٠ت َب فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َٓ ُض َو َِ ٣و ُؿو َْ ً ٔ َِ ٨س ُظ إ ٔ ََّ ٪ر ِح ًَٔ٤ی َت ُِِ ٔ ٠ب

ُ ََـ ٔيی
یلعنبرشخؾاوبرمضہاحرثنبدبعارلنمحاطعءنبانیمءرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےناراشدرفام ابجاہللاعتیلولخمؼوکدیپارکےکچوتاےنپآپرپاےنپاپسوموجداتکبںیماھکلریمیرتمحریمےہصغ
رپاغبلوہیئگ۔
رافی  :یلعنبرشخؾاوبرمضہاحرثنبدبعارلنمحاطعءنبانیمءرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2475

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ََّ ٪سٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
ک ً ٔ َِ ٨س ُظ تٔ ِش ٌَ ّة
ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ج ٌَ َ ١اہللُ اٟزَّ ِح ََ ٤ة ٔ٣ائ َ َة ُجزِ ٕ
ئ َٓأ َ َِ ٣ش َ

ئ َتت َ َرا َح ُ ٥ا َِ ٟد ًَلئ َُٔ ٙحًَّی َتزِ َٓ ٍَ َّ
ارف َصا ًَ َِ ٩و َٔ ٟس َصا َخ ِظ َی َة
ک ا ُِ ٟحز ِ ٔ
َوتٔ ِشٌْٔ َن َوأَِ٧زَ َ ٢فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ق ُجزِئّا َواح ّٔسا َٓ ٩ِ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
اٟسابَّ ُة َح ٔ َ

یب ُط
أَ ُِ ٪ت ٔؼ َ

رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل وک
رفامےتوہےئانساہللرتمحےک اازجااتبےئرھپ اؿںیمےساننونےںوصںوکاےنپاپسراھکافرزنیمںیمرصػاکیہصحانزؽ
ایکسپایسفہجےسولخمؼاکیدفرسےےکاسھترمحرکیتےہاہیںکتہکاجونراےنپہچبےساےنپاپؤںوکاٹہاتیلےہاےسفیلکت
ےنچنہپےکوخػیکفہجےس۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2476

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ ََٙ ٠اہللُ ٔ٣ائ َ َة َر ِح َٕ ٤ة ٓ ََو َؿ ٍَ َواح َٔس ّة بَْ ِ َن َخ ِٔ٘٠طٔ َو َخ َبأ ًَ ٔ َِ ٨س ُظ ٔ٣ائ َ ّة إ ٔ ََّّل َواح َٔس ّة
ییحینباویب،ہبیتقنبرجحاامسلیعانبرفعجالعء،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللاراشدرفام ااہلل
زعفلجےن ارںیتمحدیپارفامںیئاؿںیمےساکیوکاینپولخمؼںیمرھکد اافراکیمک ااےنپاپسرںیھک۔

رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبرجحالیعمسانبرفعجالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2477

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابو ًبسا٠٤ٟک ًلاء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٝٔ ٔ ٠٤َ ٟل ٕ
اء ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ

وَ ٪وب ٔ َضا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٣ٔ ِ ٪ائ َ َة َر ِح َٕ ٤ة أَِ٧زَ ََ ٨ِ ٣ٔ ٢ضا َر ِح َّ ٤ة َواح َٔس ّة بَْ ِ َن ا ِٟحٔ َِّ ٩و ِاْلٔٔ ِ ٧ص َوا َِ ٟب َضائ َٔٔ ٥وا َِ ٟض َو ِّآَ ٦ب ٔ َضا یَ َت ٌَاك َ ُٔ َ
َخ اہللُ تٔ ِش ٌّا َوتٔ ِشٌْٔ َن َر ِح َّ ٤ة َیزِ َح ُ ٥ب ٔ َضا ً َٔبا َز ُظ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
َیت َ َرا َح َُ ٤
وَ ٪وب ٔ َضا َت ٌِ ٔل ُ
ٕ ا َِ ٟو ِح ُع ًَل َى َو َٔ ٟسصَا َوأَ َّ َ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدبعاکلملاطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپ
ےنرفام ااہللےکےئل ارںیتمحںیہاؿںیمےساکیانجتااسنونںوچاپؤںافر ڑیکفںوکمڑفںےکےئلانزؽیکسجیکفہجےسفہ
اکی دفرسے رپ تقفش فرہمابین افر رمح رکےت ںیہ افر ایس یکفہج ےس فہ ی اجونر اےنپ ہچب رپ تقفشرکات ےہ افر اہلل ےناننونے
رںیتمحاچبرکریھکںیہنجےس ماتمےکدؿاےنپدنبفںرپرتمحرفامےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدبعاکلملاطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2478

٣وسی ٌ٣اذ بٌ٣ ٩اذ س٠امی ٪تیِم ابوًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت س٤٠آ ٪ارسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ح ٥ٜبٰ ٩

َّ
َّ َ
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ َّ َ ٣ُ ٩
ا٪
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ُّٔی ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
وسی َحسث َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َحسث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
ا َِٟٔارٔ ٔس ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٣ٔ ِ ٪ائ َ َة َر ِح َٕ ٤ة ََٓ ٨ِ ٔ٤ضا َر ِح َْ ٤ة ب ٔ َضا یَت َ َرا َح ُ ٥ا َِ ٟد ُِٙ ٠بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وتٔ ِش ٌَ ْة

وَ ٔ ٟ ٪ی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
َوتٔ ِش ٌُ َ
مکح نب ومٰیس اعمذ نباعمذ امیلسؿ یمیت اوبامثعؿ دہنی رضحت املسؿ افریس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفام ااہلل ےکےئل ارںیتمحںیہاؿ ںیمےساکیرتمحیکفہج ےسولخمؼ اکیدفرسےےکاسھترمح اکاعمہلم
رکیتےہافراننونےرںیتمح ماتم دیؿےکےئلںیہ۔
رافی  :مکحنبومٰیساعمذنباعمذامیلسؿیمیتاوبامثعؿدہنیرضحتاملسؿافریسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2479

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنبدبعاالیلعرمتعماسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعرمتعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2480

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ زاؤز اب ٩ابی ہ٨س ابی ًث٤ا ٪حرضت س٤٠ا٪

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اَ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤َِ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

ا٣َ ٚا بَْ ِ َن َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َخَ ََٙ ٠ی ِو ََ ٦خَّ ََٙ ٠
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ت َواِلِ َ ِر َق ٔ٣ائ َ َة َر ِح َٕ ٤ة ک ُ َُّ ١ر ِح َٕ ٤ة ك َٔب َ
ق َٓ َح ٌَ َ١
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواِلِ َ ِر ٔ
ٕ ا َِ ٟواَ ٔ ٟسةُ ًَل َی َو َٔ ٟس َصا َوا َِ ٟو ِح ُع َو َّ
ا ٪یَ ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
َٔ ٨ِ ٣ضا فٔی اِلِ َ ِر ٔ
اٟلِْرُ َب ٌِ ُـ َضا ًَل َی َب ٌِ ٕف َٓإٔذَا ک َ َ
ق َر ِح َّ ٤ة َٓب ٔ َضا َت ٌِ ٔل ُ

أَ ََِ ٠٤َ ٛضا ب ٔ َض ٔذظ ٔاَّ ٟز ِح َ٤ةٔ

انب ریمن ،اوباعمفہی داؤد انب ایب دنہ ایب امثعؿ رضحت املسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن آامسؿ ف زنیم
دیپاشئےک دؿ اروتمحںوکدیپارفام ارہرتمحآامسؿفزنیمیکدرایمینالخءےکرباربےہاؿںیمےسزنیمںیماکیرتمحرقمر
رفامیئ ےہ سج یک فہج ےس فادلہ اےنپ ہچب ےس تقفش ف تبحم رکیت ےہ افر فہ ی اجونر افر رپدنے اکی دفرسے ےک اسھت تبحم
رکےتںیہبج ماتماکدؿوہاگاہللاعتیلاسرتمحےکاسھتاینپروتمحںوکلمکمرفامےئاگ۔
رافی  :انبریمن،اوباعمفہیداؤدانبایبدنہایبامثعؿرضحتاملسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2481

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ٣ح٤س ب ٩سہ ١ت٤ی ٥حش ٩اب ٩ابی ٣زی ٥ابوُشا ٪زیس ب ٩اس ٥٠حرضت ً٤ز ب ٩خلاب رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اَّ ٟتٔ ٔ٤یِم َو َّ
ا٪
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟح َش َٕ ٩ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ٓ
ُّ
ُّ
اب أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢س ًََٔ ٦ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِي ٕی َٓإٔذَا
َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

اٟش ِي ٔی َتب ِ َتغٔی إٔذَا َو َج َس ِت َػب ٔ ًّیا فٔی َّ
ا َِ ٣زأَ ْة َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِي ٔی أَ َخ َذ ِت ُط َٓأ َ َِ ٟؼ َ٘ ِت ُط ب ٔ َب ِلَ ٔ ٨ضا َوأَ ِر َؿ ٌَ ِتطُ َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

رط َحطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت َز ِو ََ ٪ص ٔذظ ٔا ِِ ٤َ ٟزأَ َة كَارٔ َح ّة َوََ ٟسصَا فٔی ا٨َّ ٟارٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا ََّل َواہللٔ َوه ٔ َی َت ِ٘س ُٔر ًَل َی أَ ََِّ ٪ل َت ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٠ََّ ٟ ٥َ ٠ط أَ ِر َح ُ ٥بٌٔ َٔبازٔظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔب ٔ َو َٔ ٟس َصا

نسحنبیلعولحایندمحمنب لہسمیمتنسحانبایبرممی اوباسغؿزدینباملسرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکر اؽاہللیکدختمںیمھچکدیقیالےئےئگافردیقویںںیمےساکیتورتیسکوکالتشرکریہیھتاسےندیقویںںیم
اےنپےچبوکاپ ااس ےناےس ااھٹرکاےنپٹیپےساگل اافر اےسدفدھالپانرشفع رکد ا وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنںیمہرفام ا
اہمتراایکایخؽےہہکہیتورتاےنپہچب وکآگ ںیمڈاؽدےیگ؟مہ ےنرعضایک ںیہناہللیک مسقاہجںکت اسیکدقرتوہیئ
اےسہنےکنیھپیگوتر اؽاہللےنرفام ااستورتےکاےنپہچبرپرمحرکےنےسز ادہاہللاےنپدنبفںرپرمحرفامےنفاالےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحایندمحمنبلہسمیمتنسحانبایبرممیاوباسغؿزدینباملسرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2482

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف اب ٩ایوب اسٌ٤یًً ١لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١أَ ِخب َ َرنٔی ا ًَِ ٌَ ٟل ُئ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رف َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٣َ ٩ُ ٣ا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ٔة َ٣ا كٍََ ٔ٤

ارف َ٣ا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ِح َٔ ٤ة َ٣ا َٗ ََ ٨م َٔ ٩ِ ٣ج َّ٨تٔطٔ أَ َح ْس
ب ٔ َح َّ٨تٔطٔ أَ َح ْس َوَِ ٟو َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِٟک َ ٔ ُ

ییحینباویب،ہبیتقانبرجحاامسلیعانبرفعجانباویباامسلیعالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ

اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگومنموکوپراملعوہاجاتہکاہللاکذعابانتکےہوتوکیئیھباسیکتنجاکالچلہنرکات افرارگاکرف
اجؿاتیلہکاہللےکاپسرتمحینتکےہوتوکیئتنجےسانادیمہنوہات۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجحالیعمسانبرفعجانباویبالیعمسالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2483

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ززو ٚاب ٩ب٨ت ٣ہسی ب٣ ٩ی٤و ٪روح ٣اٟک ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٔ ٚبِ ٔ ٩ب ٔ ِ٨تٔ َِ ٣ضس ِّٔی بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ات ٓ َ ِّ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ٥َِ ٟ ١ي ٌِ ََ ١ِ ٤ح َش َّ ٨ة َٗ ُّم ِٔلَصِٔ٠طٔ إٔذَا ََ ٣
ََحُٗو ُظ ث ُ َّ ٥اذ ُِروا ن ِٔؼ َٔطُ

١
فٔی ا ِٟب َ ِّر َون ِٔؼ َٔ ُط فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َح ٓ ََواہللٔ َٟئ ٔ َِ َٗ ٩س َر اہللُ ًََِ ٠یطٔ َُ ٟی ٌَ ِّذبَ َُّ ٨ط ًَ َذا ّبا ََّل ي ٌَُ ِّذب ُ ُط أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣
ات اَّ ٟز ُج ُ
َ
َح َٓ َح َ٣َ ٍَ ٤ا ٓ ٔیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٔ ٟ ٢ت َص َذا َٗا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢خ ِظ َیت َٔک یَا َر ِّب
ٓ ٌََُ٠وا َ٣ا أَ ََ ٣زص َُِٓ ٥أ ََ ٣ز اہللُ ا ِٟب َ َّر َٓ َح َ٣َ ٍَ ٤ا ٓ ٔیطٔ َوأَ ََ ٣ز ا َِ ٟب ِ َ
رف اہللُ َٟطُ
َوأََ ِ ٧ت أَ ًِ ََ َ َِ َٓ ٥ُ ٠

دمحم نب رمزفؼ انب تنب دہمی نب ومیمؿ رفح امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہلل ےن رفام  ا اکی آدیم ےن اکی یکین یھب ہن یک یھت بج فہ رمےن اگل وت اس ےن اےنپ رھگ فاولں ےس اہک ےھجم الج رک ریما آداھ ہصح
دنمسرںیمہکبجآداھہصحاضفںیماڑادانیاہللیکمسقارگاہللاےسذعابدےاگوتااسیتخسذعابدےاگہکاہجؿفاولںںیمےس
یسکوکیھبااسیذعابہن وہاوہاگسپبجفہآدیمرمایگوتاسےکرھگفاولںےنفیہایکوجاںیہنمکحد اایگاھتسپاہللےناضفوکمکح
د ا وت اس ےناس ےک ذرات وکعمجرکد ا افر دنمسر وک مکح د ا وتاس ےن یھب اےنپ وموجد بس وکعمجرکد ا رھپ رفام ا وتےن ااسی ویکں ایک
اسےناہکاےریمےربریتےوخػفڈریکفہجےسوترتہباجاتنےہسپاہللےناےساعمػرفامد ا۔
رافی  :دمحمنبرمزفؼانبتنبدہمینبومیمؿرفحامکلایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2484

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز
یبْ ِ ٔن َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی اٟزُّصِز ٔ ُّی أَ ََّل أ ُ َح ِّسث ُ َ
ک ب ٔ َحسٔی َثْ ِ ٔن ًَحٔ َ
َّ
َّ
رح ُٗونٔی ث ُ َّ٥
رض ُظ ا ِِ ٤َ ٟو ُت أَ ِو َصی بَٔ٨یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔذَا أََ٧ا ُُّ ٣ت َٓأ َ ِ ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِ َ
رس َٖ َر ُج ًَْ ١ل َی َن ِٔ ٔشطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َح َ َ
ک بٔطٔ
اس َح ُ٘ونٔی ث ُ َّ ٥اذ ُِرونٔی فٔی اِّ ٟزیحٔ فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َح ٓ ََواہللٔ َٟئ ٔ َِ َٗ ٩س َر ًَل َ َّی َربِّی َُ ٟی ٌَ ِّذبُىٔی ًَ َذابّا َ٣ا ًَ َّذبَ ُط بٔطٔ أَ َح ّسا َٗا َُ٠ٌََ َٔٓ ٢وا ذََ ٔ ٟ
ِ

ق أَ ِّزی َ٣ا أَ َخ ِذ ٔ
ُک
َٓ َ٘ا ََْ ِ ٔ ٟ ٢ل ِر ٔ
ک َیا َر ِّب أَ ِو َٗا ََ ٣َ ٢دا َٓت َ
َک ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٓ َ٘ا ََ ٢خ ِظ َی ُت َ
ت َٓإٔذَا ص َُو َٗائ َْٔ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا َح ََ ٠٤
ک
رف َُ ٟط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٓ َِ َ َ
دمحمنبراعفدبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلع

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن اےنپ آپ رپ ز ادیتیک بج اسیک ومت اکفتق آ ا وت اس ےن اےنپ وٹیبں وکفتیص
رکےتوہےئاہکبجںیمرماجؤںوتےھجمالجدانیرھپابرکیسیپدانیرھپےھجموہاںیمافردنمسرںیماڑادانیاہللیکمسقارگریمےرب
ےنےھجمذعابدےنیےکےئلرگتفیکوتےھجمااسیذعابدےاگہکاساسیجذعابیسکوکہند اایگوہاگسپاسےکاسھتااسییہایک
ایگ سپزنیمےسرفام اوتےنوجھچکایلےہفہاکنؽدےسپوفراًفہآدیممسجمڑھکاوہایگوتاسےسرفام اےھجتاسلمعرپسکزیچےن
رباہتخیگنایکاسےنرعضایکاےریمےربریتےوخػافرڈرےناہللےنایسفہجےساےساعمػرفامد ا۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2485

راوی  :زہزی ،ح٤یس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َو َح َّسثَىٔی ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ز َخَِ ٠ت ا َِ ٣زأَ ْة اَ ٨َّ ٟار فٔی صٔزَّة ٕ َربَ َل ِت َضا
ک َ ٔ ٟئ ًَّل یَ َّتک ٔ ََ ١ر ُج َْ ١وَّلَ
غ اِلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خظَ ا ٔ
ق َحًَّی َ٣ا َت ِت َصزِ َّّل َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َذَ ٔ ٟ
ٓ ًََل ه ٔ َی أَك ِ ٌَ َِ ٤ت َضا َوَّلَ ه ٔ َی أَ ِر َس َِ ٠ت َضا َتأِک ُ ُ

َی ِیأ َ َض َر ُج ْ١
زرہی،دیمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ر اؽ اہللیلص اہللہیلعفملس ےس رفاتی رکےت ںیہہکآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن
رفام ااکیتورتیلبوکابدنےنھیکفہجےسمنہجںیمڈایلیئگےسجہنفہالھکیتیھتافرہنیہوھچڑیتیھتہکفہڑیکےوکمڑےیہاھکیتیل
اہیں کت ہک زمکفری یک فہج ےس فہ رم یئگ زرہی ےن اہک اؿ ےس رماد ہی ےہ ہک ہن وت رتمح رپ ابلکل اامتعد رکے ہک افر ہن یہ اہلل یک
رتمحےسانادیموہاجےئ۔
رافی  :زرہی،دیمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2486

راوی  :ابوربیٍ س٠امی ٪ب ٩زاؤز ٣ح٤س ب ٩رحب زبیسی ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَىٔی اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
رس َٖ ًَ ِب ْس ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ِ َ
َک َحس َ
ٔیث ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔفٔی ٗٔؼَّ ٔة ا ِٟضٔزَّة ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ اٟزُّبَ ِیس ِّٔی َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّٟٔ ١کَُ ِّ١ط ِی ٕئ
رف اہللُ َُ ٟط َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َ٤َ ٌِ ٣ز ٕإلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٓ َِ َ َ
أَ َخ َذ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا أَ ِّز َ٣ا أَ َخ ِذ َت ٔ٨ِ ٣طُ

اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد دمحم نب رحب زدیبی دیمح نب دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اکی دنبے ےن اےنپ آپ رپ ز ادیت یک ابح  دحثی زگر یکچ نکیل اس
دحثیںیمیلبےکفاہعقںیمتورتاکذرکںیہنافرزدیبیےناہکوتاہللربازعلتےناراشدرفام اسجزیچےنیھباس(یکراھک)
ےسھچکیھبایلوہفہفاسپرکدے۔
رافی  :اوبرعیبامیلسؿنبداؤددمحمنبرحبزدیبیدیمحنبدبعارلنمحنبتوػرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2487

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہٗ ،تازہً٘ ،بہ بً ٩بس ُارف حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارف َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسَ ِ٘ ًُ ٍَ ٔ٤ب َة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ َِ ٟ
اِ َٗ ٪ب ََ ٥ِ ُٜ٠ر َ
اططُ اہللُ َّ ٣اَّل َو َوَّ ٟسا َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢و َٔ ٟسظ ٔ
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج ًّل ٓ َٔی ٩ِ ٤ک َ َ
اس َح ُ٘ونٔی َواذ ُِرونٔی فٔی اِّ ٟزیحٔ
ََ ٟتٔ ٌَِ٣َ َّ٩ُ٠ا آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔطٔ أَ ِو َِل ُ َو َِّّ َ ْٟن َٔ ْ٣راثٔی َُْ ِ َر ُ ٥ِ ٛإٔذَا أََ٧ا ُُّ ٣ت َٓأ َ ِ ٔ
رح ُٗونٔی َوأَ ِٛثَرُ ًِِٔٔ ٠م أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ث ُ َِّ ٥
ک بٔطٔ َو َربِّی َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َ٣ا
َٓإٔنِّی  ٥َِ ٟأَبِ َتضٔزِ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخْ ِ ّرا َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َي ِ٘ ٔس ُر ًَل َ َّی أَ ِ ٪ي ٌَُ ِّذبَىٔی َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٣ٔ ٥ی َثاّٗا َٓٔ ٌََُ٠وا ذََ ٔ ٟ
ُک َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َت ًَلَٓا ُظ َُِْرُ َصا
ک ًَل َی َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٣َ ٢دا َٓت َ
َح ََ ٠َ ٤
دیبع اہلل نباعمذ ةنعی ایب ہبعش ،اتقدہ،ہبقع نب دبع اغرف رضحت اوبدیعس دخری ریضاہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل
ہیلعفملس ےن رفام ا  م ںیم ےسےلہپولوگں ںیم ےس اکیآدیم وک امؽ افر افالد اطعیکیئگ یھتاس ےن اینپ افالد ےس اہک ںیم ںیہمت وج
مکح دفں فہ رضفر رکان فرہن ںیم اینپ فراتث اک اہمترے العفہ یسک دفرسے وک فارث انب دفں اگ بج ںیم رم اجؤں وت ےھجم الج دانی افر
ز ادہ  اد یہی ےہہک آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ریمی راھک انبان افر ےھجم وہا ںیم اڑا دانی ویکہکن ںیم ےن اہلل ےک اپس وکیئ یکین
ںیہنیجیھبافراہللاعتیلاسابترپاقدرےہہکےھجمذعابدےرھپ اؿےسفدعہایلسپاوہنںےناہللیکمسقاسےکاسھتااسییہ
ایکوتاہللزعفلجےنرفام اےھجتااسیرکےنرپسکزیچےنرباہتخیگنایکاسےنرعضایکریتےوخػےناہللےناےساسےکالعفہافر
وکیئذعابہند ا۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،اتقدہ،ہبقعنبدبعاغرفرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللیکرتمحیکفتعسافراساکبضغرپاغبلوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2488

٣وسی طیبا ٪بً ٩بساٟزح ٩٤اب٩
راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ٪ابوٗتازہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حش ٩بٰ ٩
٣ثىی ابووٟیس  ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،طٌبہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی َح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩

ض
ََکوا َجٔ٤ی ٌّا بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ ُط ٌِ َب َة ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َط ِی َب َ
اَ ٪وأَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة أَ ََّ ٪ر ُج ًّل ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ َواَ َ ٧ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ذ َ ُ
َخ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخْ ِ ّرا َوفٔی
َرُ ََش ُط اہللُ َّ ٣اَّل َو َوَّ ٟسا َوفٔی َحسٔیثٔ اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َرس َصا َٗ َتا َزةُ َ ٥َِ ٟی َّس ٔ ِ
ِم َٓإَّٔ٧طُ َ ٥َِ ٟیب ِ َتئ ٔ ِز ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخْ ِ ّرا َٗا ََ َّ ٓ ٢
آَ ٪إَّٔ٧طُ َواہللٔ َ٣ا ابِ َتأ َ َر ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخْ ِ ّرا َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َ٣ا ا َِ ٣تأ َ َر بٔا ِٔ ٔ٤ٟی٥
َحسٔیثٔ َط ِی َب َ
ییحی نب بیبح احریث ،رمتعم نب امیلسؿ اوباتقدہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح نب ومٰیس ابیشؿ نب دبعارلنمح انب ینثم اوبفدیل  ،اوبتواہن،
اتقدہ ،ہبعش ،اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ہی ےہ ہک ولوگں ںیم ےس اکی آدیم وک اہلل زعفلجےن
امؽ افر افالد اطعء یک افر یمیت یک دحثی ںیم ےہ ہک اس ےن اہلل زعفلج ےک اپس وکیئ یکین عمج ہن یک افر ابیشؿ یک دحثی ںیم ےہ
ویکہکناہللیکمسقاسےناہللےکاہںیکینوکعمجہنایکافراوبتواہنیکدحثیںیمےہہکاسےنوکیئیکینںیہنیک۔
رافی  :ییحی نب بیبح احریث ،رمتعم نب امیلسؿ اوباتقدہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح نب ومٰیس ابیشؿ نب دبعارلنمح انب ینثم اوبفدیل ،
اوبتواہن،اتقدہ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہافروتہبارگہچابرابروہںانگوہںےسوتہبیکوبق تیےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
انگہافروتہبارگہچابرابروہںانگوہںےسوتہبیکوبق تیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2489

راوی ً :بساَّلًلی اب ٩ح٤از ح٤از ب ٩س٤٠ہ اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ً٤زہ حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
ًَ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی َی ِحکٔی ًَ َِ ٩ربِّطٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ ٢أَذَِ َ ٧ب ًَ ِب ْس ذَّ ِ ٧با َٓ َ٘ا ََّ ٢
ِرف لٔی
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
اٟذَ ِ ٧ب َویَأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َّ
َذٔ ِ ٧يی َٓ َ٘ا ََ ٢ت َب َار َک َو َت ٌَال َی أَذَِ َ ٧ب ًَ ِبسٔی ذَّ ِ ٧با ٓ ٌََ ٥َ ٔ ٠أَ ََّٟ ٪طُ َربًّا َي ِِ ٔرف َّ
اٟذٔ ِ ٧ب ث ُ ًََّ ٥ا َز َٓأَذَِ َ ٧ب َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی
ُ
اٟذَ ِ ٧ب َو َیأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َّ
َر ِّب اُِ ٔرف لٔی ذَٔ ِ ٧يی َٓ َ٘ا ََ ٢ت َب َار َک َو َت ٌَال َی ًَ ِبسٔی أَذَِ َ ٧ب ذَّ ِ ٧با ٓ ٌََ ٥َ ٔ ٠أَ َُّ َٟ ٪ط َربًّا َي ِِ ٔرف َّ
اٟذٔ ِ ٧ب ث ُ ًََّ ٥ا َز َٓأَذَِ َ ٧ب
ُ
ِ
اٟذَ ِ ٧ب َو َیأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َّ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ِّب اُ ِٔرف لٔی ذَٔ ِ ٧يی َٓ َ٘ا ََ ٢ت َب َار َک َو َت ٌَال َی أَذَِ َ ٧ب ًَ ِبسٔی ذَّ ِ ٧با ٓ ٌََ ٥َ ٔ ٠أَ َُّ َٟ ٪ط َربًّا َي ِِ ٔرف َّ
اٟذٔ ِ ٧ب
ُ
ِ
َک َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اِلِ َ ًِل َی ََّل أَ ِزرٔی أَ َٗا َ ٢فٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَ ٔة ا ًِ َ٣َ ١ِ ٤ا ٔطئ َِت
َرف ُت َ ٟ
ا ًِ َ٣َ ١ِ ٤ا ٔطئ َِت َٓ َ٘ ِس ُ َ ِ

دبعاالیلعانبامحدامحدنبہملسااحسؼنبدبعاہلل نبایبہحلطدبعارلنمحنبایبرمعہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناےنپربازعلتےساکحتیرکےتوہےئرفام ایسکدنبےےنانگہ
ایک رھپ رعض ایک اے اہللریمےانگہ وک اعمػ رفامدے اہلل اعتیل ےن رفام اریمےدنبے ےنانگہ ایکسپ فہاجاتن ےہ ہک اس اک رب
انگہوکاعمػیھبرفاماتےہافرانگہرپرگتفیھبرکاتےہرھپفہدفابرہانگہرکاتھٹیبےہرھپرعضرکاتےہاےریمےربریمے
انگہوکاعمػرفاموتاہللاعتیل ےنرفام اریمےدنبےےنانگہایکسپفہاجاتنےہ ہکاس اکربانگہوکاعمػیھبرفامات ےہافرانگہ رپ
رگتف یھب رکات ےہ رھپ فہ دفابرہ انگہ رک اتھٹیب ےہ وت رعض رکات ےہ اے ریمے رب ریمے انگہ وک اعمػ رفام وت اہلل اعتیل ےن رفام ا
ریمےدنبےےنانگہایکسپفہاجاتنےہہکاساکربانگہوکاعمػیھبرفاماتےہافرانگہرپرگتفیھبرکاتےہوتوجاچےہرکںیم
ےنےھجتاعمػرکد ادبعاالیلعےناہکںیمںیہناجاتنہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرسیتی اوچیھترمہبترفام اہکوجاچوہلمعرکف۔
رافی  :دبعاالیلعانبامحدامحدنبہملسااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطدبعارلنمحنبایبرمعہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
انگہافروتہبارگہچابرابروہںانگوہںےسوتہبیکوبق تیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2490

راوی  :ابواح٤س ٣ح٤س ب ٩ز٧حویہ ًبساَّلًلی ب ٩ح٤از ٧زشی

ْقش ُّٔی ا ُِ٘ ٟظَ ْ ِر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕاٟن َّ ِرس ُّٔی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َٗا َ ٢أَبُو أَ ِح ََ ٤س َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زُ ِ ٧حو َی َة ا َِ ُ ٟ

اوبادمحدمحمنبزوجنہیدبعاالیلعنبامحدرنیشاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوبادمحدمحمنبزوجنہیدبعاالیلعنبامحدرنیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
انگہافروتہبارگہچابرابروہںانگوہںےسوتہبیکوبق تیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2491

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ابو وٟیس ہ٤ا ٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَىٔی أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة َٗا َ ٢ک َ َ

َٗ ٌّاؾ يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة َٗا َََ ٓ ٢شُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َّ
ََک ثَ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
َرف ُت
ت أَذَِ َ ٧ب ذَّ ِ ٧با َوفٔی اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َٗ ِس ُ َ ِ
َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َِّ ًَ ٪ب ّسا أَذَِ َ ٧ب ذَّ ِ ٧با ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوذ َ َ
ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی ََِٓ ٠ی ٌِ َ٣َ ١ِ ٤ا َطا َئ
دبع نب دیمح اوب فدیل امہؾ ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایبہحلط رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک
رفامےتوہےئانسہکدنبےےنانگہایکابح دحثیامحدنبہملسیکدحثییہیکرطحےہافراسںیمنیترمہبتذرکایکہکاسےن
انگہایکافررسیتیرمہبتاہکقیقحتںیمےناےنپدنبےوکاعمػرکد اسپفہوجاچےہلمعرکے۔
رافی  :دبعنبدیمحاوبفدیلامہؾااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
انگہافروتہبارگہچابرابروہںانگوہںےسوتہبیکوبق تیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2492

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،ز ب٣ ٩زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُب َ ِی َس َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُوب ُٔ ٣شی ُئ اَ ٨َّ ٟضارٔ َو َی ِب ُش ُم َی َس ُظ
أَبٔی َُ ٣
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِب ُش ُم َی َس ُظ بٔاِ ٠َّ ٟی َٔ ٔ ٟ ١یت َ
اِ ٠ٟی َٔ ١حًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
ُوب ُٔ ٣شی ُئ َّ
اٟظ ُِ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا
بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َ ٔ ٟیت َ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعنبرمہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتی
رکےت ںیہ ہک اہلل رب ازعلت رات ےک فتق اانپ اہھت الیھپات راتہ ےہ اتہک دؿ ےک انگہ اگر یک وتہب وبقؽ رکے افر اانپ اہھت دؿ وک
الیھپاتراتہےہاتہکراتےکانگہاگریکوتہبوبقؽرکےاہیںکتہک ارجرغمبےسولطعوہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعنبرمہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
انگہافروتہبارگہچابرابروہںانگوہںےسوتہبیکوبق تیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوزاؤز طٌبہ

حسیث 2493

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دمحمنباشبر،اوبداؤدہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤدہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2494

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز ،اً٤ع ،ابووائ ١حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
ک ََ ٣س َح
َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص أَ َح ْس أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٤َ ٟس ُح ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َرح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع
َنٔ َِش ُط َوَِ ٟی َص أَ َح ْس أَُِْ َ َر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہااحسؼامثعؿرجری،اشمع،اوبفالئرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا اہلل ےس ڑبھ رک یسک وک اینپ رعتفی ف دمح دنسپ ںیہن ےہ ایس فہج ےس اہلل ےن وخد اینپ رعتفی ایبؿ یک
ےہافراہللےسڑبھرکوکیئریغتدنمںیہنےہایسفہجےسےبایحیئےکاکومںوکرحاؾایکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہااحسؼامثعؿرجری،اشمع،اوبفالئرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2495

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘یٙ

حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو ُ َ

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ک َرح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع َ٣ا هَ َض َز َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا بَ َل ََ ٩و ََّل أَ َح ْس أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٤َ ٟس ُح ٔ ٩ِ ٣اہللٔ
ََّل أَ َح ْس أَُِْ َ َر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبیاوباعمفہیاوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمناوباعمفہیاشمع،قیقشرضحتدبعاہللنبوعسمدےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااہللےسز ادہریغتدنموکیئںیہنایسفہجےساظرہیافرابینطوفاشح
وکرحاؾایکےہافرہنیہوکیئاہللےسڑبھرکرعتفیوکدنسپرکےنفاالےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن اوباعمفہی اشمع ،قیقش رضحت دبعاہلل نب
وعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2496

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ابووائ ١حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َوائ َٕٔ ١ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َي ُ٘وَّلُ ُُِٗ ٠ت َُ ٟط آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َرٓ ٌََطُ أَُ َّ ٧ط َٗا َََّ ٢ل أَ َح ْس أَُِْ َرَ

ک ََ ٣س َح َنٔ َِش ُط
ک َرح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع َ٣ا هَ َض َز َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا بَ َل ََ ٩و ََّل أَ َح ْس أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٤َ ٟس ُح ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحمنبرفعج ،ہبعش ،رمعف نبرمہ اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمدریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رموفاعرفاتی ےہ
ہک اہلل ےس ڑبھ رک وکیئ ریغت دنم ںیہن ےہ ایسفہج ےس اظرہی افر ابینط وفاشح وک رحاؾ رکد ا ےہ افر ہن یہ وکیئ ااسی ےہ ےسج اہلل
ےسڑبھرکرعتفیدنسپوہایسفہجےساسےناینپرعتفیوخدیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہاوبفالئرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2497

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚجزیس اً٤ع٣ ،اٟک ب ٩حارث ًبساٟزح ٩٤ب ٩زیس
حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
یس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ک ََ ٣س َح َنٔ َِش ُط َو َِ ٟی َص أَ َح ْس أَُِْ َ َر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص أَ َح ْس أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٤َ ٟس ُح ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
اٟز ُس َ١
ک َرح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع َوَِ ٟی َص أَ َح ْس أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٌُ ٟذ ُر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک أَِ٧زَ َ ٢ا ِل َٔ ٜت َ
اب َوأَ ِر َس َُّ ١
امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ رجدی اشمع ،امکل نب احرث دبعارلنمح نب زدی رضحت دبعاہلل نب
وعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اوکیئااسیںیہنےسجاہللربازعلتےسڑبھرکرعتفیدنسپوہایس
فہجےساسےناینپرعتفیوخدیکےہافرہنیہوکیئاہللےسڑبھرکریغتدنمےہایسفہجےسربیابوتںوکرحاؾایکےہافرہنیہ
وکیئااسیےہےسجاہللےسڑبھرکذعروبقؽرکاندنسپوہایسفہجےساہللےناتکبانزؽیکافرر اؽوکوعبمثرفام ا۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشزریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼرجدیاشمع،امکلنباحرثدبعارلنمحنبزدیرضحتدبعاہلل
نبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2498

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ححاد ب ٩ابی ًث٤ا ٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ی ِحٌَی َو َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩ححَّا ٔد بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ار َوَُْ ِ َرةُ اہللٔ أَ َِ ٪یأتِ َٔی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٣َ ٩ُ ٣ا
ار َوإ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩َ ٣ي َِ ُ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َي َِ ُ
َرح َََِّ ٠ًَ ٦یطٔ

رمعف اندق اامسلیع نب اربامیہ ،اامسلیع نب ہیلع اجحج نب ایب امثعؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا اہللریغترکاتےہ افرومنم یھبریغتدنمےہ افراہلل یک ریغتہیےہافراہللیکریغتہیےہ ہک
ومنمااسیلمعرکےےسجاہللےنرحاؾایکےہ۔
رافی  :رمعفاندقاامسلیعنباربامیہ،الیعمسنبہیلعاجحجنبایبامثعؿرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2499

راوی  :یحٌی ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ْعوہ ب ٩زبْر ،حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی بَ ِرکٕ َح َّسثَ ِتطُ أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َو َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ َِّ ُ ٪

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢ی َص َط ِی ْئ أَُِْ َ َر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

ییحیاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعرعفہنبزریب،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فہملسےناراشدرفام اوکیئزیچیھباہللےسڑبھرکریغتدنمںیہنےہ۔
رافی  :ییحیاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعرعفہنبزریب،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2500

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوزاؤز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ابا ٪ب ٩یزیس رحب ب ٩طساز یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوس٤٠ہ حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ُب بِ َُ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس َو َ ِ
َک َحس َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث ٔ ١رٔ َوا َی ٔة َححَّا ٕد َحس َ
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َخ َّ
ٔیث أَ ِس َ٤ا َئ
اػ ّة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دمحمنبینثم،اوبداؤدریضاہللاعتٰیلہنعاابؿنبسیدیرحبنبدشادییحینبایبریثک،اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےن
یبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہ۔

رافی  :دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ریض اہلل اعتٰیل ہنع اابؿ نب سیدی رحب نب دشاد ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2501

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سامی برش بٔ٣ ٩ـ ١ہظا ٦یحٌی ب ٩ابی ٛثْر ،ابوس٤٠ہ ْعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت اس٤اء

ْع َو َة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ُ ٩
ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََّ ٢لَ َط ِی َئ أََُِْرُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

دمحم نب ایب رکب دقمایم رشب نب لضفم اشہؾ ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اامسء یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتیرکیتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوکیئیھبزیچاہللےسز ادہریغتدنمںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقمایمرشبنبلضفماشہؾییحینبایبریثک،اوبہملسرعفہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2502

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ًًلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ي َِا ُر َواہللُ أَ َط ُّس َُْ ِ ّرا

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی انب دمحم العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اراشدرفام اومنمریغتدنموہاتےہافراہللاسےسیھبز ادہریغتدنمےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحمالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ

اہللاعتیلیکریغتافرےبایحیئےکاکومںیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2503

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہًً ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ًَِ ٌَ ٟل َئ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2504

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشْن جحسری یزیس ب ٩زریٍ ابی کا ١٣یزیس تیِم ابی ًث٤ا ٪حرضت ًبساہلل ب٩
٣شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا
 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
َّ َ َّ
اب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕٗ ُِب َّ ٠ة َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَ َػ َ
یَزٔی ُس َحسث َ٨ا اٟت ِی ٔ ُّ
ک َُ ٟط َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت أَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ًَل َة ََطفَی اَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُز َّٟٔا َّٔ ٩ِ ٣
َّ
ت یُ ِذصٔب ِ َن َّ
اٟش ِّی َئا ٔ
اِ ٠ٟی ٔ ١إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َش َ٨ا ٔ
ک
ت ذََ ٔ ٟ
َک ذََ ٔ ٟ
َ ِ
َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ذ ٔ َِکی َّ ٔ ٟ
 ١أَل ٔ َی َص ٔذظ ٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٢ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی
اَک َ
٠ذ ٔ ٔ
یَٗ ٩ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ

ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم لیضف نب نیسح خحدری سیدی نب زر،ع ایب اکلم سیدی یمیت ایب امثعؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکاکی آدیمےناکیتورتاکوبہسایل رھپاسےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیم احرض وہرکاساکذرک
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ِ
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ِ
ا
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ْ
ذ
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َ
ذ
ات
ا
ت
ا
ي
ات
ا
ت
ف ا َّنئ َھاا ِر َفزُ ا
َ
ل نِمْ ا ِْل ِإ ّؿ ا َ َ ُ ْ َ ّ ِّ
طَْ
ایک وت ہی آتی رکہمی َأ ِ ْم ان َّض َ ال َة َ َ
َ ّ َ
ںوصںافرراتےکھچکےصحںیمامنزاقمئرکفکشیبایکینںرباویئںوکمتخرکدیتیںیہہیتضخیتوبقؽرکےنفاولںےکےئلتضخیت
ےہ اس آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک ہیریمے ےئل ےہآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ےس وج یھب

لمعرکےاگاسےکےئلےہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم لیضف نب نیسح خحدری سیدی نب زر،ع ایب اکلم سیدی یمیت ایب امثعؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2505

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز ابوًث٤ا ٪حرضت اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ ََّ ٪ر ُج ًّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َّ
اب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ إ ٔ َّ٣ا ٗ ُِب َّ ٠ة أَ ِو ًَّ ٣شا ب ٔ َی ٕس أَ ِو َط ِیئّا َٛأَُ َّ ٧ط َي ِشأ َ َُ َّٔ َٛ ٩ِ ًَ ٢ارت َٔضا َٗا ََٓ ٢أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَز َّ
َک أََّ٧طُ أَ َػ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
یس
ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َیز ٔ َ
َو َج َّ ١ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دمحمنبدبعاالیلعرمتعماوبامثعؿرضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنیبنیکدختمںیماحرض وہ
رکرعضایکہکاسےنیسکتورتاکوبہسایل ااہھتےسڑیھچاےہ اافرھچکایکےہوگ اہکفہاساکافکرہوپھچراہاھتوتاہللربازعلت
ےنیہیآ اتانزؽرفامںیئابح دحثیسیدییکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعرمتعماوبامثعؿرضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2506

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،س٠امی ٪تیِم

و٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
اب َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٣زأَة ٕ َط ِیئّا ُز َ
ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ ٢أَ َػ َ
َّ
َّ
َک بِٔ ٔ٤ث ٔ١
ا َِٟٔاح ٔظَ ةٔ َٓأتََی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ٓ ٌََ َّو ََِ ٠ًَ ٥یطٔ ث ُ َّ ٥أَتَی أَبَا بَ ِرکٕ ٓ ٌََ َّو ََِ ٠ًَ ٥یطٔ ث ُ َّ ٥أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َحسٔیثٔ َیز ٔ َ
یس َوا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ

امثعؿنبایبہبیشرجری،امیلسؿیمیتہیدحثیاسدنسےسیھبرمفیےہنکیلاسںیمہییھبےہہکاکیآدیمےنیسکتورتےس
زانےکالعفہوکیئربااکؾایکرھپفہرمعنباطخبےکاپسآ اوتاوہنںےناےستہبڑباانگہاھجمسرھپرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
ےکاپسآ اوتاوہنںےنیھباےستہبڑباانگہایخؽایکرھپیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاابح دحثیزگریکچےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،امیلسؿیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2507

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ یحٌی حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
َخا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َواِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
و ٪أَ ِ ٪أَ ََّ ٣ش َضا َٓأََ٧ا َص َذا َٓاٗ ِٔف ف ٔ َّی َ٣ا
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إن ِّٔی ًَا َِ ٟح ُت ا َِ ٣زأَ ّة فٔی أَٗ َِصی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َوإنِّٔی أَ َػ ِب ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا ُز َ

١
ٔطئ َِت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ َِ َ٘ ٟس َست َ َر َک اہللُ َِ ٟو َستَرِ َت َنٔ َِش َ
ک َٗا ََ ٥َِ ٠َٓ ٢یزُ َّز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِی ّئا َٓ َ٘ َا ٦اَّ ٟز ُج ُ
َٓاَ ِ ٧لَٓ ََٙ ٠أ َ ِت َب ٌَ ُط أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل َز ًَا ُظ َو َت ًَل ًََِ ٠یطٔ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة أَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ًَل َة ََطفَی اَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُز َّٟٔا َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ٔ١
َ ِ
ُّ

ک ذ ٔ َِکی َّ ٔ ٟ
ت یُ ِذصٔب ِ َن َّ
اٟش ِّی َئا ٔ
إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َش َ٨ا ٔ
یَ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َص َذا َٟطُ َخ َّ
اػ ّة َٗا َ ٢بَ ِ١
اَک َ
٠ذ ٔ ٔ
ت ذََ َ ٔ ٟ
ض ک َ َّآ ّة
٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ییحینب ییحی ،ہبیتق نبدیعس،اوبرکبنبایبہبیشییحیرضحت دبعاہللنبوعسمدےسرفاتی ےہہکاکیآدیمےن یبنیلص اہللہیلعفملس
یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن دمہنی ےک انکرے اکی تورت ےس فطل ادنفزی یک افر ںیم ےن
اسےسامجعےکالعفہابح رحتکیکسپ ںیماحرضوہںآپیلصاہللہیلعفملسریمےابرےںیموجاچںیہہلصیفرفامںیئوترضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےناسےساہکارگاےنپآپرپرپدہرکاتوتاہللےنریتارپدہراھکوہااھتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےناہک
یبنیلصاہللہیلعفملسےنوکیئوجابہند ا وتفہآدیمڑھکاوہاافرلچد اسپیبنیلصاہللہیلعفملسےناسےکےھچیپاکیآدیموکاجیھب
َ
لْ
ق
ل نِمْ اللّت ِْل ِإ َّؿ ا خ َ َس َتا ِ
ات
ف ا َّنئ َھاا ِر َفزُ َ ً ا
طَْ
وج اےس الب ال ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک اسےنم ہی آتی التفت یک اَ ِ ْم ان َّض َ ال َة َ َ

ْ
ُ ْي ِه ْب َ ان َّس ِّب َتا ِ
ِب)دؿےکدفونںںوصںافرراتےکھچکےصحںیمامنزاقمئرکںیےبکشایکینںرباویئںوک
ات َذکِلَ ِذ َْیللِ َّداِ َ

متخرکدیتیںیہہیتضخیتوبقؽرکےنفاولںےکےئلتضخیتےہاحرضنیںیمےساکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکیبنیلصاہلل
ہیلعفملسہیاسےکےئلاخصےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکلب ماؾولوگںےکےئل۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیشییحیرضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2508

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابونٌ٤ا ٪ح ٥ٜبً ٩بساہلل ًحلی طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،ابزاہی ،٥خاٟس اسوز حرضت ًبساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ؾ َو َٗا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت إٔبِ َزاص َٔی ٥یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩خأٟطٔ اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
فٔی َحسٔیثٔطٔ َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا َ ٔ ٟض َذا َخ َّ
اػ ّة أَ ِو َ٨َ ٟا ًَا َّّ ٣ة َٗا َ ٢بَ َِ ١لًَ ٥ِ ُٜا َّّ ٣ة

دمحم نب ینثم ،اوبامعنؿ مکح نب دبعاہلل یلجع ہبعش ،امسک نب رحب ،اربامیہ ،اخدل ا اد رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص
اہلل ہیلعفملس ےس ایس ینعمیک دحثی رفاتییک ےہاس دحثی ںیم ہی ےہہک رضحتاعمذ ےن رعض ایک اے اہلل ےکر اؽ ایک ہی
آتیایسےکےئلاخصےہ اامہرےےئلاعؾےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیہنہکلباہمترےےئلاعؾےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبامعنؿمکحنبدبعاہللیلجعہبعش،امسکنبرحب،اربامیہ،اخدلا ادرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2509

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ً٤زو بً ٩اػ ،٥ہ٤ا ٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤ا ٩ِ ًَ ٦إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
رض ِت اٟؼَّ ًَلةُ ٓ ََؼلَّی
َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َػ ِب ُت َح ًّسا َٓأَٗ ٔ ُِ ٤ط ًَل َ َّی َٗا ََ ٢و َح ََ

َ
اب اہللٔ َٗا ََ ٢ص ِ١
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٗ َضی اٟؼَّ ًَل َة َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت َح ًّسا َٓأٗ ٔ ِ ٥ف ٔ َّی َ ٔ ٛت َ
ک
ُرف ََ ٟ
رض َت اٟؼَّ ًَل َة َ٨َ ٌَ ٣ا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َِ َٗ ٢س ُ ٔ َ
َح َ ِ
نسحنبیلعولحاینرمعفنباعمص،امہؾااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽںیمدح(ےکرجؾکت)چنہپایگوہںسپآپیلص
اہللہیلعفملسھجمرپدحاقمئرفامںیئامنزاکفتقوہایگوتاسےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتامنزاداءیکبجامنزوپریرک اکوتاس
ےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیمدحےکرجؾکتچنہپایگوہںآپریمےابرےںیماہللاکہلصیفاقمئرکںیآپےنرفام اایکوت
امہرےاسھتامنزںیمرشکیاھتاسےنرعضایک یاہںآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اقیقحتےھجتاعمػایکاج اک۔
رافی  :نسحنبیلعولحاینرمعفنباعمص،امہؾااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽایکینںانگوہںوکمتخرکدیتیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2510

راوی  :نَص بً ٩لی زہْر ب ٩رحب٤ً ،ز ب ٩یو٧ص ًرک٣ہ ب٤ً ٩ار طساز حرضت ابوا٣ا٣ہ

رح ٕب َو َّ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ِم َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

َح َّسثَ َ٨ا َط َّسا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوِ َ ٧ح ٌُُ ُٗ ٩و ْز َُ ٌَ ٣ط إٔذِ َجا َئ
َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت َح ًّسا َٓأَٗ ٔ ُِ ٤ط ًَل َ َّی ٓ ََش ََ ٜت ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥أَ ًَا َز َٓ َ٘ا َ ٢یَا
َ
ُ
َص َٖ ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو
َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت َح ًّسا َٓأٗ ٔ ُِ ٤ط ًَل َ َّی ٓ ََش ََ ٜت ًَ ُِ ٨ط َوأٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ًَلةُ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

َّ
َّ
َص َٖ َو َّات َب ٌِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ ِ ٧وزُ َ٣ا
أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ٓ ََّات َب ٍَ اَّ ٟز ُج ُ
َ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ح ْٔ َن ا ِن َ َ
َ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔ ِّی أَ َػ ِب ُت َح ًّسا َٓأَٗ ٔ ُِ ٤ط ًَل َ َّی َٗا َ ٢أَبُو
یَزُ ُّز ًَل َی اَّ ٟز ُج ٔٔ ٠َ َٓ ١ح َ ٙاَّ ٟز ُج ُ
َخ ِج َت ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔک أََِ ٟی َص َٗ ِس َت َو َّؿأ ِ َت َٓأ َ ِح َش َِ ٨ت
أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرأَیِ َت ح ْٔ َن َ َ
ا ُِ ٟو ُؿو َئ َٗا َ ٢بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥طض ٔ ِس َت اٟؼَّ ًَل َة َ٨َ ٌَ ٣ا َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

َّ
ک
َک َح َّس َک أَ ِو َٗا ََ ٢ذَ ِ ٧ب َ
َرف َ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس ُ َ َ

رصن نب یلع زریہ نب رحب ،رمع نب ویسن رکعہم نب امعر دشاد رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اکی دہعف دجسم ںیم
رشتفی رفامےھت افرمہآپ ےکاسھتےھٹیبوہےئ ےھتہک اکیآدیم ےنآپیلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیم احرضوہرکرعض
ایکاےاہللےکر اؽںیمدح(ےکرجؾ)کتچنہپایگوہںآپیلصاہللہیلعفملسھجمرپدحاقمئرکںیر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
اسےکابرےںیماخومشرےہاسےنرھپ درہا اوت رعضایکاےاہللےکر اؽںیمدحےکرجؾکتچنہپایگ وہںآپ یلصاہلل
ہیلع فملس ھجم رپ دح اقمئ رک دںی سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس اخومش رےہ افر امنز اقمئ یک یئگ بج اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس امنز ےسافرغوہ ےئوتفہآپ یلصاہللہیلعفملسےکےھچیپوہایل افرںیم یھبآپ یلصاہللہیلعفملسےک ےھچیپ ےھچیپلچ د ا اتہک
ںیم دوھکیں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس آدیم وک ایک وجاب دےتی ںیہ سپ فہ آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الم وت اس ےن
رعضایکاےاہللےکر اؽںیم دحےکرجؾکتچنہپایگوہںآپیلصاہللہیلعفملسھجمرپدحاقمئرکںیاوباامہمےناہکر اؽاہلل
ےناسےسرفام اایکایخؽےہہکبج مرھگےسےلکنےھتوتایک مےنایھچرطحفوضہنایکاھتاسےنرعضایک یاہںاےاہللےک
ر اؽرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن اسےسرفام اسپےبکشاہللےنریتیدحوکاعمػرفامد ا ارفام اریتےانگہوکاعمػ
رکد ا۔
رافی  :رصننبیلعزریہنبرحب،رمعنبویسنرکعہمنبامعردشادرضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقلتیکوتہبیکوبق تیےکایبؿںیمارگہچاسےنلتقریثکےئکوہں...
ابب  :وتہباکایبؿ
اقلتیکوتہبیکوبق تیےکایبؿںیمارگہچاسےنلتقریثکےئکوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2511

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ٦تازہ ،ابی ػسی ٙحرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة

ًَ ِ ٩أَبٔی ِّ
اِ َٗ ٪ب ََ ٥ِ ُٜ٠ر ُج َْ َٗ ١ت َ١
اٟؼ ِّس ٔ
أَ ٓ ٪ی ٩ِ ٤ک َ َ
ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
ق َٓ ُس ًََّ ٢ل َی َراصٔبٕ َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ َت َ ١تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌْٔ َن َنٔ ِّشا
تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌْٔ َن َنٔ ِّشا ٓ ََشأ َ َ ٩ِ ًَ ٢أَ ًِ ٥َٔ ٠أَصِ ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ

ق َٓ ُس ًََّ ٢ل َی َر ُج ًَٕ ١اَ٘ َٓ ٥ٕ ٔ ٟا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ َت َ١
ٓ ََض ُِ َٟ ١ط َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓ ١َ ٤َّ َٜبٔطٔ ٔ٣ائ َ ّة ث ُ ََّ ٥سأ َ َ ٩ِ ًَ ٢أَ ًِ ٥َٔ ٠أَصِ ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ
اسا
ٔ٣ائ َ َة َنٔ ِٕص ٓ ََض ُِ َٟ ١ط َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ََ ٩ِ ٣ی ُحو ُ ٢بَ ِی َُ ٨ط َوبَْ ِ َن اَّ ٟت ِوبَ ٔة اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی أَ ِر ٔ
ق ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓإ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا أُّ َ ٧
اٟرط َی ٙأَ َتا ُظ ا ِِ ٤َ ٟو ُت
و ٪اہللَ َٓا ًِبُ ِس اہللَ َُ ٌَ ٣ض َِ ٥وَّلَ َت ِز ٔج ٍِ إلٔ َی أَ ِرؿ َ
َي ٌِبُ ُس َ
ٕ َّ ٔ
ٔک َٓإَٔ َّ ٧ضا أَ ِر ُق َس ِو ٕئ َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠حًَّی إ ٔ َذا َن َؼ َ
اب َٓ َ٘اَِ ٟت ًََ ٣لئ ٔ َُ ٜة اَّ ٟز ِح َٔ ٤ة َجا َئ َتائ ٔ ّبا ُِ٘ ٣ب ٔ ًّل بٔ َِ٘٠بٔطٔ إلٔ َی اہللٔ َو َٗاَِ ٟت
َٓا ِخ َت َؼ َِ ٤ت ٓ ٔیطٔ ًََ ٣لئ ٔ َُ ٜة اَّ ٟز ِح َ٤ةٔ َو ًََ ٣لئ ٔ َُ ٜة ا َِ ٌَ ٟذ ٔ

یشوا َ٣ا بَْ ِ َن اِلِ َ ِر َؿْ ِ ٔن َٓإٔل َی
ًََ ٣لئ ٔ َُ ٜة ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
َک فٔی ُػ َورة ٔآ َزم ٔ ٕٓی َٓ َح ٌَُ٠و ُظ بَ ِی َُ ٨ض َِ٘ َٓ ٥ا َُ ٔ ٗ ٢
اب إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟي ٌِ ََ ١ِ ٤خْ ِ ّرا َٗ ُّم َٓأ َ َتاص ُِْ ٠٣َ ٥
ق َّأًٟی أَ َرا َز َٓ َ٘ َب َـ ِت ُط ًََ ٣لئ ٔ َُ ٜة اَّ ٟز ِح َ٤ةٔ َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ٩
ا ٪أَ ِزنَی َٓ ُض َو َُ ٟط َٓ َ٘ا ُسو ُظ ٓ ََو َج ُسو ُظ أَ ِزنَی إلٔ َی اِلِ َ ِر ٔ
أَیَّتٔض ٔ َ٤ا ک َ َ
َک َ٨َ ٟا أَُ َّ ٧ط َ٤َّ ٟا أَ َتا ُظ ا ِِ ٤َ ٟو ُت َ٧أَی بٔ َؼ ِسرٔظ ٔ
ذُ ٔ َ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾاتقدہ،ایبدصقیرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکاہللےکیبن یلصاہللہیلعفملسےن رفام ا مںیم ےسےلہپولوگںںیم اکیآدیمےناننونےاجونںوکلتق ایکرھپاس ےنالہزنیم
ںیم ےس بسےسڑبےاعمل ےکابرے ںیموپاھچسپاسیکاکیرابہیکرطػراامنہیئ یکیئگ فہ اس ےکاپس آ اوت ےنہکاگلاس
ےن اننونے اجونں وک لتق ایک ےہ ایک اس ےک ےئل وتہب اک وکیئ راہتس ےہ اس ےن اہک ںیہن سپ اس ےن اس رابہ وک لتق رک ےک  ا
وپرےرکدیرھپزنیمفاولںےسبسےسڑبےاعملےکابرےںیموپاھچوتاکیاعملیکرطػاسیکراامنہیئیکیئگاسےناہک
ںیم ےن  ا آدویمں وک لتق ایک ےہ ریمے ےئل وتہب اک وکیئ راہتس ےہ وتاس ےن اہک  یاہں اس ےک افر وتہب ےک درایمؿ ایک زیچ راکفٹ
نب یتکس ےہ  م اس اس ہگج یک رطػ اجؤ فاہں رپ وموجد ھچک ولگ اہلل یک ابعدت رک رےہ ںیہ وت یھب اؿ ےک اسھت ابعدت ایہل ںیم
رصمفػوہاجافراےنپالعےقیکرطػولٹرکہنآانویکہکنفہربیہگجےہسپفہلچد ااہیںکتہکبجآدوہراےتسرپ اچنہ وت
اس یک ومتفاعق وہیئگسپ اس ےک ابرے ںیم رتمح ےکرفےتش افر ذعاب ےک رفےتشڑگھجزپے رتمح ےک رفوتشں ےن اہک ہی
وتہبرکاتوہاافراےنپدؽوکاہللیکرطػوتمہجرکاتوہاآ اافرذعابےکرفوتشںےناہکاسےنوکیئیھبکینلمعںیہنایکسپرھپ
اؿ ےک اپس اکی رفہتش آدیم یک وصرت ںیم آ ا اےس اوہنں ےن اےنپ درایمؿ اثثل (ہلصیف رکےن فاال )رقمر رک ایل وت اس ےن اہک
دفونں زونیمںیکامیپشئ رکول سپ فہ دفونں ںیم ےس سج زنیم ےس ز ادہ رقبی وہفیہ اس اک مکح وہاگسپ اوہنں ےن زنیم وک اناپوت
ایسزنیموکمکاپ اسجاکاسےن ارادہایکاھتسپرھپرتمحےکرفوتشںےناسرپہضبقرکایلنسحرۃمحاہللہیلعےناہکںیمہذرکایک
ایگہکبجاسیکومتفاعقوہیئوتاےنساانپہنیساسزنیمےسدفررکایلاھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾاتقدہ،ایبدصقیرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اقلتیکوتہبیکوبق تیےکایبؿںیمارگہچاسےنلتقریثکےئکوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2512

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہٗ ،تازہ ،ابوػسی٧ ٙافی حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ِّ
ی ٙا٨َّ ٟاظٔ َّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
اٟؼ ِّس ٔ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َٗ َت َ ١تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌْٔ َن َنٔ ِّشا َٓ َح ٌَ ََ ١ي ِشأ َ َُ ٢ص َِٟ ١طُ َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٓأتََی
َ
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا
َراصٔ ّبا ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َش ِت َ ٟ
َخ َد َِٔ َ ٩ِ ٣ق َی ٕة إلٔ َی َ َِق َی ٕة ٓ َٔیضا َٗ ِو َْ ٦ػاُ ٔ ٟح َ
َک َت ِوبَ ْة َٓ َ٘ َت َ ١اٟزَّاص َٔب ث ُ ََّ ٥ج ٌَ ََ ١ي ِشأ ُ ٢ث ُ ََّ َ ٥
ا٪
ی ٙأَ ِز َر َُ ٛط ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٓ َ٨أَی بٔ َؼ ِسرٔظ ٔث ُ ََّ ٣َ ٥
ات َٓا ِخ َت َؼ َِ ٤ت ٓ ٔیطٔ ًََ ٣لئ ٔ َُ ٜة اَّ ٟز ِح َٔ ٤ة َو ًََ ٣لئ ٔ َُ ٜة ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
اٟرط ٔ
اب َٓک َ َ
کَ َ
ا ٪فٔی َب ٌِ ٔف َّ ٔ
َ
َق َب َٔ ٨ِ ٣ضا بٔ ٔظبِر ٕ َٓ ُح ٌٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١أَصَِ ٔ ٠ضا
إلٔ َی ا ِِ َ ٟ
ْق َی ٔة اٟؼَّ اَ ٔ ٟحةٔ أ ِ َ
دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،اتقدہ،اوبدصقیانیفرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااکیآدیمےناننونےآدویمںوکلتقایکرھپاسےنوپ انھرشفعرکد اہکاسےکےئلوتہباکوکیئ
راہتسےہاکیرابہےکاپسآرکوپاھچوتاسےناہکریتےےئلوتہباکوکیئراہتسںیہنےہاسےنرابہوکیھبلتقرکد ارھپاس
ےندفابرہوپ انھرشفعرکد اافر اکیاگؤںےسدفرسےاگؤںیکرطػت ال،سجںیمکینولگرےتہےھتبجاسےنھچکراہتس
ےط ایک وت اےس ومت ےن ریھگ ایل سپ اس ےن ہنیس ےک لب رسک رک اینپ آابدی ےس اےنپ آپ وک دفر رک ایل رھپ رم ایگ وت رتمح ےک
رفوتشں افر ذعاب ےک رفوتشں ےک درایمؿ اس ےک ابرے ںیم ڑگھجا وہا وت فہ اکی ابتشل کین ولوگں یک یتسب ےک رقبی اھت سپ
اےسایسیتسبفاولںںیمےسرکد اایگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،اتقدہ،اوبدصقیانیفرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اقلتیکوتہبیکوبق تیےکایبؿںیمارگہچاسےنلتقریثکےئکوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2513

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہٗ ،تازہٌ٣ ،اذبٌ٣ ٩اذ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٔبِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ َو َزا َز
ْقبٔی
ٓ ٔیطٔ َٓأ َ ِووَی اہللُ إلٔ َی َص ٔذظ ٔأَ َِ ٪ت َبا ًَسٔی َوإلٔ َی َص ٔذظ ٔأَ َِ ٪ت َ َّ
دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی ،ہبعش ،اتقدہ ،اعمذ ہی دحثی اس دنس ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک اہلل
زعفلجےناسزنیموکمکحد اہکوتدفروہاجافراسزنیموکمکحد اہکوترقبیوہاج۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،اتقدہ،اعمذنباعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلیکرتمحیکفتعسافراکرفےساجنتےکےئلرہاملسمؿاکدفہیاکرفےکوہؿ...
ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکرتمحیکفتعسافراکرفےساجنتےکےئلرہاملسمؿاکدفہیاکرفےکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2514

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ك٠حہ ب ٩یحٌی حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ك َ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

ک ٔ٩ِ ٣
َصاًّ ٔ ٧یا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َذا ٓٔکَا َُ ٛ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َز َٓ ٍَ اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إلٔ َی کُِ ٣ُ ِّ١ش ٥ٕ ٔ ٠یَ ُضوز ٔ ًّیا أَ ِو َن ِ َ
ا٨َّ ٟارٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ہحلط نب ییحی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اراشد رفام ا بج  ماتم اک دؿ وہاگ رب ازعلت رہ املسمؿ یک رطػ وہیدی  ا رصناین گ ےجی اگ افر ےہک اگ ہی منہج ےس ریتا دفہی فدبہل
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمہحلطنبییحیرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکرتمحیکفتعسافراکرفےساجنتےکےئلرہاملسمؿاکدفہیاکرفےکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2515

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ب٣ ٩ش ٥٠ہ٤اٗ ٦تازہ ،سٌیس ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٔیس بِ َ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َح َّسثَا ُظ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َِّ ًَ ٪وّ٧ا َو َسٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وت َر ُج ِْ ٣ُ ١ش ٥ْ ٔ ٠إ ٔ ََّّل
أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطض ٔ َسا أَبَا ب ُ ِز َز َة یُ َح ِّس ُث ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یَ ُُ ٤
َصاًّ ٔ ٧یا َٗا ََٓ ٢ا ِس َت ِح َُ َٔ ٠ط ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبٔاہللٔ َّأ ٟذی َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل ص َُو ث َ ًَل َث َ٣زَّا ٕ
ت أَ َّ٪
أَ ِز َخ َ ١اہللُ َ٣کَاُ َ ٧ط اَ ٨َّ ٟار َی ُضوزٔیًّا أَ ِو َن ِ َ

رک ًَل َی
َٕ َُ ٟط َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢یُ َح ِّسثِىٔی َسٌ ْ
أَبَا ُظ َح َّسثَطُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢حَ ٠
ٔیس أَُ َّ ٧ط ا ِس َت ِح َُ َٔ ٠ط َو ٥َِ ٟیُ ِِ ٔ ٨
ًَ ِو ِٕ َٗ ٪و َٟطُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ نب ملسم امہؾ اتقدہ ،دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
توؿ افر دیعس نب اوبربدہ یک وموجدیگ ںیماوبربدہ ےن رضحت رمع نب دبعازعلسی ےس ہی دحثی اےنپ ابپ ےس رفاتی یک ہک یبن یلص
اہللہیلعفملس ےنرفام اوج یھب املسمؿآدیموفتوہاتےہاس ےکدبےلاہللاعتیلوہیدی  ارصناین وک منہج ںیمدالخ رکےتںیہ سپ
رمعنبدبعازعلسیےناوبربدہوکنیتابراسذاتیکمسقدیسجےک ااوکیئوبعمدںیہنہکفاا یاسےکابپےنہیدحثیر اؽ
اہللےسرفاتییک ےہوتاوہنںےن اؿ ےکاسےنممسقااھٹیئاتقدہ ےناہکھجم ےسدیعس ےنمسق ےنیل وکایبؿ ںیہنایک افرہنہیاوہنں
ےنتوؿےکاسوقؽہپااکنرایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسمامہؾاتقدہ،دیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکرتمحیکفتعسافراکرفےساجنتےکےئلرہاملسمؿاکدفہیاکرفےکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2516

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ہ٤اٗ ٦تازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث أَ ِخب َ َرَ ٧ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ
اَ ٪و َٗا َِ ًَ ٢و ُ ٪بِ ًُُ ٩ت ِ َب َة
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ًَ َّٔ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب ینثم ،دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہی دحثیاس دنس ےس یھب ایس رطح رمفی
ےہ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارثامہؾاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکرتمحیکفتعسافراکرفےساجنتےکےئلرہاملسمؿاکدفہیاکرفےکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2517

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩باز ب ٩جب٠ہ ب ٩ابی رواز رحمی ب٤ً ٩ارہ طساز ابوك٠حہ راسيی ُیًل ٪ب ٩جزیز ،حرضت ابوبززہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّسثَ َ٨ا َط َّسا ْز أَبُو كَ َِ ٠ح َة اٟزَّا ٔس ٔي ُّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َ َ
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن
ُ َِی ًَل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یحٔی ُئ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ْ َ ٧
رف َصا اہللُ َُ ٟض َِ ٥و َي َـ ٌُ َضا ًَل َی ا َِ ٟی ُضوز ٔ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ٓ ٔ َامی أَ ِح ٔش ُب أََ٧ا َٗا َ ٢أَبُو َر ِو ٕح ََّل أَ ِزرٔی ٔ٩ِ ٤َّ ٣
ب ٔ ُذٕ ٧
ُوب أَ َِ ٣ثا ٔ ٢ا ِٟحٔ َبا ََٔ ٓ ٢ی ِِ ٔ ُ
َّ
ک َص َذا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َن ٌَ ِ٥
ک َٗا َ ٢أَبُو بُزِ َز َة َٓ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َک َح َّسثَ َ
اٟظ ُّ
دمحم نب رمعف نب ابعد نب ہلبج نب ایب رفاد رحیم نب امعرہ دشاد اوبہحلط رایبس الیغؿ نب رجری ،رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ
فادل ےک فاہطس ےس یبن یلص اہللہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ماتم ےک دؿ املسمونں ںیم
ےسضعبولگاہپڑفںےکرباربانگوہںوکوہیدویںافررصناوینںرپڈاؽدںیےگآےگرافیوککشےہرافیاوبرفحےناہکےھجم
ولعمؾںیہنہککشسکوکوہاےہاوبربدہےناہکریتےابپےنہیدحثییبنیلصاہللہیلعفملسےسایبؿیکںیمےناہک یاہں
رافی  :دمحمنبرمعفنبابعدنبہلبجنبایبرفادرحیمنبامعرہدشاداوبہحلطرایبسالیغؿنبرجری،رضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
اہللاعتیلیکرتمحیکفتعسافراکرفےساجنتےکےئلرہاملسمؿاکدفہیاکرفےکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2518

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ٦زستوائیٗ ،تازہ ،حرضت ػٔوا ٪بَ٣ ٩حز

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥صٔظَ اَّ ٕ ٦
َحزٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٪بِ ٔٔ ِ ٣ُ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟس ِس َت َوائٔ ِّی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ٕ َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی اِ ٨َّ ٟح َوی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و ُ ٢یُ ِسنَی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ی ِو َ٦
َر ُج َّْٔ ١لبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٛی َ

ْع ُٖ َٗا ََٓ ٢إٔنِّی
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٔ ٩ِ ٣ربِّطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١حًَّی َي َـ ٍَ ًََِ ٠یطٔ َُ َٔ ٨َ ٛط َٓ ُی َ ِّْق ُر ُظ ب ٔ ُذُ ٧وبٔطٔ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َِ ١ت ٌِز ٔ ُٖ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب أَ ِ ٔ

وَٓ ٪یُ َ٨ا َزی بٔض ٔ ًَِ ٥ل َی
ِرف َصا َ ٟ
َٗ ِس َست َ ِرتُ َضا ًََِ ٠ی َ
َک ا َِ ٟی ِو َُ َٓ ٦ی ٌِ َلی َػ ٔحی َٔ َة َح َش َ٨ات ٔطٔ َوأَ َّ٣ا ا ِلَّٔ ُٜا ُر َوا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔ ُ٘ َ
ک فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َوإنِّٔی أَُ ٔ ُ
یَ َٛ ٩ذبُوا ًَل َی اہللٔ
ئ َّأ ٟذ َ
ض ا َِ ٟد ًَلئ ٔٔ ٙصَ ُؤ ََّل ٔ
ُر ُؤ ٔ

زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اشہؾدوتسایئ ،اتقدہ ،رضحت وفصاؿ نب رحمز ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن انب رمع ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک آپ یلص اہللہیلع فملس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رسوگیش ےک ابرے ںیم ایک انس ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم
ےنآپیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانس ماتمےکدؿاکیومنماےنپربےکرقبیایکاجےئاگاہیںکتہکاہللاسرپ
اینپرتمحاکرپدہڈاؽدےاگرھپ اسےساسےکانگوہںاکارقاررکفا ااجےئاگرھپاہلل رفامےئاگایکوتاجاتنےہفہرعضرکےاگ
اےربںیماجاتنوہںاہللرفامےئاگںیمےنداینںیمریتےانگوہںرپرپدہڈالےہافرآجےکدؿریتےانگوہںوکاعمػرکات
وہںرھپاےسایکسویکینںاکاامعؽانہمد ااجےئ اگافرافکرفانمنیقفوکیلعاالالعؿولوگںےکاسےنمالب ااجےئاگافراہکاجےئاگہیفہ
ولگںیہوہنجںےناہللرپوھجٹابدناھ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اشہؾدوتسایئ،اتقدہ،رضحتوفصاؿنبرحمز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتبعکنبامکلافراؿےکدفاسویھتںیکوتہبیکدحثیےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
رضحتبعکنبامکلافراؿےکدفاسویھتںیکوتہبیکدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2519

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ابً ٩بساہلل ب٤ً ٩زو اب ٩رسح ٣ولی بىی ا٣یہ اب ٩وہب ،یو٧ص حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح َِ ٣ول َی بَىٔی أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ِخب َ َرنٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
وَ ٦و َن َؼ َاری ا َِ ٌَ ٟز ٔب ب ٔ َّ
اٟظاَٗ ٔ ٦ا َ ٢ابِ ُ٩
ٔط َض ٕ
اٟز َ
اب َٗا َ ٢ث ُ ََُّ ٥زَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زِ َو َة َتبُو َک َوص َُو یُزٔی ُس ُّ
ِم
ٔط َض ٕ
اَٗ ٪ائ َٔس ٌَِ ٛبٕ ٔ ٩ِ ٣بَٔ٨یطٔ ح ْٔ َن ًَ َٔ
اب َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ ک َ َ

ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک َٗا َُ ٌِ َٛ ٢ب
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث َحسٔی َث ُط ح ْٔ َن َت َد ََّ ٠

ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة َُٕزَاصَا َٗ ُّم إ ٔ ََّّل فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک َُْ ِ َر أَنِّی َٗ ِس َت َد َُِّ ٔ٠ت فٔی َُزِ َوة ٔ
بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک  ٥َِ ٟأَ َت َد َِّ ٠

َقیِ ٕع َحًَّی
و ٪یُزٔی ُس َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
بَ ِس ٕر َو ٥َِ ٟي ٌَُات ِٔب أَ َح ّسا َت َد ََّ ٠
ٕ ًَ ِ٨طُ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
وَ ْٔ ً ٪ر ُ َ
یٌاز ٕ َو َِ َ٘ ٟس َطض ٔ ِس ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ ح ْٔ َن
َج َ ٍَ ٤اہللُ بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَْ ِ َن ًَ ُس ِّوص ًَِٔ ٥ل َی َُْ ِر ٔ َٔ ٣
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪خبَر ٔی ح ْٔ َن
ض َٔ ٨ِ ٣ضا َوک َ َ
َِک فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
َت َوا َث ِ٘ َ٨ا ًَل َی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦و َ٣ا أُح ُّٔب أَ َّ ٪لٔی ب ٔ َضا َِ ٣ظ َض َس بَ ِس ٕر َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت بَ ِس ْر أَذ َ َ

َّ
َّ
َّ
ِرس ٔ٣ىِّی ح ْٔ َن َت َد َُِّ ٔ٠ت ًَ ُِ ٨ط فٔی
َت َدُِ ٔ٠ت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک أَنِّی  ٥َِ ٟأَ ُُّ َٗ ٩ِ ٛم أَٗ َِوی َو ََّل أَي َ َ
ِک ا َِِ ٟزِ َوة ٔ َٓ َِزَا َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِک ا َِِ ٟزِ َوة ٔ َواہللٔ َ٣ا َج َُ ٌِ ٤ت َٗ ِبََ ٠ضا َراح ٔ ََ ٠تْ ِ ٔن َٗ ُّم َحًَّی َج َُ ٌِ ٤ت ُض َ٤ا فٔی تَٔ ٠
تَٔ ٠

ٔیسا َو ََٔ٣ازّ ا َوا ِس َت ِ٘ َب َُ ًَ ١س ًّوا َٛثْٔ ّرا َٓ َح ًَل ِ ٤ُِ ٠ٟٔشَ ْٔ٤ٔ٠ن أَ َِ ٣زص َُِ ٔ ٟ ٥ی َتأَصَّبُوا أُص َِب َة َُزِؤص ِٔ٥
رحٕ َطسٔی ٕس َوا ِس َت ِ٘ َب ََ ١س َ ّرفا َبٌ ّ
فٔی َ ٓ
اب َحآ ٕٔى یُزٔی ُس
َٓأ َ ِخب َ َرص ُِ ٥ب ٔ َو ِجضٔض ٔ َِّ ٥أ ٟذی یُزٔی ُس َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ثْٔ ْر َو ََّل َی ِح َُ ٌُ ٤ض َِ ٔ ٛ ٥ت ُ
ک ِّ
ک َس َی ِدفَی َٟطُ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ِ٨ز ٔ ِٔ ٓ ٢یطٔ َوو ِْی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
اَٗ ٪ا َْ ٌِ َٛ ٢ب َٓ َ٘ ََّ ١ر ُج ْ ١یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَ َت َِی ََّب یَو ُُّ ٩أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اٟس َیو َ
ار َو ِّ
اٟو ًَل َُٓ ٢أََ٧ا إ َِٔ ٟی َضا أَ ِػ ٌَزُ َٓ َت َح َّضزَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ِک ا َِِ ٟزِ َو َة ح ْٔ َن كَابَ ِت اِّ ٟث َُ ٤
َوَُزَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠
وٌَ ٣َ ٪طُ َوكَ ٔٔ ِ٘ ُت أَُِ ُسو ٟٔک َِی أَ َت َح َّضزَ َُ ٌَ ٣ض َِٓ ٥أ َ ِر ٔج ٍُ َو ٥َِ ٟأَٗ ِٔف َط ِیئّا َوأَُٗو ُ ٢فٔی َن ِٔ ٔسی أََ٧ا َٗاز ٔ ْر ًَل َی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ض ا ِٟحٔ ُّس َٓأ َ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠از ٔ ّیا
ک إٔذَا أَ َر ِز ُت َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
اس َت َ٤زَّ بٔا٨َّ ٟا ٔ
ک یَ َت َ٤ا َزی بٔی َحًَّی ِ
َّ
ُ
َ
رسًُوا
رف َج ٌِ ُت َو ٥َِ ٟأَٗ ِٔف َط ِیئّا ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢ذََ ٔ ٟ
َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ک یَ َت َ٤ا َزی بٔی َحًی أَ ِ َ
وُ ٌَ ٣َ ٪ط َو ٥َِ ٟأٗ ِٔف َٔ ٩ِ ٣ج َضازٔی َط ِیئّا ث َََّ ُ ٥س ِو ُت َ َ
ض َب ٌِ َس
َار َن ا َِِ ٟزِ ُو ٓ ََض َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أَ ِر َت ٔح ََٓ ١أ ُ ِزر َُٔ ٛض ََِ ٓ ٥یا َِ ٟی َتىٔی ٓ ٌََُِ ٠ت ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥يُ َ٘ َّس ِر ذََ ٔ ٟ
َو َتٔ َ
َخ ِج ُت فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ک لٔی ٓ ََل ٔٔ ِ٘ ُت إٔذَا َ َ
وػا ًََِ ٠یطٔ فٔی أَ٨ِّ ٟا ٔ ٚأَ ِو َر ُج ًّل َٔ ًَ ٩ِ ٤َّ ٣ذ َر
َخو ٔد َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِحزُُ٧ىٔی أَنِّی ََّل أَ َری لٔی أ ُ ِس َو ّة إ ٔ ََّّل َر ُج ًّل َّ ٤ُ ِِ ٣
ُُ
وک َٓ َ٘ا ََ ٢وص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔی ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦بٔتَبُو َک َ٣ا
اٟـ ٌََٔا ٔ
َکنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَ ََ َّ ٠تبُ َ
اہللُ ُّٔ ٩ِ ٣
ئ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ٓ ٌََ َُ ٌِ َٛ ١ب بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َسَ ٤َ ٔ ٠ة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َح َب َش ُط ب ُ ِز َزا ُظ َوا٨َّ ٟوَ زُ فٔی ً ِٔلٔ َِیطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب ٕ١
ک
بٔئ َِص َ٣ا َُِٗ ٠ت َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ََّّل َخْ ِ ّرا ٓ ََش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ًَل َی ذََ ٔ ٟ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ُٛ ٥َ ٠أَبَا َخ ِی َث ََ ٤ة َٓإ ٔذَا ص َُو أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة
اٟرس ُ
َرأَی َر ُج ًّل ُ٣بَی ِّّـا َیزُو ُ ٢بٔطٔ َّ َ
وَ٘ َٓ ٪ا َُ ٌِ َٛ ٢ب بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓ َ٤َّ ٠ا بَ ََِ ٠ىٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َوص َُو َّأ ٟذی َت َؼ َّس َ ٚبٔ َؼا َٔ اَّ ٟت ِ٤ز ٔح ْٔ َن ٤ََ ٟزَ ُظ ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔ ُ٘ َ
َّ
َّ
َخ ُد َٔ ٩ِ ٣س َد ٔلطٔ ُ َّسا
َک ا ِل َٔ ٜذ َب َوأَُٗو ُ ٢ب ٔ َ ٥أَ ِ ُ
رضنٔی بَ ِّثی ٓ ََل ٔٔ ِ٘ ُت أَ َت َذ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س َت َو َّج َط َٗآ ًّٔل َٔ ٩ِ ٣تبُو َک َح َ َ

ک ک ُ َّ ١ذٔی َرأِ ٕ
ی ٔ ٩ِ ٣أَصِلٔی َٓ َ٤َّ ٠ا ٗٔی َ ١لٔی إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَهَ ََّٗ ١از ٔ ّ٣ا َز َاح ًَىِّی
َوأَ ِس َتٌْٔ ُن ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ا ِٟباكٔ ُ َّ
ْعٓ ُِت أَنِّی  ٩َِ ٟأَُ ِ ٧ح َو ُٔ ٨ِ ٣ط بٔظَ ِی ٕئ أَبَ ّسا َٓأ َ ِج َُ ٌِ ٤ت ٔػ ِس َٗطُ َو َػبَّحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠از ٔ ّ٣ا
َ
َ ١حًی َ َ
ا ٪إٔذَا َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ َ
وََ ٓ ٪ل ٔٔ ُ٘وا
ض َٓ َ٤َّ ٠ا ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
ک َجائ َ ُط ا َِ ٤ُ ٟد ََّ ُٔ ٠
َوک َ َ
رف َٔ ٓ ٍَ ٛیطٔ َر َِ ٌَ ٛتْ ِ ٔن ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
رف بَ َسأ بٔا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َ َ
وُ َٟ ٪ط َوکَاُ ٧وا بٔ ِـ ٌَ ّة َوثَ َ٤اَ ْٔ٧ن َر ُج ًّل َٓ َ٘ب ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ًَ ٥َ ٠لَ ٔ ٧ی َت ُض ِ٥
و ٪إَِٔ ٟیطٔ َو َی ِحَ ُٔ ٔ ٠
َي ٌِ َت ٔذ ُر َ
رسائ َٔزص ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ َحًَّی ٔجئ ُِت َٓ َ٤َّ ٠ا َس َُّ ٤ِ ٠ت َت َب َّش ََ ٥ت َب ُّش َ ٥ا َِ ِِ ٤ُ ٟـ ٔب ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ت ٌَا ََٓ ٢حٔئ ُِت
َوبَا َي ٌَ ُض َِ ٥و ِ
رف َُ ٟض َِ ٥و َوک َ ََ َ ١
اس َت ِِ َ َ

َک أََ ٥َِ ٟتِ َٗ ٩ِ ُٜس ابِ َت ٌِ َت هَ ِض َز َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َواہللٔ َِ ٟو َجَِ ٠ش ُت
أَ ِ٣شٔی َحًَّی َجَِ ٠ش ُت بَْ ِ َن یَ َسیِطٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َ٣ا َخ ََّ ٔ٠
َ
یت َج َس َّّل َو َل ٜٔىِّی َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َٟئ ٔ ِ٩
َخ ُد َٔ ٩ِ ٣س َد ٔلطٔ بٔ ٌُ ِذرٕ َو َِ َ٘ ٟس أ ُ ًِ ٔل ُ
ً ٔ َِ ٨س َُْ ِر ٔ َک ٔ ٩ِ ٣أَصِ ُّٔ ١
اٟسَ ِ ٧یا ََ ٟزأَیِ ُت أَنِّی َسأ ِ ُ
ُک َحس َ
ُک ا َِ ٟی ِو ََ ٦حس َ
ٔیث ٔػ ِس َٕ ٚتحٔ ُس ًَل َ َّی ٓ ٔیطٔ
ک ًَل َ َّی َو َٟئ ٔ َِ ٩ح َّسثِت َ
ٔیث َٔ ٛذ ٕب َت ِزضَی بٔطٔ ًَىِّی َُ ٟیو ٔط َ َّ٩ٜاہللُ أَ ِ ٪ي ُِشد ٔ َل َ
َح َّسثِت َ

ک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ِرس ٔ٣ىِّی ح ْٔ َن َت َد َُِّ ٔ٠ت ًَ َِ ٨
إنٔ ِّی َِلَ ِر ُجو ٓ ٔیطٔ ًُ ِ٘ َيی اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ک َ َ
ا ٪لٔی ًُ ِذ ْر َواہللٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت َٗ ُّم أَٗ َِوی َو ََّل أَي َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢بَىٔی َسَ ٤َ ٔ ٠ة ٓ ََّات َب ٌُونٔی َٓ َ٘اُٟوا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا صَ َذا َٓ َ٘ ِس َػ َس ََ ٥ِ ُ٘ َٓ ٚحًَّی َي ِ٘ ٔض َی اہللُ ٓ َ
ٔیک َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َوثَ َار رٔ َج ْ
و ٪ا ًِ َت َذ ِر َت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا
لٔی َواہللٔ َ٣ا ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا َک أَذِِ َ ٧ب َت َذّ ِ ٧با َٗ ِب ََ ١ص َذا َِ َ٘ ٟس ًَ َحزِ َت فٔی أَ ََِّ ٪ل َتَ ُٜ
ک َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا َزاُٟوا
ک ا ِستٔ َِِٔا ُر َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٟ ٥َ ٠
ک َذَ ِ ٧ب َ
ا ٪کَآ َٔی َ
وِ َ٘ َٓ ٪س ک َ َ
ا ًِ َت َذ َر بٔطٔ إَِٔ ٟیطٔ ا َِ ٤ُ ٟد ََّ ُٔ ٠
یُ َؤِّ٧بُوَ٧ىٔی َحًَّی أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِر ٔج ٍَ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ َِّ ٛذ َب َن ِٔ ٔسی َٗا َ ٢ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َُ ٟض َِ ٥ص َِٟ ١ق ٔ َی َص َذا َ٣عٔی
ک َٗا َُ ٠ِ ُٗ ٢ت َ ٩ِ ٣ص َُ٤ا َٗاُٟوا َُ ٣ز َارةُ
ک َر ُج ًَل َٔٗ ٪اَّلَ ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َُِٗ ٠ت َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ض َ٤ا ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ٗٔی ََ َٟ ١
ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٔ َٟ٘ ٥یطُ ََ ٌَ ٣

َکوا لٔی َر ُج َٔ ِ ْ٠ن َػاَ ٔ ٟحْ ِ ٔن َٗ ِس َطض ٔ َسا بَ ِس ّرا ٓ ٔیض ٔ َ٤ا أ ُ ِس َو ْة َٗا َ٢
بِ ُ ٩اَّ ٟزب ٔ َ
یٌ َة ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی َوص ًَٔل ُ ٢بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ا َِ ٟواٗٔف ُّٔی َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ُ
ََٓ ٤ـ ِی ُت ح ْٔ َن ذ َََکوصُ٤ا لٔی َٗا ََ ٢وَ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠ا ِِ ٤ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ًَ َِ َ ٩لِک ٔ٨َ ٣ا أَی َضا َّ
اٟث ًَلث َ ُة ٔ ٩ِ ٣بَْ ِ ٔن
ُّ
َ ُ
ُ َ
َ

َّ َّ
َّ
ْع ُٖ
رک ِت لٔی فٔی َن ِٔ ٔس َی اِلِ َ ِر ُق َٓ َ٤ا ه ٔ َی بٔاِلِ َ ِر ٔ
ق َّأًٟی أَ ِ ٔ
ٕ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٓ ٢ا ِجت َ َ٨ب َ َ٨ا اُ ٨َّ ٟ
ََ ٩ِ ٣ت َد ََّ ٠
اض َو َٗا ََ ٢ت َِْرُوا َ٨َ ٟا َحًی َت ََ ٨
ای َٓا ِس َتکَاَ٧ا َو َٗ ٌَ َسا فٔی ب ُ ُیوت ٔض ٔ َ٤ا یَ ِبَٔ ٜیا َٔ ٪وأَ َّ٣ا أََ٧ا َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َط َّب ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
ََٓ٠ب ٔ ِث َ٨ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ک َخ ِٔ ٤شْ َن َِ ٟی َّ ٠ة َٓأ َ َّ٣ا َػاح َٔب َ
وٖ فٔی اِلِ َ ِس َوا َٔ ٚو ََّل یُک َ ِّ٤ُ ٠ىٔی أَ َح ْس َوآت ٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخ ُد َٓأ َ ِط َض ُس اٟؼَّ ًَل َة َوأَك ُ ُ
َوأَ ِجََ ٠سص ُُِ ٨ِ َُٜٓ ٥ت أَ ِ ُ
َٓأ ُ َس َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠یطٔ َوص َُو فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ َب ٌِ َس اٟؼَّ ًَلة ٔ َٓأَُٗو ُ ٢فٔی َن ِٔ ٔسی َص َِ ١رح ََّک َط َٔت َِیطٔ ب ٔ َز ِّز َّ
َقی ّبا ٔ٨ِ ٣طُ
اٟش ًَل ٔ ٦أَ ََِّ ٦ل ث ُ َّ ٥أ ُ َػل ِّی َ ٔ
ُ
َ
َ
ک ًَل َ َّی َٔ ٩ِ ٣جٔ َِوة ٔ
ْع َق ًَىِّی َحًَّی إٔذَا كَا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َوأ َسارٔ ُٗطُ ا٨َّ ٟوَ َز َٓإٔذَا أٗ َِبُِ ٠ت ًَل َی َػ ًَلت ٔی َ ٧وَ َز إلٔ َ َّی َوإٔذَا ا َِ ٟتٔ َُّت ِ َ ٧ح َو ُظ أ ِ َ

ض إلٔ َ َّی ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َر َّز ًَل َ َّی
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َ٣ظَ ِی ُت َحًَّی َت َش َّو ِر ُت ٔج َس َار َحائ ٔٔم أَبٔی َٗ َتا َز َة َوص َُو ابِ ُِِّ ًَ ٩م َوأَ َح ُّب ا٨َّ ٟا ٔ
اٟش ًَل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت َُ ٟط یَا أَبَا َٗ َتا َز َة أَ ِن ُظ ُس َک بٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌِ َّ٩٤ََ ٠أَنِّی أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َٗا ََ َٓ ٢شَ َٜت َٓ ٌُ ِس ُت َٓ ََ ٨
َّ
اط ِستُ ُط ٓ ََشَ َٜت

َٓ ٌُ ِس ُت َٓ ََ ٨
ای َو َت َو َِّ ٟی ُت َحًَّی َت َش َّو ِر ُت ا ِٟحٔ َس َار َٓب َ ِی َ٨ا أََ٧ا أَ ِ٣شٔی فٔی ُسو ٔٚ
اط ِستُطُ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََ َٔٓ ٥ُ ٠
َاؿ ِت ًَ ِی ََ ٨
ا ِ٤ٟسٔی َٔ ٨ة إٔذَا َ َ ٧ب ٔلی َٔ َ ٧ ٩ِ ٣ب ٔم أَصِ َّٔ ١
اٟظاَٗ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٔ ٦س َٔ ٦ب ٔ َّ
اٟل ٌَاَ ٔ ٦یبٔی ٌُ ُط بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ی ُس ًَُّ ٢ل َی َٔ ٌِ ٛب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َ
ٌّ
َْقأِتُ ُط َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإُٔ َّ ٧ط
وَٟ ٪طُ إلٔ َ َّی َحًَّی َجائَىٔی ٓ ََس َٓ ٍَ إلٔ َ َّی َ ٔ ٛتا ّبا ٔٔ ٔ ٠٣َ ٩ِ ٣ک ُ ََّش َ
اض ُي ٔظْرُ َ
ٓ ََلٔ َٔ ٙاُ ٨َّ ٟ
اَ ٪و ُُ ٨ِ ٛت کَات ٔ ّبا ٓ َ َ
َقأِتُ َضا
ک َٗ ِس َجٔ َ
ِک اہللُ ب ٔ َسارٔ َص َوا َٕ ٪و ََّل َِ ٣ـ َی ٌَ ٕة َٓا َِ ٟح ِ ٙب ٔ َ٨ا َُ ٧وا ٔس َ
َاک َو ٥َِ ٟیَ ِح ٌََ ٠
َٗ ِس بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ ََّ ٪ػاح َٔب َ
ک َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ح ْٔ َن َ َ
اس َتَِ ٠ب َث ا َِ ٟوو ُِی
َو َص ٔذظ ٔأَي َِـا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ًَل ٔ
ئ َٓت ََیا َُ ٤ِ ٣ت ب ٔ َضا اٟت َّ َُّ ٨ور ٓ ََش َح ِزتُ َضا ب ٔ َضا َحًَّی إٔذَا ََ ٣ـ ِت أَ ِر َب ٌُ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟد ِٔ ٤شْ َن َو ِ
إٔذَا َر ُسو َُ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِت ٔیىٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُ َک أَ َِ ٪ت ٌِ َتز ٔ َ٢

ک َٗا َ٢
ْقبَ ََّ ٨ضا َٗا ََٓ ٢أ َ ِر َس َ ١إلٔ َی َػاح ٔ َي َّی بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٣زأَ َت َ
ک َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أُكَ َِّ ُ٘ ٠ضا أَ ِ٣َ ٦اذَا أَٓ ٌَِ ُ
َٗ ١ا َََّ ٢ل بَ ِ ١ا ًِ َتز ٔ َِ ٟضا ٓ ًََل َت ِ َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َّٔل َِ ٣زأَت ٔی ا َِ ٟحقٔی بٔأَصِٔ ٔ ٠ک َُٜٓونٔی ً ٔ َِ ٨سص َُِ ٥حًَّی َي ِ٘ ٔض َی اہللُ فٔی َص َذا اِلِ َ ِ٣ز ٔ َٗا ََ َٓ ٢حائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ُة ص ًَٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َر ُسو َ ٢اہللٔ

َّ
َّ
ُ
رک ُظ أَ ِ ٪أَ ِخ ُس َ٣طُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َٟطُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ص ًَٔل َ ٢بِ َ ٩أ ََّ ٣ی َة َط ِی ْذ َؿائ ٔ ٍْ َِ ٟی َص َٟطُ َخاز ٔ ََْ ٓ ٦ض َِ ١ت ِ َ
ا ٪إلٔ َی یَ ِو ٔ٣طٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣زٔظ ٔ َ٣ا ک َ َ
رح َْ ٛة إلٔ َی َط ِی ٕئ َو َواہللٔ َ٣ا َزا َ ٢یَ ِبکٔی ُُ ٨ِ ٣ذ ک َ َ
ْقبَ َّٔ ٨ک َٓ َ٘اَِ ٟت إَّٔ٧طُ َواہللٔ َ٣ا بٔطٔ َ َ
َٗا َََّ ٢ل َو َلََّ ٩ِٔ ٜل َي ِ َ

َص َذا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔی َب ٌِ ُف أَصِلٔی َِ ٟو ا ِس َتأِذََ ِ ٧ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٣زأَت َٔک َٓ َ٘ ِس أَذ ٔ ََّٔ ٪ل َِ ٣زأَة ٔص ًَٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة
أَ َِ ٪ت ِد ُس َُ ٣ط َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ََّل أَ ِس َتأِذ ٔ َُٔ ٓ ٪یضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا یُ ِسرٔیىٔی َ٣اذَا َي ُ٘و َُ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ِ
َّ
وَِ ٟ ٪ی َّ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ح ْٔ َن ُ٧ه ٔ َی
اب َٗا ََ٠َٓ ٢ب ٔ ِث ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
رش ََ ٟیا ٕ٨َ َٟ ١َ ٤ُ َٜ َٓ ٢ا َخ ُِ ٤ش َ
ک ًَ ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا ا ِس َتأذَُ ِ ٧ت ُط ٓ َٔیضا َوأََ٧ا َر ُج َْ ١ط ٌّ
اح َخ ِٔ ٤شْ َن َِ ٟی َّ ٠ة ًَل َی هَ ِضز ٔبَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیوت ٔ َ٨ا َٓب َ ِی َ٨ا أََ٧ا َجاْ ٔ ٟص ًَل َی ا َِ ٟحا ٔ٢
ًَ َِ َ ٩لِک ٔ٨َ ٣ا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت َػ ًَل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َػ َب َ
َّ
ََک اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٨َّ ٣ٔ ١ا َٗ ِس َؿا َٗ ِت ًَل َ َّی َن ِٔ ٔسی َو َؿا َٗ ِت ًَل َ َّی اِلِ َ ِر ُق ب ٔ َ٤ا َرحُ َب ِت َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت َػارٔ ٕر أَ ِوفَی ًَل َی َسٍِٕ ٠
أًٟی ذ َ َ
َ
َرخ ِر ُت َسا ٔج ّسا َو َ َ
رف ْد َٗا ََٓ ٢آذ َََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َي ُ٘و ُ ٢بٔأ ًِل َی َػ ِوتٔطٔ یَا ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَبِ ٔ ِ
رش َٗا ََ َ ٓ ٢
َ
ْعٓ ُِت أ ِِ َٗ ٪س َجا َئ َ َ
رشو٨َ َ ٧ا ٓ ََذصَ َب ٗ ٔ َب ََ ١ػاح ٔ َي َّی
اض ب ٔ َت ِوبَ ٔة اہللٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا ح ْٔ َن َػلَّی َػ ًَل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔٓ ََذ َص َب اُ ٨َّ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ
اض یُ َب ِّ ُ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا
رف ّسا َو َس َعی َسا َٕ ٔ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٔ ٗ ٥ََ ٠بلٔی َوأَ ِوفَی ا َِ ٟح َب ََٓ ١ک َ َ
رش َ
رف ٔ
َُ ٣ب ِّ ُ
رس ََ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٟ
ا ٪اٟؼَّ ِو ُت أَ ِ َ
وَ ٪و َر ََ ٛف َر ُج ْ ١إلٔ َ َّی َ َ
ک َُْ ِ َرص َُ٤ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َوا ِس َت ٌَ ِز ُت
رشنٔی َٓ َ٨زَ ًِ ُت َٟطُ ثَ ِوب َ َّی ََٓ َٜش ِوتُ ُض َ٤ا إٔیَّا ُظ بٔبٔظَ َارتٔطٔ َواہللٔ َ٣ا أَ ُِ ٔ ٠٣
َجائَىٔی َّأ ٟذی َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت ُط یُ َب ِّ ُ

اض ٓ َِو ّجا ٓ َِو ّجا یُ َض ِّ٨ئُونٔی بٔاَّ ٟت ِوبَ ٔة
ثَ ِوبَْ ِ ٔن َٓ َ٠ب ٔ ِش ُت ُض َ٤ا َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أَ َتأ َ ََّ ٥ُ ٣ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َتََّ٘ ٠انٔی اُ ٨َّ ٟ
ک َحًَّی َز َخُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
ِک َت ِوبَ ُة اہللٔ ًََِ ٠ی َ
وَ ٔ ٟ ٪ت ِضٔ٨ئ َ
َو َي ُ٘وَ ُٟ
یَُِْ ٩رُ ُظ َٗا َ٢
اض َٓ َ٘ َا ٦ك َ َِ ٠ح ُة بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ یُ َض ِزو ٔ َُ ٢حًَّی َػا َٓ َحىٔی َوصَ َّ٨أنَٔی َواہللٔ َ٣ا َٗ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َو َح ِو َُ ٟط اُ ٨َّ ٟ
اْ ٌِ َٛ ٪ب َّلَ یَ َِ ٨شاصَا َ ٔ ٟل َِ ٠ح َة َٗا َْ ٌِ َٛ ٢ب َٓ َ٤َّ ٠ا َس َُّ ٤ِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وص َُو َیبِرُ َُ ٚو ِج ُض ُط ٔ٩ِ ٣
َٓک َ َ

ک َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أَ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َٔک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٦سٔ اہللٔ
ک أ ُ َُّ ٣
ک ُُ ٨ِ ٣ذ َوََ ٟس ِت َ
رش ب ٔ َدْ ِر ٔ َی ِو٣َ ٕ ٦زَّ ًََِ ٠ی َ
اٟرسورٔ َو َي ُ٘و ُ ٢أَبِ ٔ ِ
ُّ ُ
است َ ََ ٨ار َو ِج ُضطُ َٛأ َ ََّ ٪و ِج َضطُ ٗ ٔ ِل ٌَ ُة َٗ َ٤ز ٕ َٗا ََ ٢و ُ٨َّ ٛا
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُ َّ
َٓ َ٘ا َََّ ٢ل بَ ِٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ١س اہللٔ َوک َ َ
رس ِ
ک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َجَِ ٠ش ُت بَْ ِ َن َی َسیِطٔ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔی أَ ِ ٪أََ ِ ٧د٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٠الٔی َػ َس َٗ ّة إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی
َن ٌِز ٔ ُٖ ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َٓإٔنِّی
َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َٓ ُض َو َخْ ِ ْر ََ ٟ
ک بَ ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟ

ِم َّأ ٟذی ب ٔ َد ِیب َ َر َٗا ََ ٢و ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ إٔ٤َ َّ ٧ا أََ ِ ٧حانٔی ب ٔ ِّ
اٟؼ ِس َٔ ٚوإ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔی أَ َِّ ٪لَ أ ُ َح ِّس َث إ ٔ ََّّل ٔػ ِسّٗا
أ ُ ِٔ ٣ش ُ
ک َس ِض ٔ َ

ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
َ٣ا َب٘ ٔ ُ
ََک ُت ذََ ٔ ٟ
یت َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ ٪أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن أَبِ ًَل ُظ اہللُ فٔی ٔػ ِس ٔ ٚا َِ ٟحسٔیثٔ ُُ ٨ِ ٣ذ ذ َ ِ

ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َی ِومٔی َص َذا أَ ِح َش َ٤َّ ٣ٔ ٩ا أَبِ ًَلنٔی اہللُ بٔطٔ َواہللٔ َ٣ا َت ٌَ َِّ ٤س ُت َٔ ٛذبَ ّة ُُ ٨ِ ٣ذ ُُِٗ ٠ت ذََ ٔ ٟ
َ
اب اہللُ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی یَ ِومٔی صَ َذا َوإنِّٔی َِل َ ِر ُجو أَ ِ ٪یَ ِحَٔوَ ىٔی اہللُ ٓ ٔ َامی بَق ٔ َی َٗا ََٓ ٢أِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َِّ َ٘ َٟ ١س َت َ
یَ ٩واِلِ َ ِن َؼارٔ َّأ ٟذ َ َّ
اب ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥إُٔ َّ ٧ط بٔض ٔ ِ٥
َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
رسة ٔ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس َ٣ا کَا َز َیزٔی ُّ ُٗ ُُ ٠
وب َ ٔرف ٕیُ ٨ِ ٣ٔ ٙض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ت َ
ی ٩ات َب ٌُو ُظ فٔی َسا ًَ ٔة ا َِ ِ ٌُ ٟ
َرؤ ُْٖ َرح ٔیَ ٥و ًَل َی َّ
یُ ٩خ ُِّٔ ٠وا َحًَّی إٔذَا َؿا َٗ ِت ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥اِلِ َ ِر ُق ب ٔ َ٤ا َرحُ َب ِت َو َؿا َٗ ِت ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِن ُٔ ُش ُض َِ ٥حًَّی بَ ََّ ٠
اٟث ًَلثَةٔ َّأ ٟذ َ
ْ
ی ٩آ َُ٨٣وا َّات ُ٘وا اہللَ َو ُٛوُ ٧وا َ ٍَ ٣اٟؼَّ ازْٔٗٔ َن َٗا َْ ٌِ َٛ ٢ب َواہللٔ َ٣ا أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣ن ٌِٔ َٕ ٤ة َٗ ُّم بَ ٌِ َس إٔذِ َص َسانٔی اہللُ
یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
یَ َٛ ٩ذبُوا
َک َّأ ٟذ َ
ک َ٤َ ٛا َصَ ٠
وَ َٛ ٪ذبِ ُت ُط َٓأَصَِ ٔ ٠
ِْ ٔ ٟلٔ ِس ًَلٔ ٦أَ ًِوَ َ ٥فٔی َن ِٔ ٔسی ٔٔ ٩ِ ٣ػ ِسقٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََِّ ٪ل أَ َُ ٛ
یَ َٛ ٩ذبُوا ح ْٔ َن أَِ٧زَ َ ٢ا َِ ٟوو َِی َ َّ
و ٪بٔاہللٔ َل ٥ِ ُٜإٔذَا ا ِن َ٘ َ٠بِت ُِ ٥إَِٔ ٟیض ٔ ِٟٔ ٥ت ٌُِز ٔ ُؿوا
إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗا َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذ َ
رش َ٣ا َٗا َِٔ ٢لَ َح ٕس َو َٗا َ ٢اہللُ َس َی ِحَ ُٔ ٔ ٠
َاْع ُؿوا ًَ ُِ ٨ض ِ ٥إُٔ َّ ٧ض ِ ٥رٔ ِج ْص َو َ٣أ ِ َواص َُِ ٥ج َض ََّ ٥ُ ٨جزَ ّ
وَ ٪لٔ ٟ ٥ِ ُٜتَرِ َؿ ِوا ًَ ُِ ٨ض َِٓ ٥إ ٔ َِ ٪ت ِز َؿ ِوا ًَ ُِ ٨ض ِ٥
ًَ ُِ ٨ض ِٔ ِ ٓ ٥
و ٪یَ ِحَ ُٔ ٔ ٠
ائ ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا یَٔ ِٜشبُ َ
َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َّلَ َی ِزضَی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟو ٔ ٦ا َِٟٔا ٔسْ٘ٔ َن َٗا َْ ٌِ َٛ ٢ب ُ٨َّ ٛا ُخ ِّ٨َ ِٔ ٠ا أَی َضا َّ
یَٗ ٩ب ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ک َّأ ٟذ َ
اٟث ًَلثَ ُة ًَ ِ ٩أَ ِ٣ز ٔأُو َٟئ ٔ َ
ِ
ُّ
رف َُ ٟض َِ ٥وأَ ِر َجأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٣زَ٧ا َحًَّی َٗ َضی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َح َُٔ ٠وا َُ ٟط ٓ ََبا َي ٌَ ُض َِ ٥و ِ
اس َت ِِ َ َ
ک َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ًَل َی َّ
َّ
ََک اہللُ ٔ٤َّ ٣ا ُخ ِّ٨َ ِٔ ٠ا َت َد ُّ٨َ َٔ ٠ا ًَ ِ ٩ا َِِ ٟزِو ٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو
اٟث ًَلثَةٔ َّأ ٟذ َ
ٓ ٔیطٔ َٓب ٔ َذَ ٔ ٟ
یُ ٩خ ُِّٔ ٠وا َوَِ ٟی َص أ ٟذی ذ َ َ

َٕ َُ ٟط َوا ًِ َت َذ َر إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ب ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط
َت ِدٔ٠ی ُٔ ُط إٔیَّاَ٧ا َوإ ٔ ِر َجا ُؤ ُظ أَ َِ ٣زَ٧ا ًَ ََّ ٩ِ ٤حَ ٠
اوباطرہادمحنبرمعفانبدبعاہللنبرمعفانبرسحومیلینباہیمانبفبہ،ویسنرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکرھپر اؽاہللوکزغفہوبتکشیپآایگافرآپیلص اہللہیلعفملسرفؾافررعبےکاصنریےکاسھتگنجاکارادہرےتھکےھت
انب اہشب ےن اہک ےھجم دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل ےن ربخ دی ہک دبعاہلل نب بعک وج رضحت بعک وک انانیب وہےن یک
احتل ںیم ےل رک ےنلچ فاےل ےٹیب ےھت ےن اہک ںیم ےن رضحت بعک نب امکل ےس انس اوہنں ےن اینپ فہ دحثی ایبؿیک بج فہ زغفہ
وبتکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسےھچیپرہےئگےھتبعکنبامکلےناہکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزغفاتںیم
ےسزغفہ وبتکےکالعفہیسک یھبزغفہںیمےھچیپںیہنراہافر زغفہدبرںیمےھچیپ رہایگ نکیلآپ یلصاہللہیلعفملسےن اسںیمےھچیپ
رہاجےنفاولںںیمےسیسکصخشرپانرایگضاکااہظرںیہنایکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسافراملسمؿرقشیےک اقہلفوکولےنٹےک
ارادہےسےلکناہیںکتہکاہللےناملسمؿافراؿےکدونمشںےکدرایمؿریغاایتخریوطررپاقمہلبرکفاد اافرںیمتعیبہبقعیک
رات ر اؽ اہلل ےک اسھت احرض اھت بج مہ ےن امالؾ رپ فدعہ ف اثیمؼ ایک اھت افر ےھجم ہی ابت دنسپ ہن یھت ہک ںیم اس رات ےکدبےل
گنج دبر ںیم رشکی وہات وگ زغفہ دبر ولوگں ںیم اس رات ےس ز ادہ رعمفػ ف وہشمر ےہ افر زغفہ وبتک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےسےھچیپرہاجےناکریمافاہعقہیےہہکںیماسزغفہےکفتقک انامدلارافراطوتقراھتاانتاسےسےلہپیسکزغفہںیمہناھت
اہللیکمسقاسےسےلہپیھبکیھبریمےاپسدف اار اںعمجںیہنوہیئںیھتاہیںکتہکںیمےندف اارویںوکاسزغفہںیمعمج
رکایل اھت سپ ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن تخس رگیم ںیماہجد ایک افرتہبےبمل رفس اک ارادہ ایک افر راہتس لگنج ایبابؿ افر دوشار اھت
افردنمش یھب ریثکداداد ںیمشیپرظن ےھتسپآپ یلصاہللہیلعفملس ےناملسمونں وکاؿاعمالمتیکوپریوپریفاضتحرکدی
اتہکف ہاؿےکاسھتگنجےکےئللمکموطررپایتریرکںیلافرسجرطػآپیلصاہللہیلعفملساکارادہاھتفاحضرکد اافرر اؽ
اہللےکاسھتاملسمؿریثک دادادںیمےھت افراںیہنیسک اتکبفررٹسج ںیمدرجںیہن ایکایگاھت بعکےن اہکتہب مکولگا ےس ےھت
وج اس امگؿ ےس اس زغف ہ ےس اغبئ وہان اچےتہ وہں ہک اؿ اک اعمہلم آپ ےس یفخم ف وپہدیہ رےہ اگ بج کت اہلل رب ازعلت یک
رطػ ےس اس اعمہلم ںیم فیح ہن انزؽ یک اجےئ افر ر اؽ اہلل ےن ہی زغفہ اس فتق ایک اھت بج لھپ کپ ےکچ ےھت افر اسےئ ڑبھ
ےکچ ےھت افر ےھجم اؿ زیچفں اک تہبوشؼ اھت سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایتری یک افر املسمونں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےکاسھت (ایترییک)سپںیمےن یھبحبصوکارادہ ایکاتہکںیم یھباؿ ےکاسھت ایتریرکفں نکیلںیمرہرفزفاسپآاجات افر
وکیئہلصیفہنرکاپاتافراےنپدؽیہدؽںیماتہکہکںیماسابترپاقدروہںبجاجےناکارادہرکفںاگالچاجؤںاگسپرباربریمے
اسھت ایس رطح وہات راہ افر ولگ لسلسم اینپ وکشش ںیم رصمفػ رےہ سپ ر اؽ اہلل ےن اکی حبص املسمونں وک اسھت ایل افر لچ
د ےنکیلںیماینپایتریےکےئلوکیئہلصیفہنرکاپ ااھتںیمےنحبصیکوتفاسپآایگ افرھچکیھبہلصیفہنرکاپ اسپںیمایسشکمشکںیم

التبم راہ اہیں کت ہک اجمدہنی آےگ ڑبھ ےئگ افر زغفہ رشفع وہایگ سپ ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم وکچ رکفں اگ افر اؿ وک چنہپ اجؤں اگ
اکش ںیم ااسی رکاتیل نکیل ہی ابت ریمے دقمر ںیم ہن یھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےلچ اجےن ےک دعب بج ںیم ابرہ ولوگں
ںیم اتلکن وت ہی ابت ےھجم نیگمغ رکدیتی ہک ںیم یسک وک ریپفی ےک اقلب ہن اپات اھت  ااےئ اؿ ولوگں ےک ںیہنج افنؼ یک تمہت دی اجیت
یھت افہآدیمےسجزمکفریافریفیعضیکفہجےساہللےنذعمفررقارد ااھتافرر اؽاہللےنوبتکےنچنہپ کتریماذرکہنایکرھپآپ
ےنوبتکںیمولوگںےکدرایمؿےھٹیبوہےئرفام ابعکنبامکلےنایکایکینبہملسںیمےساکیآدیمےنرعضایکاےاہللےک
ر اؽ اس یک اچدر ےناس وکرفک راھک ےہ افراس ےکدفونں انکرفں وکدےنھکی ےن رفاک ےہاسآدیم ےساعمذ نب لبج ےن اہک  م
ےن وج اہک ااھچ ںیہن اہک اہلل یک مسق اے اہلل ےک ر اؽ مہ اس ےک ابرے ںیم  ااےئ الھبیئ ےک وکیئ ابت ںیہن اجےتن (ہی نس رک)
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساخومشوہےئگاسدفراؿآپےناکیدیفسابلسںیموبلمسآدیموکدوھؽاڑاےتوہےئاینپرطػ
آےت وہےئ داھکی وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا (اشدی) اوبہمثیخ وہ؟ فہ فااتعق اوبدئمتہ ااصنری یہ ےھت افر ہی فیہ ےھت ںیہنج انمفقب ےن
ہنعطرپوجھکراکاکیاصع دصہقایکاھت بعکنب امکلریض اہللاعتٰیلہنعےناہک بجےھجم ہیربخیچنہپہکر اؽاہللوبتکےسفاسپ
آرےہںیہوتریمامغدفابرہات زہوہایگ افرںیموھجیٹابںیتڑھگےنےکےئل  ا ےناگلافرںیماتہکاھتہکلکںیمر اؽاہللیک انرایگض
ےسےسیکچبوکسںاگ افرںیم ےناساعمہلمرپ اےنپرھگفاولںںیمےسرہاکی ےسدمد بلطیکبجےھجماتب اایگہک ر اؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس رقبی چنہپ ےکچ ںیہ وت ریمے دؽ ےس وھجےٹ اہبےن افر ذعر  لک ےئگ افر ںیم ےن اجؿ ایل ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےسیسکوھجیٹابتےکذرہعییھبکاجنتاحلصںیہنرکاتکسسپںیمےنچسوبےنلیکاھٹؿیلافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ادتباء دجسم ںیم رشتفی ےل اجےت دف رتاعت اداء رکےت رھپ
ایلگ حبص رشتفی ےل آےئ افر آپ بج یھب رفس ےس رشتفی الےت ً
ولوگںےسدر اتفرکےنےکےئلرشتفیرفاموہےتسپبجآپیلصاہللہیلعفملسہیرکےکچوتےھچیپرہاجےنفاےلآپیلصاہلل
ہیلعفملسےکاپسآےئافرںیمسقااھٹرکآپیلصاہللہیلعفملسےساےنپذعرشیپرکےن ےگلافرا ےسولگایسےسھچکزادئےھت
سپر اؽاہللےناؿےکاظرہذعرفںوکوبقؽ رکایلافراؿےستعیبیکافراؿےکےئلترفغتبلطیکافراؿےکابینطاعمہلم
وکاہللزعفلجےکرپسدرکد ااہیںکتہکںیماحرضوہاںیمےنبجمالؾایکوتآپانراضآدیمےکرکسماےنیکرطحرکسماےئ
رھپرفام ااد رآؤسپںیماتلچوہاآپےکاسےنمھٹیبایگوتآپیلصاہللہیلعفملسےنےھجمرفام اےھجتسکابتےنےھچیپرکد اایکوتےن
اینپ ااریہنرخدیییھتںیم ےنرعض ایکاےاہللےک ر اؽاہللیکمسقارگںیمآپ یلصاہللہیلعفملسےک العفہ داینفاولںںیم
ےس یسک ےکاپس اھٹیب وہات وت ےھجم ولعمؾ ےہہک ںیم وکیئ ذعرشیپ رک ےک اسیک انرایگض ےس چبرک  لکاجات ویکہکن ےھجم وقت وگ ایئ
اطع یک یئگ ےہ اہلل یک مسق ںیم اجاتن وہں ہک ارگ ںیم آج ےک دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رایض رکےن ےئل وھجیٹ ابت ایبؿ رکفں
سجیک فہجےسآپیلصاہللہیلعفملسھجمےسرایضوہیھباجںیئوتوہاتکسےہہکاہللاعتیلآپوکھجمرپانراضرکدےافرارگںیم

آپ یلص اہللہیلعفملس ےس چس ابتایبؿ رکفں سجیک فہج ےسآپ یلص اہللہیلع فملس ھجم رپ انراض وہاجںیئ رھپ یھب ےھجم ادیمےہ
ہک اہلل اعتیل ریم ا ااجنؾ ااھچ رک دے اگ اہللیک مسق ےھجم وکیئ ذعردرشیپ ہن اھت اہللیک مسق ںیم بج آپ ےس ےھچیپ رہ ایگ وت وکیئ یھب ھجم
ےسز ادہاطوتقرافروخاحشؽہناھتر اؽاہللےنرفام ااسےنچساہکسپ ماھٹاجؤاہیںکتہکاہللریتےابرےںیمہلصیفرفامےئ
سپںیمڑھکاوہا افرونبہملس ےکھچکولگریمےےھچیپ آےئاوہنںےنےھجماہکاہلل یک مسقمہںیہناجےتنہکآپ ےناسےسےلہپ
وکیئانگہایکوہاب مےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمذعرشیپویکںہنایکاسیجہکافرےھچیپرہاجےنفاولںےنذعرشیپ
ایکاحالہکنریتےےئلر اؽ اہللاکاافغتسررکانیہاکیفوہاجاتسپاہللیکمسقفہےھجملسلسمایسرطحہبنتمرکےترےہاہیںکتہک
ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ولٹ رک اےنپ آپ یک ذکتبی ف رتددی رکدفں رھپ ںیم ےن اؿ
ےس اہک ایک یسک افر وک ریمی رطح اک اعمہلم شیپ آ ا ےہ اوہنں ےن اہک اہں آپ ےک اسھت دف افر آدویمں وک یھب ہی اعمہلم درشیپ ےہ
اوہنںےنیھبآپیہیکرطحاہکںیمےنوپاھچفہدفونںوکؿوکؿںیہاوہنںےنرمارہنبرہعیباعرمیافرالہؽنباہیمفایفقاک
ذرکایکاوہنںےنےھجما ےسدفکینآدویمںاکذرکایکوج دبرںیمرشکیوہےکچےھتافراؿدفونںںیمریمےےئلومنہناھتسپںیم
اینپابترپہتخپوہایگبجاوہنںےنےھجماؿدفآدویمںاکذرکایکافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناملسمونںوکمہنیتآدویمں
ےس وگتفگ رکےن ےس عنم رک د ا درگی ےھچیپ رےنہ فاولں وک وھچڑ رک ،سپ ولوگں ےن رپزیہ رکان رشفع رک د ا فہ امہرے ےئل ریغ وہ ےئگ
اہیںکتہکزنیمیھبریمےےئلایبنجوسحمسوہےنیگلافرزنیمےھجماینپاجؿاچہپؿفایلیہولعمؾہنوہیتیھتسپمہےناچپس
راںیتایساحتلںیمزگراںیرہباحؽریمےدفونںاسیھتاعزجوہرکاےنپرھگفںںیمیہ ےھٹیبرفےترےہنکیلںیمونوجاؿاھتافر
اؿ ےس ز ادہ اطوتقر اھت اس ےئل ںیم ابرہ اتلکن امنز ںیم احرض وہات افر ابزارفں ںیم رکچ اگلات نکیل وکیئ یھب ھجم ےس وگتفگ ہن رکات ںیم
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرک مالؾرکات بجامنزےکدعباینپ ہگج رپےھٹیب وہےترھپںیم اےنپدؽ ںیم اتہک
ہکآپےنمالؾےکوجابےکےئلاےنپوہوٹنںوکرحتکدیےہ اںیہنرھپںیمآپےکرقبیامنزاداءرکاتافرآںیھکنرچارک
آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک داتھکی بج ںیم اینپ امنز رپ وتمہج وہات وت آپ ریمی رطػ دےتھکی افر بج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک
رطػوتمہجوہاتوتآپھجم ےسارعاض رک ےتیلاہیںکتہک بجاملسمونںیک یتخس ھجم رپوطلیوہیئگ وت ںیمالچاہیںکت ہک ںیم
اےنپاچچزاداوباتقدہےکابغیکدویاررپھڑاھافرفہےھجمولوگںںیمبسےسز ادہوبحمبےھتسپںیمےناںیہنمالؾایکاہللیکمسق
اوہنںےنےھجمریمےمالؾ اکوجابیھبہند اںیمےناؿ ےساہکاےاوباتقدہںیمےھجت اہللیکمسقداتیوہںایک م اجےتنوہہک ںیم
اہللافراسےکر اؽےستبحمرکاتوہںسپفہاخومشرےہںیمےندفابرہاںیہنمسقدیفہاخومشیہرےہسپںیمےنہسابرہ
اںیہنمسق دیوتاوہنںےناہکاہللافراسےکر اؽیہرتہباجےتنںیہسپریمیآںیھکنآوسنؤںےسرھبںیئگافرںیمدویارےس
ارترکفاسپآایگایسدفراؿہکںیمدمہنیےکاپسیہلچراہاھتہکاکییطبناشیموجدمہنیںیمہلغےنچیبےکےئلآ ااھت ہہراہاھتوکیئ

صخش ےھجم بعک نب امکل اک ہتپ دے سپ ولوگں ےن ریمی رطػ ااشرہ رکان رشفع رکد ا اہیں کت ہک فہ ریمے اپس آ ا افر ےھجم
اسغؿےکابداشہیکرطػےساکیطخد اوچہکنںیمزپاھاھکلاھتںیمےناےسزپاھاسںیماھتاامدعب!ںیمہہیابتیچنہپےہہکآپ
ےکاسیھتےنآپرپز ادیتیکےہافراہللےنےھجتذتلےکرھگںیمافراضن وہےنیکہگجدیپاںیہنایک مامہرےاسھتلماجؤمہ
اہمتریاخرطداریافردوجلیئ رکںیےگ ںیم ےن بجاےسزپاھ وت اہکہی یھباکی افرآزامشئ ےہسپںیم ےناےسونترںیم ڈاؽ رک
الجڈاالاہیںکتہکبجاچپسدؿزگرےئگافرفیحدنبریہوت اکیدؿر اؽاہللاکاقدصریمےاپسآ اافراہکر اؽاہللےھجتمکح
دےتی ںیہہکوتاینپویبی ےس دجاوہاج ںیمےن اہک ںیماےس الطؼدےدفں  ا ایکرکفںاوہنںےن اہکںیہن ہکلباس ےسدحیلعہوہ اج
افراسےکرقبیہناجرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنریمےدفونںاسویھتںےکاپسیھباسرطحاغیپؾاجیھبوتںیمےناینپویبی
ےساہکوتاےنپرہتشدارفںےکاپسیلچاجافراںیہنےکاپسرہاہیںکتہکاہللاعتیلاساعمہلماکہلصیفرکدےسپرضحتالہؽ
نب اہیم یک ویبی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر آپ ےس رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ الہؽ نب اہیم
تہب وبڑوہ وہ ےکچ ںیہ اؿ اک وکیئاخدؾ یھب ںیہن ےہ ایک آپ یلص اہللہیلعفملس اسیک دختمرکےن وک یھب اندنسپ رکےت ںیہآپ
ےنرفام اںیہننکیلفہریتےاسھتتبحصہنرکےاوہنںےنرعضایکاہللیکمسقاےسیسکزیچاکایخؽکتںیہنےہافراہللیکمسق
بج ےس اس اک ہی اعمہلم شیپ آ ا ےہ اس دؿ ےس ےل رک آج کت فہ رف یہ راہ ےہ سپ ےھجم ریمے ضعب رھگ فاولں ےن اہک  م یھب
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساینپویبیےکابرےںیمااجزتےلولاسیجہکآپےنالہؽنباہیمیکویبیوکاسیکدختمیک
ااجزت دے دی ےہ ںیم ےن اہک ںیم اس اعمہلم ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت بلط ہن رکفں اگ ویکہکن ےھجم ولعمؾ
ںیہنہکر اؽاہللاسابرےںیمایکاراشدرفامںیئےگسجفتقںیمآپیلصاہللہیلعفملسےساینپویبیےکابرےںیمااجزت
ولں اگ احالہکن ںیم ونوجاؿ آدیم وہں سپ ںیم ایس رطح دس راںیت رہھٹا راہ سپ امہرے ےئل اچپس راںیت اس فتق ےس وپری
وہںیئگ بج ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امہری وگتفگ وک عنم رفام ا اھت رھپ ںیم ےن اچپ اںی رات یک حبص وک رجف یک امنز اےنپ
رھگفں ںیم ےس اکی رھگ یک تھچ رپ اداء یک سپ ایس دفراؿ ںیم اےنپ احؽ رپ اھٹیب وہا اھت وج اہلل ےن امہرے ابرے ںیم ذرک ایک ےہ
قیقحت ریما دؽ گنت وہےن اگل افر زنیم ھجم رپ ابفوجد فعیس وہےن ےک گنت وہیئگ وت ںیم ےن ااچکن علس اہپڑ یک وچیٹ ےس اکی الچےن
فاےلیکآفاز ینوجدنلبآفازےساکپرراہاھتاےبعکنبامکلوخشوہاجںیمایسفتق دجسہںیمرگایگافرںیمےناجؿایلہکیگنت
دفروہےناکفتقآایگےہرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنامنزرجفزپےنھےکدعبولوگںںیماالعؿایکہکامہریوتہبوبقؽوہیئگ
ےہسپولگںیمہ وخربخشی دےنی ےئلیک لچ زپے افر ھچک احصہب ریمےدفونںاسویھتں وک وخربخشیدےنی ےلچ ےئگ افر اکیآدیم
ےن ریمی رطػ وھگڑے یک ازی اگلیئ ہلیبق املس ےک اکی آدیم ےن دنلب آفاز دی انچہچن اس یک آفاز وھگڑے ےک ےنچنہپ ےس لبق یہ
چنہپیئگسپبجریمےاپسفہاحصیبآےئنجیکںیمےنوخربخشیدےنیفایلآفازیسیھتوتںیمےناےنپڑپکےااتررکاےسانہپ

دےیئ اس یک وخربخشی دےنی یکفہج ےس اہلل یک مسقاس دؿ ریمے اپس اؿ دف ڑپکفں ےک العفہ وکیئ زیچ ہن یھت افر ںیم دینف ڑپکے
اداھرےلرکوخدےنہپرھپںیمر اؽاہللیکدختمںیماحرضوہےنےکارادہےسرفاہنوہاوتاحصہبےھجموفجدروفجےلموجےھجموتہب
یکوبق تی یکابم رکابددے رےہےھتےتہک ےھتہکاہللاک اہمتریوتہبوبقؽرکان ںیہمت ابمرکوہاہیں کتہک ںیم دجسمںیمدالخ
وہاوتر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسدجسم ںیمرشتفیرفام ےھتافراحصہبآپےکاردرگدوموجد ےھتسپہحلط نبدیبع اہللدلجیےس
اےھٹاہیںکتہکھجمےساصمہحف ایکافرےھجمابمرةکددی۔اہللیکمسق!اہمرجنیںیمےساؿےکالعفہوکیئیھبہنااھٹ۔ایسفہجےس
بعکریضاہللاعتیلہنعرضحتطلحةوکیھبکہنوھبےلےھتبعکےناہکبجںیمےنر اؽاہللوکمالؾایکوتآپاکرہچہادقسوخیش
یک فہج ےس کمچ راہ اھت افر آپ رفام رےہ ےھت ابمرک وہ ںیہمت ایسی الھبیئ فاےل دؿ یک اس یسیج وخیش اک دؿ ھجت رپ ریتی امں ےک
دیپارکےنےسآجکتںیہنزگراںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽہیآپیکرطػےسےہ ااہللزعفلجیکرطػےسآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیہنہکلباہللیکرطػےسافرر اؽاہللیلص اہللہیلعفملسبجوخشوہےتوتآپیلصاہللہیلعفملس اک
رہچہ افر ونمر وہ اجات اھت وگ اہک فہ اچدن اک ڑکٹا وہ افر مہاس العتم وک اچہپےتن ےھت بج ںیمآپ ےکاسےنم اھٹیب وت ںیم ےن رعض ایک
بکئ
اے اہلل ےک ر اؽ ریمی وتہب یک مل ہی ےہ ہک ںیم اانپ اسرا امؽ اہلل افر اس ےک ر اؽ یک دختم ںیم وطبر دصہق شیپ رکدفں
ر اؽاہللےنرفام ااانپھچک امؽاےنپاپسرھکہیریتےےئلرتہبےہوتںیمےنرعضایکںیمریبخےساےنپےصحےکامؽوکاےنپےئل
راتھک وہں افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےب کش اہلل ےن ےھجم اچسیئ ےک ذرہعی اجنت اطعء رفامیئ ےہ افر ریمی وتہب یک
لیمکت ہی ےہ ہک ںیم بج کت زدنہ روہں اگ یھبک چس ےک العفہ ابت ہن رکفں اگ اہلل یک مسق ںیم ںیہن اجاتن ہک املسمونں ںیم ےس یسک
اکی وک اس آزامشئ یک وخیب اک ذرک ایک اھت اس فتق ےس ےل رک آج کت ںیم ےن یھبک وھجٹ اک ارادہ یھب ںیہن ایک افر ںیم ادیم رکات
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ااصنررپرتمحےسروجعرفام اوہنجںےنآپیلصاہللہیلعفملسیکیگنتےکفتقںیماابتعیکاسےکدعبرقبیےہہکاؿںیم
ےس اکی امجتع ےک دؽ اینپ ہگج ےس لہ اجںیئ رھپ اہلل ےن اؿ رپ رہمابین رفامیئ ےب کش فیہ اؿ ےک اسھت رہمابؿ افر اہنتی رمح
رفامےن فاال ےہ افر اؿ ونیتں رپ یھب وج ےھچیپ رہ ےئگ اہیں کت ہک بج زنیم اؿ رپ اینپ فتعس ےک ابوجد گنت وہیئگ افر اںیہن نیقی
وہایگ ہک اہلل ےک  اا وکیئ اؿ ےک ےئل انپہ یک ہگج ںیہن ےہ رھپ اہلل ےن اؿ رپ رتمح رفامیئ اتہک فہ وتہب رکںی ےب کش اہلل تہب وتہب
وبقؽرکےنفاالاہنتیرمحرکےنفاالےہاےاامیؿفاولاہللےسڈرفافروچسںےکاسھتوہاجؤ،رضحتبعکےناہکاہللیکمسقاہلل
یک ھجمرپوتمعنں ںیمےسبس ےسڑبیتمعنامالؾےکدعب ریمےزندکیریمے چس ےسڑبھرکوکیئںیہن ےہہک ںیمےنر اؽ

اہللیلصاہلل ہیلعفملسےسچسوبال افرارگںیم ےنوھجٹ وبالوہاتوتںیم یھبایسرطح الہکوہاجات سک ےوھجٹ وبےنلفاےلالہک
وہےئ ےب کش اہلل ےن بج فیح انزؽ یک ک ان اس ںیم وھجٹ وبےنل فاےل ےک رش وک ایبؿ ایک یسک افر ےک رش وک اانت ڑبا رک ےک ایبؿ
ںیہنایکافراہللربازعلتےنرفام ارقنعبیہی مےساہللیکانؾرپںیمسق اھکںیئےگبج ماؿےکاپسولٹرکاجؤےگاتہک م
اؿےسارعاضرکفسپ ماؿیکرطػےسارعاضرکفےبکشفہاناپکںیہافراؿاکناکھہنمنہجےہہیدبہلےہاؿاامعؽاکوجفہ
رکےت ںیہ فہ آپ ےس ںیمسق اھکےت ںیہ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےس رایض وہ اجںیئ سپ ارگ آپ اؿ ےس رایض وہےئگ وت
ےب کش اہلل انرفامین رکےن فایل وقؾ ےس رایض ںیہن وہات بعک ےن اہک مہ ونیتں آدویمں وک اؿ ولوگں ےس ےھچیپ راھک ایگ نج اک ذعر
ر اؽاہللےنوبقؽایکبجاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسںیمسقااھٹںیئوتاؿےستعیبیکافراؿےکےئلاافغتسرایکافر
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنامہرےاعمہلموک ؤمرخ رکد ااہیں کتہکاہللےن اس ابرےںیم ہلصیفرفام اایسفہج ےساہللرب
ازعلتےنرفام ااہللاعتیلےناؿونیتںرپیھبرتمحرفامیئنجاکاعمہلمؤمرخایکایگاسآتیاکہیبلطمںیہنےہہکمہاہجدےس
ےھچیپ رہےئگ ےھتہکلباسےھچیپ رہاجےنےسامہرےاعمہلماک اؿولوگںےسؤمرخ رہاجان ےہوہنجں ےنآپ یلصاہلل ہیلعفملس ےس
مسقااھٹیئافرآپیلصاہللہیلعفملسےسذعرشیپایکافرآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےکذعروکوبقؽایک۔
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعفانبدبعاہللنبرمعفانبرسحومیلینباہیمانبفبہ،ویسنرضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
رضحتبعکنبامکلافراؿےکدفاسویھتںیکوتہبیکدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2520

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ححْن ب٣ ٩ثىی ٟیثً٘ ،ی ١اب ٩طہاب یو٧ص زہزی

و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َحْ ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟزُّصِز ٔ ِّی َس َو ّ
ائ
خ
ح
ب
دمحمنبراعف نبینثمثیل،لیقعانباہشبویسنزرہی،ہیدحثیاسدنسےسیھبرمفیےہ۔
خ
رافی  :دمحمنبراعف حب نبینثمثیل،لیقعانباہشبویسنزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
رضحتبعکنبامکلافراؿےکدفاسویھتںیکوتہبیکدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2521

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ٣ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩ش ٥٠اب ٩اخی زہزی ،اح٤س ب٣ ٩ش ٥٠زہزی،
ًبساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ابِ ُ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ َٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
َ
ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ٣إ ٔ ٟک َوک َ َ
ِم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث َحسٔی َث ُط ح ْٔ َن َت َد ََّ ٠
اَٗ ٪ائ َٔس ٌِ ٛبٕ ح ْٔ َن ًَ ٔ َ

ا ٚا َِ ٟحس َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک َو َس َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ ٠َّ َٗ ٥َ ٠ا یُزٔی ُس َُزِ َو ّة
ٔیث َو َزا َز ٓ ٔیطٔ ًَل َی یُوَُ ٧ص َٓک َ َ
َک فٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی أَبَا َخ ِی َث ََ ٤ة َوُ ُٟحو َٗ ُط بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
إ ٔ ََّّل َو َّری بٔ َِْ ِر ٔ َصا َحًَّی کَاِ َ ٧ت تَٔ ٠
ِک ا َِِ ٟزِ َوةُ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َو َس َّ٥َ ٠
دبعنبدیمحوقعیبنباربامیہنبدعسدمحمنبدبعاہللنبملسمانبایخزرہی،ادمحنبملسمزرہی،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعک
نبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکوجرضحتبعکیکراامنہیئرکےنفاےلےھتبجفہانانیبوہےئگےھتفہےتہکںیہہک
ںیمےنبعکنبامکلوکاینپدحثیایبؿرکےتوہےئانسبجفہزغفہوبتکںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسےھچیپرہےئگےھت
ابح  دحثی زگر یکچ اس ںیم زمدی ااضہف ہی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج یھب یسک زغفہ ںیم رشتفی ےل اجےن اک ارادہ
رکےت وت انکًاتی اس اک ذرک رفام دےتی نکیل اس زغفہ ںیمآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپری فاضتح ےک اسھت اتب د ا اھت اہتبل زرہی ےک
ےجیتھبیکدحثیںیماوبہمثیخافراسےکیبنیلصاہللہیلعفملسےسلماجےناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دبعنبدیمحوقعیبنباربامیہنبدعسدمحمنبدبعاہللنبملسمانبایخزرہی،ادمحنبملسمزرہی،دبعارلنمحنبدبعاہلل
نببعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
رضحتبعکنبامکلافراؿےکدفاسویھتںیکوتہبیکدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2522

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن  ١ٌ٘٣ابً ٩بیساہلل زہزیً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک حرضت
ًبیساہلل بٌٛ ٩ب

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣وص َُو ابِ ًُُ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َص ُظ َوکَا َ ٪أَ ًِِ َٗ ٥ََ ٠و ٔ٣طٔ
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًُب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َوک َ َ
اَٗ ٪ائ َٔس ٌَِ ٛبٕ ح ْٔ َن أ ُ ٔػ َ
یب َب َ ُ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبی ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوصُو أَ َح ُس َّ
ی٩
اٟث ًَلثَ ٔة َّأ ٟذ َ
َوأَ ِو ًَاص ُِِٔ ٥لَ َحازٔیثٔ أَ ِػ َح ٔ
َ
ٔ
َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة َُٕزَا َصا َٗ ُّم َُْ ِ َر َُزِ َو َتْ ِ ٔن َو َس َ
ٔیث
ٔیب ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَ َت َد َِّ ٠
ت َ

آَّل ٕ
ٖ َو ََّل َی ِح َُ ٌُ ٤ض ِ ٥ز ٔ َیوا َُ ٪حآ ٕٔى
رشة ٔ َ
َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َوَُزَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨ا ٕ
ض َٛثْٔر ٕ َیزٔی ُس َ
وًَ ٪ل َی ًَ ِ َ

ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبع اہلل زرہی ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل رضحت دیبع اہلل نب بعک ےس
رفاتیےہہکوجرضحتبعکیکراامنہیئرکےنفاےلےھتبجاؿیکاصبرتمتخوہیئگیھتافرفہاینپوقؾںیمبسےسز ادہاعمل
افرر اؽاہللیلصاہللہیلع فملسیکااحدثی وکوفحمظر ےنھفاےلےھتفہ ےتہکںیہہک ںیم ےناےنپابپ بعک نبامکل ےس انسافر فہ
اؿنیتںیمےساکیےھتنجیکوتہب وبقؽیکیئگفہایبؿرکےتںیہہکفہدفزغفاتےکالعفہیسکیھبزغفہںیمر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےسےھچیپںیہنرےہابح دحثیزگریکچافراسرفاتیںیمہیےہہکر اؽاہللےنتہبریثکولوگںےکرمہاہاہجدایکوج
دسسہارےسیھبز ادہےھتافراؿاکامشریسکررٹسجںیمدرجںیہنایکایگ۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمانبدیبعاہللزرہی،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعکنبامکلرضحتدیبعاہللنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تمہتیکدحثیافرتمہتاگلےنفاولںیکوتہبوبقؽوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
تمہتیکدحثیافرتمہتاگلےنفاولںیکوتہبوبقؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2523

٣وسی ًبساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩یزیس ایلی اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس
راوی  :حبا ٪بٰ ٩
اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت سٌیس ب٣ ٩شیب ْعوہ ب ٩زبْر ً٤٘٠ہ ب ٩وٗاؾ اور ًبیس اہلل بً ٩بساہلل ًتبہ

اب٣ ٩شٌوز

یس اِلِ َیِل ٔ ُّی ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
َخا ٔ ٪أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز
ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

اَ ٚحس ُ
َو ِّ
اٟش َی ُ
ٔیث َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ٔ ٩ِ ٣رٔ َوایَةٔ ًَ ِب ٕس َوابِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ َو ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َُ ٩و َّٗاؾٕ َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩حسٔیثٔ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َو ُ ِ
ِ ١اْلٔٓ ِٔک َ٣ا َٗاُٟوا َٓب َ َّرأَ َصا اہللُ ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟوا َوک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ح َّسثَىٔی كَائ ٔ َٔ ّة َٔ ٩ِ ٣حسٔیث ٔ َضا َو َب ٌِ ُـ ُض ِ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َٗا َََ ٟ ٢ضا أَصِ ُ
اػا َو َٗ ِس َو ًَ ِی ُت ًَ ِ ٩کَُ ِّ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ا َِ ٟحس َ
ٔیث َّأ ٟذی َح َّسثَىٔی َو َب ٌِ ُف
کَ َ
ا ٪أَ ِوع َی َ ٔ ٟحسٔیث ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف َوأَث ِ َب َت ا ِٗت َٔؼ ّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََکوا أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
َحسٔیثٔض ٔ ِ ٥ي َُؼ ِّس َُ ٚب ٌِ ّـا ذ َ ُ
َ
َ
َخ َد ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ط َٗاَِ ٟت
إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ ِ ُ
َخ َد َس ِض َُ ٤ضا َ َ
َق ََ بَْ ِ َن ن َٔشائٔطٔ َٓأیَّ ُت ُضَ َ َّ٩
رخ َد َس َ ّرفا أ ِ َ
َ
ک َب ٌِ َس َ٣ا أُِ٧ز ٔ َ٢
َرخ ِج ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذََ ٔ ٟ
َرخ َد ٓ َٔیضا َس ِض ِٔم ٓ َ َ
َق ََ بَ ِی َ٨َ ٨ا فٔی َُزِ َوة َُٕزَا َصا ٓ َ َ
ًَائٔظَ ُة َٓأ ِ َ
رفَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠زِؤظ ٔ َو َٗ َٔ ََ ١و َزِ َ ٧وَ٧ا
 ١فٔی َص ِو َزظٔی َوأُِ٧زَ ُٔ ٓ ٢یطٔ َٔ ٣شْ َرَ٧ا َحًَّی إٔذَا ََ
اب َٓأََ٧ا أ ُ ِح َُ ٤
ا ِٔ ٟح َح ُ
ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ آذ َََِ ٟ ٪ی َّ ٠ة بٔاَّ ٟزح ٔی ُٔ ٤ِ ُ٘ َٓ ١ت ح ْٔ َن آذَُ ٧وا بٔاَّ ٟزح ٔی ٔ٤ََ ٓ ١ظَ ِی ُت َحًَّی َجا َو ِز ُت ا َِ ٟح ِی َع َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِی ُت َٔ ٩ِ ٣طأنِٔی
َ
رف َج ٌِ ُت َٓا َِ ٟت َِ ٤ش ُت ً ٔ ِ٘سٔی َٓ َح َب َشىٔی
أٗ َِبُِ ٠ت إلٔ َی اَّ ٟز ِح ِٔ ٤ََ ٠َٓ ١ش ُت َػ ِسرٔی َٓإٔذَا ً ٔ ِ٘سٔی َٔ ٩ِ ٣جزِ َٔ هَ َٔارٔ َٗ ِس ا ِن َ٘ َل ٍَ َ َ

و ٪أَنِّی
ابِتٔ َِا ُؤ ُظ َوأَٗ َِب َ ١اَّ ٟزص ُِم َّأ ٟذ َ
رف َحُ٠و ُظ ًَل َی َبٌْٔر َٔی َّأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت أَ ِر َُ ٛب َوص َُِ ٥ی ِح ٔشبُ َ
ی ٩کَاُ ٧وا َیزِ َحَ ُ٠
و ٪لٔی َٓ َح َُ٠٤وا صَ ِو َزظٔی َ َ
ٓ ٔیطٔ َٗاَِ ٟت َوکَاِ َ ٧ت اَ ٨ِّ ٟشا ُئ إٔذِ ذَا َک خَٔٔآّا  ٥َِ ٟیُ َض َّبَ ٩َِ ٠وَ ٥َِ ٟي ِِظَ ُضَّ َّ٩
اِ ٠ٟح ُ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا یَأِکُ ٩َِ ٠ا َِ َ٘ ٠ِ ٌُ ٟة َّٔ ٩ِ ٣
رک
اٟل ٌَاَ ٥َِ ٠َٓ ٔ ٦ي ِشت َ ِِ ٔ ٨
ا ِِ َ٘ ٟو ُٔ ٦ث َ٘ َ ١ا َِ ٟض ِو َز ٔد ح ْٔ َن َر َحُ٠و ُظ َو َر َٓ ٌُو ُظ َو ُُ ٨ِ ٛت َجارٔیَ ّة َحسٔی َث َة ِّ
اروا َو َو َج ِس ُت ً ٔ ِ٘سٔی َب ٌِ َس َ٣ا
اٟش ََِّ ٓ ٩ب ٌَ ُثوا ا َِ ٟح ََ ١َ ٤و َس ُ

یب َٓت ََی َُّ ٤ِ ٤ت َ٨ِ ٣زلٔی َّأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت ٓ ٔیطٔ َوهَ َُ ٨ِ ٨ت أَ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟو َ٦
ِ
اس َت َ٤زَّ ا َِ ٟح ِی ُع َٓحٔئ ُِت َ٨َ ٣ازٔ َُ ٟض َِ ٥وَِ ٟی َص ب ٔ َضا َزا َٕ َو ََّل ُ٣حٔ ْ
اٟشَِٔ ٠م ث ُ ََّّ ٥
اٟذ َِ ٛوان ٔ ُّی
و ٪إلٔ َ َّی َٓب َ ِی َ٨ا أََ٧ا َجاَ ٔ ٟش ْة فٔی َ٨ِ ٣زلٔی َُ َ٠ب َ ِتىٔی ًَ ِیىٔی َُٓ ٤ِ ٔ ٨ت َوک َ َ
َس َی ِٔ٘ ٔ ُسونٔی ََْٓرِ ٔج ٌُ َ
اَ ٪ػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٤ُ ٟل ُّٔ ُّ ١
َ
ا٪
ْع َض َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
َٗ ِس َ َّ
رفأَی َس َوا َز إ ٔ ِن َشا َٕ٧ ٪ائ َٕٔٓ ٥أ َ َتانٔی ٓ ٌََ َز َٓىٔی ح ْٔ َن َرآنٔی َو َٗ ِس ک َ َ
ئ ا َِ ٟح ِی ٔع َٓا َّز َٟخَ َٓأ ِػ َبحَ ً ٔ َِ ٨س َٔ ٨ِ ٣زلٔی َ َ
ْع َٓىٔی َٓ َد َّ٤زِ ُت َو ِجهٔی بٔحَِٔ ٠بابٔی َو َواہللٔ َ٣ا یُک َ ِّ٤ُ ٠ىٔی
َاست َِی َ٘وِ ُت ب ٔ ِ
اب ًَل َ َّی ٓ ِ
ُرض َب ا ِٔ ٟح َح ُ
َی َزانٔی َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ِ َ
است ِر َجأًطٔ ح ْٔ َن َ َ
ٔ
کَّ ٤ٔ٠ة َو ََّل َسُ ٌِ ٔ٤ت ٔ٨ِ ٣طُ کَّ ٤ٔ٠ة َُْ ِ َر ا ِسترِ َجأًطٔ َحًَّی أََ٧ا َر َراح ٔ ََ ٠ت ُط َٓوكٔ َئ ًَل َی یَ ٔس َصا َرفٔٛبِت َُضا َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ي ُ٘وزُ بی اٟزَّاح ٔ ََ ٠ة َحًیَّ
َ
َ
َ
َٔ
َ
َح َّ
اَّ ٪أ ٟذی َت َولَّی ٔٛب ِ َر ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی
وُغ َ
ی ٩فٔی ٔ ِ َ ٧
َک ََ ٩ِ ٣صَ ٠
اٟوضْٔ َرة ٔ ٓ ََضَ ٠
َک فٔی َطأنِٔی َوک َ َ
أَ َت ِی َ٨ا ا َِ ٟح ِی َع َب ٌِ َس َ٣ا َ٧زَُٟوا ُٔ ٔ ٣
اض ئُ ُ
ٔیـ َ
و ٪فٔی َٗ ِو ٔ ٢أَصِ ِٔ ١اْلٔٓ ِٔک َو ََّل أَ ِط ٌُزُ
ابِ َُ ٩سُ٠و َٔ َ٘ َٓ ٢س ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓا ِط َت َِ ٜی ُت ح ْٔ َن َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َط ِض ّزا َواُ ٨َّ ٟ

ٕ َّأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت أَ َری ٔ٨ِ ٣طُ
بٔظَ ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َوص َُو یَزٔیبُىٔی فٔی َو َجعٔی أَنِّی ََّل أَ ِ ٔ
ْع ُٖ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِ ٠ُّ ٟل َ

اک َیزٔیبُىٔی َو ََّل أَ ِط ٌُزُ ب ٔ َّ ِّ
اٟرش
ٕ ت ٔیََ ٓ ٥ِ ُٜذ َ
ح ْٔ َن أَ ِط َتکٔی إٔ٤َ َّ ٧ا َی ِس ُخ ُ
َ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ی َش ِّ ٥ُ ٠ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُِ َٛ ٢ی َ
َّ
ک َٗ ِب َ١
َخ َج ِت َ٣عٔی أ ُ ُِّ ٣ٔ ٦ش َل ٕح ٗ ٔ َب َ ١ا ِٔ ٨َ ٤َ ٟ
رخ ُد إ ٔ ََّّل َِ ٟی ًّل إلٔ َی َِ ٟی َٕ ١وذََ ٔ ٟ
اػ ٍٔ َوص َُو َُ ٣تبَرَّ ُزَ٧ا َو ََّل ُ ِ َ ٧
َخ ِج ُت َب ٌِ َس َ٣ا َن َ٘ ِض ُت َو َ َ
َحًی َ َ
َقی ّبا ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیوت ٔ َ٨ا َوأَ ِ٣زَُ٧ا أَ ِ٣زُ ا َِ ٌَ ٟز ٔب اِلِ ُ َو ٔ ٢فٔی اٟت َّ َ٨زُّظ ٔ َو ُ٨َّ ٛا َ َ ٧تأ َ َّذی بٔا ِل ٕٔ ُ٨ُٜأَ َِّ َ ٧ ٪تد ٔ َذصَا ً ٔ َِ ٨س ب ُ ُیوت ٔ َ٨ا
َٕٔ
أَ َِّ َ ٧ ٪تد ٔ َذ ا ِلَ ُ٨ُٜ

َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َوأ ُ ُِّ ٣ٔ ٦ش َل ٕح َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُرص ِٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ َٕ ٨َ ٣
رخ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َخا َُ ٟة أَبٔی بَ ِرکٕ
اٖ َوأ ُ َُّ ٣ضا ابِ َُ ٨ة َػ ِ ٔ
ِّ
رفُِ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣طأِ٨َ ٔ ٧ا
یَ ٙوابَِ ُ٨ضا ِٔ ٣ش َلحُ بِ ُ ٩أُثَاثَ َة بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔ بِ ٔ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓأَٗ َِبُِ ٠ت أََ٧ا َوب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُرص َِٕ ٔ ٗ ٥ب َ ١بَ ِیًٔی ح ْٔ َن ََ
اٟؼ ِّس ٔ
ٓ ٌََث َ َر ِت أ ُ ُِّ ٣ٔ ٦ش َل ٕح فٔی ِٔ ٣زك َٔضا َٓ َ٘اَِ ٟت َتٌ َٔص ِٔ ٣ش َل ْح َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا بٔئ َِص َ٣ا ُِٗ٠تٔ أَ َت ُش ِّبْ َن َر ُج ًّل َٗ ِس َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َٗاَِ ٟت أَ ِی
َص َِ ٨تا ِظ أَ ِو َ ٥َِ ٟت ِش َ٤عٔی َ٣ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َو َ٣اذَا َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت َٓأ َ ِخب َ َر ِتىٔی بٔ َ٘ ِو ٔ ٢أَصِ ِٔ ١اْلٔٓ ِٔک ٓ َِاز َز ِز ُت ََ ٣ز ّؿا إلٔ َی ََ ٣زضٔی َٓ َ٤َّ ٠ا
ٕ ت ٔیُِ ٠ُٗ ٥ِ ُٜت أَ َتأ ِ َذ ُ ٪لٔی أَ ِ ٪آت َٔی أَبَ َو َّی
َر َج ٌِ ُت إلٔ َی بَ ِیًٔی ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َٛ ٢ی َ
َٗاَِ ٟت َوأََ٧ا ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ َت َی َّ٘ َ ٩ا َِ ٟدبَرَ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣بٔ٠ض ٔ َ٤ا َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠حٔئ ُِت أَبَ َو َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت ِٔلُم ِّی
اض َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ب ُ ََّ ٨ی ُة صَوِّنٔی ًََِ ٠ی ٔک ٓ ََواہللٔ َ٤َ ٠َّ َ٘ ٟا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ْة َٗ ُّم َوؿٔی َئ ْة ً ٔ َِ ٨س َر ُج ٕ ١یُ ٔح ُّب َضا َوََ ٟضا
َیا أ ُ ََّ ٣تا ِظ َ٣ا َی َت َح َّس ُث اُ ٨َّ ٟ
ِک َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َحًَّی أَ ِػ َب ِح ُت ََّل
اض ب ٔ َض َذا َٗاَِ ٟت ٓ ََب َِ ٜی ُت تَٔ ٠
ُضائٔزُ إ ٔ ََّّل َٛث َّ ِر ََِ ٠ًَ ٪ی َضا َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ َو َٗ ِس َت َح َّس َث اُ ٨َّ ٟ
ََ
 ١ب ٔ َِ ٨و ٕ ٦ث ُ َّ ٥أَ ِػ َب ِح ُت أَبِکٔی َو َز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َوأ ُ َسا ََ ٣ة بِ َ٩
یَ ِز َٗأ ُلٔی َز َِ ٍْ ٣و ََّل أَ َِ ٛت ٔح ُ
رفا ٔ ٚأَصِٔ٠طٔ َٗاَِ ٟت َٓأ َ َّ٣ا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َٓأ َ َط َار ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َزیِ ٕس ح ْٔ َن ِ
اس َتَِ ٠ب َث ا َِ ٟوو ُِی َي ِش َت ٔظْرُص َُ٤ا فٔی ٔ َ
ک َو ََّل َن ٌِ َ ٥ُ ٠إ ٔ ََّّل
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّأ ٟذی َي ٌِ َ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠بَ َزائَةٔ أَصِٔ٠طٔ َوب ٔ َّأ ٟذی َي ٌِ َ ٥ُ ٠فٔی َن ِٔ ٔشطٔ َُ ٟض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ُِ ٟو ِّز َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ص ُِ ٥أَصَِ ُ٠
ِک َٗاَِ ٟت
ک َواَ ٨ِّ ٟشا ُئ س َٔوا َصا َٛثْٔ ْر َوإ ٔ َِ ٪ت ِشأ َ ِ ٢ا َِ ٟحارٔیَ َة َت ِؼ ُسٗ َ
َخْ ِ ّرا َوأَ َّ٣ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢ي َُـی ِِّ ٙاہللُ ًََِ ٠ی َ
ٓ ََس ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی بَز ٔ َیزةُ َص َِ ١رأَیِتٔ َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َیزٔیبُ ٔک ًَٔ ٩ِ ٣ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َُ ٟط بَز ٔ َیزةُ
ک بٔا َِ ٟح ِّ ٙإ ٔ َِ ٪رأَیِ ُت ًََِ ٠ی َضا أَ ِّ ٣زا َٗ ُّم أَُُِ ٔ٤ؼ ُط ًََِ ٠ی َضا أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣أََ َّ ٧ضا َجارٔ َی ْة َحسٔی َث ُة ِّ
اٟش َِّ ٩ت َُ ٨اًَ ٩ِ ًَ ٦حْٔ ٔن
َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
أَصَِ ٔ ٠ضا َٓ َتأتِ ٔی َّ
اٟسا ٔج َُ َٓ ٩تأِکُُ ُ٠ط َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َر َٔٓا ِس َت ٌِ َذ َر ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی
رش ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ََ ٩ِ ٣ي ٌِ ٔذ ُرنٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ١
ابِ َٔ ٩سُ٠و ََٗ ٢اَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیَا ََ َ ٌِ ٣
َّ
١
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
ََکوا َر ُج ًّل َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ََّّل َخْ ِ ّرا َو َ٣ا ک َ َ
َٗ ِس بَ َ َّ ٠أَذَا ُظ فٔی أَصِ ٔ ١بَ ِیًٔی ٓ ََواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًَل َی أَصِلٔی إ َّٔل َخْ ِ ّرا َو َِ َ٘ ٟس ذ َ ُ
ُضبِ َ٨ا ًَُ٘ ُ٨طُ
ًَل َی أَصِلٔی إ ٔ ََّّل َ٣عٔی َٓ َ٘ َاَ ٦س ٌِ ُس بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕاِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا أَ ًِ ٔذ ُر َک ُٔ ٨ِ ٣ط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اِلِ َ ِو ٔ
ض ََ

اَ ٪ر ُج ًّل َػاّ ٔ ٟحا
ا ٩ِ ٣ٔ ٪إ ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا ا َِ ٟدزِ َر ٔد أَ َِ ٣ز َت َ٨ا َٓٔ ٌََ ِ٨َ ٠ا أَ َِ ٣ز َک َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ َاَ ٦س ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َوص َُو َس ِّی ُس ا َِ ٟدزِ َر ٔد َوک َ َ
َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ

َو َل ٩ِٔ ٜا ِج َت َض َِ ٠تطُ ا َِ ٟحَّ ٔ٤ی ُة َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ش ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ ََ ٛذبِ َت ٤ِ ٌََ ٟزُ اہللٔ ََّل َت ِ٘ ُتُ ُ٠ط َو ََّل َت ِ٘س ُٔر ًَل َی َٗ ِتٔ٠طٔ َٓ َ٘ َا ٦أ ُ َس ِی ُس بِ ُُ ٩ح َـْ ِر ٕ

ک ُ٨َ ٣آ ْٔ ٙتُ َحاز ٔ ُ ٩ِ ًَ ٢ا ِ٨َ ٤ُ ٟآْٔ٘ٔ َن
َوص َُو ابِ َُ ٥ِّ ًَ ٩س ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ش ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة ََ ٛذبِ َت ٤ِ ٌََ ٟزُ اہللٔ َُ ِ٘ ٨َ ٟت َُ ٨َّ ٠ط َٓإَٔ َّ ٧
َٓ َث َار ا َِ ٟحیَّا ٔ ٪اِلِ َ ِو ُض َوا َِ ٟدزِ َر ُد َحًَّی صَ ُّ٤وا أَ َِ ٪ي ِ٘تَتُٔ٠وا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ًَْٔ ٥ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ٢
 ١ب ٔ َِ ٨وٕ ٦
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َد ِّٔ ُـ ُض َِ ٥حًَّی َسَٜتُوا َو َس ََ ٜت َٗاَِ ٟت َوبَ َِ ٜی ُت یَ ِومٔی ذََ ٔ ٟ
ک ََّل َی ِز َٗأ ُلٔی َز َِ ٍْ ٣و ََّل أَ َِ ٛت ٔح ُ
ای یَ ُو َّ٨ا ٔ ٪أَ َّ ٪ا ِٟبُک َا َئ َٓاَٛ ْٙ ٔ ٟبٔسٔی َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُ٤ا َجاَ ٔ ٟشا ٔ٪
ث ُ َّ ٥بَ َِ ٜی ُت َِ ٟی ًَٔ٠ی ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ََ ٠ة ََّل یَ ِز َٗأ ُلٔی َز َِ ٍْ ٣و ََّل أَ َِ ٛت ٔح ُ
 ١ب ٔ َِ ٨وَ ٕ ٦وأَبَ َو َ
ک َز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا
ً ٔ ِ٨سٔی َوأََ٧ا أَبِکٔی ا ِس َتأِذَِ َ ٧ت ًَل َ َّی ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٓأَذُٔ ِ ٧ت ََ ٟضا َٓ َحََ ٠ش ِت َت ِبکٔی َٗاَِ ٟت َٓب َ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ًَُ ٩ل َی ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص َٗاَِ ٟت َوَ ٥َِ ٟی ِحِ ٔ ٠ص ً ٔ ِ٨سٔی ُُ ٨ِ ٣ذ ٗٔی َ ١لٔی َ٣ا ٗٔی ََ ١و َٗ ِس َٟب ٔ َث َط ِض ّزا َّلَ
یُووَی إَِٔ ٟیطٔ فٔی َطأنِٔی بٔظَ ِی ٕئ َٗاَِ ٟت َٓ َتظَ ض ََّس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َجََ ٠ص ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس یَا ًَائٔظَ ُة َٓإَّٔ٧طُ

رفی اہللَ َوتُوبٔی إَِٔ ٟیطٔ َٓإ ٔ َّ٪
َاس َت ِِ ٔ ٔ
َٗ ِس بَ ََِ ٠ىٔی ًَ ِٔ ٨ک ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓإ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪تٔ بَزٔیئَ ّة ٓ ََش ُیب َ ِّرئ ُ ٔک اہللُ َوإ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪تٔ أَ ِ٤ِ ٤َ ٟتٔ ب ٔ َذِ ٧بٕ ٓ ِ
اب اہللُ ًََِ ٠یطٔ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٟت ُط َََٗ ٠ؽ َز ِ٣عٔی
اب َت َ
ا ِِ ٌَ ٟب َس إٔذَا ا ًِت َ َر َٖ ب ٔ َذِ ٧بٕ ث ُ ََّ ٥ت َ
َّ
رط ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت ِٔلَبٔی أَ ٔج ِب ًَىِّی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢واہللٔ َ٣ا أَ ِزرٔی َ٣ا أَُٗو ُ٢
َحًی َ٣ا أُح ُّٔص ُٔ ٨ِ ٣ط َٗ ِ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ِٔلُم ِّی أَ ٔجی ٔيی ًَىِّی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا أَ ِزرٔی َ٣ا
اٟش ََِّّ ٩ل أَ ِ ُ
أَُٗو َُ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َوأََ٧ا َجارٔ َی ْة َحسٔی َث ُة ِّ
ْعٓ ُِت
َقأ َٛثْٔ ّرا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ْقآ ٔ ٪إنِّٔی َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َ َ
َ
ْق فٔی نُ ُٔو ٔسَ ٥ِ ُٜو َػ َّس ِٗت ُِ ٥بٔطٔ َٓإ ٔ ُِِ ٠ُٗ ٪ت َل ٥ِ ُٜإنِّٔی بَزٔی َئ ْة َواہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی بَزٔی َئ ْة ََّل ُت َؼ ِّس ُٗونٔی
أَِ َٗ ٥ِ َُّٜ٧س َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥ب ٔ َض َذا َحًَّی ا ِس َت َ َّ

ٕ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َو َٟئ ٔ ِ ٩ا ًِت َ َرٓ ُِت َل ٥ِ ُٜبٔأ َ ِ٣ز ٕ َواہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی بَزٔی َئ ْة َٟت َُؼ ِّسُٗوَ٧ىٔی َوإنِّٔی َواہللٔ َ٣ا أَ ٔج ُس لٔی َو َلَ ٣َ ٥ِ ُٜث ًّل إ ٔ ََّّل َ٤َ ٛا َٗا َ ٢أَبُو یُو ُس َ
رفاشٔی َٗاَِ ٟت َوأََ٧ا َواہللٔ ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَنِّی
وَٗ ٪اَِ ٟت ث ُ ََّ ٥ت َح َّو ُِ ٟت ٓ ِ
ٓ ََؼب ِ ْر َجٔ٤ی َْ ١واہللُ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٌَا ًَُ ٪ل َی َ٣ا َت ٔؼ ُٔ َ
َاؿ َل َح ٌِ ُت ًَل َی ٔ َ

ْق فٔی َن ِٔ ٔسی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٪
بَزٔی َئ ْة َوأَ َّ ٪اہللَ ُ٣ب َ ِّرئٔی بٔب َ َرائًَٔی َو َلَ ٩ِٔ ٜواہللٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ُه ُّ ٩أَ ِ ٪یُ ِ٨زَ َ ٢فٔی َطأنِٔی َوو ِْی یُ ِتل َی َوَٟظَ أنِٔی ک َ َ
ا ٪أَ ِح َ َ
َی َتک َ َّ ٥َ ٠اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ف ٔ َّی بٔأ َ ِ٣ز ٕیُ ِتل َی َو َل ٜٔىِّی ُُ ٨ِ ٛت أَ ِر ُجو أَ َِ ٪ی َزی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اِ ٨َّ ٟوُ ٔ ٦ر ِؤیَا یُب َ ِّرئُىٔی اہللُ

َخ َد ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِٟب َ ِیتٔ أَ َح ْس َحًَّی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ب ٔ َضا َٗاَِ ٟت ٓ ََواہللٔ َ٣ا َر َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠حَ ٔ ٠شطُ َو ََّل َ َ
 ١ا ُِ ٟح َ٤ا ٔ٪
ا ٪یَأ ِ ُخ ُذ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب ُ َر َحا ٔ
ئ ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟووِ ٔی َحًَّی إ َّٔ٧طُ ََ ٟی َت َح َّس ُر ُٔ ٨ِ ٣ط ِٔ ٣ث ُ
ًَل َی َ٧ب ٔ ِّیطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ ُظ َ٣ا ک َ َ

ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔ ٚفٔی ا َِ ٟی ِوَّ ٔ ٦
اٟظا ٔ
ت ٔٔ ٩ِ ٣ث َ٘ ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو َّٔ ٢أ ٟذی أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا ُ ِّ
رس َی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رشی یَا ًَائٔظَ ُة أَ َّ٣ا اہللُ َٓ َ٘ ِس بَزَّأَ ٔک َٓ َ٘اَِ ٟت لٔی أُم ِّی ُٗومٔی إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ
ا ٪أَ َّو َ ٢کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َتک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا أَ َِٗ ٪ا َ ٢أَبِ ٔ ٔ
َوص َُو َي ِـ َح ُ
ک َٓک َ َ
رش
ُو ٦إَِٔ ٟیطٔ َو ََّل أَ ِح َُ ٤س إ ٔ ََّّل اہللَ ص َُو َّأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢بَ َزائًَٔی َٗاَِ ٟت َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
ََّل أَٗ ُ
یَ ٩جاؤُا ب ٔ ِاْلٔٓ ِٔک ًُ ِؼ َب ْة َٔ ِ ًَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
آ َیا ٕ
ئ ِاْلیَا ٔ
َْقظ ٔ َواہللٔ
ت َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١صَ ُؤ ََّل ٔ
ْقابَتٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َوٓ ِ ٔ
ت بَ َزائًَٔی َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوک َ َ
ا ٪یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی ِٔ ٣ش َل ٕح َ َ ٔ ٟ
ََّل أ ُ ِنٔ َُِٔ ٠ًَ ٙیطٔ َط ِی ّئا أَبَ ّسا َب ٌِ َس َّأ ٟذی َٗا ٌََ ٔ ٟ ٢ائٔظَ َة َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١وَّلَ َیأ ِ َت ٔ ١أُوُٟوا ا َِِ ٟٔـ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١و َّ
اٟش ٌَةٔ أَ ِ ٪یُ ِؤتُوا
ُ
وسی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َص ٔذظ ٔ أَ ِرظَی آیَ ٕة فٔی
ْقبَی إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ أَ ََّل تُحٔ ُّب َ
رف اہللُ َلَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
و ٪أَ َِ ٪ي ِِ ٔ َ
أولٔی ا ِِ ُ ٟ
ا ٪یُ َِِ ٠ًَ ُٙٔ ٔ٨یطٔ َو َٗا َََّ ٢ل أَِ٧زًُٔ َضا
َ ٔ ٛت ٔ
رف َج ٍَ إلٔ َی ِٔ ٣ش َل ٕح اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َّأًٟی ک َ َ
اب اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َواہللٔ إنِّٔی َِلُح ُّٔب أَ َِ ٪ي ِِ ٔ َ
رف اہللُ لٔی َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأ َ ََ ٢زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُٔ ٨ِ ٣ط أَبَ ّسا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َوک َ َ
َصی َواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت إ ٔ ََّّل َخْ ِ ّرا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣زٔی َ٣ا ًَ٤ِ ٔ ٠تٔ أَ ِو َ٣ا َرأَیِتٔ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِح ِٔم َس ِ٤عٔی َو َب َ ٔ
َوه ٔ َی َّأًٟی کَاِ َ ٧ت ُت َشا ٔ٣یىٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ؼ ََ ٤ضا اہللُ بٔا َِ ٟو َر َٔ َوكَ ٔٔ َ٘ ِت أ ُ ِخت َُضا َح ُِ ٨َ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت

ئ اَّ ٟزص ِٔم و َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔ
َک َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ٓ ََض َذا َ٣ا اَ ِ ٧ت َهی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َص ُؤ ََّل ٔ
َج ِح ٕع تُ َحار ُٔب ََ ٟضا ٓ ََض َِ َٜ٠ت ٓ َٔیَ ٩ِ ٤صَ ٠
یُوَُ ٧ص ا ِح َت َِ ٠َ ٤تطُ ا َِ ٟحَّ ٔ٤ی ُة

رضحتدیعسنبر بیرعفہ نبزریبہمقلعنبفاقصافردیبعاہللنبدبعاہللہبتعنبوسمدےسدیسہاعہشئزفہجیبن رکمییکدحثی
رفاتیےہہکبجتمہتےساؿےکابرےںیماہکایگوجاہکسپاہللےناںیہناؿیکتمہتےساپکایکزرہیےناہکاؿبسےن
ھجمےساسدحثیاکاکیاکیہصحرفاتیایکافراؿںیمےسھچکدفرسںےساسدحثیوکز ادہ ادر ےنھفاےلےھتافردمعہوطر
رپرفاتیرکےن فاےلےھتافرںیمےناؿبسےساسدحثیوکوفحمظف ادراھکوجاوہنںےنھجمےسرفاتییکافراؿںیمےس
رہاکییکدحثیدفرسےیکدحثییکدصتقیرکیتےہہیبسرفاتیرکےتںیہہکدیسہاعہشئزفہجیبنےنرفام ار اؽاہللبج
یسکرفسرپاجےناکارادہرکےتوتاینپازفج رہطماتےکدرایمؿرقہعڈاےتلسپاؿںیمےسسجاکرقہعاتلکنر اؽاہللاےساےنپ
رمہاہےلاجےتےھتدیسہاعہشئےناہکہکاسزغفہںیمیھبآپےنامہرےدرایمؿرقہعڈاالوتاسںیمریمےانؾاکرقہع لکآ ا
سپ ںیمر اؽاہللےکرمہاہیئگافرہیرپدہ ےکااکحؾانزؽ وہےن ےکدعباکفاہعقےہسپ ےھجمریمےلمحمںیم اارایک اجاتافرایس
ںیمااترااجاتسپمہےتلچرےہاہیںکتہکر اؽاہللبجزغفہےسافرغوہرکولےٹافرمہدمہنیےکرقبیوہےئگوتآےنپرات
وک وکچ رکےن ےک االعؿ ایک بج آپ ےن وکچ رکےن اک االعؿ ایک وت ںیم ڑھکی وہیئ افر لچ دی اہیں کت ہک رکشل ےس دفر یلچ یئگ

ظ
ط
بج ںیم اضقےئ احتج ےس افرغ وہیئ افر اجکفے یک رطػ ولٹ رک آیئ وت ںیم ےن اےنپ ےنیس وک وٹٹال وت ریمااہر فاار ےک ونیگنں فاال
وٹٹ اکاھتسپںیمفاسپیئگافراےنپاہروکڈوھڈنانرشفعرکد اافرےھجماساہریکالتشےنرفکایلافرریمےاجکفےااھٹےنفایل
امجتع آیئ سپ اوہنں ےن ریمے اجکفے وک ااھٹ رک ریمے افٹن رپ رھک د ا سج رپ ںیم  اار وہیت یھت افر فہ امگؿ رکےت ےھت ہک
ںیماساجکفے ںیموہںافر اؿ دونںتورںیتدیلبیلتپوہا رکیتںیھتومیٹ اتزیافراھبریرھب مکہنوہیت ںیھتافرہن وگتشےس
رھبوپرویکہکنفہاھکانمکاھک ارکیتںیھتاسفہجےسبجاؿولوگںےناجکفہوکااھٹرک اارایکوتفزؿاکادنازہہناگلےکسافرںیمونزیخ
ونوجاؿ ڑلیک یھت سپ اوہنں ےن افٹن وک ااھٹ ا افر رفاہن وہ ےئگ افر ںیم ےن رکشل ےک ےلچ اجےن ےک دعب اےنپ اہر وک اپایل سپ ںیم اؿ
ےکزپاؤیکہگجآیئرگمفاہںرپہیوکیئاکپرےنفاالاھتافرہنیہوکیئوجابدےنیفاالںیمےنایسہگجاکارادہایکاہجںرپںیمےلہپیھت
افرریماامگؿاھتہکرقنعبی فہولگےھجممگاپرکریمیرطػولٹآںیئےگایسدفراؿہکںیماینپہگجرپیھٹیبوہیئ یھتہکریمی
آوھکنںںیمدنیناکہبلغآ اافرںیم ایئگافررضحتوفصاؿنبلطعمیملسذوکاینےنرکشلےکےھچیپراتزگارییھتفہیلھچپرات
وک لچ رک حبص  اریے یہ ریمی ہگج رپ چنہپ ےئگ  ا  اےئ وہےئ ااسنؿ یک ایسیہ دھکی رک ریمے اپس آےئ افر ےھجم دےتھکی ںیہ اچہپؿ
ےئگویک ہکناوہنںےنےھجمااکحؾرپدہانزؽوہےنےسےلہپداھکیوہااھتبجاوہنںےنےھجماچہپؿرکاانہللفااناہیلراںوعںزپاھوتںیم
دیباروہیئگسپںیمےناےنپرہچےوکاینپاچدرےسڈاھپنایلاہللیکمسقاوہنںےنھجمےساکیہملکیھبوگتفگںیہنایکافرہنںیم
ےناؿ ےساانہللےکالعفہوکیئہملکانساہیںکتہکاوہنںےناینپ ااریوکاھٹبد اافرںیمافینٹنرپاہھتےکاہسرےرپ ااروہیئگ
سپفہ اارییکاہمرڑکپرللچدےیئاہیںکتہکمہرکشلوکاؿےکزپاؤےکدعبچنہپےئگوجہکنیعدفرہپےکفتقےچنہپےھتسپ
سجصخشوکالہک وہاناھتفہالہکوہایگفہصخشسجےنبسےسڑبیتمہتاگلیئیھتفہدبعاہللنبایبنبولسؽاھتمہدمہنیچنہپ
ےئگافرںیمدمہنیےچنہپےکدعباکیامہکتامیبرریہافرولوگںےنتمہتاگلےنفاولںیکابوتںںیموغررکانرشفعرکد اافرںیماس
ابرےںیمھچکہناج یت یھتاہتبلھجموکاسابتےنکشںیمڈاالہکںیمےناینپامیبریںیمر اؽاہللیکفہتقفشہندیھکیوجاینپ
امیبرویںےکفتقاسےسےلہپدیتھکییھتر اؽاہللرشتفیالےئمالؾرکےترھپرفامےتاہمتراایکاحؽےہہیابتےھجمکش ںیم
ڈایتلیھتنکیلےھجمیسکربایئےکابر ےںیموعشرہناھتاہیںکتہکزمکفروہےنےکدعباکیدؿںیماضقےئاحتجےکےئلابرہ
ت یلافررضحتاؾحطسم یھب ریمےاسھتانمعصیکرطػت ںیلافر فہامہرےتیباالخلءاھت افرمہرصػراتےکفتقت الرکیت
ںیھت افر ہی امہرے رھگفں ےک رقبی تیب االخل ےننب ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ افر امہرا اعمہلم رعب ےک ےلہپ ولوگں یک رطح اھت ہک مہ
اضقےئ احتج ےک ےئل لگنج ںیم اج ا رکیت ںیھت افر تیب االخلء رھگفں ےک رقبی انبےن ےس مہ رفنت رکےت ےھت سپ ںیم افر اؾ
حطسمںیلچافرفہاوبرمھنبدبعابلطملنبدبعانمػیکیٹیبںیھتافراسیکفادلرخصنباعرمیکیٹیبیھتوجرضحتاوبرکبیکاخہل
ںیھتافراساکاٹیبحطسمااثہننبابعدنبدبعابلطملاکاٹیباھتسپبجںیمافراوبرمہیکیٹیباضقےئاحتجےسافرغوہرکاےنپرھگ

یکرطػولںیٹوتاؾحطسماکاپؤںاؿیکاچدرںیماھجلایگوتاسےناہکحطسمالہکوہاںیمےن اسےساہکوتےنوجابتیکےہفہربی
ابتےہایکوتا ےسآدیموکاگیلدیتیےہوجزغفہدبرںیمرشکیوہااھتاسےناہکاےوھبیلاھبیلتورتایکوتےنفہابتںیہن ینوج
اسےنیہکےہ ںیمےناہکاسےن ایکاہکےہرھپاسےن ےھجمتمہتیکابتےکابرے ںیمربخدیہی ےتنس یہریمی امیبریںیمافر
ااضہفوہایگسپبجںیماےنپرھگیکرطػولیٹوتر اؽاہللریمےاپسرشتفیالےئمالؾایکرھپرفام ااہمتراایکاحؽےہںیمےن
رعض ایک آپ ےھجم ریمےفادلنی ےکاپس اجےنیک ااجزتدےتی ںیہ افراس فتق ریما ہی ارادہ اھتہک ںیم اےنپفادلنییک رطػ
ےساسربخیکقیقحترکفںسپر اؽاہللےنےھجمااجزتدےدیسپںیماےنپفادلنیےکاپسآیئوتںیمےناینپفادلہےس اہک
اےایماجؿولگایکابںیتانبرےہںیہاوہنںےناہکاےریمیایپرییٹیباےنپآپرپاقوبرھکاہللیکمسقااسیتہبمکوہاتےہہک
وکیئتورتاےنپ اخفدنےکزندکیوبحمبوہافراسیک ا ںینیھبوہںوجاسےکالخػوکیئابتہنانبںیئدیسہاعہشئےنایبؿایک
ہک ںیم ےن اہکاحبسؿ اہللفااتعق ولوگں ےن ایسی ابںیت یک ںیہ رفامیت ںیہہکاس رات حبصکت رفیت ریہ ہن ریمےآوسن رےک افر ہنیہ
ںیم ےن دنین وک آوھکنں اک رس ہم انب ا رھپ ںیم ےن رفےت وہےئ حبص یک افر ر اؽ اہلل ےن یلع نب اوباطبل افر ااسہم نب زدی وک الب ا افر
ایھبکتفیحانزؽںیہنوہیئیھتافراؿےساینپاہیلہوکدجارکےناکوشمرہبلطایکسپااسہمنبزدیےنر اؽاہللوکفیہوشمرہ
د اوجر اؽاہللاینپاہیلہیکرباتےکابرےںیماجےتنےھتافرفہاجےتنےھتہکآوکپاؿےکاسھتتبحمےہاوہنںےنرعضایک
اےاہللےکر اؽفہآےکپرھگفایلےہافرمہالھبیئےکالعفہاؿںیمھچکںیہناجےتنافررہباحؽیلعنباوباطبلےناہکاہللےن
آپ رپوکیئیگنتںیہنیکافر اؿیک العفہتہبتو رںیتوموجدںیہافرارگآپ(دیسہ اعہشئ)یک ولڈنیےس وپںیھچوتفہآپےسیچس
ابترکدےیگسپر اؽاہللےنربریہوکولبا اوترفام ااےربریہایکوتےنوکیئایسیزیچدیھکیےہسجےنےھجتدیسہاعہشئیکرطػ
ےس کش ںیم ڈاال وہ آپ ےس ربریہ ےن رعض ایک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آوکپ قح دے رک اجیھب ےہ ںیم ےن دیسہ اعہشئ ںیم
وکیئایسیابتںیہندیھکیسجرپہتکنینیچیکاجےکس ابیعاگل ااجےکسابح ہیابتےہہکوجرمعونوجاؿڑلیکےہاےنپرھگفاولںاکآاٹ
وگدنےتھ وگدنےتھ  ا اجیت ےہ افر رکبی آرک اےس اھکیتیل ےہ سپ ر اؽ اہلل ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر دبعاہلل نب ایب ولسؽ ےس
وجاببلطایکرفامیتںیہسپر اؽاہللےنربنمرپڑھکےوہرکاراشدرفام ااےاملسمونںیکامجتع مںیمےسوکؿدبہلےلاگ
اس آدیم ےس سج یک رطػ ےس ےھجم اےنپ الہ تیب ےک ابرے ںیم فیلکت یچنہپ ےہ اہلل یک مسق ںیم وت اےنپ رھگ فاولں ںیم  ااےئ
الھبیئےکوکیئابتںیہناجاتنافرسجآدیماک مذرکرکےتوہاسےکابرےںیمیھب ااےئالھبیئےکوکیئابتںیہناجاتنافرہن
فہریمےاسھتےکالعفہیھبکریمےرھگفاولںےکاپسایگےہسپرضحتدعسنباعمذااصنریڑھکےوہےئافررعضایکاے
اہلل ےک ر  اؽ اس ےس ںیم آاکپ دبہل اتیل وہں ارگ فہ ہلیبق افس ےس ےہ وت مہ اس یک رگدؿ امر دںی ےگ افر ارگ فہ امہرے اھبویئں
زخرجںیمےسوہاوتآپوجمکحاسےکابرےںیمدںیےگمہآےکپمکحیکلیمعترکںیےگرھپہلیبقزخرجےکرسداردعسنبابعد

ڑھکے وہےئ افر فہ کین آدیم ےھت نکیل اںیہن ھچک اجتیلہ یک ابقعت  بصعت ےن کڑھاک د ا سپ اوہنں ےن ےن دعس نب اعمذ ےس اہک
آپ ےن چس ہن اہک اہللیک مسق  م اےس لتق ںیہن رک ےتکس افر ہن یہ ںیہمتاس ےک لتق رپ دقرت احلص ےہ رضحتادیس نب ریضح دعس
نباعمذےکاچچزادڑھکےوہےئوتدعسنبابعدہےساہک مےن یھبقحابتںیہنیکاہتبلمہرضفرابرضلفراےسلتقرکںیےگوتایک
 م انمقف وہ وج انمنیقف یک رطػ ےس ڑل رےہ وہ ارغلض افس افر زخرج دفونں ولیبقں وک وجش آایگ اہیں کت ہک اوہنں ےن ابمہ
ڑلےناک ہتخپارادہ رک ایلافرر اؽاہللربنم رپڑھکے وہےئ ےھتسپر اؽاہللربارب اؿ ےکہصغوکڈنھٹارکےن ےکےئل ےگلرےہ
اہیںکتہکفہاخومشوہےئگافرآپیھباخومشوہےئگدیسہرفامیتںیہاسدؿیھبرفیتریہریمےآوسنرفےکںیہنرےتکےھت
افرہنریمیآوھکنںےندنینوکرسہمانب ارھپںیمآےنفایل راتںیمیھبرفیتریہہنریمیآوسنرےکافر ہنیہدنینوک رسہمانب اافر
ریمے فادلنی ےن امگؿ ایک ہک رفان ریمے رگج وک اھپڑ دے اگ ایس دفراؿ ہک فہ ریمے اپس ےھٹیب وہےئ یھت افر ںیم رف ریہ یھت ہک
ااصنر ںیم ےس اکی تورت ےن ریمے اپس آےن ااجزت امیگن ںیم ےن اےس ااجزتدی سپ فہ یھب ھٹیب رک رفان رشفع وہ یئگ سپ مہ
ایساحؽںیمںیھتہکر اؽاہللےنامہرےاپسرشتفیالرکمالؾایکرھپھٹیبےئگرفامیتںیہہکبجےسریمےابرےںیمابںیت
یکںیئگوجیکںیئگآپریمےاپسہنےھٹیبےھتافراکیہنیہمزگر اکاھتنکیلآپیکرطػریمےابرےںیموکیئفیحانزؽہنیک
یئگیھت رھپر اؽاہلل ےنےتھٹیبیہدہشت زپاھرھپرفام ااامدعباےاعہشئےھجمریتےابرےںیمایسیایسیربخیچنہپ ےہسپارگ وت اپک
دانم ےہ وت رقنعبی اہلل ریتی اپدکاینم فاحض رک دے اگ افر ارگ وت انگہ ںیم ولمث وہ یکچ وہ وت اہلل ےس ترفغت بلط رک افر اس یک
رطػروجعرکسپےبکشدنبہ بجانگہاکارتعاػرکاتیلےہرھپوتہبرکاتےہوتاہللیھباسرپاینپرتمحےکاسھتروجعرفامات
ےہ سپ بج ر اؽ اہلل اینپ وگتفگ وپری رک ےکچ وت ریمے آوسن ابلکل رک ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن آوسنؤں ےس اکی رطقہ کت
وسحمس ہن ایک ںیم ےن اےنپ ابپ ےس رعض ایک آپ ریمی رطػ ےس ر اؽ اہلل وک اؿ ابوتں اک وجاب دںی وج آپ ےن رفامیئ ںیہ وت
اوہنں ےن اہک اہللیک مسق ںیم ںیہناجاتنہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک ایک وجابدفں رھپ ںیم ےن اینپفادلہ ےس رعض ایک ہک آپ ریمی
رطػ ےس ر اؽ اہلل وک وجاب دںی وت اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ںیم یھب ںیہن اج یت ہک ںیم ر اؽ اہلل وک ایک وجاب دفں وت ںیم ےن
رعضایکںیماکیونرمعڑلیکوہںںیمرقآؿدیجمیکالتفترثکتےسںیہنرکیتکسافراہللیکمسقںیماج یتوہںہک ماستمہت
یکابتوکنسےکچوہاہیںکتہکفہابتاہمترےدولںںیمہتخپوہیکچےہافر مےناےسچسھجمسایلےہسپارگںیم مےسوہکں
ہک ںیم اپک دانم وہں افر اہلل اجاتن ےہ ہک ںیم اپک دانم وہں وت  م ریمی دصتقی رکف ےگ سپ ےھجم رضحت ویفس ےک ابپ یک
ابتےکالعفہوکیئوصرتافراہمترےدرایمؿوطبراثمؽرظنںیہنآیتہکاوہنؿےناہکفضیرلیمجفاہللسپربصیہرتہبافروخب
ےہ افراہمتریاسوگتفگرپاہللیہےسدمدبلطرکاتوہںرفامیتںیہرھپںیمےنرکفٹدبیل افراےنپرتسبرپٹیل یئگ رفامیتںیہاہلل
یک مسق ںیماسفتق یھب اج یتیھت ہک ںیماپکدانموہںافرےب کشاہللاعتیل ریمیاپکداینم وکفاعض رفامےئ اگ نکیلاہلل یک

مسقریماہیامگ ؿیھبہناھتہکریمےابرےںیمایسیفیحانزؽیکاجےئیگسجیکالتفتیکاجےئیگافرںیماینپاشؿوکاےنپدؽ
ںیممکیتھجمسیھتاس ےسہک اہللربازعلتریمےاعمہلمںیمالکؾرکےاگسج یکالتفتیک اجےئیگنکیلںیموتہی ادیمرکیت
یھتہکر اؽاہللدنینںیموخاب دںیھکیےگسجںیماہللریمیاپدکاینمفاعضرکںیےگرفامیتںیہاہللیکمسقایھبر اؽاہللاینپ
ہگج ےس ہن اےھٹ ےھت افر ہن یہ رھگ فاولں ںیم ےس وکیئ یھب ابرہ ایگ اھت ہک اہلل رب ازعلت ےن اےنپ یبن رپ فیح انزؽ رفامیئ افر آےکپ
ہنیسپےکرطقاتومویتںیکرطحد ےنھےگل اسفیحےکوبھجیکفہج ےسوجآپرپانزؽیکیئگبجر اؽاہللیکہیاحتلدفر وہ
یئگینعیفیحوپریوہیئگوتآپرکسماےنےگلافرآپاکالہپہملکسجےسآپےنوگتفگیکہیاھتہکاےاعہشئوخشوہاجہکاہللےن
ریتیاپدکاینمفاعضرکدیےہھجمےسریمیفادلہےناہکآپیکرطػاھٹرک آاکپرکشہیادارکںیمےناہکاہللیکمسقںیمرصػ
اہللیہےکاسےنمڑھکیوہںافرایساہللیکدمحفانثءایبؿرکفںیگسجےنریمیرباتانزؽیکسپاہللربازعلتےنہیآ ات
انزؽ ںیک اؿ ایذنی اجء فابالکف ےب کش  م ںیم ےس فہ امجتع خہیوں ےن ہی تمہت اگلیئ اؿدسآ ات ںیم اہلل ےن ریمی ربات
انزؽیک۔رفامیتںیہہکرضحتاوبرکبوجحطسمرپرقاتبداریافراؿیکرغتبیکفہج ےسرخچایکرکےتےھتاوہنںےناہکاہللیک
مسق ںیم اس ےک دعب وج اس ےن اعہشئ ےک ابرے ںیم اہک یھبک یھب اںیہن ھچک ہن دفں اگ وت اہلل رب ازعلت ےن فال  الت افول ےس اال
ت
خیوؿ اؿ تعفر اہلل مکل کت آ ات انزؽ رفامںیئ  م ںیم ےس وج ولگ اصبح لضف افر اصبح فتعس ںیہ فہ ہی مسق ہن اھکںیئ ہک فہ
اےنپ رہتش دارفں افر ونیکسمں افر اہلل ےک راہتس ںیم رجہت رکےن فاولں وک ہن دںی ےگ افر اںیہن اچےئہ ہک فہ اعمػ رک دںی افر
درزگ ر رکںی ایک ںیہمت ہی دنسپ ںیہن ےہہک اہلل ںیہمت اعمػ رفامدے افر اہللتہب اعمػ رکےنفاال ےب دح رہمابؿ ےہ دبعاہللنب
امکل ےن اہک اہلل یک اتکب ںیم ہی آتی بس ےس ز ادہ ادیم وک ڑباھےن فایل ےہ وت اوبرکب ےن اہک اہلل یک مسق ںیم اس ابت وک دنسپ
رکاتوہؿہکاہللےھجماعم ػرفامدےرھپاوہنںےنرضحتحطسموکفیہرخچدفابرہدانیرشفعرکد اوجاےسےلہپد ارکےتےھتافر
اہکںیماسےسہییھبکیھبہنرفوکںاگدیسہاعہشئےناہکر اؽاہللےناؾاوملنینمرضحتزبنینبشحجےسریمےاعمہلمےک
ابرے ںیم وپاھچ ہک وت ایک اج یت ےہ وت ےن ایک داھکی ےہ وت اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم اےنپ اکونں افر آوھکنں یک
افحتظ ریتھک وہں ینعی نب ےنس  ا دےھکی وکیئ ابت ایبؿ ںیہن رکیت اہلل یک مسق ںیم اؿ ےک ابرے م  ااےئ الھبیئ ےک ھچک ںیہن
اج یت دیسہ اعہشئ ےن اہک یہی فہ تورت ںیھت وج ر اؽ اہلل یک ازفاج رہطمات ںیم ےس ریمے اقملب افر ربارب یک ںیھت سپ اہلل ےن
اںیہنوقتییکفہجےسوفحمظراھکاہتبلاؿیکنہبہنمحنبشحجاؿےساساعمہلمںیمڑلںیافرفہیھبتمہتیک الہتکںیمالہک
وہےنفاولںےکاسھتالہکوہیئزرہیےناہکہیدحثیفہےہوجمہکتاساعمہلمےکقلعتماسامجتعےکذرہعییچنہپےہافر
ویسنیکدحثیںیماہکہکبصعتںیمرشکیوہےنرپااھبرا۔
رافی  :ةحؿ نب ومٰیس دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن نب سیدی ایلی ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف

دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدیعسنبر بیرعفہنبزریبہمقلعنبفاقصافردیبعاہللنبدبعاہللہبتعانبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
تمہتیکدحثیافرتمہتاگلےنفاولںیکوتہبوبقؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2524

راوی  :ابو ربیٍ ًتکی ٓ٠یح ب ٩س٠امی ٪حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح بٛ ٩یشا٪
زہزی ،یو٧ص٤ٌ٣ ،ز

و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ُح بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ح و َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا

اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
َي ٌِ ُ٘ ُ
بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔص َٔ٤ا َوفٔی َح ٔسیثٔ َُِٓ ٠ی ٕح ا ِج َت َض َِ ٠تطُ ا َِ ٟحَّ ٔ٤ی ُة َ٤َ ٛا َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َوفٔی َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح ا ِح َت َِ ٠َ ٤تطُ ا َِ ٟحَّ ٔ٤ی ُة َِ َ٘ ٛو ٔ ٢یُوَُ ٧ص َو َزا َز فٔی
ق
ْعضٔی ِ ٌٔ ٔ ٟز ٔ
رک ُظ أَ ِ ٪ي َُش َّب ً ٔ َِ ٨س َصا َح َّشا َُ ٪و َت ُ٘و َُٓ ٢إَّٔ٧طُ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪أَبٔی َو َواَ ٔ ٟس ُظ َو ٔ ِ
َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح َٗا َِ ُ ٢
ْع َوةُ کَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َت ِ َ
ا ٪اہللٔ
ْع َو ُة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َواہللٔ إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََّ ١أ ٟذی ٗٔی َُ َٟ ١ط َ٣ا ٗٔی َََ ٟ ١ی ُ٘و ُُ ٢س ِب َح َ
َُ ٣ح َّٕ ٤س ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و ٔ َٗا ُئ َو َزا َز أَي ِّـا َٗا َِ ُ ٢

وب
ک َطض ٔ ّ
ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت ًَ ِ ٕٔ ٨َ َٛ ٩أُِ٧ثَی َٗ ُّم َٗاَِ ٟت ث ُ َُّٗ ٥تٔ ََ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
یسا فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َي ٌِ ُ٘ َ
َح َّ
وُغ َ
وْع َ
ی ٩فٔی ٔ ِ َ ٧
یَٗ ٩ا َِ ًَ ٢ب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ُُِٗ ٠ت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اٟز ََّّزا ٔ٣َ ٚا َٗ ِوُٟطُ
بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیٔ ٔ ٣ُ ٥
اٟوضْٔ َرة ٔ و َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اٟز ََّّزا ٔٔ ٔ ٣ُ ٚ
ُغةُ ٔط َّسةُ ا ِِّ َ ٟ
َح
وُغ َ
ُٔ ٔ ٣
یَٗ ٩ا َ ٢ا َِ ٟو ِ َ

َلئ
اوب رعیب عتکی ج نب امیلسؿ نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل نب اسیکؿ زرہی ،ویسن ،رمعم ،ہی
َلئ
دحثی ابمرہک اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ اہتبل ج یک دحثی ںیم ےہ ہک بصعت ےن اجلہ انب د ا افر اصحل یک دحثی ںیم ےہ ہک
(ہنمح ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک بصعت ےن (تمہت ںیم رشکی وہےن رپ) ااھبرا اصحل یک دحثی ابمرہک ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک
رضحت رعفہ ےن اہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےنپ اپس رضحت اسحؿ وک ربا الھب ےنہک وک اندنسپ رکیت ںیھت ویکہکن اوہنں ےن اہک

ےب کش ریمے ابپ افر ریمی امں افر ریمی زعت بسدمحم یلص اہللہیلعفملسیک زعت وک  م ےس اچبےن ےک ےئل ںیہ افر ہی ااضہف
ّللَّافر
یھبےہہکدیسہاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعےناہکاہللیکمسقسجآدیمےکابرےںیموجتمہتایکایگوہفہےتہکےھت ُش ْئحَا َاؿا ِ
ےہںیمےنیھبکیھبیسکتورتاکڑپکاںیہنوھکال رفامیتںیہہک
ےتہکےھتہکاسذاتیکمسق سجےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿ ظ
َ ن َّع
ی
ھ
ِ
ي ا َر ِة اک ینعم ایبؿ ایک ےہ ہک اس اک ینعم ےہ دفرہپ ےک فتق
رھپ فہ اس ےک دعب اہلل ےک راہتس ںیم وہ رک رےہ آےگ ومرعنی یف ْ ِ

تخسرگیمںیم(اقہلفےنرپاؤڈاال)۔
َلئ
رافی  :اوب رعیب عتکی ج نب امیلسؿ نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل نب اسیکؿ زرہی ،ویسن،
رمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتہباکایبؿ
تمہتیکدحثیافرتمہتاگلےنفاولںیکوتہبوبقؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2525

راوی  :ابوبرکب ٩ابی طیبہ ٣ ،ح٤س بًً ٩لء  ،ابواسا٣ہ  ،ہظا ٦بْ ٩عوہ  ،سیسہ ًائظہ

ُ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ٟت
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ِ َّ
َک َو َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت بٔطٔ َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ٔلی ّبا َٓ َتظَ ض ََّس َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی
َک َٔ ٩ِ ٣طأنٔی أ ٟذی ذُ ٔ َ
َ٤َّ ٟا ذُ ٔ َ
ئ َٗ ُّم َوأَبَُ٨وص ُِ٥
ض أَبَُ٨وا أَصِلٔی َوایِ ُ ٥اہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًَل َی أَصِلٔی ُٔ ٩ِ ٣سو ٕ
ًََِ ٠یطٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَ ِصُ ُ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس أَ ٔطْرُوا ًَل َ َّی فٔی أَُ٧ا ٕ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َاب َ٣عٔی َو َس َ
ٔیث
اُض َو ََّل ُٔ ِب ُت فٔی َس َ ٕ
رف إ ٔ ََّّل ُ َ
ب ٔ ََ ٩ِ ٤واہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ُٔ ٩ِ ٣سو ٕئ َٗ ُّم َو ََّل َز َخ َ ١بَ ِیًٔی َٗ ُّم إ ٔ ََّّل َوأََ٧ا َح ٔ ْ
بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ َوٓ ٔیطٔ َو َِ َ٘ ٟس َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِیًٔی ٓ ََشأ َ ََ ٢جارٔ َیًٔی َٓ َ٘اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًََِ ٠ی َضا ًَ ِی ّبا إ ٔ ََّّل
أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِز ُٗ ُس َحًَّی َت ِس ُخ ََّ ١
اٟظاةُ َٓ َتأِک ُ ًََ ١حٔی ََ ٨ضا أَ ِو َٗاَِ ٟت َخَ ْٔ٤ر َصا َط َّ
ک صٔظَ ْآَ ٦اَ ِ ٧ت َض َز َصا َب ٌِ ُف أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َِ ٢اػ ُسقٔی
ا ٪اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًََِ ٠ی َضا إ ٔ ََّّل َ٣ا َي ٌِ َ ٥ُ ٠اٟؼَّ ائ ٔ ُّ ًَل َی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی أَ ِس َ٘ ُلوا ََ ٟضا بٔطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ُس ِب َح َ
تٔبِر ٔ َّ
ا ٪اہللٔ َواہللٔ َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت ًَ ِ ٕٔ ٨َ َٛ ٩أُِ٧ثَی َٗ ُّم
اٟذ َص ٔب اِلِ َ ِح َ٤ز ٔ َو َٗ ِس بَ َ َّ ٠اِلِ َ ِ٣زُ ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟز ُج ََّ ١أ ٟذی ٗٔی ََٟ ١طُ َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َح َ
یَ ٩تک َ َّ٤ُ ٠وا بٔطٔ ِٔ ٣ش َل ْح َو َح ُِ ٨َ ٤ة َو َح َّشا َُ ٪وأَ َّ٣ا
َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َو ُٗتٔ ََ ١طض ٔ ّ
اَّ ٪أ ٟذ َ
یسا فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوٓ ٔیطٔ أَي ِّـا ٔ ٩ِ ٣اٟزِّ َیا َزة ٔ َوک َ َ
اَ ٪ي ِش َت ِو ٔطیطٔ َو َی ِح َُ ٌُ ٤ط َوص َُو َّأ ٟذی َت َولَّی ٔٛب ِ َر ُظ َو َح ُِ ٨َ ٤ة
ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ُِٔ ًَ ٙب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی َٓ ُض َو َّأ ٟذی ک َ َ
اوبرکبنب ایب ہبیش ،دمحم نبالعء ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہہک بج ریمے ابرے ںیم ابتالیھپیئیئگ وج
الیھپیئیئگافرںیماج یتیھبہنیھتوتر اؽاہللہبطخدےنی ےکےئلڑھکےوہےئوتہملکاہشدتزپاھرھپاہللیکفہدمحفانثایبؿیکوج
اسےکاش اؿاشؿےہرھپ رفام ااامدعبےھجماؿولوگںےکابرےںیموشمرہدف وہنجںےنریمیاہیلہرپتمہت اگلیئےہافراہلل یک
مسقںیماینپویبیےکابرے ںیمیسک یھبربایئوکںیہن اجاتب افر فہریمےرھگ ںیمریمی وموجدیگےکالعفہیھبک دالخ ںیہنوہاافر
سج رفس ںیم ںیم ایگ وہں فہ یھب ریمے اسھت یہ رفس ںیم راہ ےہ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ افر اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ر اؽ اہلل

ریمے رھگ دالخ وہےئ افر ریمی ولڈنی ےس وپاھچ وت اس ےن رعض ایک اہلل یک مسق ںیم ےن اس ںیم وکیئ بیع یہن اپ ا۔ ااےئ اس
ےکہکفہ ااجیتےہاہیںکتہکرکبیدالخوہرکاساکآاٹاھکیتیلےہسپآپےکضعبااحصبےناےسڈااٹنوتاہکہکر اؽاہلل
ےسیچسابتوہکاہیںکتہکاوہنںےناےسرگاد ااسےناہکاحبسؿاہللاہللیکمسقےھجماؿےکابرےںیمااسییہملعےہاسیجہک
انسروکاخصل اےنیکڈیلےکابرےںیموہاتےہافربجہیاعمہلماسآدیمکت اچنہسجےکابرےںیمہیابتیکیئگیھتوتاس
ےن اہک احبسؿ اہلل اہلل یک مسق ںیم ےن وت یھبک یسک تورت اک ڑپکا ںیہن وھکال دیسہ ےن اہک فہ اہلل ےک راہتس ںیم دیہش ےئک ےئگ افر زمدی
ااضہفہیےہہک نجولوگں ےناساتہبؿابزی ںیموگتفگیکفہحطسمہنمحافراسحؿ ےھت رہب احؽدبعاہللنبایبانمقف وتاسابت وک
آراہتسرکےکالیھپیہراہاھتافرفیہاسابتاکذہمدارافراقدئاھتافرہنمحیھبرشکییھت
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکولڈنییکتمہتےسرباتےکایبؿںیم...
ابب  :وتہباکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکولڈنییکتمہتےسرباتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2526

راوی  :زہْر ب ٩رحبًٔ ،ا ٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪یُ َّت َض ُ ٥بٔأ ُ َِّ ٦و َٔ ٟس َر ُسو ٔ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َرَ ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج ًّل ک َ َ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َاُض ِب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٓأ َ َتا ُظ ًَل ٔ ٌّی َٓإٔذَا ص َُو فٔی َرك ٔ ٕٓی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٔ ٕٓی اذِ َص ِب ٓ ِ ٔ
َ
ََک ََّٓ َٜ
ٕ ًَل ٔ ٌّی ًَ ِ٨طُ ث ُ َّ ٥أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َی َتب َ َّرزُ ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ًَل ٔ ٌّی ِ ُ
َخ َجطُ َٓإٔذَا ص َُو َِ ٣حبُ ْ
وب َِ ٟی َص َٟطُ ذ َ ْ
اَخ ِد َٓ َ٨ا َو َٟطُ َی َس ُظ َٓأ ِ َ
ََک
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط ِ ٤ََ ٟحبُ ْ
وب َ٣ا َُ ٟط ذ َ ْ

زریہنبرحب،افعؿامحدنبہملساثتبرضحتاسنریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیموکر اؽاہللیکاؾفدلےک
اسھتتمہتاگلیئاجیتیھتوتر اؽاہللےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام ااجؤافراسیکرگدؿامردفسپرضحتیلعریض
اہللاعتٰیل ہنعاسےکاپسآےئوتفہڈنھٹکاحلصرکےنےکےئلاکیونکںیںیماھتوترضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےناسےس
اہک ابرہ  لک سپ آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اےس ابرہ اکنال ااچکن داھکی اس اک وضع انتلس اٹک وہا اھت یلع ریض اہلل

اعتٰیل ہنع اےس لتق رکےن ےس رک ےئگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ وت ےٹک
وہےئذرکفاالےہافراساکوضعانتلسںیہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿامحدنبہملساثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2527

٣وسی زہْر بٌ٣ ٩اویہ ابو اسحا ٚحرضت زیس ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حش ٩بٰ ٩

وسی َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤زیِ َس بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
اض ٓ ٔیطٔ ٔط َّس ْة َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
اب اَ ٨َّ ٟ
رف أَ َػ َ
أَ ِر َٗ ََ ٥ي ُ٘وَّلُ َ َ
َّ
ٔ
َ
َقائ َ ُة ََ ٩ِ ٣خٔ ََف َح ِو َُ ٟط َو َٗا ََٟ ٢ئ ٔ ِ٩
ِٔل ِػ َحابٔطٔ ََّل تُ ُِ٘ ٔٔ ٨وا ًَل َی ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َحًی َی َُِّ ٔ٨ـوا َٔ ٩ِ ٣ح ِؤٟطٔ َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َوه َی ٔ َ
ک َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی
َر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َُ ٟی ِ ٔ
رخ َج َّ٩اِلِ َ ًَزُّ َٔ ٨ِ ٣ضا اِلِ َ َذ ََّٗ ٢ا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ ِرتُطُ ب ٔ َذَ ٔ ٟ

ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی ٓ ََشأ َ َٟطُ َٓا ِج َت َض َس یَٔ٤ی َُ ٨ط َ٣ا ٓ ٌََ ََ٘ َٓ ١ا ََ َٛ ٢ذ َب َزیِ ْس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢و َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی
َّ
َّ
رف َُ ٟض ِ٥
ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟو ُظ ٔط َّس ْة َحًَّی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ِؼسٔیقٔی إٔذَا َجائ َ َ
ک ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔ ُ٘ َ
وَٗ ٪ا َ ٢ث ُ ََّ ٥ز ًَاص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِش َت ِِ ٔ َ
َٗا ََّ ٠َ َٓ ٢و ِوا ُرؤ َُس ُض ِ ٥و َٗ ِوٟط َٛأَُ َّ ٧ض ُِ ٥خ ُظ ْب َُ ٣ش ََّ ٨س ْة َو َٗا َ ٢کَاُ ٧وا رٔ َج ّاَّل أَ ِج ََ ١َ ٤ط ِی ٕئ
اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومٰیسزریہنباعمفہیاوبااحسؼرضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اکی رفس ںیم ےلکن سج ںیم ولوگں وک تہب فیلکت یچنہپ وت دبعاہلل نب ایب ےن اےنپ اسویھتں ےس اہک اؿ
ولوگںرپرخچہنرک فوجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتںیہاہیںکتہکفہآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسےسدجاافردفر

وہاجںیئزریہےناہکہیرقاتاسیکرقاتےہسجےنوحہلزپاھےہافردبعاہللنبایبےنہییھباہکارگمہدمہنییکرطػولےٹ
وتزعتفاےلدمہنیےس ذلیلولوگں وکاکنؽدںی ےگسپ ںیم یبن یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیم احرضوہاافرآپ یلصاہلل ہیلع
فملسوکاسابتیکربخدیسپآپیلصاہللہیلعفملسےندبعاہللنبایبوکالبےنےکےئلاجیھبرھپاسےسوپاھچوتاسےنمسقاھکرک
اہک ںیم ےن ااسی ںیہن اہک افر ےنہک اگل ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل ےس وھجٹ اہک ےہ ےتہک ںیہ ہک اؿ ولوگں یک اس ابت ےس ریمے دؽ
اْلف ِ ُقو َؿ) ہک
ک ْ ُ َا
ںیمتہبر جافردھکفاعقوہااہیںکتہکاہللربازعلتےنریمیدصتقیےکےئلہیآتیانزؽیک( ِإ َذا َج َاء َ
بج آپ یلص اہللہیلعفملس ےکاپسانمنیقفآںیئ رھپ یبن یلص اہللہیلعفملس ےن اںیہن ولبا ااتہک اؿ ےک ےئل ترفغت بلطرکںی
نکیلاوہنںےناےنپرسفںرکومڑایلافررھپاہللزعفلجاک(وقؾاکمہنخدنسمہ)وگ اہکفہزکل اںںیہدویاررپاگلیئوہیئاںیہن
ےکابرےںیمانزؽوہارضحتزدیےناہکہیولگاظبرہتہباےھچافروخوصبرتولعمؾوہےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومٰیسزریہنباعمفہیاوبااحسؼرضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2528

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اح٤س بً ٩بسة ؿيی اب ٩ابی طیبہ ابً ٩بسہ سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو  ،حرضت
جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـيِّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب َس َة أَ ِخب َ َرَ٧ا و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ ُّ
َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘وَّلُ أَتَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ب ِ َر ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َٗا َِ ٢اْل َ َ
َ
یؼ ُط َٓاہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
َخ َج ُط َٔٗ ٩ِ ٣بِرٔظ ٔٓ ََو َؿ ٌَ ُط ًَل َی ُر ِٛبَت َِیطٔ َو َنٔ ََث ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣رٔي٘ٔطٔ َوأَ َِ ٟب َشطُ ََٗ ٔ٤
أُب َ ٕٓی َٓأ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ادمحنبدبعةیبضانبایبہبیشانبدبعہایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلعفملس دبعاہلل نب ایبیکربق رپرشتفی ےل ےئگ افر اےساسیکربق ےس ولکنا ا رھپ اےس اےنپ ونٹھگں رپ
راھکافراانپاعلبابمرکاسرپوھتاکافراینپپ ضیاےسانہپیئاہللیہرتہباجاتنےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ادمح نب دبعة یبض انب ایب ہبیش انب دبعہ ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف  ،رضحت اجرب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2529

راوی  :اح٤س ب ٩یوسٕ اززی ًبساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار  ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل

ٕ اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َ٩
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
ا٪
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ُسٔ َِی َ
رف َت ُط ٓ ََذ َ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َجا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی َب ٌِ َس َ٣ا أ ُ ِزخٔ َُ ١ح ِ َ
ادمح نب ویفس ازدی دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رمعف نب دانیر  ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

ہیلعفملسدبعاہللنبایبیکربقیکرطػاسےکدنفےئکاجےنےکدعبرشتفیالےئابح دحثیایفسؿیکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :ادمحنبویفسازدیدبعارلزاؼ،انبرججی،رمعفنبدانیر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2530

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبہ ابواسا٣ہً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
یؼ ُط یُ َٔ ٓ ٩ُ ِّٔ ٜیطٔ
أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ََ ٢جا َئ ابُِ ُ٨ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َُ ٟط أَ ِ ٪ي ٌُِ ٔل َی ُط ََٗ ٔ٤
أَبَا ُظ َٓأ َ ًِ َلا ُظ ث ُ ََّ ٥سأ َ َٟطُ أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼل َِّی ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َا٤َ ًُ ٦زُ َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َث ِو ٔب َر ُسو ٔ٢

اک اہللُ أَ ُِ ٪ت َؼل ِّ َی ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُت َؼل ِّی ًََِ ٠یطٔ َو َٗ ِس َ َ ٧ض َ
رف َُ ٟض َِ ٥س ِبٌْٔ َن ََّ ٣ز ّة َو َسأَزٔی ُس ُظ ًَل َی َس ِبٌْٔ َن
رف َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َِ ٪ت ِش َت ِِ ٔ ِ
رف َُ ٟض ِ ٥أَ ِو َّلَ َت ِش َت ِِ ٔ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َخْ َّ َرنٔی اہللُ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ِ
ات أَبَ ّسا
َٗا َ ٢إَّٔ٧طُ ُ٨َ ٣آ ََْٔ ٓ ٙؼلَّی ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ََّل ُت َؼًَ ِّ١ل َی أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٣َ ٥
َو ََّل َت ُ٘ ًَِ ٥ل َی َٗبِرٔظ ٔ
اوبرکبنبایبہبشاوبااسہم،دیبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجدبعاہللنب
ایب ولسؽوفت وہایگ وتاس اک اٹیب دبعاہلل نب دبعاہلل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس آپ یلص اہلل

ہیلعفملسیکپ ضیامےنگنےکےئلآ اسجںیماسےکابپوکنفکد ااجےئسپآپیلصاہللہیلعفملسےنپ ضیاےساطعرکدیرھپ
اس ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس رپ امنز انجزہ زپںیھ سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس اک انجزہ زپےنھ ےک ےئل
ڑھکےوہےئوترضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےنر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملساکڑپکاڑکپرک رعض ایکاےاہللےک ر اؽایکآپ
اسیکامنزانجزہزپانھاچےتہںیہاحالہکناہللےنآپیلصاہلل ہیلعفملسوکاسیکامنزانجزہزپےنھےسعنمرفام اےہوتر اؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم اہلل ےن اایتخر د ا ےہ اہلل زعفلج ےن رفام ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےئل ترفغت امںیگن  ا
اافغتسر ہن رکںی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےئل رتس رمہبت یھب ترفغت بلط رکںی ےگ افر ںیم اس ےک ےئل رتس ےس یھب
ز ادہ دہعف ترفغت بلط رکفں اگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک فہ وت انمقف ےہ سپ ر اؽ اہلل ےن اس رپ امنز انجزہ
تَ ُق
َ تُ َض ّ َ َ َ ٍم ِْئ ُه
ْ
ت َأدَبًا َف َ ال ْم َ َلَع َ ْقِـِ)اؿںیمےسوکیئیھبآدیم
ا
م
م
زپاھیئوتاہللربازعلتےنہیآتیابمرہکانزؽیک( َف ال ِللَعأ َد َ َ
رماجےئوتاسیکامنزانجزہیھبکہنزپاھںیئافرہنیہاسیکربقرپڑھکےوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبشاوبااسہم،دیبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2531

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ٗلاً ٪بیساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َز
َٗا ََٓ ٢ت َ َر َک اٟؼَّ ًَل َة ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
دمحم نب ینثم ،دیبع اہلل نب دیعس ییحی اطقؿ دیبع اہلل ہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک رھپ ر اؽ اہلل ےن
انموقفںرپامنزانجزہزپانھوھچڑدی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحیاطقؿدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2532

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ٣حاہس ابی ٤ٌ٣ز ،حرضت اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ا ِج َت ََ ٨ِ ٔ ً ٍَ ٤س
َ َ َ
َقش ٌّٔی َٗٔ٠ی ُْ ِ٘ ٔ ٓ ١ط ُُٗ٠وبٔض ٔ َِٛ ٥ثْٔ ْر َط ِح ُ ٥ب ُ ُلؤ٧ض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َح ُسص ُِ ٥أَتُ َز ِو َ ٪اہللَ
ا ِٟب َ ِیتٔ ثَ ًَلثَ ُة َن َ ٕ
َق ٔطیَّا َٔ ٪وث َ٘ف ٌّٔی أ ِو ث َ٘ ٔٔیَّا َٔ ٪و ُ َ
رف ُ َ
اَ ٪ي ِش َ ٍُ ٤إ ٔ َذا َج َضزَِ٧ا َٓ ُض َو َي ِش َ ٍُ ٤إٔذَا
َخ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َخ َي ِش َ ٍُ ٤إ ٔ َِ ٪ج َضزَِ٧ا َو ََّل َي ِش َ ٍُ ٤إ ٔ ِ ٪أَ ِخ َٔ ِی َ٨ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َي ِش َ٣َ ٍُ ٤ا َن ُ٘و َُ ٢و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ٔ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ارَ ٥ِ ٛو ََّل ُجُ٠و ُزِ ٥ِ ٛاْل َی َة
و ٪أ َِ ٪ي ِظ َض َس ًََِ ٠یَ ٥ِ ٜس َِ ٥ِ ٌُٜ ٤و ََّل أبِ َؼ ُ
أَ ِخ َٔ ِی َ٨ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ٣ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِش َتترُ َ
دمحمنبایبرمعیکم،ایفسؿ،وصنمراجمدہایبرمعم،رضحتانبوعسمد ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکتیباہللےکاپسنیتآدیم
عمجوہےئدفرقیشیافراکییفقث ادفیفقثافراکیرقیشی،اؿےکدولںںیمھجمسوبھجمکیھتاؿےکوٹیپںںیمرچیبز ادہیھتسپ
اؿںیمےساکیےناہکاہمتراایکایخؽےہہکاہللامہریابتوکاتنسےہافر دفرسےےناہکارگمہدنلبآفازےسوبںیلوتاتنسےہافر

ارگآہتسہوبںیلوتںیہناتنسرسیتےےناہکارگفہامہریدنلبآفازوکاتنسےہوتفہامہریآہتسہآفازوکیھباتنسےہوتاہللربازعلت
َ ت َْسھ عَل َ ْتُک ْ َسمْعُُک
ُک ْبئ تَ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُک)  ماس ےئل ںیہناپھچےتےھت ہکاہمترے
ُک َف ال ُج ُد ْ
فؿ أ ْؿ ََد م م َف ال أ ْ َن ُار ْ
ےنہیآتی انزؽرفامیئ( َف َ ام ُ ْم ْس َتی ُِر َ
اکؿ افرآںیھکن افر اھکںیل اہمترے الخػ وگایہ دںیےگ ہکلب  م ہی امگؿ رکےت ےھتہک اہلل اعتیل اہمترے اامعؽ وکںیہناجاتن وج م
رکےتوہ۔
رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،ایفسؿ،وصنمراجمدہایبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2533

راوی  :ابوبرک ب ٩خًلز باہلی اب ٩سٌیس سٔیا ،٪س٠امیْ٤ً ٪ر وہب ب ٩ربیٌہ ًبساہلل یحٌی٨٣ ،ؼور ٣حاہس ابی ٤ٌ٣ز،
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ ٩خ ًَّلز ٕا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ار َة بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ

یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ح و َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ٩
ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ

اوبرکب نب الخد ابیلہ انب دیعس ایفسؿ ،امیلسؿ ریمع فبہ نب رہعیب دبعاہلل ییحی ،وصنمر اجمدہ ایب رمعم ،دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ

اانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکب نب الخد ابیلہ انبدیعس ایفسؿ ،امیلسؿ ریمع فبہ نب رہعیب دبعاہلل ییحی ،وصنمر اجمدہ ایبرمعم ،دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2534

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہً ،سی اب ٩ثابت ًبساہلل ب ٩یزیس حرضت زیس ب ٩ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
یس
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َ َ ٥َ ٠
اب أ ٨َّ ٟي ِّی
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َٓک َ َ
اض ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ک َ َ
ا ٪أَ ِػ َح ُ
رف َج ٍَ ْ َ ٧
َخ َد إلٔ َى أحُ ٕس َ َ
َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یض ٔ ِِ ٔ ٥رف َٗ َتْ ِ ٔن َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ن ِ٘ ُتُ ُ٠ض َِ ٥و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِّ ٥لَ َٓ َ٨زََِ ٟت ٓ ََ٤ا َل ٥ِ ُٜفٔی ا ِ٨َ ٤ُ ٟآْٔ٘ٔ َن ٓ ٔ َئ َتْ ِ ٔن
دیبع اہلل نباعمذ ةنعی ایب ہبعش ،دعی انب اثتب دبعاہلل نب سیدی رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
یلص اہلل ہیلع فملس زغفہ ےک ےئلےلکن سپ آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےک اسھت اجےنفاولں ںیم ھچکولگ فاسپ آےئگ سپ ااحصب ایبنل
یلصاہللہیلعفملسفاسپاجےنفاولںےکابرےںیمدفرگفوہںںیممیسقت وہےئگاؿ ںیمضعبےن اہکمہاںیہن لتقرکںی ےگافر
َب َ
َُک
اْلفِقب َ ِ َتب ِ ) انزؽ یک ںیہمت ایک وہایگ ےہ ہک انمنیقف ےک ابرے ںیم  م دف
ضعب ےن اہک ںیہن وت اہلل رب ازعلت ےن (فَمَاال م ِف َ َ ا
رگوہںںیممیسقتوہےئگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،دعیانباثتبدبعاہللنبسیدیرضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقف یکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2535

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس ابوبرک ب٧ ٩آٍ ُ٨سر طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
زریہنبرحب،ییحینبدیعساوبرکبنبانعفدنغرہبعشریضاہللاعتٰیلہنعاؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعساوبرکبنبانعفدنغرہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2536

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ٣ح٤س ب ٩سہ ١ت٤یِم اب ٩ابی ٣زی٣ ٥ح٤س ب ٩جٌرف ،زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ب ٩يشار حرضت
ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
رف أَ ِخب َ َرنٔی
یِم َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َحسث َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪رٔ َج ّاَّل ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ ٤ُ ٟآْٔ٘ٔ َن فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا َِِ ٟزِو ٔ َت َد َُّٔ ٠وا ًَ ُِ ٨ط َو َ ٔرفحُوا ب ٔ َٔ ٌَ ِ٘ ٤سص ِٔ ٥خ ًَٔل َٖ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َو َس َّ ٥َ ٠کَاُ ٧وا إٔذَا َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا َٗس َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ َت َذ ُروا إَِٔ ٟیطٔ َو َح َُٔ ٠وا َوأَ َح ُّبوا أَ ِ ٪یُ ِح َُ ٤سوا ب ٔ َ٤ا َ ٥َِ ٟئ ٌَُِ٠وا َٓ َ٨زََِ ٟت َّلَ
اب
َت ِح َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
و ٪أَ ِ ٪یُ ِح َُ ٤سوا ب ٔ َ٤ا َ ٥َِ ٟئ ٌَُِ٠وا ٓ ًََل َت ِح َشب َ َُّ ٨ض ِ ٥ب ٔ َََ ٔ٤ازة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
و ٪ب ٔ َ٤ا أَ َت ِوا َویُحٔ ُّب َ
رفحُ َ
یَ ٩ي ِ َ

نسحنبیلعولحایندمحمنبلہسیمیمتانبایبرممیدمحمنبرفعج،زدینباملساطعءنباسیررضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخری
ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیمانمنیقف ںیم ےس ضعب ا ےس ےھت وج بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس زغفہ
ےک ےئل ےلکن وت فہ ےھچیپ رہ ےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک الخػ ھٹیب اجےن ےس وخش وہےئ بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ
رشتفیالےئوتاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسذعمرتیکافرمسقااھٹیئافراوہنںےناسابتوکدنسپایکہکاؿیکرعتفی
َت
ت
خ
ت
س
ب
ُج
ت
ْ
َ
ْ
ُ
ف
ُ
خ
َ
َ
ل
َ
ی
َ
ع
َ
َ
َ
َ
(ل َّ ّ ِ
ن مَلْ َ وا َ َ ا
ف
ن أ ْنا َف ِ ُّو َؿ أ ْؿ ْمَ ُدفا ِ ا
ي ُح َؿ ِ ا
یک اجےئ اس اکؾ رپ وج اوہنں ےن رس ااجنؾ ںیہن د ے وت آتی َ ا
ال َ
بََْ
َتخ
َ
ئ
س
ب
ْ
ّ
َ
َ
ه
ُ
اب)انزؽوہیئاےنپےئکرپوخشوہےنفاےلولوگںوکتمامگؿرکفوجدنسپرکےتںیہاسابتوکہکایکن
ْم ِتمَفَا َاز ٍة ْ
نِمانْعَ َد ِ
رعتفی یک اجےئ ا ےس اامعؽ رپ وج اوہنں ےن رس ااجنؾ ںیہن دےئ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےکن ابرے ںیم ذعاب ےس اجنت اک
امگؿہنرکںی۔
رافی  :نسحنبیلعولحایندمحمنبلہسیمیمتانبایبرممیدمحمنبرفعج،زدینباملساطعءنباسیررضحتاوبدیعسدخریریضاہلل

اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2537

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ہارو ٪بً ٩بساہلل زہْر ححاد ب٣ ٩ح٤س اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ
٣زاو ٪حرضت ح٤یس بً ٩بساٟزح٩٤

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی
رح ٕب َو َص ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َُِ ٠٣ی ََ ٜة أَ َُّ ٪ح َِ ٤ی َس بِ َِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ا٪
اَٗ ٪ا َ ٢ا ِذ َص ِب یَا َرآ ٔ ٍُ َ ٔ ٟب َّوابٔطٔ إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٓ ُ٘ َِٟ ١ئ ٔ ِ ٩ک َ َ
ٖ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
ض َ٣ا َلَ ٥ِ ُٜوَ ٔ ٟض ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ
ک ُ ُّ ١ا ِ٣ز ٔ ٕ
وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ئ ٔ٨َّ ٣ا َ ٔرف َح ب ٔ َ٤ا أَتَی َوأَ َح َّب أَ ِ ٪یُ ِح ََ ٤س ب ٔ َ٤ا َ ٥َِ ٟئ ٌَِ َِّ ٌَ ٣ُ ١ذ ّبا ََّ ٌَ ُ٨ٟذبَ َّ٩أَ ِج ََ ٌُ ٤

ض َوإٔذِ أَ َخ َذ اہللُ ٔ٣ی َث َ
ض َو ََّل
اَّ ٚأ ٟذ َ
اب ث ُ ََّ ٥ت ًَل ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
إٔ٤َ َّ ٧ا أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة فٔی أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َٟتُب َ ِّیُ ٨َّ ُ٨ط ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ی ٩أُوتُوا ا ِل َٔ ٜت َ
و ٪أَ ِ ٪یُ ِح َُ ٤سوا ب ٔ َ٤ا َ ٥َِ ٟئ ٌَُِ٠وا َو َٗا َ ٢ابِ ُ٩
ض ََّل َت ِح َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
َتِٜت ُُ٤وُ َ ٧ط َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو َت ًَل ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
و ٪ب ٔ َ٤ا أَ َت ِوا َویُ ٔح ُّب َ
رف ُح َ
یَ ٩ي ِ َ
ًَبَّا ٕ َ
رخ ُجوا َٗ ِس أَ َر ِو ُظ أَ ِِ َٗ ٪س أَ ِخبَرُو ُظ ب ٔ َ٤ا
ض َسأ َُ ٟض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ط ِی ٕئ َٓ ََ ٜت ُ٤و ُظ إٔیَّا ُظ َوأَ ِخبَرُو ُظ بٔ َِْ ِرٔظ ٔ َٓ َ َ
ک إَِٔ ٟیطٔ َو َ ٔرفحُوا ب ٔ َ٤ا أَ َت ِوا ِٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت َ٤أ٧ض ٔ ِ ٥إٔیَّا ُظ َ٣ا َسأ َ َُ ٟض ِ٨ِ ًَ ٥طُ
َسأ َ َُ ٟض ِ٨ِ ًَ ٥طُ َوا ِس َت ِح َُ ٤سوا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
زریہ نب رحب ،اہرفؿ نب دبعاہلل زریہ اجحج نب دمحم انب رججی ،انب ایب ملتکہ دیمح نب دبعارلنمح نب توػ رمافؿ رضحت دیمح نب
دبعارلنمح ےس رفاتی ےہہک رمفاؿ ےن اےنپدرابؿ ےس اہک اے راعف انب ابعس ےکاپس اجؤ افر وہکہک ارگ مہ ںیم ےس رہآدیم
اےنپےئکوہےئلمعرپوخشوہافرفہاسابتوکدنسپرکےہکاسیکرعتفیا ےسلمعںیمیکاجےئوجاسےنرسااجنؾںیہند ا
وت اےسذعابد ااجےئاگرھپوتمہبسوکیہذعابد ااجےئاگوتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنہکاہمترااسآتیےسایکقلعت
م َاؼ َّ ِ
ّللَّ ِ َ
ب
دا ُ
ےہ احالہکن ہی آتی وت الہ اتکب ےک ابرے ںیم انزؽ یک یئگ یھت رھپ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن َف ِإ ْذ َأ َ َ
ال َ
ُ
اس َف َ ال َب ْکئُمُو َب ُةالتفتیکافربجاہللےناؿولوگںےسفدعہایلںیہنجاتکبدییئگہک مرضفررضبفراےس
ابلَ ُی َب ِّتبُ َّت ُةلل ِ َّتا ِ
ُأفناالْک ِ َتا َ
ت
َ ت
(ل َخ ْ َس َب َ َّ
ب َ َْ
ِ
ن َأ َ ْنا َف ُخِ ُّیو َؿ
ي ُح َؿ ِ ا
ال
ولوگںےکےیلایبؿرکف َتےگافراےساپھچؤےگںیہنافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن َ ا ّ
َ
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اب) التفت یک اؿ وک رہزگ ہن امگؿ رکان (ومنم) وج اےنپ ےئک رپ وخش وہےت ںیہ
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ا
ف
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و
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ْ
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ا
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َ
َ
َ
أ ْؿ ُ ِ
َ ِ
افردنسپرکےتںیہاسابتوکہکاؿیکرعتفییکاجےئا ےس اکومںرپوجاوہنںےنرسااجنؾںیہند ےانبابعسریضاہللاعتٰیل

ہنعےنرفام ایبنیلصاہللہیلعفملسےناؿےسیسکزیچےک ابرےںیموپاھچوتاوہنںےناسزیچوکآپےساپھچ ا افراسےکالعفہ
دفرسیابتیکربخدیرھپےلکناساحؽںیموخشوہےتوہےئہکاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسوکاسابتیکاالطعدےدی
ےہوجآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےسوپیھچیھتسپاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفملسےساسابترپرعتفی وکبلطایکافر
وجابتاتبیئافرآپےناؿےسوجابتوپیھچاےسآپیلصاہللہیلعفملسےساپھچےنیکفہجےسوخشوہےئ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،اہرفؿ نب دبعاہلل زریہ اجحج نب دمحم انب رججی ،انب ایب ملتکہ دیمح نب دبعارلنمح نب توػ رمافؿ رضحت
دیمحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2538

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسوز بً ٩ا٣ز طٌبہ ب ٩ححاد ٗتاہ ابی نرضة حرضت ٗیص سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت
ً٤ار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِِ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
یٌَ ٥ِ ُٜص َذا َّأ ٟذی َػ ٌَِ ٨ت ُِ ٥فٔی أَ ِ٣ز ٔ ًَل ٔ ٕٓی أَ َرأِ ّیا َرأَیِت ُُ٤و ُظ أَ ِو َط ِیئّا ًَض ٔ َس ُظ إَِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُُِٗ ٠ت ٤َّ ٌَ ٔ ٟا ٕر أَ َرأَیِت َُِ ٥ػَ ٔ ٨
ض ک َ َّآ ّة َو َلُ ٩ِٔ ٜح َذ ِي َٔ ُة أَ ِخب َ َرنٔی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ًَض ٔ َس إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا َ ٥َِ ٟي ٌِ َض ِس ُظ إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
رش ُ٨َ ٣آ ٔ ّ٘ا ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ْة ََّل
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَ ِػ َحابٔی اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

اٟسبَ ِی َُ ٠ة َوأَ ِر َب ٌَ ْة  ٥َِ ٟأَ ِحٔ َِى َ٣ا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ٓ ٔیض ٔ ِ٥
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َحًَّی یَٔ٠خَ ا َِ ٟح َُ ٤
َی ِس ُخَ ُ٠
 ١فٔی َس ِّ ٥ا ِٟد ٔ َیا ٔن ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥تِٜٔٔی َُ ٜض ُُّ ٥

اوبرکبنبایبہبیش،ا ادنباعرمہبعشنباجحجاتقہایبرضنةرضحتسیقےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنع
ےس اہک آپ اےنپ اس لمع ےک ابرے ںیم ایک راےئ رےتھک ںیہ وج آپ ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اعمہلم ںیم اایتخر
ایک؟(ااکناسھت د ا) ایک فہ اہمتری اینپ راےئ یھت ےسج  م ےن اایتخر ایک  ا وکیئ ایسی زیچ یھت سج اک فدعہ  م ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنایلاھتاوہنںےناہکر اؽاہللےنمہےسوکیئااسی فدعہںیہنایلاھتسجاکفدعہآپیلصاہللہیلعفملسےن ماؾولوگںےس
ہن ایل وہ نکیل ذحہفی ےن ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ربخ دی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے احصہب یک رطػ وسنمب
ولوگں ںیم ےسابرہآدیم انمقفںیہ اؿںیمےسآھٹآدیمتنج ںیمدالخ ہنوہں ےگافراہیںکتہک افٹن ایئ ےکانےک ںیم

دالخ وہ اجےئآگ اک ہلعش اؿ ںیم ےس آھٹ ےک ےئل اکیف وہاگ افر اچر ےک ابرے ںیم ےھجم  اد ںیہن راہہک ہبعش ےن اؿ ےک ابرے
ںیمایکاہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ا ادنباعرمہبعشنباجحجاتقہایبرضنةرضحتسیقےس رفاتیےہہکںیمےنرضحتامعرریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2539

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ابی نرضہ حرضت ٗیص بً ٩باز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
یب أَ ِو
رض َة ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ًُ ٩باز ٕ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا ٤َّ ٌَ ٔ ٟا ٕر أَ َرأَیِ َت ٗ ٔ َتا َل ٥ِ ُٜأَ َرأِ ّیا َرأَیِت ُُ٤و ُظ َٓإ ٔ َّ ٪اَّ ٟزأ ِ َی یُ ِد ٔل ُئ َوي ُٔؼ ُ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ًَ ِض ّسا ًَض ٔ َس ُظ إَِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ًَض ٔ َس إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا ٥َِ ٟ
ض ک َ َّآ ّة َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی
َي ٌِ َض ِس ُظ إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
 ١فٔی َس ِّ٥
و ٪رٔی َح َضا َحًَّی َیٔ٠خَ ا َِ ٟح َُ ٤
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو ََّل َیح ٔ ُس َ
رش ُ٨َ ٣آ ٔ ّ٘ا ََّل َی ِس ُخَ ُ٠
ُح َذ ِي َٔ ُة َو َٗا ََ ٨ِ ُُ ٢س ْر أ ُ َرا ُظ َٗا َ ٢فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی اث ِ َ٨ا ًَ َ َ
رس ْاد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ یَوِ َضزُ فٔی أَ َِ ٛتآ ٔض ٔ َِ ٥حًَّی َی ُِ ٨ح َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ػ ُسورٔص ِٔ٥
ا ِٟد ٔ َیا ٔن ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥تِٜٔٔی َُ ٜض ُُّ ٥
اٟسبَ ِی َُ ٠ة ٔ َ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہایبرضنہرضحتسیقنبابعدےسرفاتیےہہکمہےنامعرےسرعضایک
ایک  م ےن اےنپ اتقؽ (اعمفہی ف یلع ےک درایمؿ گنج) ںیم اینپ راےئ ےس رشتک یک یھت احالہکن راےئ ںیم اطخء یھب وہیت ےہ افر
دریگتسیھب اہیوکیئفدعہ اھت سجاک مےسر اؽاہللےندہعایلوہاوہنںےناہکر اؽاہللےنمہےسوکیئااسیفدعہ ںیہنایلسج اک
فدعہ آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن ماؾولوگں ےس ہن ایل وہ افر اہکہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا ےب کش ریمی اتمںیم
ہبعشےن اہکرافی ےن اہکہک رضحتذحہفیےندحثیایبؿیکافردنغر ےن اہکںیم یھب یہیایخؽرکاتوہںآپ یلص اہللہیلعفملس
ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ابرہ انمقف ا ےس ںیہ وج تنج ںیم دالخ ہن وہں ےگ افر ہن یہ اس یک وخوبش اپںیئ ےگ اہیں کت ہک افٹن
 ایئ ےک انہک ںیمدالخ وہ اجےئ اؿ ںیم ےس آھٹ ےک ےئل دہلیب(آگ اکہلعش) اکیف وہاگ وج اؿ ےک دنکوھں ےس اظرہ وہاگ اہیں
کتہکاؿیکاھچایتںوتڑرک لکاجےئاگ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہایبرضنہرضحتسیقنبابعد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2540

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،ابواح٤س ٛوفی وٟیس ب ٩ج٤یٍ حرضت ابوكٔی١

ا ٪بَْ ِ َن َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِص ٔ١
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س ا ِلُٜوف ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُُ ٩ج َِ ٤ی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اُّ ٟلٔ َِی َٔٗ ١ا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اب ا َِ َ٘ ٌَ ٟب ٔة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََٟ ٢طُ ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس َک بٔاہللٔ َ ٥ِ ٛک َ َ
ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ َوبَْ ِ َن حُ َذ ِي َٔ َة َب ٌِ ُف َ٣ا یَُٜو ُ ٪بَْ ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪أَ ِػ َح ُ

رش
أَ ِخب ٔ ِر ُظ إٔذِ َسأ َ ََ ٟ
رش َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َ٘ َٓ ٥س ک َ َ
رش َوأَ ِط َض ُس بٔاہللٔ أَ َّ ٪اثِى َِی ًَ َ َ
ا ٪ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦خ َِ ٤ش َة ًَ َ َ
ک َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ ُ ٧دبَرُ أَُ َّ ٧ض ِ ٥أَ ِر َب ٌَ َة ًَ َ َ
اٟسَ ِ ٧یا َویَ ِو ََ ٦ي ُ٘ ُو ٦اِلِ َ ِط َضازُ َو ًَ َذ َر ثَ ًَلثَ ّة َٗاُٟوا َ٣ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُ٨َ ٣از ٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
رح ْب ِ َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ فٔی ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َ ٥
رحة ٕ ٓ َََ ٤شی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟا َئ َٗٔ٠ی ًََْ ٓ ١ل َي ِشب ٔ ِ٘ىٔی إَِٔ ٟیطٔ أَ َح ْس ٓ ََو َج َس
ا ٪فٔی َ َّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََّل ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا ب ٔ َ٤ا أَ َرا َز ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦و َٗ ِس ک َ َ

َٗ ِو ّ٣ا َٗ ِس َس َب ُ٘و ُظ َُٓ ٨َ ٌََ ٠ض ِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ

زریہ نب رحب ،اوبادمح وکیف فدیل نب عیمج رضحت اوبلیفط ےس رفاتی ےہ ہک الہ ہبقع ںیم ےس اکی آدیم افر رضحت ذحہفی ریض
اہللاعتٰیلہنعےکدرایمؿاعؾولوگںیکرطحڑگھجاوہاوتاوہنںےناہکںیمںیہمتاہللیکمسقداتیوہںہکاتبؤااحصبہبقعےنتکےھت
(رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس) ولوگں ےن اہک آپ اؿ ےک  ااؽ اک وجاب دںی وج اوہنں ےن آپ ےس ایک ےہ رضحت
ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک مہ وک ربخ دی اجیت یھت ہک فہ وچدہ ےھت افر ارگ  م یھب اںیہن ںیم ےس وہ وت فہ دنپرہ وہ اجںیئ ےگ ںیم
اہللوکوگاہانبرکاتہکوہںہکاؿںیمےسابرہا ےسےھتوہنجںےنداین یکزدنیگںیماہللافراےکسر اؽےکراضدنمیےکےئلاہجد
ایک۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبادمحوکیففدیلنبعیمجرضحتاوبلیفط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2541

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ًبنری ابی َقة ب ٩خاٟس ابی زبْر حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َّ
َّ
َّ
ا٪
رسائ ٔی ََٗ ١ا ََٓ ٢ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ي ِؼ ٌَ ُس اٟثَّ ٔ ٨ی َة ثََّ ٔ ٨ی َة ا َِ ٤ُ ٟزارٔ َٓإَّٔ٧طُ یُ َح ُّم ًَ ِ٨طُ َ٣ا حُ َّم ًَ ِ ٩بَىٔی إ ٔ ِ َ
اض َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک ُ ُّْ ُٔ ِِ ٣َ ٥ِ ُٜ٠ور َُ ٟط إ ٔ ََّّل
أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢ػٌ َٔس َصا َخ ِی٨َ ُ٠ا َخ ِی ُ
 ١بَىٔی ا َِ ٟدزِ َر ٔد ث ُ ََّ ٥ت َتا َّ٦اُ ٨َّ ٟ
َ
َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢واہللٔ َِلَ ِ ٪أَ ٔج َس
رف َ ٟ
َػاح َٔب ا َِ ٟح َ ١ٔ ٤اِلِ َ ِح َ٤ز َٔٓأ َت ِی َ٨ا ُظ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط َت ٌَا ََ ٢ي ِش َت ِِ ٔ ِ
َّ
اَ ٪ر ُج ْ ١یَ ُِ ٨ظ ُس َؿ َّاّ ٟة َٟطُ
رف لٔی َػاحٔبَُٗ ٥ِ ُٜا ََ ٢وک َ َ
َؿأًٟی أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ي ِش َت ِِ ٔ َ

دیبعاہللنباعمذعتیریایبرقةنباخدلایبزریبرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا وج ہینث ارملار اھگیٹ رپ ھڑوہ اگ اس ےک انگہ اس ےس ایسرطح متخ وہ اجںیئ ےگ سجرطح ینب ارسالیئ ےس اؿ ےک
انگہ متخ وہےئ ےھت سپ بس ےس ےلہپ اس رپ ھڑےنھ فاال امہرا وسہشار ینعی ونب زخرج ےک وھگڑے ھڑوہ رھپ دفرسے ولگ ےکی دعب
درگیے ھڑانھ رشفع وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل ےنرفام ا  م بسےک بس شخبد ے ےئگ وہ  ااےئ رسخ افٹنفاےل آدیم ےک مہ اس
ےک اپس ےئگ افر اس ےس اہک ولچ ر اؽ اہلل ریتے ےئل ترفغت بلط رکںی ےگ اس ےن اہک اہلل یک مسق ارگ ںیم اینپ دشمگہ زیچ وک
احلص رکفں وت ہی ریمے زندکی اہمترے اسیھت یک ریمے ےئل ترفغت امےنگن ےس ز ادہ دنسپدیہ ےہ افر فہ آدیم اینپ دشمگہ زیچ
التشرکراہاھت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذعتیریایبرقةنباخدلایبزریبرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2542

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،خاٟس ب ٩حارثَ ،قہ ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل

َقةُ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا ُ َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْعاب ٔ ٌّی
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ي ِؼ ٌَ ُس ثََّ ٔ ٨ی َة ا َِ ٤ُ ٟزارٔ أ ِو ا َِ ٤َ ٟزارٔ بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ َُْٕ ِ َر أَّ٧طُ َٗا ََ ٢وإٔذَا ص َُو أ ِ َ

َجا َئ یَ ُِ ٨ظ ُس َؿ َّاّ ٟة َٟطُ

ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،رقہاوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل

ہیلعفملسےن اراشدرفام اوجببتةارملار ارماریکاھگیٹرپھڑوہاگابح دحثیابمرہکزگریکچےہافراسںیمہیےہہکفہداہییتآ ا
وجاینپدشمگہزیچوکالتشرکراہاھت۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،رقہاوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2543

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ابونرض س٠امی ٪ابِْ٣ ٩رہ ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٨َّ ٣ٔ ٪ا
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪یَِٜت ُُب َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل ََٙ ٠صَارٔبّا َحًَّی
اَ ٪وک َ َ
ْق َة َوآ ََ ٤ِٔ ً ٢ز َ
َقأَ ا َِ ٟب َ َ
َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ َٗ ِس َ َ
ُ
رفوا
َٔ ٟح َ ٙبٔأ َ ِص ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
رف َٓ ٌُو ُظ َٗاُٟوا َص َذا َٗ ِس ک َ َ
ا ٪یَِٜت ُُب َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س َٓأ ًِحٔبُوا بٔطٔ ٓ ََ٤ا َٟب ٔ َث أَ َِ َٗ ٪ؼ َ ٥اہللُ ًُُ َ٘ ُ٨ط ٓ ٔیض ٔ َِ َٓ ٥ح َ ُ
اب َٗا ََ َ ٢
َ
رفوا َُ ٟط ٓ ََو َار ِو ُظ َٓأ َ ِػ َب َح ِت اِلِ َ ِر ُق َٗ ِس َ َ ٧ب َذ ِت ُط ًَل َی
َُ ٟط ٓ ََو َار ِو ُظ َٓأ ِػ َب َح ِت اِلِ َ ِر ُق َٗ ِس َ َ ٧ب َذ ِت ُط ًَل َی َو ِجض ٔ َضا ث ُ ًََّ ٥ا ُزوا َٓ َح َ ُ
رفوا َٟطُ ٓ ََو َار ِو ُظ َٓأ َ ِػ َب َح ِت اِلِ َ ِر ُق َٗ ِس َ َ ٧ب َذ ِتطُ ًَل َی َو ِجض ٔ َضا َٓت َ َر ُٛو ُظ َ٨ِ ٣بُوذّا
َو ِجض ٔ َضا ث ُ ًََّ ٥ازُوا َٓ َح َ ُ
دمحم نب راعف اوبرضن امیلسؿ انب ریغمہ اثتب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ینب اجنر ںیم ےس اکی
آدیمےن  ارةارقبلہافرآؽرمعاؿزپیھوہیئیھت افرفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکےئلاھکلرکاتاھتفہاھبگرکالچایگاہیں
کتہکالہاتکبےکاسھتاجرکلمایگسپالہاتکبےناسیکڑبیدقرفزنمتلیکافرےنہکےگلہکہیفہآدیمےہوجدمحمیلصاہلل
ہیلع فملس ےک ےئل اھکل رکات ےہ فہ وخش وہےئ وھتڑے یہ رعہص ےک دعب اہلل اعتیل ےن اس یکرگدؿ اںیہن ںیم وتڑ دی سپ اوہنں
ےن ڑگاھ وھکد رک اےس اپھچد ا سپ بج حبص وہیئ وت داھکی ہک زنیم ےن اےس ابرہ کنیھپ د ا ےہ اوہنں ےن رھپ اس ےک ےئل ڑگاھ وھکدا
افراےسدنفرکد ا نکیلحبص رھپزنیمےناےسابرہاکنؽرککنیھپد ااوہنںےندفابرہ اسےکےئلڑگاھوھکداافر اےسدنفرکد ا
سپحبصرھپزنیمےناےساکنؽرکابرہکنیھپد ااوہنںےناےسایسرطحابرہاکنیھپوہاوھچڑد ا۔
رافی  :دمحمنبراعفاوبرضنامیلسؿانبریغمہاثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ

انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2544

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،حٔؽ ابُ ٩یاث اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
اث ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
ٔیس ْة َتکَا ُز أَ َِ ٪ت ِسٓ َٔ ٩اٟزَّاَ ٔ ٛب َٓزَ ًَ َ ٥أَ َّ٪
اَِ ُ ٪ق َب ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َصا َج ِت ر ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠س ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
ٔیح َطس َ
رف َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بُ ٌٔ َث ِت َص ٔذظ ٔ اِّ ٟزیحُ ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
ٔی٩ِ ٣ٔ ٥
ت ُ٨َ ٣آ ٕٔ٤َّ ٠َ َٓ ٙا َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓإٔذَا ُ٨َ ٣آ ًَْٔ ٙو ْ
ات
ا ِ٨َ ٤ُ ٟآْٔ٘ٔ َن َٗ ِس ََ ٣
اوبرکبیدمحمنبالعء،صفحانبایغثاشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسرفسےسآےئبجدمہنیےکرقبیےچنہپوتآدنیھاےنتزفرےسیلچرقبیاھتہک اارزنیمںیمدسنھاجےئسپر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیآدنیھیسکانمقفیکومتےکےئلیجیھبیئگےہبجآپیلصاہللہیلعفملسدمہنیےچنہپوتانمنیقفںیم
ےساکیتہبڑباانمقفرم اکاھت۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،صفحانبایغثاشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2545

٣وسی ی٤امی ًرک٣ہ حرضت ایاض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بری ابو٣ح٤س نرض ب٣ ٩ح٤س بٰ ٩

ٔرک َُ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا
وسی ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
رض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٣ُ ٩
َح َّسثَىٔی ًَب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣ح َّٕ ٤س اُ ِ ٨َّ ٟ
اض َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َِ ًُ ٢سَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل َِ ٣و ًُوکّا َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٌِ ُت َیسٔی ًََِ ٠یطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ َ٣ا
إ ٔ َی ْ
َ
رحا ٔ٨ِ ٣طُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َص َذیَِٝٔ ٨
رحا َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔأ َط َّس َ ًّ
َرأَیِ ُت کَا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦ر ُج ًّل أَ َط َّس َ ًّ
اَّ ٟز ُج َٔ ِ ْ٠ن اٟزَّاَ ٔ ٛبْ ِ ٔن ا َِ ِّٔ َ٘ ٤ُ ٟیْ ِ ٔن َ ٔ ٟز ُج َٔ ِ ْ٠ن ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ
ابعس نب دبعامیظعل ةنعی اوبدمحم رضن نب دمحم نب ومٰیس امییم رکعہم رضحت ا اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس
ریمےابپےندحثیرفاتییکہکمہےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہاکیامیبریکایعدتیکےسجاخبروہراہاھتںیمےن

اانپاہھتاسرپراھکوتںیمےناہکاہللیکمسقںیمےنآجکتیسکیھبآدیموکاانتزیتاخبرںیہنداھکیاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ایک ںیم ںیہمت ماتم ےکدؿ اس ےس ز ادہ رگؾ مسجفاےل آدیم ےک ابرے ںیم ربخ ہن دفں ہی دف آدیم ںیہ وج  اار وہ رک ہنم
ریھپرکاجرےہںیہاؿدفآدویمںےکابرےںیمرفام اوجاسفتقاظبرہآپیلصاہللہیلعفملسےکااحصبںیمےس(ےھجمساجےت)
ےھت۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلةنعیاوبدمحمرضننبدمحمنبومٰیسامییمرکعہمرضحتا اسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2546

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ًبیساہلل ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ث٘فی ًبیساہلل ب٩
٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب َي ٌِىٔی َّ
ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َّ
اٟث َ٘ف ٔ َّی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ ٤َٛ ٙث َّٔ ١
اٟظاة ٔا ٌَِ ٟائ َٔزة ٔبَْ ِ َن ا ِٔ ِ ْ٤َ ٨َ َِ ٟن َتٌْٔرُ إلٔ َی َص ٔذظ ٔ َ٣زَّ ّة َوإلٔ َی َص ٔذظ ٔ ََّ ٣ز ّة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ
َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکب نبایبہبیش،اوبااسہمدیبعاہلل دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقثدیبعاہللنبانعفرضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا انمقف یک اثمؽ اس رکبی یک رطح ےہ وج دف رویڑفں ےک درایمؿ امری
امریرھپیتےہیھبکاسرویڑںیمرچیتےہافریھبکاسرویڑںیم۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن  ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم دیبعاہلل دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب یفقث دیبعاہلل نب انعف رضحت انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
انمنیقفیکوتلصخؿافراؿےکااکحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2547

٣وسی بً٘ ٩بہ ٧آٍ اض س٨س سے ب٬ی حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزحٗ ٩٤اری ٰ

تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
رک فٔی صَ ٔذظ ٔ ََّ ٣ز ّة َوفٔی َص ٔذظ ٔ َ٣زَّ ّة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا ََ ٢ت ٔ ُّ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقریومٰیسنبہبقعانعفاسدنسےسیھبرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہنکیلاسںیمےہیھبکفہاسدویارںیمئگ آیتافریھبکدفرسےرویڑںیم۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقریومٰیسنبہبقعانعفاسدنسےسیھبرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2548

راوی  :ابوبرک ب ٩اسحا ٚیحٌی ب ٩بْٜر ِْ٣رہ حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُِْٜر ٕ َح َّسثَىٔی ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
 ١ا ٌَِ ٟؤی َُّ ٥
وؿ ٕة
اح َب ٌُ َ
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ََ ٟیأتِ ٔی اٟزَّ ُج ُ
اٟشُ ْٔ٤ن َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ََّل َیز ٔ َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اہللٔ َج ََ ٨
اَقؤُا ٓ ًََل نُ٘ٔی ُُ َٟ ٥ض ِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ِزّ٧ا
َِ
اوبرکبنبااحسؼییحینبریکبریغمہزحایمایبزاندارعج رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ماتمےکدؿتہب
َ َ تُق ِئ ُ ل َ ُه
ن
ْ
ق
َ
ْ
ف م م ْن َؾا ِ َتاام َ ِة َفزْ ًيا)سپمہ
وماٹآدیمال ااجےئاگنکیل اہللےکزندکیاسیکاچم تےک رےکرپےکرباربیھبہنوہیگزپوھ( ا
 ماتمےکدؿاؿےکےئلوکیئفزؿاقمئہنرکںیےگ۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼییحینبریکبریغمہزحایمایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2549

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ٓـی ١ابً ٩یاق ٨٣ؼور ابزاہیً ،٥بیسہ س٤٠انی حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َة َّ
اٟش٤َِ ٠ان ٔ ِّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ُٓ َـ ِی َْ ١ي ٌِىٔی ابِ ََٔ ً ٩یاقٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔی ًََ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
ک
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ َحب ِ ْر إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س أَ ِو َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی یُ ِٔ ٤ش ُ
ت َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َواِلِ َ َرؿْٔ َن ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا ِٟحٔ َبا ََ ٢و َّ
َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
اٟظ َح َز ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا ِ٤َ ٟا َئ َواٟث َّ َری ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ ُّح ّبا ٔ٤َّ ٣ا
ک أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
َو َسائ َٔز ا َِ ٟدًَ ِٙٔ ٠ل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ ث ُ ََّ ٥ی ُضزُّصََُ ٓ َّ٩ی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک ٓ ََـ ٔح َ

ُ
َقأَ َو َ٣ا َٗ َس ُروا اہللَ َح َِّ َٗ ٙسرٔظ ٔ َواِلِ َ ِر ُق َجٔ٤ی ٌّا َٗ ِب َـ ُت ُط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َّ
ات
اٟش َ٤ا َو ُ
ات َِ ٣لؤیَّ ْ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحبِرُ َت ِؼسٔي ّ٘ا َُ ٟط ث ََّ َ ٥
و٪
ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ ُس ِب َحاَ٧طُ َو َت ٌَال َی ًَ َّ٤ا ي ِ ٔ
ُرش َُ ٛ
ادمحنبدبعاہللنب ویسنلیضفانبایعضوصنمراربامیہ،دیبعہاملسینرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک اکی وہیدی اعمل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے دمحم  ا اہک اے اوبااقلمس ےب کش اہلل اعتیل
 ماتم ےک دؿ آامسونں وک اکی ام یل رپ افر زونیمں وک اکی ام یل رپ اہپڑفں افر دروتخں وک اکی ام یل رپ افر ڑچیک اکی ام یل رپ افر ابح 
اسری ولخمؼ وک اکی ام یل رپ رھک ےل اگ رھپ اںیہن الہ رک رفامےئ اگ ںیم ابداشہ وہں ںیم ابداشہ وہں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس
ّللَّ َ َّ
ض َخمِیعًااقَ ْی َص ُت ُة
حدَقْ ِرـِ َف َْ ا
وہیدیاعملیکابترپبجعترکےتوہےئافراسیکدصتقیرکےتوہےئپ سزپےرھپ َف َ امدَق َُرفاا َ
ال ْر ُ
ن
وُکؿ التفت یک اوہنں ےن اہلل یک دقر ہنیک اسیجہک اس یک دقر اک قح اھت
ات ِب َئ ِمب ِت ِة ُش ْئحَاا َب ُة َف َ َغ َال َ َّ ا
َع ُ ْيِ َ
ات مَ ْغو َِّي ٌ
َ ْن َؾ انْقِ َتاام َ ِة َفا َّسمَاا َف ُ
افر  ماتم ےک دؿ اسری زںینیم اس یک  یھٹ ںیم وہں یگ افر آامسؿ اس ےک داںیئ اہھت ںیم ےٹپل وہےئ وہں ےگ اہلل اپک افر دنلب
ےہاسزیچےسےسجہیرشمکرشکیرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسنلیضفانبایعضوصنمراربامیہ،دیبعہاملسینرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2550

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا ََ ٢جا َئ َحب ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ

َک ث ُ ََّ ٥ی ُضزُّصَُ َّ٩و َٗا َِ َ٘ ٠َ َٓ ٢س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ُٓ َـ ِی َٕ ١وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ک َحًَّی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َت ٌَ ُّح ّبا ٤َ ٔ ٟا َٗا ََ ٢ت ِؼسٔي ّ٘ا َٟطُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٔح َ
َٗ َس ُروا اہللَ َح َِّ َٗ ٙسرٔظ ٔ َو َت ًَل ِاْل َی َة
امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمراسدنس ےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلاسںیمےہ ہکوہیدویں ںیم
ےساکیاعملر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاابح دحثیلیضفیکدحثیکیغرحذرکیکنکیلاسںیمہیںیہن
ےہہکرھپاںیہنرحتکدےاگافرہیاہکہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکےتسنہوہےئداھکیاہیںکتہکآپیلصاہللہیلع
فملس یک ڈاڑںیھ اظرہ وہںیئگ اس یک ابت رپ بجعت افر اس یک دصتقی رکےت وہےئ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آتی
ّللَّ َ َّ
حدَقْ ِرـِ)قحدقرہالتفترفامیئ۔
ابمرہک( َف َ امدَق َُرفاا َ
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2551

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ابُ ٩یاث ابی اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َي ُ٘وَّلُ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس
ک َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ت
اب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ِٔ ٤ش ُ
اہللٔ َجا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َواِلِ َ ِرؿْٔ َن ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َو َّ
ک َٗا َ٢
ک أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
اٟظ َح َز َواٟث َّ َری ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا َِ ٟد ًَلئ ًََٔ ٙل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
َرفأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠ؿ ٔح َ َّ
ُ
َقأَ َو َ٣ا َٗ َس ُروا اہللَ َح َِّ َٗ ٙسرٔظ ٔ
َ
ک َحًی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ ث ََّ َ ٥
َ
رمعنبصفحانبایغثایباشمع،اربامیہ،ہمقلعرضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکالہاتکبںیمےساکیآدیمےنیبنرکمییلص
اہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہ رکرعضایکاےاوباقمسےبکشاہللاعتیلآامسونںوکاکیام یلرپافرزونیمںوکاکیام یلرپ
افردروتخںافرڑچیکوکاکیام یلرپافرابح ولخماقتوکاکیام یلرپرھکرکرفامےئاگںیمابداشہوہںںیمابداشہوہںںیمےنر اؽ
اہللوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفملسےسنہاہیںکتہکیکپڈاڑںیھابمرکاظرہوہںیئرھپآپیلصاہللہیلعفملسےن( َف َ امدَق َُرفاا ََّ
ّلل

َ َّ
حدَقْ ِرـِ)التفتیک۔
رافی  :رمعنبصفحانبایغثایباشمع،اربامیہ،ہمقلعرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2552

ًیسی ب ٩یو٧صً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طبیہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥لی ب ٩خرشٰ ٦
جزیز

رشَٗ ٕ ٦اَّلَ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی
َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥جٔ٤ی ٌّا َو َّ
اٟظ َح َز ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َواٟث َّ َری ًَل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َوا َِ ٟد ًَلئ ًََٔ ٙل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َو َل ٩ِٔ ٜفٔی َح ٔسیثٔطٔ
َوا ِٟحٔ َبا ًََ ٢ل َی إ ٔ ِػ َب ٍٕ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َت ِؼسٔي ّ٘ا َُ ٟط َت ٌَ ُّح ّبا ٤َ ٔ ٟا َٗا َ٢
اوبرکب نب ایبہیبش اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾٰیسیع نب ویسن ،امثعؿ نب ایبہیبش رجری ،اؿ اانسد ےس یھب ہی
دحثی رمفی ےہ نکیل اؿ ںیم ہی ےہ ہک درتخ اکی ام یل رپ افر ڑچیک اکی ام یل رپ افر رجری یک دحثی ںیم ہی ںیہن ہک ابح  ولخماقت
اکی ام یل رپ نکیل اس یک دحثی ںیم اہپڑ اکی ام یل رپ افر رجری یک دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ یھب ےہ ہکاس یک دصتقی رکےت وہےئ
افراسیکابترپبجعترکےتوہےئ(آپیلصاہللہیلعفملسےسنہ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشاوبرکبیاوباعمفہیااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰیسیعنبویسن،امثعؿنبایبہیبشرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2553

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب اب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ي ُ٘وَّلُ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة ک َ َ
َح َّسثَىٔی َ ِ

َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ب ٔ ُف اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی اِلِ َ ِر َق َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو َی ِلؤی َّ
اٟش َ٤ا َئ ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ ث ُ َّ٥

ق
ک أَیِ َُ٠٣ُ ٩و ُک اِلِ َ ِر ٔ
َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ

رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب انب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
اہللابترکفاعتیل ماتمےکدؿزنیموک یھٹںیمےلےلاگافرآامسونںوکاےنپداںیئاہھتےکاسھتٹیپلےلاگرھپرفامےئاگںیم
ابداشہوہںزنیمےکابداشہاہکںںیہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبانبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2554

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ً٤ز ب ٩ح٤زہ سا ٥ٟبً ٩بساہلل حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِلؤی اہللُ ًَزَّ َو َج ََّّ ١
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ت َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُخ ُذصُ َّ٩ب ٔ َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا
و٪
و ٪ث ُ ََّ ٥ی ِلؤی اِلِ َ َرؿْٔ َن بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک أَیِ َ ٩ا َِ ٟحب ُ
ک أَیِ َ ٩ا َِ ٟحب ُ
و ٪أَیِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّرُ َ
َّار َ
و ٪أَیِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّرُ َ
َّار َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمرمعنبزمحہاسملنبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ اہلل رب ازعلت آامسونں وک ٹیپل ےل اگ رھپ اںیہن اےنپ داںیئ اہھت ںیم ےل رک رفامےئ اگ ںیم ابداشہ
وہں زفرفاےلابداشہ اہکںںیہةکتفاےل اہکں ںیہ رھپزونیمں وک اےنپابںیئاہھت ںیم ےلرک رفامےئ اگ ںیمابداشہ وہں زفرفاےل
ابداشہاہکںںیہةکتفاےلاہکںںیہ؟
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمرمعنبزمحہاسملنبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2555

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح ٩٤ابوحاز ،٦حرضت ًبیساہلل ب٘٣ ٩ش٥

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔی أَبُو َحازًُٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٥أَُ َّ ٧ط َ٧وَ َز إلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ٕ َی ِحکٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یأ ِ ُخ ُذ اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١س َ٤ا َواتٔطٔ َوأَ َرؿٔیطٔ ب ٔ َی َسیِطٔ ٓ ََی ُ٘و ُ٢
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٛی َ
ک َحًَّی َ٧وَ زِ ُت إلٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیَ َت َ َّ
َح ُک ٔ ٩ِ ٣أَ ِس َٔ َٔ ١ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ط َحًَّی إنِّٔی َِلَُٗو ُ ٢أَ َساٗ ٔ ْم
أََ٧ا اہللُ َو َي ِ٘ب ٔ ُف أَ َػابٔ ٌَ ُط َویَ ِب ُش ُل َضا أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ص َُو ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دیعسنبوصنمر،وقعیبانبدبعارلنمحاوباحزؾ،رضحتدیبعاہللنبمسقمےسرفاتیےہہکاوہنںےنانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
یک رطػ داھکی ہک فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےسیک دحثی رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل رب ازعلت اےنپ آامسونں افر اینپ
زونیمںوکاےنپاہوھتںےسڑکپےاگوترفامےئاگںیماہللوہںافرآپاینپاویلگنںوکدنبرکےتافروھکےتلےھت(رھپاہللرفامےئاگ)
ںیمابداشہوہںاہیںکت ہکںیمےنربنمیکرطػداھکیوتاسےکےچییکرطػوکیئزیچرحتکرکریہیھتاہیںکتہکںیمےن
اھجمسہکفہر اؽاہللوکےلرکرگزپےاگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،وقعیبانبدبعارلنمحاوباحزؾ،رضحتدیبعاہللنبمسقم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
 ماتمتنجافرمنہجےکاوحاؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2556

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساٌٟزیزب ٩ابی حاز ،٦ابی ًبیساہلل ب٘٣ ٩ش ٥حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
َّار ًَزَّ َو َج ََّ ١س َ٤ا َواتٔطٔ َوأَ َرؿٔیطٔ ب ٔ َی َسیِطٔ ث ُ َّ ٥ذَ ََ
َک
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢یأ ِ ُخ ُذ ا َِ ٟحب ُ

وب
ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َي ٌِ ُ٘ َ

دیعس نب وصنمر ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،ایبدیبع اہلل نبمسقم رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ
اہلل وکربنم رپ ہی رفامےت وہےئ داھکی ہک ابجر رب ازعلت اےنپ آامسونں افر زونیمں وک اےنپ دفونں اہوھتں ےس ڑکپے اگ ابح  دحثی
ابمرہکزگریکچےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبایباحزؾ،ایبدیبعاہللنبمسقمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولخمؼیکدیپاشئیکادتباءافررضحتآدؾیکدیپاشئےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ولخمؼیکدیپاشئیکادتباءافررضحتآدؾیکدیپاشئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2557

راوی  :رسیخ ب ٩یو٧ص ہارو ٪بً ٩بساہلل ححاد ب٣ ٩ح٤س اب ٩جزیخ ،اسٌ٤ی ١ب ٩ا٣یہ ایوب ب ٩خاٟس ًبساہلل ب ٩رآٍ
٣ولی ا ٦س٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ

 ١بِ ُ٩
رسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔی ُ َ
وب بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اٟش ِبتٔ َو َخَٔ ٓ ََٙ ٠یضا ا ِٟحٔ َبا َ ٢یَ ِو َ ٦اِلِ َ َح ٔس َو َخَّ ََٙ ٠
ب ٔ َیسٔی َٓ َ٘ا ََ ٢خ ََٙ ٠اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١اٟتُّ ِربَ َة َی ِو ََّ ٦
اٟظ َح َز یَ ِو َٔ ٦اَّلث ِ َٔ ِ ْ٨ن َو َخََٙ ٠
ئ َوبَ َّث ٓ َٔیضا َّ
یص َو َخ ََٙ ٠آ َز ََِ ٠ًَ ٦یطٔ َّ
اٟش ًَلَ ٦ب ٌِ َس
اٟس َوابَّ َی ِو َ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
ئ َو َخ ََٙ ٠اَ ٨ُّ ٟور یَ ِو َ ٦اِلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
رکو َظ َی ِو َ ٦اٟث ًَُّلثَا ٔ
ا ُِ ِ ٤َ ٟ
َص إلٔ َی َّ
آَخ َسا ًَ ٕة َٔ ٩ِ ٣سا ًَا ٔ
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا َ ٢إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ح َّسثَ َ٨ا
ت ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ٓ ٔ َامی بَْ ِ َن ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
آَخ ا َِ ٟد ِٙٔ ٠فٔی ٔ ٔ
َص َٔ ٩ِ ٣ی ِؤ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ فٔی ٔ ٔ
 ١بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥ابِ ُ ٩ب ٔ ِ٨تٔ َحٔ ِٕؽ َوَُِْرُص َُِ ٩ِ ًَ ٥ححَّا ٕد ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
ا ِٟب ٔ ِش َلام ٔ ُّی َوص َُو ا ُِ ٟح َشْ ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسی َو َس ِض ُ

رسجی نب ویسن اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم انب رججی ،اامسلیع نب اہیم اویب نب اخدل دبعاہلل نب راعف ومیل اؾ ہملس رضحت
اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمےاہھت وک ڑکپ رک اراشد رفام ا اہلل رب ازعلت ےن  یٹ وک ہتفہ ےک
دؿدیپاایکافراسںیماہپڑاوتارےکدؿدیپاےئکافردروتخںوکریپےکدؿدیپاایکافرہمرفاہتلگنمےکدؿدیپاےئکافرونروکدبھ
ےک دؿ دیپا ایک افر رعمجات ےک دؿ زنیم ںیم وچاپےئ الیھپےئ افر آدؾ وک  ہعم ےک دؿ رصع ےک دعب ولخمؼ ںیم بس ےس آرخ ںیم
 ہعمیکاساعتںیمےسآرخیاستعرصعافرراتےکدرایمؿدیپارفام اآےگایسدحثییکاکیافردنسذرکیکےہ۔
رافی  :رسجی نب ویسن اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم انب رججی ،الیعمس نب اہیم اویب نب اخدل دبعاہلل نب راعف ومیل اؾ ہملس
رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفابرہزدنہےئکاجےنافر ماتمےکدؿزنیمتیفیکےکایبؿںیم...

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
دفابرہزدنہےئکاجےنافر ماتمےکدؿزنیمتیفیکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2558

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،خاٟس ب٣ ٩د٠س ٣ح٤س ب ٩جٌرف ب ٩ابی ٛثْر ابوحاز ،٦زی٨ارحرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رف بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثْٔر ٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َحازٔٔ ٦بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ
رفا َئ
رش اُ ٨َّ ٟ
َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِح َ ُ
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ًَل َی أَ ِرقٕ بَ ِی َـا َئ ًَ ِ َ

ْق َػ ٔة ا٨َّ ٟق ٔ ِّی َِ ٟی َص ٓ َٔیضا ًَِٔ ٥َْ ٠لَ َح ٕس
َِ ُ ٛ

اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنب دلخمدمحمنبرفعج نبایبریثک اوباحزؾ،دانیررضحتلہسنب دعسریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہ ہک
ر اؽاہللےنرفام ا ماتمےکدؿولوگںوکرسیخاملئدیفسیرپااھٹ ااجےئاگوجدیمےیکرفیٹیکرطحوہیگاس(زنیم)ںیم
یسکےکےئلالعتمفاشنؿہنوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخمدمحمنبرفعجنبایبریثکاوباحزؾ،دانیررضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
دفابرہزدنہےئکاجےنافر ماتمےکدؿزنیمتیفیکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2559

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،زاؤز طٌيی٣ ،رسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائ ٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ق َو َّ
اض َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ یَا
اٟش َ٤ا َو ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِو َ ٦تُ َب َّس ُ ٢اِلِ َ ِر ُق َُْ ِ َر اِلِ َ ِر ٔ
ات َٓأَیِ َ ٩یَُٜو ُ ٪اُ ٨َّ ٟ

اَٟصا ٔن
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َی ِّ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،داؤد یبعش ،ورسفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہللیلص
الر ِ ن
الر ُ َ
اہلل ہیلع فملس ےس اہلل رب ازعلت ےک وقؽَ ْف َؾ ُ َ َّ
ات اس دؿ ہی زنیم دفرسی زنیم ےس دبؽ دی
ض َفا َّسمَاا َف ُ
غ َْ ا ْ
ت ُؽ َْ ا ْ
ض َْ
اجےئیگافرآامسؿ ےکقلعتموپاھچایگہکاےاہللےکر اؽاسدؿولگاہکںوہںےگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام الپرصا

رپ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،داؤدیبعش،ورسفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہتنجیکامہمینےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
الہتنجیکامہمینےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2560

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،خاٟس ب ٩یزیس سٌیس ب ٩ابی ہًل ٢زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ب ٩يشار حرضت ابوسٌیس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
یس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ًَٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢زیِ ٔس
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢تُٜو ُ ٪اِلِ َ ِر ُق یَ ِو َ٦
بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ُخ ِبزَ ّة َواح َٔس ّة یَُ َٔ ِٜؤ َصا ا َِ ٟحبَّا ُر ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٤َ ٛا یََِٜٔأ ُ أَ َح ُس ُُ ٥ِ ٛخ ِبزَ َت ُط فٔی َّ
رف ُ٧ز ُ َّّل ِٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا ََٓ ٢أتََی َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
اٟش َ ٔ
ک أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ َک بُٔ٨ز ُ ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا َ ٢بَل َی َٗا ََ ٢تُٜو ُ ٪اِلِ َ ِر ُق
ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢بَ َار َک اَّ ٟز ِح ََِ ٠ًَ ٩ُ ٤ی َ

ک َحً َّی
ُخ ِبزَ ّة َواح َٔس ّة َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َ َٓ ٢وَ َز إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ؿ ٔح َ
َ ٩ِ ٣ٔ ١زائ َٔسة ٔ
بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َٗا َ ٢أََّلَ أ ُ ِخبٔرُ َک بٔإ ٔ َزا ٔ٣ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢بَل َی َٗا َ ٢إ ٔ َزا ُُ ٣ض ِ ٥بَ َاَّل َُ ٦وُْ ٧وَٗ ٪اُٟوا َو َ٣ا َص َذا َٗا َ ٢ثَ ِو ْر َوُْ ٧وَ ٪یأِک ُ ُ
و ٪أَ ِّٟٔا
َٛب ٔ ٔسص َٔ٤ا َس ِب ٌُ َ
دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،اخدل نب سیدی دیعس نب ایب الہؽ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ماتمےکدؿزنیم اکیرفیٹوہاجےئیگاہللربازعلتاےساےنپدتس
دقرتےسافرپےچیرکدے اگالہتنجیکامہمینےکےئلاسیجہک مںیمےسوکیئرفس ںیماینپرفیٹوکاٹلٹلپاتیلےہاےنتںیم
وہیدںیمےساکیآدیمےن رعضایکآپیلصاہللہیلع فملسرپاہللیکربںیتکوہںاےاوبااقلمس ایکںیمآپ یلصاہللہیلعفملسوک
 ماتم ےک دؿ الہ تنج یک امہمین ےک ابرے ںیم ربخ ہن دفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ویکں ںیہن اس ےن رعض ایک زنیم
اکی رفیٹ وہ اجےئ یگ اسیج ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اھت رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہری رطػ دھکی رک ےسنہ

اہیںکتہکآپیکڈاڑںیھابمرکاظرہوہںیئگاسےناہکںیمآپوک(الہتنجےک)اسنلیکربخہندفںآپےنرفام اویکں
ںیہناسےنرعضایک اؿاکاسنلاب،الؾ افرونؿوہاگاحصہبےناہکہیایکےہاسےناہک ک لافریلھچمنجےکےجیلک ےکڑکٹے ںیم
ےسرتسسہارآدیماھکںیئےگ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،اخدلنبسیدیدیعسنبایبالہؽزدینباملساطعءنباسیررضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
الہتنجیکامہمینےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2561

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،خاٟس ب ٩حارثَ ،قہ ٣ح٤س ب ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
رش ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز َٔ ٥َِ ٟی ِب ًََ ٙل َی هَ ِضز ٔ َصا َی ُضوز ٔ ٌّی إ ٔ ََّّل أَ ِس٥ََ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َتا َب ٌَىٔی ًَ َ َ

ییحی نب بیبح احریث ،اخدل نب احرث،رقہ دمحم نب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن
رفام اارگوہیدںیمےسدس(اعمل)ریمیاابتعرکےتیلوتزنیمرپوکیئوہیدییھباملسمؿوہےئریغبہنراتہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،رقہدمحمنبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدویںاکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیم ااؽافراہللزعفلجےکوقؾ...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وہیدویںاکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیم ااؽافراہللزعفلجےکوقؾآپیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیموپےتھچںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2562

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ابُ ٩یاث ابی اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔی َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا
رف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف
رح ٕث َوص َُو َُّ ٣تْٔ ٜئ ًَل َی ًَ ٔشیبٕ إٔذِ َ٣زَّ ب ٔ َٕ َ ٨
أَ ِ٣شٔی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی َ ِ

َ
ُ
ُ
اٟزوحٔ
رکصُوُ َ ٧ط َٓ َ٘اُٟوا َسُ٠و ُظ َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟیطٔ َب ٌِ ُـ ُض ََِ ٓ ٥شأ َُ ٟط ًَ ُِّ ٩
َسُ٠و ُظ ًَ ُِّ ٩
اٟزو ٔح َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا َرابَ ٥ِ ٜإَِٔ ٟیطٔ ََّل َي ِش َت ِ٘بٔ ٥ِ ُٜ٠بٔظَ ِی ٕئ َت ِ َ

َٗا ََٓ ٢أ َ ِس ََ ٜت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یَزُ َّز ًََِ ٠یطٔ َط ِیئّا ٓ ٌََُ ٤ِ ٔ ٠ت أََّ٧طُ یُووَی إَِٔ ٟیطٔ َٗا َُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ت َ٣کَانٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ َ ٢ا َِ ٟوو ُِی
اٟزو ُح ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َربِّی َو َ٣ا أُوت ٔیت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإ ٔ ََّّل َّٗ ٔ ٠یًل
َٗا ََ ٢و َي ِشأَُٟوَ َ ٧
اٟزوحٔ ُٗ ُِّ ١
ک ًَ ُِّ ٩
رمع نب صفح انب ایغث ایب اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی دہعف ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ
اکیتیھکںیملچراہاھتافرآپیلصاہللہیلعفملساکیزکلیےساہسراےتیلوہےئلچرےہےھتہکآپیلصاہللہیلعفملساکاکی
وہیدی یک امجتع ےک اپس ےس زگر وہا وت اوہنں ےن اکی دفرسے ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم وپوھچ
اوہنںےناہکںیہمتاسابرےںیمایکہبشےہںیہکااسیہنوہہکآپیلصاہللہیلعفملس موکااسیوجابدںیوجںیہمتانوگارزگرے
اوہنںےناہکآپیلصاہللہیلعفملسےسوپوھچاؿںیمےسھچکےنڑھکےوہرکآپےسرفحےکابرےںیم ااؽایکسپیبنیلص
اہللہیلعفملساخومشوہےئگافراںیہناسابرےںیموکیئوجابہند اسپےھجمولعمؾوہایگہکآپیلصاہللہیلعفملسیکرطػفیح
نَع ارلُّ ُ
ق ارلُّ ُ
م َر ِ ّن َف َ ام
یک اج ریہ ےہ سپ ںیم اینپ ہگج رپ ڑھکا راہ بج فیح انزؽ وہ یکچ وت آپ ےن رفام ا ( َف َ ْ ا
ي ْ ِ
فح نِمْ َأ ْ ِ
فح ْ
نَْ ُل َ َ
نْعل ْ
بئ
نِم ا ِ ِم ِإ َّ ال قَلِت ًلا) فہ آپ ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام دںی رفح ریمے رب ےک
ُأف ِب ُ ْم ْ
مکحےسےہافرںیہمتمکملعاطعایکایگےہ۔
رافی  :رمعنبصفحانبایغثایباشمع،اربامیہ،ہمقلعرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وہیدویںاکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیم ااؽافراہللزعفلجےکوقؾآپیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیموپےتھچںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2563

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع،
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولیً ،لی ب ٩خرشٰ ٦
ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ًبساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رشَ َٗ ٕ ٦اَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ٣شٔی ٍََ ٣
َخ ِ َ

رح ٕث بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َحٔ ِٕؽ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َؤٛی ٍٕ َو َ٣ا أُوت ٔیت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإ ٔ ََّّل
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ ِ
رشٕ ٦
َّٗ ٔ ٠یًل َوفٔی َحسٔیثٔ ً َٔیسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َو َ٣ا أُوتُوا ٔ ٩ِ ٣رٔ َوا َیةٔ ابِ َٔ ٩خ ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجشفعیک،ااحسؼنباربامیہیلظنح،یلعنبرشخؾٰیسیعنبویسن،اشمع،اربامیہ،ہمقلعریضاہللاعتٰیلہنع
رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکںیمدمہنییکاکییتیھکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہلچراہاھتابح دحثیصفحیکدحثی
یکرطحےہاہتبلفعیکیکدحثیںیم ِإ َّ القَلِت ً الافرٰیسیعنبویسنیکدحثیںیم َف َ ام ُأ ُفناےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجشفعیک،ااحسؼنباربامیہیلظنح،یلعنبرشخؾٰیسیعنبویسن،اشمع،اربامیہ،ہمقلعریضاہلل
اعتٰیلہنعرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وہیدویںاکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیم ااؽافراہللزعفلجےکوقؾآپیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیموپےتھچںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2564

راوی  :ابوسٌیس اطخ ًبساہلل ب ٩ازریص اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زوہ ٣رسو ،ٚحرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اِلِ َ ًِ ََ ٤ع َی ِزؤیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩إ ٔ ِزر َ
َّ ُ
َّ
َّ
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٩ِ ًَ ٥
رسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َُ ِ ٣
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ِ َ ٧د ٕ ١یَ َت َوٛأ ًَل َی ًَ ٔشیبٕ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َٗا َ ٢فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َو َ٣ا أُوت ٔیت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟإ ٔ ََّّل َّٗ ٔ ٠یًل

اوبدیعس اجش دبع اہلل نب ادرسی اشمع ،دبعاہلل نب رمفہ ورسفؼ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
نْعل ْ
بئ
ہیلعفملسوجھکرفںےکابغںیماکیزکلیرپکیاگلےئوہےئےھتابح دحثیایسرطحےہاہتبلاسںیمیھب( َف َ ام ُأف ِب ُ ْمنِمْا ِ ِم

ِإ َّ القَلِت ًلا)ےہ۔

رافی  :اوبدیعساجشدبعاہللنبادرسیاشمع،دبعاہللنبرمفہورسفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وہیدویںاکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیم ااؽافراہللزعفلجےکوقؾآپیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیموپےتھچںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2565

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ًبساہلل ب ٩سٌیس اطخ ًبساہلل وٛیٍ ،اً٤ع ،ابی ؿهی ٣رسو ،ٚحرضت خباب رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اؿا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی  ٩َِ ٟأَ ِٗـٔی َ َّ
رف
رسو َٕ ٩ِ ًَ ٚخب ٕ
ا ٪لٔی ًَل َی ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ بِ َٔ ٩وائ َٕٔ ١زیِ َْٓ ٩أ َ َت ِی ُت ُط أَ َت َ٘ َ
َّاب َٗا َ ٢ک َ َ
ُّ
َ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ک َحًی َت َِ ُ ٜ
وث َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
وت ث ُ َّ ٥تُ ِب ٌَ َث َٗا ََ ٢وإنِّٔی ِ ٤ََ ٟب ٌُ ْ
ٔیک إٔذَا
رف ب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َحًَّی َت َُ ٤
ت ٓ ََش ِو َٖ أَ ِٗـ َ
ب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط إنِّٔی  ٩َِ ٟأَ َِ ُ ٛ

َّ
َ
َ
رف بٔآیَات ٔ َ٨ا َو َٗا ََِ ٢لُو َتْ َ َّن
رفأَیِ َت أ ٟذی ََ َ ٛ
َر َج ٌِ ُت إلٔ َی َ٣ا َٕ ٢و َو َٕ ٟس َٗا ََ ٢ؤٛی ٍْ ََ ٛذا َٗا َ ٢اِلِ ًِ َُ ٤ع َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة أ َ َ
ِ
رف ّزا
َّ ٣اَّل َو َوَّ ٟسا إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َو َیأت ٔی َ٨ا َ ِ
ض
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دیعس اجش ،دبع اہلل ،فعیک ،اشمع ،ایب جی ،ورسفؼ ،رضحت ابخب ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک اعص نب فالئ رپ ریما رقض اھت سپ ںیم اس ےک اپس آ ا افر اس ےس رقض اک اطمہبل ایک وت اس ےن اہک ںیم رہزگ اہمترا رقض
اداءںیہنرکفںگاااہیںکتہک  مدمحماکااکنررکفوتںیمےناسےساہکرہزگںیہنںیمدمحمےکاسھترفکہنرکفںاگاہیںکتہکوترم
اجےئرھپدفابرہزدنہایکاجےئاسےناہکںیمومتےکدعبدفابرہزدنہایکاجؤںاگوتریتارقضاداءرکدفںاگبجںیمامؽافرافالد
ن َّ ِ
فب
الق َکف َ َر ِيٓ َاي ِ َ ااث َف َف َاؽ َُْ ال َ َ َّ
یکرطػولوٹںاگفعیکےن اہکاشمعےنیھبایسرطحاہکےہسپہیآتیابمرہکانزؽوہیئ َأرَفَ َأ ْ َ

ْت ْرَف ًدا ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آدیم وک داھکی ےہ سج ےن امہری آ ات اک ااکنر ایک افر اہک ہک ےھجم رضفر
لاےس َف َ ايْ ِ َ ا
َم ً اال َف َف َ ً
اب رضلفر امؽ افر افالد اطع یک اجےئ یگ ایک فہ بیغ رپ علطم وہایگ ےہ  ا اس ےن رنمح ےک اپس ےس وکیئ فدعہ ےل ایل ےہ رہزگ ںیہن
رقنعبیمہھکلںیلےگوجفہاتہکےہافرمہاسےکےئلذعابوکوطلیرکدںیےگافرمہاسےکوقؽےکفارثںیہافرامہرے
اپساالیکآےئاگ۔

ض
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشدبعاہللنبدیعساجشدبعاہللفعیک،اشمع،ایب جیورسفؼ،رضحتابخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وہیدویںاکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیم ااؽافراہللزعفلجےکوقؾآپیلصاہللہیلعفملسےسرفحےکابرےںیموپےتھچںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2566

راوی  :ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ابْ٤٧ ٩ر ،ابواسحا ٚب ٩ابزاہی ٥جزیز ،اب ٩ابی ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
یٍ َوفٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َٗ ِی ّ٨ا فٔی
اؿا ُظ
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ ٓ ٌََُِ ٠ٔ٤ت ٔ ٌَِ ٠ٟٔ
اؾ بِ َٔ ٩وائ ًّٕٔ ٤َ ًَ ١ل َٓأ َ َت ِی ُت ُط أَ َت َ٘ َ
اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن ،اوبااحسؼ نب اربامیہ رجری ،انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل

اسںیمہیےہہکرضحتابخبےتہکںیہہکںیمزامہناجتیلہںیمولاہراھتسپںیماعصنبفالئےکےئلاکؾایکرکاتاھترھپںیماس
ےکاپساقتاضرکےنےکےئلآ ا۔
رافی  :اوبرکبیاوباعمفہیانبریمن،اوبااحسؼنباربامیہرجری،انبایبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللزعفلجےکوقؽاہللاںیہنآپیلصاہللہیلعفملسیکوموجدیگںیمذعابہندےاگ...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اہللزعفلجےکوقؽاہللاںیہنآپیلصاہللہیلعفملسیکوموجدیگںیمذعابہندےاگےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2567

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری طٌبہً ،بساٟح٤یس زیاز حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس اٟزِّیَاز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ
َ
َٗا َ ٢أَبُو َج ِض َّٕ ١
رط ًَ َِ ٠ی َ٨ا ح ٔ َح َار ّة َّٔ ٩ِ ٣
اب إَٔ ٔ ٟی٨َ َٓ ٥زََِ ٟت
ئ أَ ِو ائِت ٔ َ٨ا بٔ ٌَ َذ ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اَ ٪ص َذا ص َُو ا َِ ٟح َّ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٙس َٔک َٓأ ِِ ٔ ٣
و٩ِ ًَ ٪
وَ ٪و َ٣ا َُ ٟض ِ ٥أَ ََّّل ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِ ٥اہللُ َوص َُِ ٥ي ُؼ ُّس َ
رف َ
ا ٪اہللُ ُ ٔ ٟی ٌَ ِّذبَ ُض َِ ٥وأََ ِ ٧ت ٓ ٔیض ٔ َِ ٥و َ٣ا ک َ َ
َو َ٣ا ک َ َ
ا ٪اہللُ ُِّ ٌَ ٣ذبَ ُض َِ ٥وص َُِ ٥ي ِش َت ِِ ٔ ُ
آَخ ِاْلیَ ٔة
َحأ ٦إلٔ َی ٔ ٔ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
دیبعاہللنباعمذةنعیہبعش،دبعادیمحلز ادرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوبلہج
ےن اہک اے اہلل ارگ ہی ریتیرطػ ےس قح ےہ وت رھپ امہرے افرپآامسؿ ےس رھتپفں یک ابرش رباس  ا وکیئدردانک ذعاب ےلآ وت
ل َ ُه َ ت
لْ
ه
َه
َ نِیع ت َُه ْ َ ْ ف ِئه
ّلل ِتَه ه ت
م
س
ُ
ُ
َ
َ
َ
ّللّ َف ْم ُ ُّ
فؿ نَعْ ا ْحِ ِد
بِ ْم ا ُ
آتی ابمرہک ( َف َ ام َک َاؿ ا ُ
ص َ
م ُ ْم َف ُ ْم َْس َبع ْف ِ ُر َ
فؿ َف َ ام ْم َأ ّ ال ُ َّ
ن ِ ْم َف َ ام َک َاؿ ا َُّ ُ َّ
ّللّ ُ َ ّ ِد م َفأ َ
ْ
ْل ِ
اؾ) انزؽ وہیئ ہک بج کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ںیم وموجد ںیہ اہلل اںیہن ذعاب ہن دے اگ افر ہن یہ اہلل اںیہن ذعاب
ا ََ
دےنیفاالےہاساحؽںیمہکفہششخبامےتگنوہںافرایکفہجےہہکاہللاںیہنذعابہندےاحالہکنفہدجسمرحاؾےسرفےتکںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیہبعش،دبعادیمحلز ادرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللربازعلتےکوقؽرہزگںیہنےبکشااسنؿاہتبلرسیشکرکاتےہےکایبؿںیم...

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اہللربازعلتےکوقؽرہزگںیہنےبکشااسنؿاہتبلرسیشکرکاتےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2568

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ٣ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز ابی نٌی ٥اب ٩ابی ہ٨س ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّسثَىٔی نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨س ًَ ِ٩
أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َج ِض َٕ ١ص ِ ١ي ٌَُ ِّرف َُ ٣ح َّْ ٤س َو ِج َضطُ بَْ ِ َن أَهِ ُضز ٔ َُٗ ٥ِ ٛا ََٔ٘ٓ ٢ی ََ ١ن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢و َّ
اًٟل ٔ
ت َوا ٌُِ ٟزَّی
ُ
 ١ذََ َ ٔ ٟ
اب َٗا ََٓ ٢أتَ َی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
رف ََّ ٪و ِج َض ُط فٔی اٟتُّ َر ٔ
َٟئ ٔ َِ ٩رأَیِ ُت ُط َئ ٌَِ ُ
ک َِلَكَأ ًََّ ٪ل َی َر َٗبَتٔطٔ أَ ِو َِل ُ ًَ ِّ َ
َک َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ي َُؼل ِّی َز ًَ ََ ٔ ٟ ٥ی َلأ َ ًَل َی َر َٗبَتٔطٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َٓحٔ َئ ُض ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ط إ ٔ ََّّل َوص َُو یَ ُِ ُٜ٨ؽ ًَل َی ًَ٘ٔب َ ِیطٔ َو َی َّتقٔی ب ٔ َی َسیِطٔ َٗا ََٔ٘ٓ ٢ی َُ َٟ ١ط َ٣ا َ ٟ

بَ ِیىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط ََ ٟد َِ ٨سّٗا َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر َو َص ِو َّّل َوأَ ِجَ ٔ ٨ح ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َزَ٧ا ٔ٣ىِّی ََّل ِخ َت َل َٔ ِت ُط ا ًَِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة
اس َت ِِى َی
ًُ ِـ ّوا ًُ ِـ ّوا َٗا ََٓ ٢أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َََّّ ١ل ِ َ ٧سرٔی فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ِو َط ِی ْئ بَ ََِ ٠طُ َ َّلِک إ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ِن َش َ
اََ ٟ ٪ی ِلغَی أَ َِ ٪رآ ُظ ِ
اًَ ٪ل َی ا ُِ ٟض َسی أَ ِو أَ ََ ٣ز بٔاَّ ٟت ِ٘ َوی أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِّ َٛ ٪ذ َب َو َت َولَّی
إ ٔ َّ ٪إلٔ َی َرب َ
اٟز ِج َعی أَ َرأَیِ َت َّأ ٟذی َی َِ ٨هی ًَ ِب ّسا إٔذَا َػلَّی أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ِّک ُّ
اػ َی ٕة کَاذٔبَ ٕة َخاكٔئَ ٕة ََِٓ ٠ی ِس َُ َ٧از ٔ َی ُط َس َِ ٨س َُ
اػ َی ٔة ٔ َ ٧
َي ٌِىٔی أَبَا َج ِض ٕ ١أََ ٥َِ ٟي ٌِ ٥َِ ٠بٔأ َ َّ ٪اہللَ َی َزی َ َّلِک َٟئ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٩یَ َِ ٨تطٔ َِ ٨َ ٟش َٔ ٌّا بٔأ ٨َّ ٟ
اٟزَّبَاَ ٔ ٧ی َة َ َّلِک ََّل تُ ٔل ٌِ ُط َزا َز ًُب َ ِی ُس اہللٔ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا ََ ٢وأَ ََ ٣ز ُظ ب ٔ َ٤ا أَ ََ ٣ز ُظ بٔطٔ َو َزا َز ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی ََِٓ ٠ی ِس َُ َ٧ازٔیَ ُط َي ٌِىٔی َٗ ِو َ٣طُ
دیبع اہلل نباعمذ دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ایب میعن انب ایب دنہ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبلہج
ےن اہک ایک دمحم اہمترے اسےنم اانپ رہچہ ز نیم رپ رےتھک ںیہ اےس اہک ایگ اہں وت اس ےن اہک الت افر زعی یک مسق ارگ ںیم ےن اںیہن ااسی
رکےتداھکیوتاؿیکرگدؿ(اعمذاہلل)رفدندفںاگ ااؿاکرہچہ یٹںیمالمؤںاگسپفہ ر اؽاہللےکاپسآ اافرآپ یلصاہللہیلع
فملس امنز اداء رک رےہ ےھت اس ارادہ ےس ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رگدؿ وک رفدنے بج فہ آپ ےک رقبی وہےن اگل وت
ااچکناینپازیویںرپفاسپولٹآ اافراےنپدفونںاہوھتںےسیسکزیچےسچبراہاھتسپاےساہکایگےھجتایکوہاوتاسےناہکریمے
افراؿےکدرایمؿآگیک دنخؼیھتوہؽافرابزفےھت وت ر اؽاہللےنرفام اارگفہھجم ےسرقبیوہاتوترفےتشاس اکاکی اکی
وضع ونچ ڈاےتل سپ اہلل رب ازعلت ےن ہی آ ات انزؽ رفامںیئ رافی اتہک ےہ مہ ںیہن اجےتن ہک ہی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
سبَعْئ
(َک ِإ َؿ ْ ِٔ ا نَیغع
َ
ي ارلُّ ْدعَی)
ہنع یک دحثی ںیم ےہ  ا ںیمہ یسک افر رطہقی ےس یچنہپ ےہ آ ات َ َّ ا ّ
ال ْ َن َاؿ َ ْ َی َأ ْؿ َرآـُ ا ْ َ ی ِإ َّؿ ِإل َر ّ ِ َ
رہزگںیہنےبکشااسنؿاہتبلرسیشکرکاتےہاسےناےنپآپوکینغتسمھجمسایلےہےبکشریتےرپفرداگریکرطػیہولانٹ
ےہ ایک آپ ےن اس وک داھکی ےہ وج دنبے وک رفاتک ےہ بج فہ امنز زپاتھ ےہ ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ فہ دہاتی رپ وہات  ا وقتی اایتخر

رکےن اک مکح داتی ایک ایخؽ ےہ ارگ فہ الٹھجےئ افر ھٹیپ ریھپے ایک فہ ںیہن اجاتن ہک اہلل دھکی راہ ےہ رہزگ ںیہن ارگ فہ ابز ہن آ ا وت مہ انیقی
اےساشیپینےکابولںےسڑکپرکںیچنیھکےگایسیاشیپینوجوھجیٹافرانگہ اگرےہسپاچےئہہکفہاےنپدمداگرفںوکاکپرےرقنعبی
مہیھبرفوتشںوکالبںیئےگرہزگںیہنآپاسیکااطتعہنرکںی۔افردیبعاہللےناینپدحثیںیمہیااضہفایکےہہکافراےس
تعل َ
ّللَّ اک ینعم یھب درج ایک ہک فہ اینپ وقؾ وک
فیہ مکح د ا سج اک اںیہن مکح د ا ےہ افر انب دبعاالیلع ےن اینپ دحثی ںیم َأمَلْ َ ْ ْم ِ ايَْ َّؿ ا َ
اکپرے۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذدمحمنبدبعاالیلعرمتعمایبمیعنانبایبدنہایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوھںیئےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
دوھںیئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2569

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ابی ؿهیً ،بساہلل حرضت ٣رسو ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسا َوص َُو
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
رسو َٕٗ ٚا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ًَ ِب ٔس اہللٔ ُجّ ُ٠
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َ
اٟس َخا َٔ ٪تحٔی ُئ
اػا ً ٔ َِ ٨س أَبِ َو ٔ
اب َ ٨ِ ٔ ٛس َة َي ُ٘ ُّؽ َو َیزِ ًُ ُ ٥أَ َّ ٪آ َی َة ُّ
ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ بَ ِی َ٨َ ٨ا َٓأ َتا ُظ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إ ٔ ًَّّ َٗ ٪
ِ
اض َّات ُ٘وا
َٓ َتأ ِ ُخ ُذ بٔأ َ ِنَٔا ٔ
ض ا ِلَّٔ ُٜارٔ َویَأ ُخ ُذ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن ٔ٨ِ ٣طُ ََ ٛض ِیئَ ٔة اٟزُّکَاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َو َجََ ٠ص َوصُ َو ُ َِـ َبا ُ ٪یَا أَیَّ َضا اُ ٨َّ ٟ
اہللَ ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ٣ط ِیئّا ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١ب ٔ َ٤ا َي ٌِ ََ ٥ُ ٠و ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ٌَِِ ٠َٓ ٥َِ ٠ی ُ٘ ِ ١اہللُ أَ ًِ ََٓ ٥ُ ٠إُٔ َّ ٧ط أَ ًِ َِٔ ٥ُ ٠لَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ي ُ٘و َ٤َ ٔ ٟ ٢ا ََّل َي ٌِ َ ٥ُ ٠اہللُ
أَ ًِ ََٓ ٥ُ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ٨َ ٔ ٟ ٢ب ٔ ِّیطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ١ِ ُٗ ٥َ ٠ا أَ ِسأ َ ُلَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجز ٕ َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟتک َ َِّ ْٔٔ٠ن إ ٔ َّ٪
ض إ ٔ ِزبَ ّارا َٓ َ٘ا ََّ ٢
ٕ َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ِت ُض َِ ٥س َْ ٨ة
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َرأَی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اُ ٠ٟض ََّ ٥س ِب ٍْ ََ ٛش ِب ٍٔ یُو ُس َ
َحؼَّ ِت ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ َحًَّی أَکَُ٠وا ا ُِ ٟحُ٠و َز َوا ِِ ٤َ ٟی َت َة ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َویَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی َّ
اٟس َخا َٔٓ ٪أ َ َتا ُظ أَبُو
اٟش َ٤ا ٔ
ئ أَ َح ُسص َُِ َ َْٓ ٥ری ََ ٛض ِی َئةٔ ُّ
ک َٗ ِس َص َُٜ٠وا َٓا ِز َُ اہللَ َُ ٟض َِٗ ٥ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ک ٔجئ َِت َتأ ِ ُ٣زُ ب ٔ َلا ًَةٔ اہللٔ َوبٔ ٔؼ َٔ ٠ة اٟزَّح َٔٔ ٥وإ ٔ َِّ َٗ ٪و ََ ٣
اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س إَٔ َّ ٧
ُسٔ َِی َ
َار َت٘ ٔ ِب یَ ِو ََ ٦تأتِ ٔی َّ
اب
ٓ ِ
اب أَْ ٔ ٟی ٥إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ إًَٔ ٥ِ َُّٜ٧ائ ٔ ُس َ
وَٗ ٪ا َ ٢أَ َٓ ُیِٜظَ ُ
ٕ ًَ َذ ُ
اٟش َ٤ا ُئ ب ٔ ُس َخا ٕ٣ُ ٪بْٔ ٕن َي ِِ َشی اَ ٨َّ ٟ
اض َص َذا ًَ َذ ْ
اٟس َخا َٔ ٪وا َِ ٟب ِلظَ ُة َوا٠ِّ ٟزَ ُاَ ٦وآ َی ُة
َخة ٔ َی ِو َِ َ ٧ ٦ب ٔل ُع ا َِ ٟب ِلظَ َة ا ِلُٜب ِ َری إَّٔ٧ا َُ ٨ِ ٣ت٘ ٔ َُ ٤
وَٓ ٪ا َِ ٟب ِلظَ ُة یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر َو َٗ ِس ََ ٣ـ ِت آ َی ُة ُّ
ِاْل ٔ َ

اٟزؤ ٦
ُّ

ض
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ایب جی ،دبعاہلل رضحت ورسفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت دبعاہلل یک

دختمںیم ےھٹیبوہےئےھتافرفہامہرےدرایمؿےٹیلوہےئےھتہکاؿےکاپساکیآدیمےنآرکرعضایکاےاوبدبعارلنمح
دنکہےکدرفازفںےکاپساکیہصقوگایبؿرکراہےہافرامگؿرکاتےہہکرقآؿںیموجدوھںیئیکآتیےہفہدوھاںآےنفاال
ےہسپ فہ افکریکاسوسنں وک رفک ےل اگ افر ومنینم ےکاسھت رصػ زاکؾیک تیفیک شیپآےئ یگ رضحت دبعاہللہصغ ےس اھٹ
ےھٹیب رھپ رفام ا اے ولوگ اہلل ےسڈرف  م ںیم ےس وج وکیئ ابت اجاتن وہ وت فہ اےنپ ملع ےک اطمقب یہایبؿرکے افر وج ابت ںیہن اجاتن وت
ےہکاہللیہرتہباجاتنےہویکہکن مںیمبسےسڑبااعمل فیہےہوجسجابتوکہناجاتنوہاسےکابرےںیمےہکاہللیہرتہباجاتنےہ
سپ ےب کش اہلل رب ازعلت ےن اےنپ یبن یلص اہللہیلع فملس ےس رفام اآپ یلص اہلل ہیلعفملس رفام دںی ںیم  م ےس اس ابت رپ وکیئ
زمدفریںیہناماتگنافرہنںیمفلکترکےنفاولںںیمےس وہںبجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنولوگںںیمےس ںوضعںیکرف
رگدایندیھکیوترفام ااہللےناسرپاستاسہلطحقانزؽرفام ااسیجہکویفسےکزامہنںیماستاسہلطحقانزؽوہااھتانبوعسمدریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک سپ اؿ رپ اکی اسہل طحق آ ا سج ےن رہ زیچ وک ایلم ٹیم رک د ا اہیں کت ہک وھبک یک فہج ےس ڑمچے افر رمدار
اھکےئےئگافراؿںیمےسوجوکیئآامسؿیکرطػرظنرکاتاھتوتدوھںیئیکیستیفیکداتھکیاھتسپآپیلصاہللہیلعفملسےکاپس
اوبایفسؿ احرض وہےئ افر رعض ایک اے دمحم ےب کش آپ اہللیک ااطتع رکےن افر ہلص ریمحرکےن اک مکح دےنی ےک ےئل رشتفی
الےئ ںیہ افر ےب کش آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وقؾ ف ربادری قیقحت الہک وہ یکچ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےس اؿ ےک ےئل داع
امںیگن اہلل رب ازعلت ےن رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ااظتنر رکںی اس دؿ اک سج دؿ ملھک الھک دوھاں اظرہ وہاگ وج ولوگں وک
ڈاھپنےلاگہیدردانکذعابےہےبکش مولےنٹفاےلوہکتانزؽرفامںیئوتاوہنںےناہکایکآرختاکذعابدفرایکاجاتکس
ےہوتاہللزعفلجےنرفام اسجدؿمہڑکپںیےگڑبیرگتفےکاسھتےبکشمہدبہلےنیلفاےلوہںےگسپاسڑکپےسرماد
دبرےکدؿیکڑکپےہافردوھںیئافرزلاؾ(ینعیدبر دیؿیکرگتففلتق)افررفؾیکالعامتیکاشناینںزگریکچںیہ۔
ض
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمرایب جی،دبعاہللرضحتورسفؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
دوھںیئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2570

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ وٛیٍ ،ابوسٌیس اطخ وٛیًٍ ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،یحٌی ب ٩یحٌی،

ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع٣ ،ش ٥٠ب ٩ػبیحً ،بساہلل حرضت ٣رسو ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َ
رسو َٕٗ ٚا ََ ٢جا َئ إلٔ َی ًَ ِب ٔس اہللٔ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ت َز ُِ ٛت فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َر ُج ًّل
ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩ػب َ ِی ٕح ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ِ
َرس َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة یَ ِو ََ ٦تأتِ ٔی َّ
اََ ٓ ٪یأ ِ ُخ ُذ
ْق َ
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ُز َخ ْ
اٟش َ٤ا ُئ ب ٔ ُس َخا ٕ٣ُ ٪بْٔ ٕن َٗا ََ ٢یأت ٔی اَ ٨َّ ٟ
آ ٪ب ٔ َزأِیٔطٔ ُئ ِّ ُ
ُئ ِّ ُ
َرس ا ِِ ُ ٟ
بٔأ َ ِنَٔاسٔض ٔ َِ ٥حًَّی َیأ ِ ُخ َذص ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ط ََ ٛض ِیئَ ٔة اٟزُّکَاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َ٤ِّ ٠ًٔ ٥َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ٣ا ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١بٔطٔ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ٌَِِ ٠َٓ ٥َِ ٠ی ُ٘ ِ ١اہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠

ِٔ٘ ٔ ٓ ٩ِ ٣طٔ اٟزَّ ُج ٔ ١أَ َِ ٪ي ُ٘و َ٤َ ٔ ٟ ٢ا ََّل ًُٔ َٟ ٥َِ ٠ط بٔطٔ اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ َ
اس َت ٌِ َؼ ِت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َقي ِّظا َ٤َّ ٟا ِ
اَ ٪ص َذا أ ََّ ُ ٪
َ ١ی ُِ ٨وزُ إلٔ َی َّ
ئ َْٓ َ َری بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی ََ ٨ضا
اٟش َ٤ا ٔ
ٕ َٓأ َ َػابَ ُض ِِ َٗ ٥ح ْم َو َج ِض ْس َحًَّی َج ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًَا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥بٔ ٔشَ ْٔ٨ن َٔ ٛشىٔی یُو ُس َ
َ
رف اہللَ
ََ ٛض ِی َئةٔ ُّ
اٟس َخا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟح ِض ٔس َو َحًَّی أَک َ ُ٠وا ا ٌِٟٔوَ َآَ ٦أتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
ُ
اب َّٗ ٔ ٠یًل إٔ٥ِ َُّٜ٧
یئ َٗا َََ ٓ ٢س ًَا اہللَ َُ ٟض َِٓ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إ َّٔ٧ا کَا ٔط ُٔوا ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
رض إَٔ َّ ٧
ک ََ ٟحز ٔ ْ
رض َٓإُٔ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س َص َٜ٠وا َٓ َ٘ا ََ َ ٤ُ ٔ ٟ ٢
َ َ ٤ُ ٔ ٟ
َار َت٘ ٔ ِب یَ ِو ََ ٦تأتِ ٔی
رطوا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َػابَ ِت ُض ِ ٥اَّ ٟزَٓاص َٔی ُة َٗا ًََ ٢ا ُزوا إلٔ َی َ٣ا کَاُ ٧وا ًََِ ٠یطٔ َٗا ََٓ ٢أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َِّ ٓ ١
ًَائ ٔ ُس َ
وَٗ ٪ا َُ ٔ ٤َُ ٓ ٢
وَٗ ٪ا ََ ٢ي ٌِىٔی یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ
َّ
اب أَْ ٔ ٟیَ ٥ی ِو َِ َ ٧ ٦ب ٔل ُع ا َِ ٟب ِلظَ َة ا ِلُٜب ِ َری إَّٔ٧ا َُ ٨ِ ٣ت٘ ٔ َُ ٤
اٟش َ٤ا ُئ ب ٔ ُس َخا ٕ٣ُ ٪بْٔ ٕن َي ِِ َشی اَ ٨َّ ٟ
اض َص َذا ًَ َذ ْ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی فعیک ،اوبدیعس اجش فعیک،امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،اشمع ،ییحی نبییحی ،اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،ملسم
نبحیبص،دبع اہللرضحت ورسفؼریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہلل ےکاپساکیآدیم ےنآرک رعض ایک ںیم
ب
دجسم ںیم اکی ا ےس آدیم وک وھچڑ آ ا وہں وج اینپ راےئ ےس رقآؿ یک ریسفت رکات ےہ فہ اس آتی (ویؾ یغس انیغسة) ہک سج دؿ
آامسؿ رپفاحضدوھاں اظرہ وہاگیک ریسفت رکےت وہےئ اتہک ےہہک ماتم ےک دؿ دوھاںولوگں یکاسوسنں وک دنبرک دے اگ اہیں
کتہکاؿیکزاکؾیکیستیفیکوہاجےئیگوترضحتدبعاہللےنرفام اوجآدیمیسکابتاکملعراتھکوہفہفیہابتےہکافروجہناجاتن
وہ وت اچےئہ ہک فہ ےہک اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ سپ ےب کش آدیم یک دنملقعی ہی ےہ ہک فہ سج ابت اک ملع ہن راتھک وہ اس ےک ابرے ںیم
ےہکاہللاملعاؿرقویشیںےنبجیبنیلصاہللہیلعفملسیکانرفامینیکوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےکالخػطحقزپےنیکداعیک
سک ےہکرضحتویفسےکزامہنےکولوگںرپطحقافرتبیصمفیگنتآیئیھتاہیںکتہکبجوکیئآدیمآامسؿیکرطػرظنرکات
وتاےنپافرآامسؿےکدرایمؿاینپتبیصمیکفہجےسدوھاںداتھکیاھتافراہیںکتہکاوہنںےنڈہویںوکاھک اسپاکیآدیمےن
یبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکاےاہللےکر اؽرضم(ہلیبق)ےکےئلاہللےسترفغتبلطرکںیسپ

ےب کش فہ الہک وہ ےکچ ںیہ آپ ےن رفام ا وت ےن رضم ےک ےئل ڑبی رجات یک ےہ رھپ آپ ےن اہلل ےس اؿ ےک ےئل داع امیگن وت اہلل
َ
فؿ) مہ دنچ دونں ےک ےئل ذعاب رفےنک فاےل ںیہ  م رھپ فیہ اکؾ رس ااجنؾ دف
ّب َع ِ ُاي َ
اب قَلِت ً ال ِإ ّ ُ ْ
رب ازعلت ےن ( ِإ َّ اي َ اکشِفُوا انْعَ َد ِ
ےگ،انزرفامیئ،ےتہکںیہسپاؿرپابرشرباسیئیئگسپبجفہوخاحشؽوہےئگوترھپفہایسیکرطػولٹےئگسجرپےلہپاقمئےھتوت
اہللربازعلتےنہیآ ات َ َ
نم)انزؽیک۔
ت َ ْن َؾ َ ايْ ِْنان َّسمَاائُدِب َُج ٍاؿ ُ ِ ٍ
(ف ْار ِ ْ
رافی  :اوب رکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی فعیک ،اوبدیعس اجش فعیک ،امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،اشمع ،ییحی نب ییحی ،اوبرکبی اوباعمفہی
اشمع،ملسمنبحیبص،دبعاہللرضحتورسفؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
دوھںیئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2571

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اً٤ع ،ابی ؿهی ٣رسو ٚحرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢خ ِْ ٤ص َٗ ِس ََ ٣ـْ ِ َن
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ُّ
وَ ٦وا َِ ٟب ِلظَ ُة َوا ِ٤َ َ٘ ٟزُ
اٟز ُ
اٟس َخا َُ ٪وا٠ِّ ٟزَ ُاَ ٦و ُّ

ض
ہبیتقنب دیعس، ،رجری،اشمع ،ایب جی ورسفؼرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکاپچن زیچںیایسی ںیہ
وجہکزگریکچںیہدوھاںزلاؾ(دیقفدنب)(،ہبلغ)رفؾتغسہ(گنجدبر)افر(قش)رمق۔
ض
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،ایب جیورسفؼرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
دوھںیئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2572

راوی  :ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اوبدیعساجشفعیک،اشمع،اؿاانسدےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبدیعساجشفعیک،اشمع

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

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
دوھںیئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2573

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف طٌبہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر طٌبہٗ ،تازہً ،زرہ حش٩
ْعنی یحٌی حزار ًبساٟزح ٩٤اب ٩ابی ٟیلی حرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩زِ َر َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٌُ ٟزن ٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ

اب اِلِ َ ِٛبَر ٔ َٗا َ٢
و ٪ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩أبُ َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ فٔی َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٔ ُ٨ٟذي َ٘ َُّ ٨ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
اب اِلِ َ ِزنَی ُز َ
اٟس َخا ُُ ٪ط ٌِ َب ُة َّ
اٟس َخا ٔ٪
اٟظ ُّ
اک فٔی ا َِ ٟب ِلظَ ٔة أَ ِو ُّ
وَ ٦وا َِ ٟب ِلظَ ُة أَ ِو ُّ
ََ ٣ؼائ ُٔب ُّ
اٟز ُ
اٟسَ ِ ٧یا َو ُّ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ہبعش ،اتقدہ ،زعرہ نسح رعین ییحی زحار دبعارلنمح انب ایب  ،یل
تق ََّئ
ه
َ
ُ
ْ
َ
َ
ن
ن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ک) مہ رضفر
اب ا
اب ا
ال ْدن ُد َ
ال َ ِ
فؿ ا عَ َد ِ
رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل زعفلج ےک وقؽ َف َ ُلِ م نِمْ ا عَ َد ِ
مضب
ابرضلفر ڑبے ذعاب ےس ےلہپ اںیہن وھچےٹ ذعاب دںی ےگ ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک اس ےس رماد داین یک تب (ہبلغ)
رفؾتغسہ(زغفہدبر) ادوھاںےہافرہبعشوکتغسہ اداخؿںیمکشےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعجہبعش،اوبرکبنبایبہبیش ،دنغرہبعش،اتقدہ ،زعرہنسحرعینییحیزحار دبعارلنمحانب
ایب ،یلرضحتایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2574

راوی ٤ً :زو ٧اٗس زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ٧حیح ٣حاہس ابی ٤ٌ٣ز ،حرضت ًبساہلل

رح ٕب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٔظ َّ٘ َتْ ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ
اط َض ُسوا
رمعفاندقزریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،انبایبحیجناجمدہایبرمعم،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللےکزامےنںیماچدن
ےکدفڑکٹےوہےئوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوگاہوہاجؤ۔
رافی  :رمعفاندقزریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،انبایبحیجناجمدہایبرمعم،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2575

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابی ٌ٣اویہ٤ً ،ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ابی اً٤ع٨٣ ،حاب ب ٩حارث
ت٤یِم اب٣ ٩شہز اً٤ع ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ث اَّ ٟتٔ ٔ٤یِم َو َّ
اب بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخبَرََ٧ا ابِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ح ُ
ُّ

ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی إٔذَا
ا ِن َٔ ََٙ ٠ا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ٓ ٔ َِ َ٘ ٠تْ ِ ٔن َٓکَاِ َ ٧ت ٓ ٔ ِْ َ٘ ٠ة َو َرا َئ ا َِ ٟح َب َٔ ١وٓ ٔ ِْ َ٘ ٠ة زُوُ َ ٧ط َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِط َض ُسوا

اوبرکب نب ایب ہبیش  ،اوبرکبی ااحسؼ نب اربامیہ ،ایب اعمفہی ،رمع نب صفح نب ایغث ایب اشمع ،اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم
اشمع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک رمہاہ ٰینم ںیم ےھت ہک اچدن ٹھپ ایگ دف
ڑکٹفںںیمسپاکیڑکٹاوتاہپڑےکےھچیپالچایگافردفرسادفرسیرطػوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہرفام اوگاہوہاجؤ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ااحسؼ نب اربامیہ ،ایباعمفہی،رمع نب صفح نب ایغث ایب اشمع،اجنمب نب احرث یمیمت انب
رہسماشمع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ

قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2576

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥ابی ٤ٌ٣ز ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٩
ّ َ٘ ٠ِ ٔ ٓ ١ة َوکَاِ َ ٧ت ٓ ٔ ِْ َ٘ ٠ة ٓ َِو َٚ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ ٠ِ ٔ ٓ ٥َ ٠تْ ِ ٔن ٓ ََشت َ َر ا َِ ٟح َب ُ
ا َِ ٟح َب َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َِّ ٥
اط َض ِس

دیبعاہللنباعمذةنعی ایبہبعش،اشمع،اربامیہ،ایبرمعم،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکر اؽاہللےکزامہنابمرک
ںیماچدندفڑکٹفںںیمٹھپایگسپاکیڑکٹےوکاہپڑےناپھچایلافردفرساڑکٹااہپڑےکافرپاھتوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
اراشدرفام ااےاہللوگاہرہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،اشمع،اربامیہ،ایبرمعم،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2577

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ ،اً٤ع٣ ،حاہس حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک
َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ ١ذََ ٔ ٟ

دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اشمع،اجمدہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسہیدحثیابمرہکایسرطح
رفاتییکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،اشمع،اجمدہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2578

راوی  :برش ب ٩خاٟس ٣ح٤س ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،ابٌ٣ ٩اذ طٌبہ

رف ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَٔ٨یطٔ بٔ ِ ُ

ٔی َٓ َ٘ا َِ ٢
بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔابِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اط َض ُسوا ا ِط َض ُسوا

رشبنباخدلدمحمنبرفعج،دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،انباعمذہبعش،اؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلانب
ایبدعییکدحثیابمرہکںیمآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا موگاہوہاجؤ موگاہوہاجؤ۔
رافی  :رشبنباخدلدمحمنبرفعج،دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،انباعمذہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2579

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بس ب ٩ح٤یس یو٧ص ب٣ ٩ح٤س طیباٗ ٪تازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَ ِص َ١
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ََ َّٜ ٣ة َسأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُز ٔ َی ُض ِ ٥آ َی ّة َٓأ َ َراص ُِ ٥ا ِن ٔظ َ٘ َ
ا ٚا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن
زریہنبرحب،دبعنبدیمحویسننبدمحمابیشؿاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکالہہکم
ےن ر اؽ اہلل ےس  ااؽ ایکہکآپ یلص اہللہیلع فملس اںیہن وکیئ اشنینداھکںیئ وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اںیہن دف رمہبت اچدن اک

انٹھپداھک ا۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمحویسننبدمحمابیشؿاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2580

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس اٟززا٤ٌ٣ ٚزٗ ،تازہ ،ا٧ص

ا٪
َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َط ِی َب َ

دمحمنبراعفدبعارلزاؼرمعم،اتقدہ،اسن،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼرمعم،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2581

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،ابوزاؤز اب ٩بظار یحٌی ب ٩سٌیس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،ابوزاؤز طٌبہ ،رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َوأَبُو َزا ُو َز ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َوأَبُو َزا ُو َز ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ٔ ِرف َٗ َتْ ِ ٔن َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی َزا ُو َز ا ِنظَ َّ ٙا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ًَل َی
َج ٌِ َ ٕ

ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب ینثم ،دمحم نبرفعج ،اوبداؤد انب اشبرییحی نبدیعس دمحم نبرفعج ،اوبداؤد ہبعش ،ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکاچدندفڑکٹفںںیمٹھپایگافراوبداؤدںیمےہہکر اؽاہللےکزامہنںیماچدندفڑکٹفںںیماٹھپ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،اوبداؤد انب اشبرییحی نبدیعس دمحم نب رفعج ،اوبداؤد ہبعش ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اسن ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
قشرمقےکزجعمےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2582

راوی ٣ :وسی بَ ٩قیع ت٤یِم اسحا ٚب ٩ابرک ب٣ ٩رض ابی جٌرف ب ٩ربیٌہ ْعاک ب٣ ٩اٟک ًبیساہلل بً ٩بساہلل ًتبہ ب٩
٣شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابً ٩باض

َّ
ْعا ٔک بِ ٔ٩
یِم َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
رف بِ َُ ٩رب ٔ َ
رض َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
رک بِ َٔ َ ٣ُ ٩
یٌ َة ًَ َِ ٔ ٩
وسی بِ َُ ُ ٩
َقیِ ٕع اٟتُّ ٔ ٔ٤
ض َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٤َ َ٘ ٟز ا ِنظَ ًََّ ٙل َی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ومیس نب رقشی یمیمت ااحسؼ نب ارکب نب رضم ایب رفعج نب رہعیب رعاک نب امکل دیبع اہلل نب دبعاہلل ہبتع نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرضحتانبابعسےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیماچدنٹھپایگاھت۔
رافی  :ومیس نب رقشی یمیمت ااحسؼ نب ارکب نب رضم ایب رفعج نب رہعیب رعاک نب امکل دیبعاہلل نب دبعاہلل ہبتع نب وعسمد ریض
اہللاعتٰیلہنعرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرففںےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اکرففںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2583

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ابواسا٣ہ اً٤ع ،سٌیس ب ٩جبْر ابوًبساٟزح ٩٤سِ٠م حرضت ابو٣وسی رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل أَ َح َس أَ ِػبَرُ ًَل َی أَذّی َي ِش َُ ٌُ ٤ط ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١إُٔ َّ ٧ط
اٟشِّ ٔ ٠
َِم ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ُّ
َٟ ١طُ ا َِ ٟو َُ ٟس ث ُ َّ ٥ص َُو ي ٌَُآ ٔیض ٔ َِ ٥و َی ِز ُز ُٗ ُض ِ٥
ُرش ُک بٔطٔ َویُ ِح ٌَ ُ
يَِ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہیاوبااسہماشمع،دیعسنبریبجاوبدبعارلنمحیملسرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا وکیئ یھب اہلل رب ازعلت ےس ڑبھ رک ےک ںوفں رپ ربص رکےن فاال ںیہن ےہ ہک اس ےس رشکی ایک اجات
ےہافراسےکےئلافالداثتبیکاجیتےہرھپیھبفہاںیہناعتیفافررزؼاطعرکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہیاوبااسہماشمع،دیعسنبریبجاوبدبعارلنمحیملسرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اکرففںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2584

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوسٌیس اطخ وٛیٍ ،اً٤ع ،سٌیس ب ٩جبْر ابوًبساٟزح ٩٤سِ٠م حرضت ابو٣وسی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ٩
َک ُظ
اٟشِّ ٔ ٠
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ إ ٔ ََّّل َٗ ِو َُ ٟط َویُ ِح ٌَ ُ
َِم ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
َٟ ١طُ ا َِ ٟو َُ ٟس َٓإُٔ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
دمحمنبدبع اہللنبریمن،اوبدیعساجشفعیک،اشمع،دیعسنبریبجاوبدبعارلنمحیملسرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلص
اہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہاہتبلاسںیماوہنںےنہیذرکںیہنایکہکاہللےکےئلافالداثتبیکاجیتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبدیعساجشفعیک،اشمع،دیعسنبریبجاوبدبعارلنمحیملسرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اکرففںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2585

راوی ً :بیساہلل ب ٩سٌیس ابواسا٣ہ اً٤ع ،سٌیس ب ٩جبْر ابوًبساٟزح ٩٤حرضت ًبساہلل بٗ ٩یص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َِم َٗا َ٢
اٟشِّ ٔ ٠
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َُّ ٩ٔ ٤
َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ َح ْس أَ ِػب َ َر ًَل َی أَذّی َي ِش ٌَُ ٤طُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َت ٌَال َی إُٔ َّ ٧ض ِ٥

ک یَ ِز ُز ُٗ ُض َِ ٥وي ٌَُآ ٔیض ٔ َِ ٥وي ٌُِ ٔلیض ٔ ِ٥
وُ َٟ ٪ط َوَّ ٟسا َوص َُو َ ٍَ ٣ذََ ٔ ٟ
وُ َٟ ٪ط ًّ ٔ ٧سا َو َی ِح ٌََ ُ٠
َی ِح ٌََ ُ٠
دیبعاہللنبدیعساوبااسہماشمع،دیعسنبریبجاوبدبعارلنمحرضحتدبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللےنرفام ااہللابترکفاعتیلےسڑبھ رکوکیئفیلکتدہابوتںوکنسرکاؿرپربصرکےن فاالںیہنےہاکرفاہللےکےئلرسمہانبےت
ںیہافراسےکےئلافالداثتبرکےتںیہرھپیھبفہاسےکابفوجداںیہنرزؼافراعتیفافر(دفرسیزیچںی)اطعرکاتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعساوبااسہماشمع،دیعسنبریبجاوبدبعارلنمحرضحتدبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرففںےسزنیمرھبےکرباربدفہیبلطرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ

اکرففںےسزنیمرھبےکرباربدفہیبلطرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2586

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہ ،ابوً٤زا ٪جونی حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا أَ َُ ٨ِ ٛت َُ ِٔ ٣ت ٔس ّیا ب ٔ َضا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ِٔلَص َِو ٔ ٪أَ ِص ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ًَ َذا ّبا َِ ٟو کَاِ َ ٧ت َ ٟ
َک ا ُّ

َک اَ ٨َّ ٟار
ک أَص َِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َذا َوأََ ِ ٧ت فٔی ُػِٔ ٠ب آ َز َ ٦أَ َِّ ٪لَ ُت ِ ٔ
رش َک أَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢و ََّل أ ُ ِزخَٔ ٠
ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ََِ ٓ ٥ی ُ٘و ُِ َٗ ٢س أَ َر ِز ُت َٔ ٨ِ ٣
َ
اٟرش َک
َٓأبَ ِی َت إ ٔ ََّّل ِّ ِ
دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش ،اوبرمعاؿ وجین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفملس
ےن رفام ا اہلل ابترک ف اعتیل منہجفاولں ںیم ےس مک ذعاب فاولں ےس رفامےئ اگ ارگ داین افر وج ھچک اس ںیم ےہ ریتے ےئل وہ وت ایک وت
اسذعابےساجنتاحلصرکےنےکےئلفہدےدےاگ فہےہکاگ یاہںاہللرفامےئاگہکںیمےنھجتےساسےسیھبمکرتنی
زیچ اک اطمہبل اس فتق ایک اھت بج وت آدؾ یک تشپ ںیم اھت ہک وت رشک ہن رکان ریما امگؿ ےہ ہک اہلل رفامےئ اگ ہک ںیم ھجت وک منہج ںیم ہن
ڈاولںاگسپوتےنرشکےک اا(ابح بسابوتںاک)ااکنرایک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،اوبرمعاؿوجینرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اکرففںےسزنیمرھبےکرباربدفہیبلطرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2587

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوً٤ز ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َک ُظ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ إ ٔ ََّّل َٗ ِو َُ ٟط َو ََّل أ ُ ِزخٔ ََ ٠
ک اَ ٨َّ ٟار َٓإَّٔ٧طُ َ ٥ِ ٟیَ ِذ ُ ِ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرمع اسن نب امکل ےس ایس رطح دحثی رفاتی رکےت ںیہ اہتبل اس دحثی ںیم ھجت وک منہج ںیم
دالخہنرکفںاگذموکرںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرمعاسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اکرففںےسزنیمرھبےکرباربدفہیبلطرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2588

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اسحاٌ٣ ٚاذ ب ٩ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َخ َ
ِاْل َ ُ

ق َذصَ ّبا أَ َُ ٨ِ ٛت َت ِٔ َتسٔی بٔطٔ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ُِ َٓ ٥ی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٗ ِس ُسئَِٔ ٠ت
ک ُٔ ٠ِ ٣ئ اِلِ َ ِر ٔ
اَ َٟ ٪
ُي َ٘ا ُ٠ِ ٔ ٟ ٢ک َ ٔ ٔ
ارف َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة أَ َرأَیِ َت َِ ٟو ک َ َ
ک
ِرس ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
أَي َ َ
دیبعاہللنبرمعوقاررییااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،انباشبرااحسؼاعمذنباشہؾریضاہللاعتٰیلہنعاتقدہ،رضحتاسننبامکل
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن یلصاہللہیلع فملسےنرفام ا ماتمےکدؿ اکرف ےساہکاجےئاگارگ ریتےےئلزنیمرھب
ےک اانوہاتوت ایکوتاےسذعابےسےنچب ےک ےئلدفہی رکداتیوتفہےہک اگ یاہں وتاس ےس اہکاجےئاگ ھجت ےساس ےس یھبآاسؿ
زیچاکاطمہبلایکایگاھت۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،انب اشبرااحسؼاعمذنباشہؾریضاہللاعتٰیلہنعاتقدہ،رضحتاسن
نبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اکرففںےسزنیمرھبےکرباربدفہیبلطرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2589

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس روح بً ٩بازہ ً٤زو ب ٩زرارہ ًبساٟوہاب ابً ٩لاء ،سٌیس ب ٩ابی ْعوبہ ٗتازہ ،حرضت ا٧ص رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ٔ َلِکص َُ٤ا
اب َي ٌِىٔی ابِ ََ ًَ ٩لا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسث َ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َُ َٓ ٢ی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ََ ٛذبِ َت َٗ ِس
ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ

ک
ِرس ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ُسئَِٔ ٠ت َ٣ا ص َُو أَي َ ُ
دبعنبدیمحرفحنبابعدہرمعفنبزرارہدبعاولاہبانباطعء،دیعسنبایبرعفہباتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلص
اہللہیلعفملسےسایسرطح دحثیرفاتییکےہاس ںیمہی یھبےہ ہکاےساہک اجےئ اگوت ےنوھجٹ اہکاحالہکنھجت ےساس ےس
آاسؿزیچاکاطمہبلیکایگاھت۔
رافی  :دبعنبدیمحرفحنبابعدہرمعفنبزرارہدبعاولاہبانباطعء،دیعسنبایبرعفہباتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفوکرہچےےکلبعمجےئکاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اکرفوکرہچےےکلبعمجےئکاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2590

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بس ب ٩ح٤یس زہْر یو٧ص ب٣ ٩ح٤س طیباٗ ٪تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رح ٕب َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة َح َّسث َ َ٨ا
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ارف ًَل َی َو ِجضٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َّأ ٟذی أَ ِ٣ظَ ا ُظ ًَل َی
أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ٕ یُ ِح َ ُ
رش ا ِٟک َ ٔ ُ
اٟسَ ِ ٧یا َٗاز ٔ ّرا ًَل َی أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ظ َی ُط ًَل َی َو ِجضٔطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ بَل َی َؤًزَّة ٔ َربِّ َ٨ا
رٔ ِجَِ ٠یطٔ فٔی ُّ

زریہنبرحب،دبع نبدیمحزریہویسننبدمحم ابیشؿاتقدہ ،رضحتاسن نب امکلےسرفاتیےہہکاکیآدیمےن رعضایک اے
اہللےکر اؽ ماتمےکدؿافکروکےسیکرہچےےکلبعمجایکاجےئاگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکفہوجداینںیماےساپؤں
ےک لب الچات ےہ فہ  ماتم  دیؿ اےس رہچے ےک لب الچےن رپ اقدر ںیہن ےہ ہی دحثی نس رک اتقدہ ےن اہک ویکں ںیہن امہرے
رپفرداگریکزعتیکمسق۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمحزریہویسننبدمحمابیشؿاتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

منہجںیمالہداینیکوتمعنںےکارثافرتنجںیمداینیکویتخسںافرےک ںوفںےکارث...

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
منہجںیمالہداینیکوتمعنںےکارثافرتنجںیمداینیکویتخسںافرےک ںوفںےکارثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2591

راوی ٤ً :زو ٧اٗس یزیس ب ٩ہارو ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ ٕٝ ٔ ٟا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
اٟسَ ِ ٧یا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ُی ِؼ َب ُّ فٔی ا٨َّ ٟارٔ َػ ِب َِ ّة ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا ُ ٢یَا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَى بٔأ َ ِن ٌَ ٔ ٥أَصِ ُّٔ ١
اٟسَ ِ ٧یا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ١
ض ب ُ ِؤ ّسا فٔی ُّ
ٔیُّ َٗ ٥م ٓ ََی ُ٘و ََُّ ٢ل َواہللٔ یَا َر ِّب َویُ ِؤتَى بٔأ َ َط ِّس ا٨َّ ٟا ٔ
ابِ َ ٩آ َز ََ ٦ص َِ ١رأَیِ َت َخْ ِ ّرا َٗ ُّم َص ِ٣َ ١زَّ بَٔ َٝنٌ ْ
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ ُی ِؼ َب ُّ َػ ِب َِ ّة فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط یَا ابِ َ ٩آ َز َ ٦صَ َِ ١رأَیِ َت ب ُ ِؤ ّسا َٗ ُّم َص ِ٣َ ١زَّ بٔٔ َٝط َّس ْة َٗ ُّم ٓ ََی ُ٘و ََُّ ٢ل َواہللٔ َیا َر ِّب َ٣ا

ََّ ٣ز بٔی ب ُ ِؤ ْض َٗ ُّم َو ََّل َرأَیِ ُت ٔط َّس ّة َٗ ُّم

رمعف اندق سیدی نب اہرفؿ ،امحد نب ہملس اثتب  ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فہملس ےنرفام ا ماتم ےک دؿ منہج فاولںںیم ےس اسآدیموک ال ا اجےئ اگوج الہ داین ںیم ےس تہبتعئموںفاال اھت رھپاس ےس اہک
اجےئاگاےانبآدؾ ایکوت ےنیھبکوکیئالھبیئ یھب دیھکییھتایکےھجتیھبکوکیئ تمعنیھبیلم یھتفہےہکاگ اےریمےرباہللیک
مسق ںیہن افر الہ تنج ںیم ےس اس آدیم وک شیپ ایک اجےئ اگ ےسج داین ںیم ولوگں ےس بس ےس ز ادہ تکلیف آیئ وہں یگ رھپ اےس
تنجںیماکیدہعفوغہطدےوکوپاھچاجےئاگاےانبآدؾایکوتےنیھبکوکیئفیلکتیھبدیھکیایکھجترپیھبکوکیئیتخسیھبزگری
فہ رعض رکے اگ اے ریمے رپفرداگر اہلل یک مسق ںیہن یھبک وکیئ فیلکت ریمے اپس ےس ہن زگری افر ہن یہ ںیم ےن یھبک وکیئ
دشتفیتخسدیھکی۔
رافی  :رمعفاندقسیدینباہرفؿ،امحدنبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنموکاسیکویکینںاکدبہلدانیںیمافرآرختںیمےنلمافراکرفیکویکینںاکدب...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنموکاسیکویکینںاکدبہلدانیںیمافرآرختںیمےنلمافراکرفیکویکینںاکدبہلرصػدانیںیمد ےاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2592

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،زہْر یزیس ب ٩ہارو ،٪ہ٤ا ٦یحٌی ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َُّ ٤ا ٦بِ ُ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟسَ ِ ٧یا
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّل یَوِ ِ ٣ُ ٥ُ ٔ ٠ؤ ٔ٨ّ ٣ا َح َش َّ ٨ة ي ٌُِ َلی ب ٔ َضا فٔی ُّ
َّ
ارف َٓ ُی ِل ٌَ ُ ٥ب ٔ َح َش َ٨ا ٔ
َخة ٔ َ ٥َِ ٟتُ َٟ ٩ِ ُٜط
ت َ٣ا ًَ ١َ ٔ٤ب ٔ َضا ِ فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َحًی إ ٔ َذا أَٓ َِضی إلٔ َی ِاْل ٔ َ
َویُ ِحزَی ب ٔ َضا فٔی ِاْل ٔ َ
َخة ٔ َوأَ َّ٣ا ا ِٟک َ ٔ ُ

َح َش َْ ٨ة یُ ِحزَی ب ٔ َضا
اوبرکبنبایب ہبیش،زریہنبرحب،زریہسیدینب اہرفؿ،امہؾییحیاتقدہ،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفام اےب کشاہللاعتیل یسکومنمےساکییکیناک یھب ملظںیہنرکےاگداین ںیماےساساک دبہل
اطعایکاجےئاگافراکرفوکداین ںیمیہدبہلاطعرک د ااجاتےہ وجفہایکینںاہللیکراضےکےئلرکاتےہاہیںکتہک بجآرخت ںیم
ہلصیفوہاگوتاسےکےئلوکیئیکینہنوہیگسجاکاےسدبہلد ااجات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،زریہسیدینباہرفؿ،امہؾییحیاتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنموکاسیکویکینںاکدبہلدانیںیمافرآرختںیمےنلمافراکرفیکویکینںاکدبہلرصػدانیںیمد ےاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2593

راوی ً :اػ ٥ب ٩نرض تیِم ٌ٣ت٤ز ابوٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ ُ ٩اَّ ٔ ِ ٨َّ ٟ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َح َّس َث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
رض اٟت ِی ٔ ُّ
َّ
َّ
َخ َُ ٟط
ارف إٔذَا ًََ ١َ ٔ٤ح َش َّ ٨ة أُكٌِ َٔ ٥ب ٔ َضا ك ُ ٌِ َّ ٤ة ُّٔ ٩ِ ٣
اٟسَ ِ ٧یا َوأَ َّ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔٓ ٩ُ ٣إ ٔ َّ ٪اہللَ یَ َّس ٔ ُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ ٔ َ

اٟسَ ِ ٧یا ًَل َی كَا ًَتٔطٔ
َخة ٔ َوي ٌُِ٘ٔبُ ُط رٔزِ ّٗا فٔی ُّ
َح َش َ٨اتٔطٔ فٔی ِاْل ٔ َ

اعمصنبرضنیمیترمتعماوباتقدہ،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ابجاکرفوکیئکین
لمع رکات ےہ وت اس یک فہج ےس داین ےس یہ اےس ہمقل الھک د ا اجات ےہ افر ومنم ےک ےئل اہلل اعتیل اس یک ویکینں وک آرخت ےک ےئل
ذریخہرکاتراتہےہافرداینںیماینپااطتعرپاےسرزؼاطعرکاتےہ۔
رافی  :اعمصنبرضنیمیترمتعماوباتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنموکاسیکویکینںاکدبہلدانیںیمافرآرختںیمےنلمافراکرفیکویکینںاکدبہلرصػدانیںیمد ےاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2594

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل رزی ًبساٟوہاب بً ٩لاء ،سٌیس ٗتازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
اٟز ِّز ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ُّ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا

دمحمنبدبعاہللرزیدبعاولاہبنباطعء،دیعساتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثی
رفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللرزیدبعاولاہبنباطعء،دیعساتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمافراکرفیکاثمؽےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمافراکرفیکاثمؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2595

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساَّلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

١
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٤َ َٛ ٩ٔ ٣ث ٔ ١اٟزَّ ِر َٔ ََّل َتزَا ُ ٢اٟزِّی ُح تُٔ٤یُ٠طُ َوَّلَ یَزَا ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣ي ُٔؼیبُ ُط ا َِ ٟب ًَل ُئ َو ََ ٣ث ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ ٤َ َٛ ٙث َٔ ١ط َح َزة ٔاِلِ َ ِر ٔز ََّل َت ِض َتزُّ َحًَّی َت ِش َت ِح ٔؼ َس
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفام اومنمیکاثمؽیتیھکیکرطحےہہکاےسہشیمہوہااکھجیتریتہےہافرومنموکیھبںیتبیصمیتچنہپریتہںیہافر
انمقفیکاثمؽونصربےکدرتخیکرطحےہوجرحتکںیہنرکاتاہیںکتہکڑجےساڑیھکد ااجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمافراکرفیکاثمؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2596

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ٤ٌ٣ز ،زہزی ،ہ ًبساٟززاٚ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس
اِ َٗ ٪ؤٟطٔ تُٔ٤یُ ُ٠ط ُتٔٔیئُطُ
اٟز ََّّزا ٔ٣َ ٚک َ َ

دمحمنبراعفدبعنبدیمحرمعم،زرہی،دبعارلزاؼ،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمحرمعم،زرہی،ہدبعارلزاؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمافراکرفیکاثمؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2597

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ٣ح٤س ب ٩برش زَکیاء ب ٩ابی زائسہ سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ٌٛب ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٤َ َٛ ٩ٔ ٣ث ٔ١
إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ

ارف ََ ٤َ ٛث ٔ ١اِلِ َ ِر َزة ٔا ِِ ٤ُ ٟح ٔذ َی ٔة ًَل َی
 ١ا ِٟک َ ٔ ٔ
َخی َحًَّی َتضٔیخَ َو ََ ٣ث ُ
َصًُ َضا ََّ ٣ز ّة َو َت ٌِ ٔسَ ُٟضا أ ُ ِ َ
ا َِ ٟدا َٔ ٣ة ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ ُتٔٔیئ َُضا اِّ ٟزیحُ َت ِ َ
و ٪اِ٧حٔ ٌَا ُٓ َضا ََّ ٣ز ّة َواح َٔس ّة
أَ ِػَ ٔ ٠ضا ََّل ُئٔیئ َُضا َط ِی ْئ َحًَّی َیَ ُٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعا ہلل نب ریمن دمحم نب رشب زرک اء نب ایب زادئہ دعس نب اربامیہ ،رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل ےنرفام ا ومنمیک اثمؽیتیھک ےک رسڈنکےیک رطح ےہ وہا اےس وھجےکن دیتی ےہ اکی رمہبت اےس رگا
دیتیےہافراکیرمہبتاےسدیساھرکدیتیےہ اہیںکتہککشخوہاجاتےہافراکرفیکاثمؽونصربےکاسدرتخیکےہوجاےنپ
ےنترپڑھکاراتہےہاےسوکیئیھبںیہنرگایتاہیںکتہکاکییہدہعفڑجےساڑھکاجاتےہ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن دمحم نب رشب زرک اء نب ایب زادئہ دعس نب اربامیہ ،رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمافراکرفیکاثمؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2598

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،برش ب ٩رسی ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیاً ،٪یی٨ہ سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ًبساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟرس ِّی َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
رش بِ ُٔ َّ ٩
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٤َ َٛ ٩ٔ ٣ث ٔ ١ا َِ ٟدا َ٣ةٔ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
 ١اِلِ َ ِر َزة ٔ ا ِِ ٤ُ ٟح ٔذیَ ٔة َّأًٟی َّلَ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ ٣َ ٙث ُ
َصًُ َضا ََّ ٣ز ّة َو َت ٌِ ٔسَ ُٟضا َحًَّی یَأِت َٔی ُط أَ َجُ ُ٠ط َو ََ ٣ث ُ
ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ ُتٔٔیئ َُضا اِّ ٟزیَا ُح َت ِ َ
و ٪اِ٧حٔ ٌَا ُٓ َضا ََّ ٣ز ّة َواح َٔس ّة
ي ُٔؼیبُ َضا َط ِی ْئ َحًَّی یََ ُٜ
زریہنبرحب،رشبنبرسی دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ہنییع دعسنباربامیہ ،رضحتدبعارلنمحنب بعکریض اہللاعتٰیلہنع
اےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اومنمیکاثمؽیتیھکےکرسڈنکےیکرطحےہوہااےس
وھجےکن دیتی ریتہ ےہ یھبک اےسرگا دیتی افر یھبک دیساھ رک دیتی ےہ اہیں کت ہک اس اک رقمرہ فتق آاجات ےہ افر انمقف یک اثمؽ
ونصرب ےک درتخ یک ےہ وج اےنپ اس ےنت رپ ڑھکا راتہ ےہ ےسج وکیئ آتف ںیہن یتچنہپ اہیں کت ہک اکی یہ دہعف ڑج ےس اڑھک اجات
ےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،رشب نب رسی دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،ہنییعدعس نباربامیہ،رضحتدبعارلنمح نب بعکریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمافراکرفیکاثمؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2599

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤وز بُ ٩یًل ٪برش ب ٩رسی سٔیا ،٪سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ًبساہلل بٌٛ ٩ب رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

اٟرس ِّی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
رش بِ ُٔ َّ ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ًَل ََ َٗ ٪اَّل َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
١
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ َُْ ٥َ ٠ر أَ َِّ ٣َ ٪ح ُ٤و ّزا َٗا َ ٢فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ ِ ٩بٔ ِ ٕ
رش َو ََ ٣ث ُ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔٔ٤َ َٛ ٙا َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر
ا ِٟک َ ٔ ٔ
ارف ََ ٤َ ٛث ٔ ١اِلِ َ ِر َزة ٔ َوأَ َّ٣ا ابِ َُ ٩حات َٕٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٣َ ٢ث ُ

دمحمنباح م،ومحمدنبالیغؿرشبنبرسیایفسؿ،دعسنباربامیہ،رضحتدبعاہللنببعکریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےسرفاتی
رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس رطح اراشد رفام ا اہتبل ومحمد ےن رشب ےس اینپ رفاتی ںیم اہک اکرف یک اثمؽ ونصرب ےک
درتخیکرطحےہافرانباح مےنانمقفیکاثمؽاہکےہاسیجہکزریہےناہک۔
رافی  :دمحمنباح م،ومحمدنبالیغؿرشبنبرسیایفسؿ،دعسنباربامیہ،رضحتدبعاہللنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمافراکرفیکاثمؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2600

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساہلل ب ٩ہاط ٥یحٌی ٗلا ٪سٔیا ،٪سٌس ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ہاطً ٥بساہلل ب ٩بظار ابٌٛ ٩ب اب٩
٣اٟک

اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩صَا ٔط َٕ َٗ ٥اَّل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ
َصا ٔط ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
 ١اِلِ َ ِر َزة ٔ
 ١ا ِٟک َ ٔ ٔ
ارف ََ ٣ث ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥و َٗ َاَّل َجٔ٤ی ٌّا فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی َو ََ ٣ث ُ

دمحم نب اشبر ،دبعاہلل نباہمشییحی اطقؿ ایفسؿ ،دعس نب اربامیہ ،انباہمش دبعاہلل نب اشبر انب بعک انب امکل اسدنس ےس ہی دحثی
ایسرطحرمفیےہاہتبلاؿبساانسدےسہیرمفیےہہکاکرفیکاثمؽونصربےکدرتخیکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاہللنباہمشییحیاطقؿایفسؿ،دعسنباربامیہ،انباہمشدبعاہللنباشبرانببعکانبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم...

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2601

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسً ،لی ب ٩ححز سٌسی یحٌی اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرف ًبساہلل ب ٩زی٨ار حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟش ٌِس ُّٔی َو َّ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
و ٪ابِ َ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رف أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
َج ٌِ َ ٕ
اٟظ َحز ٔ
َ
اض فٔی َط َحز ٔا َِ ٟب َوازٔی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َو َو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی
َط َح َز ّة ََّل َي ِش ُ٘ ُم َو َرٗ َُضا َوإَٔ َّ ٧ضا ََ ٣ث ُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ َٓ ٥ٔ ٔ ٠ح ِّسثُونٔی َ٣ا ه ٔ َی ٓ ََو َٗ ٍَ اُ ٨َّ ٟ

ک َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز َٗا ََِ ٢لَ ِ٪
َک ُت ذََ ٔ ٟ
أََ َّ ٧ضا اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َٓا ِس َت ِح َی ِی ُت ث ُ ََّٗ ٥اُٟوا َح ِّسث ِ َ٨ا َ٣ا ه ٔ َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
وَِ ٠ُٗ ٪ت ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا
َتَ ُٜ
ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح دعسی ییحی اامسلیع انب رفعج دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دروتخں ںیم ےس اکی درتخ ااسی ےہ سج ےک ےتپ ںیہن رگےت افر اس یک
اثمؽاملسمؿیکرطحےہسپ مےھجمایبؿرکفہکفہوکاسندرتخےہسپولوگںاکایخؽتنجےکدروتخںیکرطػرگدشرکےن
اگل رضحت دبعاہلل ےن اہک ریمے دؽ ںیم ہی ایخؽ آ ا ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ سپ ںیم ےن رشؾ وسحمس یک رھپ احصہب ےن رعض ایک
اےاہللےکر اؽآپیہںیمہاتبدںیفہوکؿاسدرتخےہوتآپےنرفام افہوجھکراکدرتخےہےتہکںیہرھپںیمےناسابتاک
ذترکہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ایک وت اوہنں ےن اہک ارگ وت  ہہداتیہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ وت ہی ریمے زندکی الفں الفں
زیچےسز ادہدنسپدیہوہات۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجحدعسیییحیالیعمسانبرفعجدبعاہللنبدانیررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2602

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ً٨بری ح٤از ب ٩زیس ایوب ابی خ٠ی٣ ١حاہس حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ی ُّٔ ١
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ َٓ ٩ٔ ٣ح ٌَ َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا ِٔلَ ِػ َحابٔطٔ أَ ِخبٔرُونٔی ًَ َِ ٩ط َح َزة ٕ ََ ٣ث َُ ٠ضا ََ ٣ث ُ
وَ ٪ط َح ّزا َٔ ٩ِ ٣ط َحز ٔا َِ ٟب َوازٔی َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأ ُ ِٟق ٔ َی فٔی َن ِٔ ٔسی أَ ِو ُروعٔ َی أََ َّ ٧ضا اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َٓ َح ٌَُِ ٠ت أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَُٗوََ ٟضا َٓإٔذَا
َک َ
یَ ِذ ُ ُ
َ
اب أَ ِ ٪أَ َتک َ َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َسَٜتُوا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة
أَ ِس َ٨ا ُ ٪ا ِِ َ٘ ٟوَٓٔ ٦أ َص ُ
دمحم نب دیبع ةنعی امحد نب زدی اویب ایب لیلخ اجمدہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی دؿ
اےنپ احصہب رکاؾ ےس رفام ا ےھجم اس درتخ یک ربخ دف سج یک اثمؽ ومنم یک رطح ےہ سپ احصہب ےن لگنج ےک دروتخں اک ذرک رکان
رشفعرکد اانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکریمےدؽںیمہیابتڈایل یئگہکفہوجھکراکدرتخےہسپںیمےناےسےنہکاکارادہ
ایکنکیلںیمفاہںڑبےولوگںیکفہجےسابترکےنےسڈرایگبجفہبساخومشوہےئگوتر اؽاہللےنرفام افہوجھکراکدرتخ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعةنعیامحدنبزدیاویبایبلیلخاجمدہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2603

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ٧حیح حرضت ٣حاہس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا ََ ٢ػحٔ ِب ُت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ٓ ََ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّل َح ٔسی ّثا َواح ّٔسا َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی

َّ ُ
َّ
َک ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أت َٔی ب ٔ ُح َّ٤ارٕ ٓ ََذ َ َ

اوبرکب نبایب ہبیشانبایب رمع ایفسؿ نبہنییع،انبایب حیجن رضحتاجمدہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک ںیمدمہنی کترضحت
انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت راہ سپ ںیم ےن اؿ ےس اکی دحثی ےک  اا وکیئ دحثی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتیرکےتوہےئںیہن یناوہنںےناہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپساحرضےھتآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیموجھکر
ےکدرتخاکوگداشیپایکایگابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشانبایبرمعایفسؿنبہنییع،انبایبحیجنرضحتاجمدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2604

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی سٔیٕ ٣حاہس حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َس ِی ْ

َّ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ ُح َّ٤ا ٕر ٓ ََذ َ َ

انب ریمن ،ایب شفیف اجمدہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وجھکر
ےکدرتخاکوگداشیپایکایگابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :انبریمن،ایبشفیفاجمدہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2605

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبہ ابواسا٣ہ ًبیساہلل ب٤ً ٩ز ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ات َو َرٗ َُضا َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔی ُِ ٣ُ ١َّ ٌََ ٟ ٥ش٤ّ ٔ ٠ا َٗا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِخبٔرُونٔی بٔظَ َح َزة ٕ ٔط ِبطٔ أَ ِو کَاَّ ٟز ُج ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشََّ ٥ٔ ٔ ٠ل یَ َت َح ُّ
َوتُ ِؤت ٔی أُکََُ ٠ضا َو ََ ٛذا َو َج ِس ُت ً ٔ َِ ٨س َُْ ِر ٔی أَي ِّـا َو ََّل تُ ِؤت ٔی أُکََُ ٠ضا ک ُ َّ ١ح ْٔ ٕن َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی أََ َّ ٧ضا اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َو َرأَیِ ُت أَبَا
وَ ٠ِ ُٗ ٪ت َضا أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا
بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز ََّل یَ َتک َ َّ٤َ ٠ا ٔٔ َ ٓ ٪
َرکص ُِت أَ ِ ٪أَ َتک َ َّ ٥َ ٠أَ ِو أَُٗو ََ ٢ط ِیئّا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َِلَ َِ ٪تَ ُٜ

اوبرکبنبایبہبشاوبااسہمدیبعاہللنبرمعانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےکاپساحرضےھتوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجما ےسدرتخیکربخدفوجاشمہبوہاتےہ ارفام ااملسمؿرمدےکاشمہبوہات
ےہہکاسےکےتپںیہنڑھجےتاربامیہےناہکاشدیہکفہاملسمؿوہاامؾملسمےناہکاوہنںےناشدیہیاہکفہلھپداتیےہافرایس
رطحںیمےناےنپےسالعفہیکرفا اتںیمہیاپ اےہہکفہرہفتقلھپںیہنداتیانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکسپریمےدؽ
ںیم ہی ابت فاعق وہیئگ ہک فہ وجھکر اک درتخ وہاگ افر ںیم ےن اوبرکب فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک فہ ںیہن وبؽ رےہ وت ںیم ےن

اسابرےںیموکیئابترکاندنسپہنایکوترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اارگ ماتبدےتیوتہیالفںالفںزیچےسز ادہدنسپدیہوہات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبشاوبااسہمدیبعاہللنبرمعانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2606

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّ ٪
و ٪فٔی َجز ٔ َیزة ٔ
اِ َٗ ٪س أَی ٔ َص أَ َِ ٪ي ٌِبُ َس ُظ ا َِ ٤ُ ٟؼ َُّ ٠
اٟظ ِی َل َ
ُسٔ َِی َ
َح ٔ
یع بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
ا َِ ٌَ ٟز ٔب َو َل ٩ِٔ ٜفٔی اَّ ٟت ِ ٔ

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ےب کش اطیشؿ قیقحت امویس وہ  اک ےہ اس ابت ےس ہک
امنزیرضحاتاسیکزجریہرعبںیمابعدترکںینکیلفہاؿںیمڑلایئافراسفدرکادےاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2607

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2608

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚابزاہی ،٥اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
َّ
َّ
و٪
یص ًَل َی ا َِ ٟب ِ ٔ
رسا َیا ُظ ٓ ََی ِٔتَٔ ُ٨
ُسٔ َِی َ
ْع َغ إٔبَِ ٔ ٠
َح َٓ َی ِب ٌَ ُث َ َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َِّ َ ٪
اض َٓأ َ ًِوَ ُُ ٤ض َِ ٨ِ ٔ ً ٥س ُظ أَ ًِوَ ُُ ٤ض ِٔٓ ٥ت ِ َّ ٨ة
اَ ٨َّ ٟ
امثعؿنبایبہبیشااحسؼاربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس اسیلب اک تخت دنمسر رپ وہات ےہ سپ فہ اےنپ رکشلفں وک اتجیھب ےہ اتہک فہ ولوگں وک ہنتف ںیم ڈاںیل سپ اؿ
رکشلفاولںںیمےساسےکزندکیڑبےاقمؾفاالفیہوہاتےہوجاؿںیمبسےسز ادہہنتفڈاےنلفاالوہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼاربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2609

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥واُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ئ ث ُ َّ ٥یَ ِب ٌَ ُث
ْع َط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪إٔبَِ ٔ ٠
یص َي َـ ٍُ َ ِ
رسایَا ُظ َٓأ َ ِزَ٧اص ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ط َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة أَ ًِوَ ُُ ٤ض ِٔٓ ٥ت ِ َّ ٨ة َیحٔی ُئ أَ َح ُسص ََُِ ٓ ٥ی ُ٘و ُُِ ٠ٌََ ٓ ٢ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََی ُ٘و ُ٣َ ٢ا َػ ََ ٌِ ٨ت َط ِیئّا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥یحٔی ُئ
ََ
رفٗ ُِت بَ ِی َ٨طُ َوبَْ ِ َن ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٗا َُ َٓ ٢ی ِسٔ٧یطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َو َي ُ٘و ُ ٢ن ٌِٔ َ ٥أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢اِلِ َ ًِ َُ ٤ع أ ُ َرا ُظ َٗا َ٢
أَ َح ُسص ََُِ ٓ ٥ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا َت َز ُِ ٛتطُ َحًَّی َ َّ
ٓ ََی َِ ٠تز ٔ ُُ ٣ط
اوبرکبی دمحم نب العء ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اسیلب اانپ تخت اپین رپ راتھک ےہ رھپ فہ اےنپ رکشلفں وک اتجیھب ےہ سپ اس ےک زندکی
رمےبتےکاابتعرےسفیہرقمبوہاتےہوجہنتفڈاےنلںیماؿےسڑباوہاؿںیمےساکیآاتےہافراتہکےہہکںیمےناساس
رطح ایک وت اطیشؿ اتہک ےہ وت ےن وکیئ (ڑبا اکؾ) رس ااجنؾ ںیہن د ا رھپ اؿ ںیم ایسکی(افر) آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ںیم ےن (الفں
آدیم)وکاسفتقکتںیہن وھچڑابجکتاسےکافراسیکویبیےکدرایمؿدجایئہنڈولادیاطیشؿاےساےنپرقبیرکےک
اتہکےہاہںوتےہاشمعےناہکریماایخؽےہہکاوہنںےناہکفہاےساےنپےساٹمچاتیلےہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،ااحسؼنباربامیہ،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2610

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش ٩ب ٩اًْن ،١ٌ٘٣ ،ابی زبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َّ
اض َٓأ َ ًِوَ ُُ ٤ض َِ ٨ِ ٔ ً ٥س ُظ َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة أَ ًِوَ ُُ ٤ض ِٔٓ ٥ت ِ َّ ٨ة
رسایَا ُظ ٓ ََی ِٔتَٔ ُ٨
و ٪اَ ٨َّ ٟ
َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَ ِب ٌَ ُث اٟظ ِی َلا َُ َ ٪
ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ،ایب زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت اطیشؿ اےنپ رکشلویں وک اتجیھب ےہفہولوگں ںیم ہنتف ڈاےتل ںیہسپ اؿ ںیم ےس رمہبت ےک اابتعرےس
فیہز ادہڑباوہاتےہوجاؿںیمےسہنتفڈاےنلےکاابتعرےسڑباوہ۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2611

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز٨٣ ،ؼور سا ٥ٟب ٩ابی جٌس حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سا٥ٔ ٔ ٟ
بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ٕس إ ٔ ََّّل َو َٗ ِس

ای إ ٔ ََّّل أَ َّ ٪اہللَ أَ ًَاَ٧ىٔی ًََِ ٠یطٔ َٓأ َ ِسًََ ٓ ٥ََ ٠ل َیأ ِ ُ٣زُنٔی إ ٔ ََّّل ب ٔ َدْ ِر ٕ
ُوک ِّ َ ١بٔطٔ َ ٔ
َقیُ ُ٨ط ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َِّٗ ٩اُٟوا َوإٔیَّا َک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢وإٔیَّ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼامثعؿ رجری ،وصنمر اسمل نب ایب دعجرضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا  م ںیم ےس رہ اکی آدیم ےکاسھتاس اک نج اسیھت رقمر ایک ایگ ےہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت یھب اے اہلل ےک ر اؽ آپ ےن رفام ا افر ریمے اسھت یھب رگم اہلل ےن ےھجم اس رپ دمد رفامیئ وت فہ
املسمؿوہایگسپفہےھجمیکینیہاکمکحرکاتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،ااحسؼامثعؿرجری،وصنمراسملنبایبدعجرضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2612

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ًبساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی سٔیا ،٪ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩آز٤ً ٦ار ب ٩رزی٨٣ ٙؼور
جزیز٤ً ،زا ٪سٔیا٪

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َ٤َّ ًَ ٩ِ ًَ ٦ارٔ بِ ُٔ ٩ر َزیِ َٕ ٔ ٙلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َجزٔیز ٕ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ
َقیُ ُ٨ط ٔ ٩ِ ٣ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ
َقیُ ُ٨ط ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َِّ ٩و َ ٔ
اَ ٪و َٗ ِس ُوک ِّ َ ١بٔطٔ َ ٔ
ُسٔ َِی َ

انب ینثم انب اشبر دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب آدؾ امعر نب رزقی وصنمر رجری ،رمعاؿ ایفسؿ ،اؿ اانسد
ےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلایفسؿیکدحثیںیمےہہکرہآدیمےکاسھتاساکاسیھتنجافراکیاسیھترفہتش
رقمرایکایگےہ۔
رافی  :انبینثمانباشبردبعارلنمحانبدہمیایفسؿ،اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبآدؾامعرنبرزقیوصنمررجری،رمعاؿایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
ومنمیکاثمؽوجھکرےکدرتخیکرطحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2613

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب ،ابوػرخ ،ابٗ ٩شیم ْعوہ سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا زوجہ ٧يی

ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

ْع َو َة َح َّسثَ ُط أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َػ ِ ٕ
َح َّسثَىٔی صَ ُ
رخ ًَ ِ ٩ابِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم َح َّسثَ ُط أَ َِّ ُ ٪

َخ َد ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سصَا َِ ٟی ًّل َٗاَِ ٟت َِٓٔ ِز ُت ًََِ ٠یطٔ
َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

ُغ ٔ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی
ت َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َ٣ا لٔی ََّل َي َِ ُ
ار ِٔ ٣ثلٔی ًَل َی ِٔ ٣ثَ ٔ ٠
رفأَی َ٣ا أَ ِػ ََ٘ َٓ ٍُ ٨ا َ٣َ ٢ا َٔ ٟک یَا ًَائٔظَ ُة أَ ٔ ِ
َٓ َحا َئ َ َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َو َ ٍَ ٣کُ ِّ١إ ٔ ِن َشا َٕٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ ِس َجائ َ ٔک َط ِی َلأُ ٧ک َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِو َ٣ع ٔ َی َط ِی َل ْ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َلَ ٩ِٔ ٜربِّی أَ ًَاَ٧ىٔی ًََِ ٠یطٔ َحًَّی أَ ِس٥ََ ٠
ُُِٗ ٠ت َو ََ ٌَ ٣
اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،اوبرخص،انبقسبطرعفہدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلع فملسےسرفاتی

ےہہکاکیراتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےاپسےساھٹرکےلچےئگبجےھجماسرپریغتآیئسپآپرشتفیالےئ
وتداھکیہکںیمایکرکریہوہںوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاعہشئےھجتایکوہاایکےھجتریغتآیئںیمےنرعضایکےھجم ایک
ےہ ہک ھجم یسیج تورت وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس سک ے رمد رپ ریغت ہن آےئ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا ایک ریتے اپس ریتا اطیشؿ آ ا
ںیمےناہکاےاہللےکر اؽایکریمےاسھتاطیشؿےہآپےنرفام ااہںںیمےنرعضایکایکرہااسنؿےکاسھتوہاتےہآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک آےکپ اسھت یھب ےہ آپ ےن رفام ا اہں نکیل ریمے رب
ےناسےکالخػریمیدمدیکاہیںکتہکفہاملسمؿوہایگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،اوبرخص،انبقسبطرعفہدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمد...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2614

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،بْٜر برس ب ٩سٌیس حرضت ابوہزیزہ

رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِ ٩ب ُ َِ ْٜر ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ای إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ی َت َِ ََّ ٤سن ٔ َی اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة َو َل٩ِٔ ٜ
أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٩َِ ٟ ٢یُ ِ٨ط َٔی أَ َح ّسا ُٔ ٠ُ ٤َ ًَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١و ََّل إ ٔ َّی َ
اک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ََّل إ ٔ َّی َ

َس ِّس ُزوا
ہبیتق نب دیعس ، ،ثیل ،ریکب رسب نب دیعس رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم ےس یسک وک یھب اس اک لمع
اجنت ہن دے اگ اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
ےھجمیھبںیہن!رگمہیہکاہللےھجماینپرتمحںیمڈاھپنےلاگنکیل مدیسیھراہرپاگزمؿروہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکبرسبنبدیعسرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2615

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَّلًلی ػسفی ًبساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بْٜر ب ٩اطخ

َح َّسثَٔ٨یطٔ یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی اٟؼَّ َسف ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩بُِ َْٜر ٔبِ ٔ ٩اِلِ َ َط ِّخ ب ٔ َض َذا

َک َو َلَ ٩ِٔ ٜس ِّس ُزوا
ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة ٔ٨ِ ٣طُ َوٓ َِـ َٕ ١وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ویسننبدبعاالیلعدصیفدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجشاسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہنکیلاسںیمےہہک
اہللاینپرتمحافرلضفےسڈاھپنےلاگافر مدیسیھراہرپاگزمؿروہذموکرںیہن۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعدصیفدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2616

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ح٤از اب ٩زیس ایوب ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َٗا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس یُ ِسخُٔ ُ٠ط ًَ َُ ٠ُ ٤ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ٘ٔی ََ ١و ََّل أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ََّل أََ٧ا إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ی َت َِ ََّ ٤سنٔی َربِّی ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة
ہبیتقنبدیعس،امحدانبزدیاویبدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنےنرفام ایسکیھبآدیموکاساکلمع

تنج ںیم دالخ ہن رکاےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب ںیہن آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجمیھبںیہن ااےئاسےکہکریماربےھجماینپرتمحےسڈاھپنےلاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحدانبزدیاویبدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2617

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ٪ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ

َّ
َّ
رفة ٕ َو َر ِح َٕ ٤ة
َو َسَِ ٟ ٥َ ٠ی َص أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یُ ِ٨حٔیطٔ ًَ َُ ُ٠٤ط َٗاُٟوا َو ََّل أََ ِ ٧ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ََّل أََ٧ا إَّٔل أَ َِ ٪ی َت َِ ََّ ٤سن ٔ َی اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ ََ ٔ ِِ ٤
َّ
رفة ٕ َو َر ِح َٕ ٤ة
َو َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ب ٔ َی ٔسظ ٔ َص ََ ٜذا َوأَ َط َار ًَل َی َرأِ ٔسطٔ َو ََّل أََ٧ا إَّٔل أَ َِ ٪ی َت َِ ََّ ٤سن ٔ َی اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ ََ ٔ ِِ ٤

دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبتوؿدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیم
ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ ےسج اس اک لمع اجنت دولا دے احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ وک یھب ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اےھجمیھبںیہنرگمہیہکےھجماہللترفغتافررتمحےسڈاھپنےلاگانبتوؿےناہکاسرطحاےنپاہھتےکاسھت
اےنپرسرپااشرہرکےکاتب اافرےھجمیھبںیہن ااےئاسےکہکاہللےھجماینپترفغتےکاسھتڈاھپنےلاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبتوؿدمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2618

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
أَ َح ْس یُ ِ٨حٔیطٔ ًَ َُ ُ٠٤ط َٗاُٟوا َو ََّل أََ ِ ٧ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ََّل أََ٧ا إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ی َت َس َار َٛىٔ َی اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة

زریہنبرحب،رجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوکیئآدیم
ااسی ںیہن ےہ ےسج اس ےک اامعؽ اجنت دںی احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽآپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب ںیہن آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجمیھبںیہنرگمہیہکاہللاینپرتمحںیمےلےلاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2619

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ابوًباز یحٌی بً ٩باز ابزاہی ٥ب ٩سٌس اب ٩طہاب ابی ًبیس ٣ولی ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَبَّاز ٕیَ ِحٌَی بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠یُ ِسخٔ َ ١أَ َح ّسا ُٔ ُ٠٤َ ًَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة

َٗاُٟوا َو ََّل أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ََّل أََ٧ا إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪ی َت َِ ََّ ٤سن ٔ َی اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ بٔٔ َِـ َٕ ١و َر ِح َٕ ٤ة

دمحم نب اح م ،اوبابعد ییحی نب ابعد اربامیہ نب دعس انب اہشب ایب دیبع ومیل دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہہک ر اؽاہللےن رفام ا  م ںیم یسک وک یھباس ےک اامعؽ تنج ںیمدالخ ہنرکاںیئ ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل
ےکر اؽآپ وک یھبںیہنآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام اےھجم یھب ںیہنرگم ہیہکاہلل ےھجماےنپ لضفافر رتمح ےس ڈاھپن ےل
اگ۔
رافی  :دمحم نب اح م ،اوبابعد ییحی نب ابعد اربامیہ نب دعس انب اہشب ایب دیبع ومیل دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2620

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ارٔبُوا َو َس ِّس ُزوا َوا ًِ٤َُ ٠وا أََّ٧طُ َ ٩َِ ٟی ُِ ٨ح َو أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣بٔ ٌَ َٔ٠٤طٔ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََّل أََ ِ ٧ت َٗا ََ ٢و ََّل أََ٧ا إ ٔ ََّّل أَ ِ٪
یَ َت َِ ََّ ٤سن ٔ َی اہللُ ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة ُٔ ٨ِ ٣ط َوٓ َِـ ٕ١
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایباشمع،اوباصحل رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ایمہن رفی اایتخر رکف افر دیسیھ راہ رپ اگزمؿ روہ افر اجؿ روھک ہک  م ںیم وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس اجنت احلص ہن رکے اگ
احصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملس یھبںیہنآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمیھبںیہنرگمہیہکاہلل
ےھجماینپرتمحافرلضفےسڈاھپنےلاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایباشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2621

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
انبریمن،ایباشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےنیھبیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :انبریمن،ایباشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2622

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع،

َک َوایَ ٔة ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ َٔ ٩جٔ٤ی ٌّا َ ٔ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2623

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رشوا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َو َزا َز َوأَبِ ٔ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس

ےسہیدحثیایسرطحرفاتییکےہاہتبلااضہفہیےہہکوخشوہاجؤ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2624

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب حش ٩ب ٩اًْن  ١ٌ٘٣ابی زبْر  ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
 ١أَ َح ّسا ُٔ ُ٠٤َ ًَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو ََّل یُحْٔرُ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َو ََّل أََ ٧ا إ ٔ ََّّل ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُّ ٢ل یُ ِسخٔ ُ

ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللوکرفامےتوہےئ
انس مںیمےسیسکوکاسےکاامعؽتنجںیمدالخہنرکںیےگافرہنیہاےسمنہجےساچبںیئےگافرہنےھجمرگم ہیہکاہللیکرطػ
ےسرتمحےکاسھت۔
رافی  :ہملسنببیبشنسحنبانیعلقعمایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ

وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2625

٣وسی بً٘ ٩بہ ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤ب٩
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ٣ح٤س ب ٩حات ،٥بہز وہیب ٰ
ًوٖ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا زوجہ ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
رشوا َٓإُٔ َّ ٧ط
َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِّس ُزوا َو َٗارٔبُوا َوأَبِ ٔ ُ
 ٩َِ ٟیُ ِسخٔ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ َح ّسا ًَ َُ ُ٠٤ط َٗاُٟوا َو ََّل أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ََّل أََ٧ا إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یَ َت َِ ََّ ٤سن ٔ َی اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ َّ ٪أَ َح َّب

ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟإلٔ َی اہللٔ أَ ِز َو ُُ ٣ط َوإ ٔ ِ١َّ َٗ ٪

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دمحم دمحم نب اح م ،زہب فبیہ ومٰیس نب ہبقع اوبہملس نب دبعارلنمح نب توػ دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا دیسیھ راہ رپ اگزمؿ روہ افر ایمہن رفی اایتخر رکف افر
وخربخشیدفویکہکنیسکوکاسےکلمعتنجںیمدالخہنرکاںیئےگاحصہبےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملس
وکیھبںیہنآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اافرےھجمیھبںیہن ااےئاےکسہکاہللاینپ رتمحےسےھجمڈاھپن ےلاگافراجؿولاہلل
ےکزندکیبسےسدنسپدیہلمعفہےہوجہشیمہایکاجےئارگہچمکوہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دمحم دمحم نب اح م ،زہب فبیہ ومٰیس نب ہبقع اوبہملس نب دبعارلنمح نب توػ دیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
وکیئیھباےنپاامعؽےستنجںیمدالخہنوہاگہکلباہللاعتیلیکرتمحےستنجںیمدالخوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2626

٣وسی بً٘ ٩بہ
راوی  :حش ٩ح٠وانی يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ًبساٌٟزیز ب٣ ٩ل٠ب ٰ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ب ٔ َض َذا
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨اظ َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

رشوا
َک َوأَبِ ٔ ُ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

نسح ولحاین وقعیب نب اربامیہ نب دعس دبعازعلسی نب بلطم ومٰیس نب ہبقع اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم
وخربخشیدفذموکرںیہن۔
رافی  :نسحولحاینوقعیبنباربامیہنبدعسدبعازعلسینببلطمومٰیسنبہبقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامعؽیکرثکتافرابعدتںیموپریوکششرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اامعؽیکرثکتافرابعدتںیموپریوکششرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2627

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ ،زیاز بًً ٩لٗة حرضت ِْ٣رہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔ بِ ًَٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َخ َٓ َ٘ا َ ٢أَٓ ًََل أَ ُٛو ُ٪
ک َ٣ا َت َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧ب ٔ َ
َرف اہللُ ََ ٟ
َػلَّی َحًَّی اَ ِ ٧ت َٔ َد ِت َٗ َس َ٣ا ُظ َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط أَ َتک َ َُّ ٠
ک َو َ٣ا َتأ َّ َ
ٕ َص َذا َو َٗ ِس ُ َ َ

ًَ ِب ّسا َطّ ُٜورا

ہبیتق نبدیعس ، ،اوبتواہن ،ز اد نبالعۃق رضحتریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےن اس
رطح امنز زپیھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپؤں ابمرک  اج ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس سبعرض ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسایسی تقشمویکںربداتشرکےتںیہاحالہکناہللےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاےلگافرےلھچپانگہاعمػرکد ےںیہوتآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکںیمرکشزگاردنبہہنونبں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتواہن،ز ادنبالعۃقرضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اامعؽیکرثکتافرابعدتںیموپریوکششرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2628

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،سٔیا ،٪زیاز بًً ٩لٗہ حرضت ِْ٣رہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪زٔیَاز ٔبِ ًَٔٔ ً ٩ل َٗ َة َس ٍَ ٔ٤ا َِ ِْٔ٤ُ ٟر َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة َي ُ٘وَّلُ َٗ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َ
َّ َّ
َّ
َخ َٗا َ ٢أَٓ ًََل أَ ُٛو ُِ ًَ ٪ب ّسا
ک َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧ب ٔ َ
َرف اہللُ ََ ٟ
ک َو َ٣ا َتأ َّ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠حًی َورٔ َِ ٣ت َٗ َس َ٣ا ُظ َٗاُٟوا َٗ ِس ُ َ َ

َطّ ُٜورا

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ایفسؿ،ز ادنبالعہقرضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےناانت ماؾرفام اہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاپؤںابمرکںیمفرؾآایگاحصہبےنرعضایکقیقحتاہللآپیلصاہللہیلعفملس ےک
اےلگافرےلھچپانگہاعمػرک اکےہآپےنرفام اایکںیمرکشزگاردنبہہنونبں
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ایفسؿ،ز ادنبالعہقرضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
اامعؽیکرثکتافرابعدتںیموپریوکششرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2629

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب ،ابوػرخ ،ابٗ ٩شیم ْعوہ ب ٩زبْر ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سیسہ
ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
ْع َو َة
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َػ ِ ٕ
وٖ َو َص ُ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
رخ ًَ ِ ٩ابِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َّ
َرط رٔ ِج ًَل ُظ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة یَا
بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی َٗ َاَ ٦حًی َتٔ َ
َ
َخ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة أَٓ ًََل أَ ُٛو ُِ ًَ ٪ب ّسا َطّ ُٜورا
َک َ٣ا َت َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧ب ٔ َ
ُرف َ ٟ
ک َو َ٣ا َتأ َّ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت ِؼ ََ ٍُ ٨ص َذا َو َٗ ِس ُ ٔ َ
اہرفؿ نب رعمفػ ،اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ ،اوبرخص ،انب قسبط رعفہ نب زریب ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
اہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل بج امنز زپےتھ وت اس دقر ماؾ رفامےتہک آپ یلص اہللہیلع فملس ےک اپؤں ابمرک ٹھپ اجےت
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ااسی ویکں رکےت ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےکاےلگےلھچپبسانگہشخبد ےےئگںیہآپیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفام ااےاعہشئایکںیمرکشزگاردنبہہنونبں۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،اوبرخص،انبقسبطرعفہنبزریب،ریضاہللاعتٰیلہنعدیسہاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم...
ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2630

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ وٛیٍ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘یٙ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب ًَ ِب ٔس اہللٔ َ ٨ِ َ ٧ت ٔوزُ ُظ ٓ ََ٤زَّ ب ٔ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة اَ ٨َّ ٟدع ٔ ُّی َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ ًُِ ٤ِ ٔ ٠ط ب ٔ َ٤کَا٨َ ٔ ٧ا ٓ ََس َخ َ١
ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
وسا ً ٔ َِ ٨س بَ ٔ
یَٗ ٙا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠
َّ
َکاص َٔی ُة أَ ِ ٪أ ُ ٔ ٥ِ ُٜ٠َّ ٣إ ٔ َّ٪
َخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی أ ُ ِخبَرُ ب ٔ َ٤کَا٤ََ ٓ ٥ِ ُٜٔ٧ا َی ٌُِ ٨َ ٤ىٔی أَ ِ ٪أَ ِ ُ
ًََِ ٠یطٔ ََٓ ٥َِ ٠یَِ ٠ب ِث أَ َِ َ ٪
َخ َد إَِٔ ٟی ٥ِ ُٜإَّٔل َ َ

ا ٪یَ َت َد َّو٨َ ُٟا بٔا ِِ ٤َ ٟوً ٔوَ ٔة فٔی اِلِ َیَّاَ ٣َ ٔ ٦دا َٓ َة َّ
اٟشآ َٔ ٣ة ًَ َِ ٠ی َ٨ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اوبرکبنبایبہبیشفعیک،انبریمن،اوباعمفہیاشمع،قیقشرضحتقیقشےسرفاتیےہہکمہرضحتدبعاہللےکدرفازہرپاؿےک
ااظتنر ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک امہرے اپس ےس سیدی نب اعمفہی یعخن اک زگر وہا وت مہ ےن اہک (دبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک) امہرے
اہیں احرض وہےن یک االطع دے دانی وھتڑی دری دعب یہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع امہرے اپس رشتفی الےئ وت اہک ےھجم
اہمترےآےنیکاالطعدییئگافرےھجماہمتریرطػآےنےساسابتےکالعفہیسکابتےنعنمںیہنایکہکںیمںیہمتگنتدؽ
رکےنوکدنسپہنرکاتاھتویکہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسامہرےااتکاجےنےکوخػیکفہجےسھچکدونںےکےئلفظعفتحیصناک
انہغرکایلرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفعیک،انبریمن،اوباعمفہیاشمع،قیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2631

ًیسی ب ٩یو٧ص،
راوی  :ابوسٌیس اطخ اب ٩ازریص ٨٣حاب ب ٩حارث ت٤یِم اب٣ ٩شہز اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥لی ب ٩خرشٰ ٦
اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪اً٤ع ٨٣حاب اب٣ ٩شہز اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ط٘یً ٙبساہلل

َّ
یِم َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا
ٔیص ح و َح َّسثَ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ح ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اب بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث اٟتُّ ٔ ٔ٤

رشَ َٗ ٕ ٦اَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
یٙ
اب فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َٗا َ ٢اِلِ َ ًِ َُ ٤ع َو َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َز َٔ ٨ِ ٣ح ْ

ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط

اوبدیعساجشانبادرسیاجنمبنباحرثیمیمتانب رہسم ااحسؼنباربامیہ ،یلعنبرشخؾٰیسیعنبویسن،انبایبرمع ایفسؿ،اشمع
اجنمبانبرہسماشمع،رمعفنبرمہقیقشدبعاہللاؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوبدیعس اجش انب ادرسی اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن ،انب ایب رمع
ایفسؿ،اشمعاجنمبانبرہسماشمع،رمعفنبرمہقیقشدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمنیقفیکافصتافراؿےکااکحؾاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2632

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور اب ٩ابی ً٤ز حرضت ط٘ی ٙابووائ١

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
ِّ
َکَ٧ا ک ُ ََّ ١ی ِوَ ٔ ٦خٕ ٔ٤
یص َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُج َْ ١یا أَبَا ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤إَّٔ٧ا ُ٧حٔ ُّب
َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ی ٙأَبٔی َوائ ٔ َٕٗ ١ا َ ٢ک َ َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ یُ َذ ُ

َّ
َکاص َٔی ُة أَ ِ ٪أ ُ ٔ ٥ِ ُٜ٠َّ ٣إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ک َو َن ِظ َتضٔیطٔ َوََ ٟوز ٔ ِزَ٧ا أََ َّ ٧
َحسٔی َث َ
ک َح َّسثِت َ َ٨ا ک ُ َّ ١یَ ِوَ٘ َٓ ٕ ٦ا َ٣َ ٢ا یَ ٌُِ ٨َ ٤ىٔی أَ ِ ٪أ ُ َح ِّسثَ ٥ِ ُٜإَّٔل َ َ
َکاص َٔی َة َّ
اٟشآ َٔ ٣ة ًَ َِ ٠ی َ٨ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَ َت َد َّو٨َ ُٟا بٔا ِِ ٤َ ٟوً ٔوَ ٔة فٔی اِلِ َیَّاَ َ ٔ ٦

ااحسؼنباربامیہ،رجری ،وصنمرانبایبرمعرضحتقیقشاوبفالئےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللںیمہ رہرعمجاتےکدؿفظع
فتحیصنایکرکےتےھتوتاؿےساکیآدیمےناہکاےاوبدبعارلنمحمہآپیکدحوثیںافرابوتںوکدنسپرکےتںیہافراچےتہںیہ
افرامہریہیوخاشہےہہکآپںیمہرہرفزفظعفتحیصنایکرکںیوتاوہنںےناہکےھجماہمترےااتکاجےنےکڈرےکالعفہوکیئیھب
زیچااحدثیرفاتیرکےنےسرفےنکفایلںیہنےبکشر اؽاہللامہرےااتکاجےنےکوخػیکفہجےسھچکدونںےکےئلفظع
فتحیصناکانہغرکایلرکےتےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمرانبایبرمعرضحتقیقشاوبفالئ

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

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2633

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ح٤یس حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ُح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َّٔ ِت ا َِ ٟح َُّ ٨ة بٔا ِ٤ٟکَارٔظ ٔ َوحُ َّٔ ِت ا٨َّ ٟا ُر ب ٔ َّ
اٟظ َض َوا ٔ
ت
َ
دبعاہللنب ہملسمنب بنعقامحد نبہملساثتبدیمح رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہرفامےتںیہہکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اتنجےک ںوفںےسرھگیوہیئےہہکبجدفزخوخ یینوخااشہتےسرھگیوہیئےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعقامحدنبہملساثتبدیمحرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2634

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،طبابہ ورٗاء ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

زریہ نب رحب ،ابشہب فراقء ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح
دحثیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ابشہبفراقءایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2635

راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی زہْر ب ٩رحب ،زہْر سٌیس سٔیا ،٪ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ٩
رح ٕب َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا و َٗا ََ ٢سٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ًِ َس ِز ُت َٔ ٌٟٔباز ٔ َی اٟؼَّ أٟحْٔ َن َ٣ا ََّل ًَْ ِ ْن
اِلِ ِ َ
اب اہللٔ ٓ ًََل َت ٌِ ََ ٥ُ ٠نٔ ِْص َ٣ا أ ُ ِخف َٔی َُ ٟض ََِّ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥قة ٔأَ ًِْ ُ ٕن
رط ًَل َی َِٗٔ ٠ب َب َ ٕ
ک فٔی َ ٔ ٛت ٔ
رش ِٔ ٣ؼ َس ُا ٚذََ ٔ ٟ
َرأَ ِت َو ََّل أُذُ َْ ٪سِ ٌَ ٔ٤ت َو ََّل َخ َ َ

َجزَ ّ
و٪
ائ ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا َي ٌِ ََ ُ٠٤

دیعسنبرمعف اشعئیزریہ نب رحب،زریہدیعس ایفسؿ ،ایب زاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعیبن یلصاہلل ہیلعفملس ےس
رفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااہللزعفلج ےنرفام ا ںیم ےناےنپ کیندنبفں ےک ےئل(ایسی
ایسیزیچںی) ایتررکریھکںیہ ہکںیہنجہن یسکآھکنےنداھکیافرہن یہ یسکااسنؿ ےکدؽرپ اؿاک ایخؽزگرااسیک دصتقیاہلل اعتیل
تَعل َ
َ ت
لَه
نِمُقَّ ِة َأعْ ُب ٍ ََ
ن َک ُانا َعْمَلُو َؿ ایسکبخ وکولعمؾںیہنہکوجںیتمعناؿےک
ِائً ِ ا
ف ْ ُمتَفْ ٌس َ ام ُأد ِْف َی ُ ْم ْ
یکاتکبںیموموجدےہ َ َ ا
ےئلاپھچریھکںیہاؿےکےئلآوھکنںیکڈنھٹکےہدبہلےہاساکوجفہرکےتےھت۔
رافی  :دیعسنبرمعفاشعئیزریہنبرحب،زریہدیعسایفسؿ،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2636

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب٣ ،اٟک ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِلٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَىٔی صَ ُ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ُّ

رط ًَل َی َِٗٔ ٠ب
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ًِ َس ِز ُت َٔ ٌٟٔباز ٔ َی اٟؼَّ أ ٔ ٟحْ َن َ٣ا َّلَ ًَْ ِ ْن َرأَ ِت َو ََّل أُذُ َْ ٪سِ ٌَ ٔ٤ت َوَّلَ َخ َ َ
َخا بَ َِ ٠ط َ٣ا أَكِ ٥ِ ٌََُٜ ٠اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َب َ ٕ
رش ذُ ِ ّ
اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،امکلایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن

رفام ااہللزعفلجےنرفام اںیمےناےنپکیندنبفںےک ےئل(ایسیایسیزیچںی)ایتررکریھکںیہہکںیہنجہنیسکآھکنےنداھکیافر
ہنیہیسکاکؿےنانسافرہنیہیسکااسنؿےکدؽرپاؿاکایخؽزگرا(افرفہںیتمعناؿےکےیل)عمجرکریھکںیہاؿاکذرکوھچڑفنج
یکاہللاعتیلےنںیہمتاالطعدےریھکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،امکلایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2637

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ابْ٤٧ ٩ر ،ابی اً٤ع ،ابی ػاٟح حرضت ابوہزیزہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ًِ َس ِز ُت َٔ ٌٟٔباز ٔ َی
ُ
َ ُ
َقأَ ٓ ًََل َت ٌِ َ٥ُ ٠
رط ًَل َی َِٗٔ ٠ب َب َ ٕ
رش ذُ ِ ّ
اٟؼَّ أ ٔ ٟحْ َن َ٣ا ََّل ًَْ ِْن َرأَ ِت َو ََّل أُذُ َْ ٪سِ ٌَ ٔ٤ت َو ََّل َخ َ َ
َخا بَ َِ ٠ط َ٣ا أكِ ٥ِ ٌََٜ ٠اہللُ ًََِ ٠یطٔ ث ََّ َ ٥
َقة ٔأَ ًِْ ُ ٕن
َنٔ ِْص َ٣ا أ ُ ِخف َٔی َُ ٟض َِّ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن ،ایب اشمع ،ایب اصحل رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا اہلل زعفلج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ کین دنبفں ےک ےئل (ایسی ایسی ںیتمعن) ایتر رک ریھک ںیہ ہک نج وک ہن وت یسک
آھکن ےن داھکی افر ہن یسک اکؿ ےن انس افر ہن یہ یسک ااسنؿ ےکدؽ رپ اؿ اک ایخؽ زگرا ہی ںیتمعن اؿ ےک ےئل عمج رک ریھک ںیہ اؿ اک ذرک
َ َ تَعْل َ ُ تَفْ ٌ ُ د ِْف َ ل َ ُه
ع
ب
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ِ
وھچڑفنجوتمعنںیکاہللاعتیلےنںیہمتاالطعدےریھکےہرھپآپےنہیآتیزپیھ(فا م س َ امأ ی منِمْ ُقّةأ ٍ )
تمع
یسک بخ  وک ولعمؾ ںیہن ہک وج تب اؿ ےک ےئل اپھچ رک ریھک ںیہ اؿ ےک ےئل آوھکنں یک ڈنھٹک ےہ دبہل ےہ اس اک وجفہ رکےت
ےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیانبریمن،ایباشمع،ایباصحلرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
فظعفتحیصنںیمایمہنرفیاایتخررکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2638

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی اب ٩وہب ،ابوػرخ ،ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس ساًس ی

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
رخ أَ َّ ٪أَبَا َحازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ ُط َٗا َ٢
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َػ ِ ٕ
وٖ َو َص ُ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
ٕ ٓ ٔیطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َحًَّی
اٟشأًس َّٔی َي ُ٘وَّلُ َطض ٔ ِس ُت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠حّ ٔ ٠شا َو َػ َ
رط ًَل َی َِٗٔ ٠ب َب َرشٕ ث ُ َّ٥
اَ ِ ٧ت َهی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔ ٔ
آَخ َحسٔیثٔطٔ ٓ َٔیضا َ٣ا َّلَ ًَْ ِْن َرأَ ِت َو ََّل أُذُ َْ ٪سِ ٌَ ٔ٤ت َو ََّل َخ َ َ
وًََ ٓ ٪ل َت ٌِ ََ ٥ُ ٠نٔ ِْص َ٣ا
وَ ٪ربَّ ُض َِ ٥خ ِوّٓا َوك َ ٌَّ ٤ا َو ٔ٤َّ ٣ا َر َز ِٗ َ٨اصُ ِ ٥یُ َِ ُ٘ ٔٔ ٨
ا ِٗت َ َرأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َت َت َحافَی ُجُ٨وب ُ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٤َ ٟـا ٔج ٍٔ َی ِس ًُ َ

َقة ٔأَ ًِْ ُ ٕن َجزَ ّ
و٪
أ ُ ِخف َٔی َُ ٟض َِّ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥
ائ ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا َي ٌِ ََ ُ٠٤

اہرفؿنبرعمفػ،اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،اوبرخص ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعیرفامےتںیہہکںیمر اؽاہللیک
اکی ایسی سلجم ںیم وموجد اھتہک سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن تنج یک تہب رعتفی ایبؿ رفامیئ آرخ ںیم رفام ا ہک تنج ںیم
ایسی ایسی ںیتمعن ںیہہک نج وکہن وت یسکآھکن ےنداھکی افر ہن یسک اکؿ ےن انس افر ہن یسک ااسنؿ ےکدؽ رپ اؿ اک ایخؽ زگرارھپ آپ یلص
َت
تَ َ
َ َ َ ُ ُ ُت ُه
ْف
َم َر َز ْ اَ
نَعالْمَ َضاا ِد ِع َ ْي ُع َؿ َر ّ ُه ْم َْ
ق ُه ْم ُب ْیف ِ ُقو َؿ َ َفا عْل ُمتَفْ ٌس َ ام ُأد َیِ
ح ً اف َف َطمَ ًعاا َف ِ ّ اَ
ْ
يافج م ْ
اہللہیلعفملسےنہیآتیرکہمیزپیھ( َ
لَ
َ ت
ُه ْمنِمُْقَّ ِة َأعْ ُب ٍ ََ
ن َک ُانا َعْمَلُو َؿ)دجاریتہںیہاؿیکرکفںیٹاےنپ اےنیکوہگجںےساکپرےتںیہاےنپربوکڈرےسافر
ِائً ِ ا
الچلےسافرامہراد اوہارخچرکےتںیہ ایسک یوکولعمؾںیہنوجاپھچ ریھکےہاؿےکےئلآوھکنںیکڈنھٹکدبہلےہاساکوج
فہرکےتےھت۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،اہرفؿنبدیعسایلیانبفبہ،اوبرخص،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجںیماکیا ےسدرتخےکایبؿںیمہکسجےکاسےئںیمےنلچفاال اار ااسؽکتتل...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجںیماکیا ےسدرتخےکایبؿںیمہکسجےکاسےئںیمےنلچفاال اار ااسؽکتاتلچرےہاگرھپیھباےسےطںیہنرکےکساگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2639

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ٘٣بری حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٟظَ َح َز ّة َي ٔشْرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة َس َٕ ٨ة

ہبیتق نب دیعس، ،ثیل ،دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےس رفاتی رکےت
ںیہہکآپےنرفام اتنجںیماکیااسیدرتخےہہکسجےکاسےئںیمےنلچفاال اار ااسؽکتاتلچرےہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنباوبدیعسربقمیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجںیماکیا ےسدرتخےکایبؿںیمہکسجےکاسےئںیمےنلچفاال اار ااسؽکتاتلچرےہاگرھپیھباےسےطںیہنرکےکساگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2640

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ ابً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َو َزا َز ََّل َي ِ٘ َل ٌُ َضا
ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ انب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ
ت
دحثییکرطحرفاتیلقنیکےہنکیلاسںیم َ ال َ ْق َغعُ َھااینعیفہ ااراسدرتخوک ااسؽکتیھبےطںیہنرکےکساگاافلظزادئ

ںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہانبدبعارلنمحزحایمایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجںیماکیا ےسدرتخےکایبؿںیمہکسجےکاسےئںیمےنلچفاال اار ااسؽکتاتلچرےہاگرھپیھباےسےطںیہنرکےکساگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2641

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی٣ ،دزومی وہیب ابی حاز ٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٟظَ َح َز ّة َي ٔشْرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة ًَاََّ ٕ ٦ل َي ِ٘ َل ٌُ َضا

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،یموفیم فبیہ ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
رکےتوہےئرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اتنجںیماکیااسیدرتخےہہکسجےکاسےئںیمےنلچفاال اار ا
اسؽکتیھباےسےطںیہنرکاتکس۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،یموفیمفبیہایباحزؾرضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجںیماکیا ےسدرتخےکایبؿںیمہکسجےکاسےئںیمےنلچفاال اار ااسؽکتاتلچرےہاگرھپیھباےسےطںیہنرکےکساگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2642

راوی  :ابوحاز ،٦نٌ٤ا ٪ب ٩ابی ًیاغ زرقی حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

غ اٟزُّ َرق ٔ َّی َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسرٔ ُّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪بِ َ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
َٗا َ ٢أَبُو َحازَٔ َٓ ٕ ٦ح َّسث ِ ُت بٔطٔ اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

اٟرسی ٍَ ٔ٣ائ َ َة ًَا٣َ ٕ ٦ا َي ِ٘ َل ٌُ َضا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َط َح َز ّة َي ٔشْرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب ا َِ ٟح َوا َز ا َِ ٤ُ ٟـ ََّ ٤ز َّ ٔ

اوباحزؾ،امعنؿنبایبایعشزرح رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئرفامےت
ںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اتنجںیماکیدرتخااسیےہہکسجےکاسےئںیمےنلچفاالدمعہزیتراتفروھگڑےاک اار
 ااسؽکتلچرکیھباےسےطںیہنرکاتکس۔
رافی  :اوباحزؾ،امعنؿنبایبایعشزرح رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاہللتنجفاولںےساینپراضاکاالعؿرفامےئاگافراسابتک...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاہللتنجفاولںےساینپراضاکاالعؿرفامےئاگافراسابتےکیھبہکاہللاؿےسیھبکانراضںیہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2643

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سہً ٥بساہلل ب٣ ٩بارک٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ًبساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک
اب ٩ا٧ص ،زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ب ٩يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ِض َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی صَ ُ
َسٌٔی ٕس اِلِ َیِلٔی َو َّ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ٩
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ُّ
ک َربَّ َ٨ا
وَٟ ٪ب َّ ِی َ
أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و ُِٔ ٢لَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة یَا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ

وَ ٪و َ٣ا َ٨َ ٟا ََّل ِ َ ٧زضَی یَا َر ِّب َو َٗ ِس أَ ًِ َل ِیت َ َ٨ا َ٣ا ُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔم أَ َح ّسا ٔ٩ِ ٣
ک َوا َِ ٟدِْرُ فٔی َی َسیِ َ
َو َس ٌِ َسیِ َ
ک ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َِ ١رؿٔیت ََُِ ٓ ٥ی ُ٘وَ ُٟ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أُح َُِّٔ ٠ًَ ١ی ٥ِ ُٜر ِٔؿ َوانٔی ٓ ًََل
 ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أََّلَ أ ُ ًِ ٔلی ٥ِ ُٜأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َخ َِ ٔ ٘٠
وَ ٪یا َر ِّب َوأَ ُّی َط ِی ٕئ أَٓ َِـ ُ
ک ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
أَ ِس َد ُم ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜبَ ٌِ َس ُظ أَبَ ّسا

دمحم نب دبعارلنمح نب مہس دبعاہلل نب ابمرک ،امکل نب اسن ،اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ ،امکل انب اسن ،زدی نب املس
اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل تنج فاولں ےس
رفامےئاگاےتنجفاول!یتنجرعضرکںیےگاےامہرےرپفرداگرمہاحرضںیہافرکینیتخبافرالھبیئریتےیہقیضہںیمےہ
رھپاہللرفامےئاگایک مرایضوہےئگوہیتنجرعضرکںیےگاےرپفرداگرمہویکںرایضہنوہںاحالہکنوتےنوجںیتمعنںیمہاطع
رفامیئ ںیہفہ ںیتمعن وت ےن اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک وک یھب اطع ںیہن رفامںیئ رھپ اہلل رفامےئ اگ ایک ںیم ںیہمت اؿوتمعنں ےس یھب ڑبھ رک
افر تمعناطعہن رکفںیتنج رعضرکںیےگاےرپفرداگر اؿےسڑبھ رک افروکؿیس تمعنوہیگرھپاہلل رفامےئ اگ ںیم مےس اینپ
راضافروخیشاکاالعؿرکاتوہںاباسےکدعبےسںیم مےسیھبکیھبانراضںیہنوہںاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعارلنمحنبمہسدبعاہللنبابمرک،امکلنباسن،اہرفؿنبدیعسایلیدبعاہللنبفبہ،امکلانباسن،زدینب
املساطعءنباسیررضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلتنجںیماکیدفرسےےکابالاخےناسرطحدںیھکیےگج...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلتنجںیماکیدفرسےےکابالاخےناسرطحدںیھکیےگسجرطحہک مآامسونںںیماتسرفںوکدےتھکیوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2644

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہیٗ ٥اری ،ابی حاز ٦حرضت سہی ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََ ٟیت َ َرا َِؤ َ ٪ا ِِ ُِ ٟز َٓ َة فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٤َ ٛا َت َزا َِؤ َ ٪ا ِل َِ ٜو ََ ٛب فٔی َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنباربامیہاقری،ایباحزؾرضحت لیہسنبدعسریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا
تنجفاےلتنجںیماکیدفرسےےکابالاخےناسرطحدںیھکیےگہکسجرطح مآامسونںںیماتسرفںوکدےتھکیوہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنباربامیہاقری،ایباحزؾرضحتلیہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلتنجںیماکیدفرسےےکابالاخےناسرطحدںیھکیےگسجرطحہک مآامسونںںیماتسرفںوکدےتھکیوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2645

راوی  :حرضت سہی ١رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن یہ حسیث نٌ٤ا ٪ب ٩ابی ًباض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟس ِّر َّی فٔی
ا ٪بِ َ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
َٗا ََ َٓ ٢ح َّسث ِ ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
غ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وَّلُ َ٤َ ٛا َت َزا َِؤ َ ٪ا ِل َِ ٜو ََ ٛب ُّ
َّ
اٟرشق ٔ ِّی أَ ِو ا ِِ َِ ٟزب ٔ ِّی
اِلِ ُ ُٓ ِٔ ٙ
رضحت لیہس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی امعنؿ نب ایب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن
رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتںیہسجرطح م ےتکماتسرےرشمح افررغمیبانکرفںںیمدےتھکیوہ۔
رافی  :رضحتلیہسرفامےتںیہہکںیمےنہیدحثیامعنؿنبایبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلتنجںیماکیدفرسےےکابالاخےناسرطحدںیھکیےگسجرطحہک مآامسونںںیماتسرفںوکدےتھکیوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2646

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥دزومی وہیب حرضت ابوحاز ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب
َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُوصَ ِی ْب ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٕٔ ٦ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ َٔ ٩جٔ٤ی ٌّا ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َي ٌِ ُ٘ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،یموفیم فبیہ رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دفونں دنسفں ےک اسھت وقعیب یک رفاتی یک رطح

رفاتیلقنیک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یموفیمفبیہرضحتاوباحزؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلتنجںیماکیدفرسےےکابالاخےناسرطحدںیھکیےگسجرطحہک مآامسونںںیماتسرفںوکدےتھکیوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2647

راوی ً :بساہلل ب ٩جٌرف ب ٩یحٌی ب ٩خاٟس ٣ ٩ٌ٣اٟک ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ًبساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ػٔوا ٪ب٩
س٠یً ٥لاء ب ٩يشار حرضت ابوسٌیس خسری

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِلٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى
رف بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ح و َح َّسثَىٔی صَ ُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
ُّ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٔ
َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََ ٟیت َ َرا َِؤ َ ٪أَصِ َ ١ا َِ ُِ ٟز ٔ
اٟس ِّر َّی
ٖ َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗٔض ٔ ِ٤َ َٛ ٥ا َتت َ َرا َِؤ َ ٪ا ِلِ َٜو ََ ٛب ُّ
ئ ََّل َی ِبَ ُِ ُ٠ضا
ک َ٨َ ٣ازٔ ُ ٢اِلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ا َِِ ٟاب ٔ َز ٔ ٩ِ ٣اِلِ ُ ُٓ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٙا ِٔ ِ ٤َ ٟ
رش ٔ ٚأَ ِو ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َ ٔ ٟتٔ ُ
َاؿ ٔ٣َ ١ا بَ ِی َُ ٨ض َِٗ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ت ٔ َِ ٠

ا ٢آ َُ٨٣وا بٔاہللٔ َو َػ َّسُٗوا ا ِ٤ُ ٟزِ َسَ ْٔ٠ن
َُِْرُص َُِٗ ٥ا َ ٢بَل َی َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔرٔ َج ْ

دبع اہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل نعم امکل اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ ،امکل نب اسن ،وفصاؿ نب میلس اطعء نب اسیر
رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکر اؽاہللےن رفام اتنجفاےلاےنپ افرپےک ابالاخہنفاولںوک اسرطح دںیھکیےگہک
سج رطح  م رشمح   ا رغمیب انکرفں ںیم  ےتکم وہےئ اتسرفں وک دےتھکی وہ اس فہج ےس ہک تنج فاولں ےک دراجت ںیم آسپ ںیم
افتفت وہاگ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک فہ اایبنء ےکدراجت وہں ےگ ہک نج کت اؿ ےک العفہ وکیئ ںیہن چنہپ
ےکس اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اؿ ولوگں وک یھب فہ
دراجتاطعےئکاجںیئےگہکوجاہللاعتیلرپاامیؿالںیئافراسےکر اولںیکدصتقیرکںی۔
رافی  :دبعاہلل نبرفعج نب ییحی نب اخدل نعم امکل اہرفؿ نبدیعسایلی دبعاہلل نب فبہ ،امکل نب اسن ،وفصاؿ نب میلس اطعء نب
اسیررضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿولوگںےکایبؿںیمہکںیہنجاےنپرھگافرامؽےکدبہلںیمیبنیلصاہللہیلعفلس...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اؿولوگںےکایبؿںیمہکںیہنجاےنپرھگافرامؽےکدبہلںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکددیارایپراوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2648

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح ٩٤سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

اض یَُٜوَُ ٧وَ ٪ب ٌِسٔی َی َو ُّز أَ َح ُسص َُِِ ٟ ٥و َرآنٔی بٔأَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ َط ِّس أ ُ ًَّٔ٣ی لٔی حُ ًّبا ْ َ ٧
ہبیتق نبدیعس،،وقعیبانب دبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیےہہکر اؽاہللیلص اہللہیلع فملس
ےنرفام اریمیاتم ںیمےسبسےسز ادہےھجمایپرےفہولگوہںےگوجریمےدعبآںیئےگنکیلاؿیکانمتوہیگہکاکشہک
اےنپرھگفاےلافرامؽےکدبہلںیمریماددیاررکںیل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجںیماکیا ےسابزارےکایبؿںیمہکسجںیمویتنجںیکوتمعنںافراؿےکنسحفامج...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجںیماکیا ےسابزارےکایبؿںیمہکسجںیمویتنجںیکوتمعنںافراؿےکنسحفامجؽںیمااضہفوہاجےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2649

راوی  :ابوًث٤ا ٪سٌیس بً ٩بساٟحبار بَصی ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ب٨انی حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َص ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
اَ ٪سٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحبَّارٔ ا َِ ٟب ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َُ ٟشوّٗا یَأِتُوَ َ ٧ضا ک ُ َُّ ١ج ُٕ ٌَ ٤ة َٓ َت ُض ُّب رٔی ُح َّ
اٟظ َ٤ا َٔ َٓ ٢ت ِح ُثو فٔی ُو ُجوص ٔض ٔ ِ٥
و ٪إلٔ َی أَصِٔ٠یض ٔ َِ ٥و َٗ ِس ِاز َزا ُزوا ُح ِش ّ٨ا َو َج َّ ٤اَّل ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَصُِ٠وص َُِ ٥واہللٔ َِ َ٘ ٟس
وُ ٪ح ِش ّ٨ا َو َج َّ ٤اَّل َْٓ َ ِر ٔج ٌُ َ
َوث َٔیابٔض ٔ ََِ ٓ ٥یزِ َزا ُز َ
وَ ٪وأَْمُتْن َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ِاز َز ِزتُ َِ ٥ب ٌِ َسَ٧ا حُ ِش ّ٨ا َو َج َّ ٤اَّل
ِاز َز ِزتُ َِ ٥ب ٌِ َسَ٧ا حُ ِش ّ٨ا َو َج َّ ٤اَّل ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ

اوبامثعؿ دیعس نب دبعاابجلر رصبی امحد نب ہملس اثتب انبین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا تنجںیماکیااسیابزارےہہکسج ںیمیتنجولگرہ  ہعم وک آ ارکںیےگ رھپامشیلوہاالچیئ اجےئیگ وج
ہکفاہں اک رگدف ابغر(وجہک کشمف زرفعاؿیک وصرت ںیم وہاگ) ویتنجں ےک رہچفں افر اؿ ےک ڑپکفں رپ اڑارک ڈاؽ دے یگ سج
ےسدتبیوںےکنسحفامجؽںیمافرااضہفوہاجےئاگرھپبجفہاےنپرھگفاولںیکرطػولںیٹےگاساحؽںیمہکاؿےکنسح
فامجؽںیمافرااضہفوہ اکوہاگوتفہںیہکےگہکامہرےدعبوتاہمترےنسحفامجؽںیمافرااضہفوہایگےہفہںیہکےگاہللیکمسق
امہرےدعباہمترےنسحفامجؽںیمیھبوتافرااضہفوہایگےہ۔
رافی  :اوبامثعؿدیعسنبدبعاابجلررصبیامحدنبہملساثتبانبینرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمبسےسالہپوجرگفہدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںی...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمبسےسالہپوجرگفہدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحوہںیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2650

راوی ٤ً :زو٧اٗس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یہ ،يٌ٘وب اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہ ایوب

اٟس ِو َرقٔی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َو َّ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَّ ٥
 ١ابِ ُ٩
وب َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َي ٌِ ُ٘ ُ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ٌِ ُ٘ َ
ُّ
اَکوا اِّ ٟز َجا ُ ٢فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِٛثَرُ أَ ِ ٦اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ َو ٥َِ ٟ
ًُ ََّ ٠ی َة أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢إ ٔ َّ٣ا َتٔ َ ُ
َاَخوا َوإ ٔ َّ٣ا َت َذ َ ُ

یضا ًَل َی أَ ِؿ َوإ ٔ
َي ُ٘ ِ ١أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َّو َُ ٢ز َِ ٣زة ٕ َت ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ًَل َی ُػ َورة ٔ ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َو َّأًٟی َتَ ٔ ٠
ئ َّ
ی فٔی َّ
َِ ٛو َٛبٕ زُ ِّر ٓ ٕ
اِ ٠ٟح َٔ ٥و َ٣ا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ًِزَ ُب
ئ ٟٔکُ ِّ١ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ز ِو َج َتا ٔ ٪اث ِ ََ ٨تا ٔ ٪یُ َزی ُُّ ٣ذ ُسوٗٔض ٔ َ٤ا َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
رمعفاندقوقعیب نباربامیہ ،انبہیلع،وقعیباامسلیعانبہیلعاویبرضحتدمحمریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکولوگںےن
رخفایک ااسابتاکذرکایکہکتنجںیمز ادہدادادرمدفںیکوہیگ اتوروتںیکوترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام ا5ہک
اوبااقلمسیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکتنجںیمبسےسالہپرگفہوجدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںیراتےکاچدنیکرطح
وہں یگ افر فہ رگفہ وج اؿ ےک دعب تنج ںیمدالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت  ےتکم وہےئ اتسرفں یکرطح رفنش وہں یگ اؿ ںیم ےس رہ
اکی ینتج ےک ےئل دف ویب اں وہں یگ نج یک یلڈویلں اک زغم وگتش ےک ےھچیپ ےس ےکمچ اگ افر تنج ںیم وکیئ آدیم یھب ویبی ےک ریغب

ںیہنوہاگ۔
رافی  :رمعفاندقوقعیبنباربامیہ،انبہیلع،وقعیبالیعمسانبہیلعاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمبسےسالہپوجرگفہدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحوہںیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2651

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪ایوب حرضت اب ٩سْری٩

یَٗ ٩ا َ ٢ا ِخ َت َؼ َ ٥اِّ ٟز َجا َُ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ أَ ُّی ُض ِ ٥فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ ِٛثَرُ ٓ ََشأَُٟوا
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

أَبَا ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة
انب ایب رمع ایفسؿ ،اویب رضحت انب ریسنی رفاتی رفامےت ںیہ ہک رمد افر تورت ےکدرایمؿ اس ابت رپ ڑگھجا وہا ہک تنج ںیم
نکیکدادادز ادہوہیگوتاوہنںےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچوتاوہنںےنرفام ااوبااقلمسےنرفام اافررھپانب
ہیلعیکدحثییکرطحدحثیلقنیک۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،اویبرضحتانبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمبسےسالہپوجرگفہدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحوہںیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2652

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟواحس اب ٩زیاز ً٤ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ابوزرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
رح ٕب
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ی ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ح و َح َّسث َ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٪
ی فٔی َّ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ًَِ ٥ل َی أَ َط ِّس َِ ٛو َٛبٕ زُ ِّر ٓ ٕ
ئ إ ٔ َؿائ َ ّة ََّل
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة ًَل َی ُػ َورة ٔ ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َو َّأ ٟذ َ
اٟش َ٤ا ٔ
أَ َّو َُ ٢ز َِ ٣زة ٕ َی ِس ُخَ ُ٠
و ٪أَ ِ٣ظَ اك ُ ُض َِّ ٥
ک َو ََ ٣حا ٔ٣زُص ُِ ٥اِلِ ََّ ُٟوةُ َوأَ ِز َوا ُج ُض ِ٥
اٟذ َص ُب َو َر ِط ُح ُض ِ ٥ا ِِ ٔ٤ٟش ُ
وَ ٪و ََّل َی ِت َُٔ ُ٠
وَ ٪و ََّل یَ َِ ٤تد ٔ ُل َ
وَ ٪وَّلَ َی َت َِ َّوك ُ َ
َیبُوَ ُٟ
و ٪ذ ٔ َرا ًّا فٔی َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
ا ُِ ٟحو ُر ا ُِ ٌْٟٔن أَ ِخ ًَل ُٗ ُض ًَِ ٥ل َی ُخ َُ ٙٔ ٠ر ُج َٕ ١واح ٔ ٕس ًَل َی ُػ َورة ٔأَبٔیض ٔ ِ ٥آ َز َٔ ٦س ُّت َ
ہبیتقنبدیعس،دبعاولادحانبز ادامعرہنباقعقعاوبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام اتنجںیموجرگفہبسےسےلہپدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحوہںیگافراسرگفہ
ےکدعب وجولگتنج ںیمدالخوہں ےگاؿیکوصرںیت ااہتنیئ ےتکموہےئ اتسرفں یکرطحوہں یگفہہناشیپب رکںیےگ افر ہن
اپاخہن افر ہن وھتںیک ےگ افر ہن انک اصػ رکںی ےگ افر اؿ یک ایھگنکں  اےن یک وہں یگ افر اؿ اک ہنیسپ کشم وہاگ افر اؿ یک
اویھٹیگنں ںیمتود گلس راہ وہاگ افر اؿیک ویب اں ڑبی آوھکنںفایل وہں یگ افر اؿ بس ےک االخؼ اکی سک ے وہںےگ افرفہ بس
اےنپابپآدؾیکوصرترپوہںےگافراؿاکدقآامسؿںیماسھٹاہھتاکوہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولادحانبز ادامعرہنباقعقعاوبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمبسےسالہپوجرگفہدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحوہںیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2653

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ًَِ ٥ل َی
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ًَل َی ُػ َورة ٔا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُُ ٢ز َِ ٣زة ٕ َت ِس ُخ ُ
أَ َط ِّس ِ َ ٧ح ٕ ٥فٔی َّ
ُو ٪أَ ِ٣ظَ اك ُ ُض ِ٥
اٟش َ٤ا ٔ
ئ إ ٔ َؿائ َ ّة ث ُ َّ ٥ص َُِ ٥ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
وَ ٪و ََّل یَ ِبزُٗ َ
وَ ٪و ََّل َی َِ ٤تد ٔ ُل َ
وَ ٪و ََّل َیبُوَ ُٟ
ک َ٨َ ٣ازٔ ََُّ ٢ل یَ َت َِ َّوك ُ َ
َّ
و ٪ذ ٔ َرا ًّا َٗا َ٢
اٟذ َص ُب َو ََ ٣حا ٔ٣زُص ُِ ٥اِلِ ََّ ُٟوةُ َو َر ِط ُح ُض ِ ٥ا ِِ ٔ٤ٟش ُ
ک أَ ِخ ًَل ُٗ ُض ًَِ ٥ل َی ُخ َُ ٙٔ ٠ر ُج َٕ ١واح ٔ ٕس ًَل َی كُو ٔ ٢أَبٔیض ٔ ِ ٥آ َز َٔ ٦س ُّت َ
َکیِبٕ ًَل َی َخَ ِٙٔ ٠ر ُج ٕ ١و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة ًَل َی ُػ َورة ٔأَبٔیض ٔ ِ٥
ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة ًَل َی ُخَ ٙٔ ُ٠ر ُج ٕ ١و َٗا َ ٢أَبُو ُ َ

اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
ریمیاتمںیمبسےسالہپرگفہوجتنجںیمدالخوہاگاؿیکوصرںیتوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحوہںیگرھپوجرگفہاؿ
ےک دعب تنج ںیم دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت ااہتنیئ  ےتکم وہےئ اتسرفں یک رطح وہں یگ رھپ اؿ ےک دعب درہج دبرہج رمابت وہں
ےگفہہناپاخہنرکںیےگافرہناشیپبرکںیےگافرہنانکاصػرکںیےگافرہنوھتںیکےگافراؿیکایھگنکں اےنیکوہںیگ
بگتبئ
افراؿیکا ھوںںیمتودگلسراہوہاگافراؿاک ہنیسپکشموہاگاؿبسےکاالخؼاکیسک ےوہںےگفہاےنپدقںیماےنپابپ
رضحتآدؾیکرطحاسھٹاہھتےبملوہںےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشاوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجفاولںیکافصتےکءایبؿںیمافرہیہکفہحبصفاشؾاےنپربزعفلجیکاپیکایبؿ...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجفاولںیکافصتےکءایبؿںیمافرہیہکفہحبصفاشؾاےنپربزعفلجیکاپیکایبؿرکںیےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2654

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُُ ٢ز َِ ٣زة ٕ َتٔ ٠خُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُػ َو ُرص ُِ٥
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ؤَ ٓ ٪یضا آَ ٔ ٧ی ُت ُض َِ ٥وأَ ِ٣ظَ اك ُ ُض َِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
اٟذصَ ٔب َوا َِّٔ ٟٔـةٔ
وَ ٪وَّلَ یَ َت َِ َّوك ُ َ
ؤَ ٓ ٪یضا َو ََّل یَ َِ ٤تد ٔ ُل َ
ًَل َی ُػ َورة ٔا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ ََّل یَ ِب ُؼ ُ٘ َ
ئ َّ
اِ ٠ٟح ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ُِ ٟح ِش ٔ٩
ک َؤٟکَُ ِّ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ز ِو َج َتا ٔ ٪یُ َزی ُُّ ٣ذ َساٗٔض ٔ َ٤ا َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
َو ََ ٣حا ٔ٣زُص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥اِلِ ََّ ُٟوة ٔ َو َر ِط ُح ُض ِ ٥ا ِِ ٔ٤ٟش ُ
رک ّة َو ًَ ٔظ ًّیا
ََّل ا ِخت ًَٔل َٖ بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥و ََّل َت َباُ َُف ُُٗ٠وب ُ ُض ِِْ ٠َٗ ٥ب َواح ْٔس ي َُش ِّب ُح َ
و ٪اہللَ ب ُ ِ َ
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا بس ےس الہپ رگفہ وج تنج ںیم دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگ فہ تنج ںیم ہن وھتںیک
ےگافرہنیہانکاصػرکںیےگافرہنیہاپاخہنرکںیےگاؿےکربنتافراؿیکایکنایھگنکں اےنافراچدنییکوہںیگافراؿ
یکاویھٹیگنں ںیمتودگلس ریہوہیگافراؿاکہنیسپ کشم یکرطحوہاگ افراؿدتبیوں ںیم ےسرہاکی ےک ےئلدف ویب اںوہں یگ
نجیکیلڈویلںاکزغموخوصبریتیکفہجےسوگتشےکادنرےسداھکیئدےاگہنیہتنجفاےلآسپںیماالتخػرکںیےگافرہن
یہآسپںیمضغبرںیھکےگاؿےکدؽاکیدؽیکرطحوہںےگحبصفاشؾاہللیکاپیکایبؿرکںیےگ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجفاولںیکافصتےکءایبؿںیمافرہیہکفہحبصفاشؾاےنپربزعفلجیکاپیکایبؿرکںیےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2655

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤اً ٪ث٤ا ٪اسحا ٚجزیز ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اَٗ ٪ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
و٪
رشب ُ َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َیأِک ُ َُ ٠
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ؤَ ٓ ٪یضا َو َي ِ َ

وَٗ ٪اُٟوا ٓ ََ٤ا بَا َُّ ٢
و٪
َک ِطحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک یَُِ ٠ض َُ ٤
وَ ٪وَّلَ َی َِ ٤تد ٔ ُل َ
وَ ٪و ََّل یَ َت َِ َّوك ُ َ
وَ ٪و ََّل یَبُوَ ُٟ
َو ََّل َی ِت َُٔ ُ٠
اٟل ٌَاَٗ ٔ ٦ا َُ ٢جظَ ائْ َو َر ِط ْح َ َ
و ٪اََ ٔ٨َّ ٟص
اَّ ٟت ِشبٔیحَ َواَّ ٟت ِحَ ٔ٤
یس َ٤َ ٛا تَُِ ٠ض َُ ٤
امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ،امثعؿامثعؿ ااحسؼ رجری ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک تنج فاےل تنج ںیم اھکںیئ ےگ افر ںیئپ ےگ افر
وھتںیکےگںیہنافرہنیہاشیپبرکںیےگافرہنیہاپاخہنرکںیےگافرہنیہانکاصػرکںیےگاحصہبرکاؾےنرعضایکوترھپ
اھکاندک ر اجےئ اگ آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام اڈاکر افر ہنیسپ آےئ اگ افر ہنیسپ کشم یکرطح وخوبشدار وہاگ افر اؿ وک حیبست ینعی
لْ
ّللَّافردیمحتینعیاَ جَمْ ُدّللَِّاکااہلؾوہاگسجرطحہکاںیہناسسناکااہلؾوہاتےہ۔
ُش ْئحَا َاؿا ِ
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿامثعؿااحسؼرجری،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجفاولںیکافصتےکءایبؿںیمافرہیہکفہحبصفاشؾاےنپربزعفلجیکاپیکایبؿرکںیےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2656

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک ِطحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔإلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

کس
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ج المسک ینعی تنج فاولں اک تیسبتہ

کشمیکرطحوخوبشداروہاگکترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہی،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجفاولںیکافصتےکءایبؿںیمافرہیہکفہحبصفاشؾاےنپربزعفلجیکاپیکایبؿرکںیےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2657

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ححاد ب ٩طاْع ،ابوًاػ ،٥حش ٩اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩
ًبساہلل

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َش َْ ٩ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اْع ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ٔ
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو َححَّا ُد بِ ُ ٩اَّ ٟظ ٔ ٔ
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ َٔیضا
 ١أَصِ ُ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِک ُ ُ
و ٪اَّ ٟت ِشبٔیحَ
َک ِطحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک یَُِ ٠ض َُ ٤
وَ ٪وَّلَ َیبُوَ ُٟ
وَ ٪و ََّل َی َِ ٤تد ٔ ُل َ
وَ ٪و ََّل یَ َت َِ َّوك ُ َ
رشب ُ َ
َو َي ِ َ
وَ ٪و َل ٩ِٔ ٜك َ ٌَا ُُ ٣ض ِ ٥ذَا َک ُجظَ ائْ َ َ

ک
و ٪اََ ٔ٨َّ ٟص َٗا ََ ٢وفٔی َحسٔیثٔ َححَّا ٕد كَ ٌَا ُُ ٣ض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
َوا َِ ٟح َِ ٤س َ٤َ ٛا تَُِ ٠ض َُ ٤
نسح نب یلع ولحاین اجحج نب اشرع ،اوباعمص ،نسح انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک
ر اؽاہللےنرفام اتنجفاےلتنجںیماھکںیئےگافرںیئپےگنکیلفہاسںیماپاخہنںیہنرکںیےگنکیلاؿاکاھکاناکیڈاکریک
وصرت ںیم لیلحت وہ اجےئ اگ سج ےس کشم یک رطح وخوبش آےئ یگ افر اؿ وک حیبست ف دیمحت اس رطح اھکسیئ اجےئ یگ سج رطح
مه
ںیہمتاسسنانیلاھکس اایگےہافراجحجیکدحثیںیم َطعَاا ُ ُ ْم َذکِلَینعیاؿاکاھکانےکاافلظںیہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحایناجحجنباشرع،اوباعمص،نسحانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجفاولںیکافصتےکءایبؿںیمافرہیہکفہحبصفاشؾاےنپربزعفلجیکاپیکایبؿرکںیےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2658

راوی  :سٌیس ب ٩یحٌی ا٣وی اب ٩جزیخ ،ابوزبْر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی اِلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

و ٪اََ ٔ٨َّ ٟص
و ٪اَّ ٟت ِشبٔیحَ َواَّ ٟتِٜبْٔ َر َ٤َ ٛا تَُِ ٠ض َُ ٤
َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ویَُِ ٠ض َُ ٤

دیعسنبییحیاومیانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےنیبن یلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتی
تسئ
لقن یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم اوہنں ےن اہک افر اؿ وک ج ف ریبکت اھکسیئ اجےئ یگ دسغرح ہک ںیہمت اسسن انیل اھکس ا اجات
ےہ۔
رافی  :دیعسنبییحیاومیانبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلہشیمہیکوتمعنںںیمرںیہےگافراہللاعتیلےکاس...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلہشیمہیکوتمعنںںیمرںیہےگافراہللاعتیلےکاسرفامؿںیمافرآفازآےئیگہکہیتنجےہ ماےنپاامعؽےکدبہلںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2659

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة یَ ََِّ ٥ُ ٌَ ٨ل َی ِبأ َ ُض ََّل َت ِبل َی ث َٔیابُطُ َو ََّل َي ِٔى َی َط َبابُطُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ی ِس ُخ ُ
زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتی رکےت ںیہہک آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا وجآدیم تنج ںیم دالخ وہ اجےئ اگ فہ وتمعنں ںیم وہ اجےئ اگ اےس یھبک وکیئ
فیلکتںیہنوہیگافرہنیہاسےکڑپکےرپاےنوہںےگافرہنیہاسیکوجاینمتخوہیگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبہملساثتبایبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکتنجفاےلہشیمہیکوتمعنںںیمرںیہےگافراہللاعتیلےکاسرفامؿںیمافرآفازآےئیگہکہیتنجےہ ماےنپاامعؽےکدبہلںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2660

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بس ب ٩ح٤یس اسحاً ٚبساٟززا ،ٚابواسح ،ٙحرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََٗ ٢ا ََّ ٢
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َّ
اٟث ِور ُّٔی َٓ َح َّسثَىٔی أَبُو
ُغ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ َ٨از ٔی ُ٨َ ٣از ٕإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜأَ ِ٪
إ ٔ ِس َح َ ٙأَ َّ ٪اِلِ َ َ َّ

َت ٔؼ ُّحوا ٓ ًََل َت ِش َ٘ ُ٤وا أَبَ ّسا َوإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِح َی ِوا ٓ ًََل َت ُ٤وتُوا أَبَ ّسا َوإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ٔظ ُّبوا ٓ ًََل َت ِض َز ُ٣وا أَبَ ّسا َوإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِ٤ُ ٌَ ٨وا ٓ ًََل
و٪
َت ِبأ َ ُسوا أَبَ ّسا ٓ ََذَ ٔ ٟ
ک َٗ ِوُ ُٟط ًَزَّ َو َج ََّ ١وُ ٧وزُوا أَ ِ ٪ت ٔ ِ ٥ِ ُٜ٠ا َِ ٟح َُّ ٨ة أُورٔثِت ُُ٤و َصا ب ٔ َ٤ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ٌِ ََ ُ٠٤
ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمحااحسؼدبعارلزاؼ،اوبااحسؼ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلعفملس ےنرف ام ااکیآفازدےنیفاالآفازدے اگ(اےتنجفاول)ہکاہمترےےئل(ہیابت
رقمر وہ یکچ ےہ ہک)  م تحص دنم روہ ےگ افر یھبک امیبر ںیہن وہ ےگ افر  م زدنہ روہ ےگ  م یھبک وبڑوہ ںیہن وہں ےگ افر  م آراؾ
ںیمروہےگںیہمتیھبکفیلکتںیہنآےئیگوتاہللزعفلجاکیہیرفام ؿےہہکآفازآےئیگہکہیتنجےہ ماےنپاامعؽےکدبہل
ںیماستنجےکفارثوہےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ ،دبعنبدیمحااحسؼدبعارلزاؼ،اوباقحس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع افررضحت اوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

می
تنجےکومیخںافروجومنمافراؿےک علقب اسںیمرںیہےگاؿیکاشؿےکایبؿیم...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ

می
تنجےکومیخںافروجومنمافراؿےک علقب اسںیمرںیہےگاؿیکاشؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2661

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابی ٗسا٣ہ حارث بً ٩بیس ابی ً٤زا ٪جونی حرضت ابوبرک بً ٩بساہلل بٗ ٩یص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ َُسا ََ ٣ة َوص َُو ا َِ ٟحار ُٔث بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّ ٤ُِ ٠ٟٔ ٪ؤ ٔ ٩ٔ ٣فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََ ٟد ِی َّ ٤ة ِٔ ُٟ ٩ِ ٣ؤَ ُٟؤة ٕ َواح َٔسة ٕ َُ ٣ح َّو َٓ ٕة كُوَ ُٟضا

وٖ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟؤ ًََٔ ٓ ٩ُ ٣ل یَ َزی َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥بَ ٌِ ّـا
و ٪یَ ُل ُ
وّ ٣ٔ ٪یًل ِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ َٔٔ ٓ ٩ٔ ٣یضا أَصَِ ُ٠
ٔس ُّت َ

دیعس نب وصنمر ،ایب دقاہم احرث نب دیبع ایب رمعاؿ وجین رضحت اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس
رفاتیرکےتوہےئیبنیلصاہللہیلعفملس ےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اومنمآدیمےکےئلتنجںیم
اکیوھکےلھکومویتںاکہمیخوہاگسجیکابملیئاسھٹلیموہیگومنمافراؿےکنیقلعتماسںیمرںیہےگومنماسےکاردرگد
رکچاگلںیئےگافروکیئاکیدفرسےوکںیہندھکیےکساگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایبدقاہماحرثنبدیبعایبرمعاؿوجینرضحتاوبرکبنبدبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ

می
تنجےکومیخںافروجومنمافراؿےک علقب اسںیمرںیہےگاؿیکاشؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2662

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی ابوًبساٟؼ٤س ابوً٤زا ٪جونی حرضت ابوبرک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل بٗ ٩یص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ٩
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
َّ
َّ
وّ ٣ٔ ٪یًل فٔی کَُ ِّ١زاو ٔ َی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا
ْع ُؿ َضا ٔس ُّت َ
أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َخ ِی َْ ٤ة ِٔ ُٟ ٩ِ ٣ؤَ ُٟؤة ٕ َُ ٣ح َّو َٓ ٕة َ ِ
وٖ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ُ ٣
یَ ٩ی ُل ُ
َخ َ
أَ ِص ْ٣َ ١ا َی َز ِو َِ ٪اْل َ ٔ

مس
اوباسغؿ معیاوبدبعادمصل اوبرمعاؿوجینرضحتاوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہلل نبسیقریضاہللاعتٰیلہنع اےنپابپےس
رفاتیرکےت ںیہہکر اؽاہللےنرفام اومنم ےک ےئل تنجںیم اکیوھکےلھکومویتںاکہمیخوہاگسج یکابملیئاسھٹلیموہیگ
اس ےمیخ ےک رہ وکےن ںیم ولگ وہں ےگ وج دفرسے وکےن فاےل ولوگں وک ںیہن دھکی رےہ وہں ےگ ومنم اؿ ےک ارد رگد رکچ
اگلےئاگ۔

مس
رافی  :اوباسغؿ معیاوبدبعادمصلاوبرمعاؿوجینرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ

می
تنجےکومیخںافروجومنمافراؿےک علقب اسںیمرںیہےگاؿیکاشؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2663

٣وسی بٗ ٩یص
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہ یزیس ب ٩ہارو ،٪ہ٤ا ٦ابوً٤زا ٪جونی حرضت ابوبرک ب ٩ابی ٰ

وسی بِ ٔ٩
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّْ ٤ا ٩ِ ًَ ٦أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ار َ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟد ِی َُ ٤ة ُز َّر ْة كُوَ ُٟضا فٔی َّ
وّ ٣ٔ ٪یًل فٔی کَُ ِّ١زاو ٔ َی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا أَصِ ْ١
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ٔس ُّت َ
و٪
َخ َ
ِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ ََّٔ ٩ٔ ٣ل یَ َزاص ُِِ ٥اْل َ ُ
اوبرکب نب ایب ہیبش سیدی نب اہرفؿ ،امہؾ اوبرمعاؿ وجین رضحت اوبرکب نب ایب ومٰیس نب سیق اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ یبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہمیخ اکی ومیت اک وہاگ سج یک ابملیئ دنلبی ںیم اسھٹ
لیموہیگافراسےکرہوکےنںیمومنمیکویب اںوہںیگںیہنجدفرسےولگںیہندھکیںیکسےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبشسیدینباہرفؿ،امہؾاوبرمعاؿوجینرضحتاوبرکبنبایبومٰیسنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینںیموجتنجیکرہنںیںیہےکایبؿںیم...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
داینںیموجتنجیکرہنںیںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2664

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ًبساہلل بْ٤٧ ٩ر ًلی ب٣ ٩شہزً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز ٣ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ٣ح٤س ب٩

برش ًبیساہلل خبیب بً ٩بساٟزح ٩٤حٔؽ بً ٩اػ ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اػ ٕ٥
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩خب َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
َّ
َّ
 ١ک ُ ٌّ ٩ِ ٣ٔ ١أََ ِ ٧ضارٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
رف ُ
ات َوا٨ِّ ٟی ُ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠س ِی َحا َُ ٪و َج ِی َحا َُ ٪وا َِ ُ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم دبعاہلل نب ریمن یلع نب رہسم ،دیبع اہلل نب رمع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن دمحم نب رشب دیبع اہلل ت بی نب
دبعارلنمح صفح نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا شئحااؿ
افراحیجؿافررفاتافرلینہیبستنجیکرہنفںںیمےسںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم دبعاہلل نبریمن یلع نب رہسم ،دیبعاہلل نب رمع دمحم نب دبعاہلل نبریمن دمحم نب رشب دیبعاہلل ت بی
نبدبعارلنمحصفحنباعمص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجںیمھچکایسیوقومںےکدالخوہےنےکایبؿںیمہکنجےکدؽرپدنفںیکرطحوہںےگ...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجںیمھچکایسیوقومںےکدالخوہےنےکایبؿںیمہکنجےکدؽرپدنفںیکرطحوہںےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2665

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،ابونرض ہاط ٥بٗ ٩اسٟ ٥یثی ،ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُّ ٩
رض صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َّٔٔ ٥
اِ ٠ٟیثٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاص ٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
اْع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
اٟظ ٔ ٔ
 ١أَ ِٓئ ٔ َسة ٔ َّ
اٟلْ ِر ٔ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَٗ َِو ْا ٦أَ ِٓئ ٔ َستُ ُض ِِ ٣ٔ ٥ث ُ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِس ُخ ُ
اجحجنباشرع،اوبرضناہمش نباقمسیثیل،اربامیہ،انبدعساوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآپیلص
اہللہیلعفملسےنرفام ا تنج ںیمھچکایسی وقںیمدالخ وہںیگہک نجےکدؽ(رنؾزما ی افروتلکیلعاہللںیم)رپدنفںیک رطح

وہںےگ۔
رافی  :اجحجنباشرع،اوبرضناہمشنباقمسیثیل،اربامیہ،انبدعساوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تنجںیمھچکایسیوقومںےکدالخوہےنےکایبؿںیمہکنجےکدؽرپدنفںیکرطحوہںےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2666

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ََٙ ٠اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١آ َز َ٦
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

وض
ک أ َ ٨َّ ٟ
و ٪ذ ٔ َرا ًّا َٓ َ٤َّ ٠ا َخ ََ٘ ٠طُ َٗا َ ٢اذِ َص ِب ٓ ََش ًَِّ ٥ِ ٠ل َی أُو َٟئ ٔ َ
ًَل َی ُػ َورتٔطٔ كُوُٟطُ ٔس ُّت َ
رف ٔ ٩ِ ٣ا ًَِ ٤َ ٟلئَٜٔةٔ ُجْ ُ٠
رف َوص َُِ ٥ن َ ْ
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦یَ٘ َٓ ٥ِ ُٜاُٟوا َّ
ُک َو َت ٔح َّی ُة ذُ ِّریَّت َٔک َٗا َََ ٓ ٢ذ َص َب َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک َو َر ِح َُ ٤ة
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ک َٓإَٔ َّ ٧ضا َت ٔح َّیت َ
َاس َت٣َ ٍِ ٔ٤ا یُحٔیبُوَ َ ٧
ٓ ِ

و ٪ذ ٔ َرا ًّا ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢ا َِ ٟد ُِٙ ٠یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ
اہللٔ َٗا ََٓ ٢زَا ُزو ُظ َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َٗا ََٓ ٢ک ُ َُّ ٩ِ ٣َ ١ی ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ًَل َی ُػ َورة ٔآ َز ََ ٦وكُوُ ُٟط ٔس ُّت َ
َب ٌِ َس ُظ َحًَّی ِاْل َ٪
دمحم نبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ااہللزعفلجےنرضحتآدؾ وکاینپوصرترپدیپارفام ااؿ اکدقاسھٹاہھتابمل اھترھپ بجاہللزعفلجرضحتآدؾ وکدیپارفام
 اک وت رفام ااجؤافررفوتشںیکاسامجتعوکمالؾ رکفافرفاہںتہبےسرفےتشےھٹیبںیہ رھپ م اننسہکفہ ںیہمتایکوجابدےتی ںیہ
عل َ
ویکہکنفہرفےتشںیہمتوجوجابدںیےگفیہاہمتراافراہمتریافالداکمالؾوہاگآپےنرفام ارضحتآدؾےئگافررفام اان َّس َل ُاؾ َ ْتُکمْ
ّللَّاکااضہفرکد اوترہ آدیمہک وج
ّللَّ آپےن رفام ارفوتشںےنوجابںیم َف َر ْخمَ ُةا ِ
ک َف َر ْخمَ ُةا ِ
رفوتشںےنوجابںیماہکان َّس َل ُاؾعَل َ ْت َ
تنج ںیم دالخ وہاگ فہ رضحت آدؾ یک وصرت رپ وہاگ افر اس اک دق اسھٹ اہھت ابمل وہاگ رھپ رضحت آدؾ ےک دعب س ےن ولگ یھب دیپا
وہےئاؿےکدقوھچےٹوہےترےہاہیںکتہکہیزامہنآایگ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2667

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ابُ ٩یاث ابی ًًلء ،ب ٩خاٟس کاہلی ط٘ی ٙحرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ِٟکَاصٔل ٔ ِّی ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

ٕ ََٕ ٠٣ک یَحُ ُّزوَ َ ٧ضا
ٕ زٔ َ٣ا ٍَ ٣َ ٕ ٦کُ ِّ١زٔ َ٣اَ ٕ ٦س ِب ٌُ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَی ب ٔ َح َض َّ ٥َ ٨یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ََ ٟضا َس ِب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ
و ٪أَ َِ ٟ

رمع نب صفح انب ایغث ایب العء ،نب اخدل اکیلہ قیقش رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےناراشدرفام امنہجوکال ااجےئاگاسدؿمنہجیکرتسسہاراگلںیموہںیگافررہاکیاگلؾوکرتسسہاررفےتشڑکپےوہےئچنیھک
رےہوہںےگ۔
رافی  :رمعنبصفحانبایغثایبالعء،نباخدلاکیلہقیقشرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2668

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

رح َج َض ََّٗ ٥َ ٨اُٟوا َواہللٔ إ ٔ ِ٪
ار َُ ٥ِ ٛص ٔذظ ٔ َّأًٟی یُوٗ ٔ ُس ابِ ُ ٩آ َز َُ ٦جزِئْ َٔ ٩ِ ٣س ِبٌْٔ َن ُجزِئّا ِّٔ َ ٩ِ ٣
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َ ٧ ٢
رح َصا
ِّ َ ١
کَاِ َ ٧ت َٟکَآ َٔی ّة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا ُٓ ِّـَِ ٠ت ًََِ ٠ی َضا بٔت ِٔش ٌَ ٕة َو ٔس ِّتْ َن ُجزِئّا ک ُ َُّ ٠ضا ِٔ ٣ث ُ

ہبیتق نب دیعس ، ،ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےنرفام ااہمتریہیآگ سجوکانبآدؾالجاتےہمنہجیکرگیم ےکرتسںوصںںیم ےساکی ہصحےہاحصہبرکاؾ ےنرعض
ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک یہی (داین یک آگ) اکیف ںیہن یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےس ارتہن ےصح رگیم ےک منہج ںیم
رگیمز ادہےہرہےصحںیماینتیہرگیمےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہنبدبعارلنمحزحایمایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ

منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2669

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رح َصا
ِّ َ ١
َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی اٟزَِّ٧از َُْٔ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ضِ ٣ٔ َّ٩ث ُ

دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساوبازلاندیکرفاتییک
ُکل ُّ
م
ھ
ْ
ُ
ت
ِ
رطحدحثیلقنیک ااےئاسےکہکاسںیمیظفلرفؼےہ(ینعی َّ ُلرَحّ َِها)اکظفلےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2670

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،خ ٕ٠ب ٩خ٠یٔہ یزیس بٛ ٩یشا ٪ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َٕ بِ َُ ٩خٔ٠ی َٔ َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
وب َح َّسث َ َ٨ا َخُ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
و٣َ ٪ا َص َذا َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ٥ُ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َسَ ٍَ ٔ٤و ِج َب ّة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِس ُر َ
َخئّا َٓ ُض َو َی ِضؤی فٔی ا٨َّ ٟارٔ ِاْل ََ ٪حًَّی اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی َٗ ٌِزٔصَا
َٗا ََ ٢ص َذا َح َح ْز ُرم ٔ َی بٔطٔ فٔی ا٨َّ ٟارٔ ُُ ٨ِ ٣ذ َس ِبٌْٔ َن َ ٔ
ییحی نب اویب ،فلخ نب ہفیلخ سیدی نب اسیکؿ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک
اسھت ےھت ہک اکی ڑگرگاٹہ یک آفاز انسیئ دی وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اجےتن وہ ہک ہی ایک ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن
رعضایکاہللافراساکر اؽیہز ادہاجےتںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیاکیرھتپےہوجہکرتساسؽےلہپدفزخںیماکنیھپ
ایگاھتافرفہاگلاتردفزخںیمرگراہاھتاہیںکتہکفہرھتپاباینپہہتکت اچنہےہ۔
رافی  :ییحینباویب،فلخنبہفیلخسیدینباسیکؿایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2671

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز اب ٩ابی ً٤ز ٣زوا ٪یزیس بٛ ٩یشا ٪ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
یس بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ

َو َٗا ََ ٢ص َذا َو َٗ ٍَ فٔی أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا ٓ ََشٌِ ٔ٤ت َُِ ٥و ِجب َ َت َضا

دمحمنبابعدانبایبرمعرمفاؿسیدینباسیکؿایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگ
ےہنکیلاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیرھتپاسفتقاینپہہتںیم اچنہےہہکسجیک مےنآفاز ینیھت۔
رافی  :دمحمنبابعدانبایبرمعرمفاؿسیدینباسیکؿایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2672

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س طیبا ٪بً ٩بساٟزحٗ ٩٤تازہ ،ابونرضہ حرضت س٤زہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٗ ٢ا ََ َٗ ٢تا َزةُ َسَ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رض َة یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة أََّ٧طُ َسٔ َ ٧ ٍَ ٔ٤ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َُّ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ ٩ِ ٣َ ٥تأ ِ ُخ ُذ ُظ ا٨َّ ٟا ُر إلٔ َی ٌَِ ٛب َ ِیطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٩ِ ٣َ ٥
َن ِ َ

َتأ ِ ُخ ُذ ُظ إلٔ َی ُح ِحزَتٔطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥تأ ِ ُخ ُذ ُظ إلٔ َی ًُُٔ٘٨طٔ

اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحمابیشؿنبدبعارلنمحاتقدہ،اوبرضنہرضحترمسہےسرفاتیےہہکاوہنںےناہللےکیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسانسآپیلص اہللہیلعفملسرفامےتںیہہکدفزویخںںیمےسھچکوکآگاؿےکںونخںکتڑکپےیگافراؿےسھچکوک
اےکنونٹھگںکتافراؿںیمےسھچکوکاؿیک رمکتافراؿںیمےسھچکوکاؿیکرگدؿکتآگڑکپےیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحمابیشؿنبدبعارلنمحاتقدہ،اوبرضنہرضحترمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2673

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارہ ًبساٟوہاب ابً ٩لاء ،سٌیس ٗتازہ ،ابونرضہ حرضت س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ج٨سب رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َي ٌِىٔی ابِ ََ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َن ِ َ
ار إلٔ َی
َس َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨س ٕب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َِ ٩ِ ٣َ ٥تأ ِ ُخ ُذ ُظ ا٨َّ ٟا ُر إلٔ َی ٌَِ ٛب َ ِیطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥تأ ِ ُخ ُذ ُظ اُ ٨َّ ٟ

ار إلٔ َی َت ِزٗ َُوتٔطٔ
ار إلٔ َی ُح ِحزَتٔطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥تأ ِ ُخ ُذ ُظ اُ ٨َّ ٟ
ُر ِٛبَت َِیطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥تأ ِ ُخ ُذ ُظ اُ ٨َّ ٟ

رمعف نب زرارہ دبعاولاہب انب اطعء ،دیعس اتقدہ ،اوبرضنہ رضحترمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکدفزویخںںیمےسھچکوکآگاؿےکںونخںکتڑکپےیگ افراؿںیمےسھچکوکاؿےکونٹھگںکتافراؿںیم ےسھچکوک
اؿیک رمکتافراؿںیمےسھچکوکاؿیکیلسنہکتآگڑکپےیگ۔
رافی  :رمعفنبزرارہدبعاولاہبانباطعء،دیعساتقدہ،اوبرضنہرضحترمسہریضاہللاعتٰیلہنعنبدنجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
منہجےکایبؿںیماہللزعفلجںیمہاسےسانپہبیصنرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2674

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،روح حرضت سٌیس

اُ ٪ح ِحزَتٔطٔ
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َج ٌَ َ٣َ ١ک َ َ
ح ٔ ِ٘ َویِطٔ

خ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،رفحرضحتدیعساسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےتںیہنکیلاسرفاتیںیم ُخ ْ َزبِ ِةینعیاؿیک رمکت
ِ
ح ْب ِةینعیازارابدنےنھیکہگجکتاکظفلےہ۔
یکہگج ْ َ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،رفحرضحتدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدا...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2675

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
اٟـ ٌََٔا ُئ َوا َِ ٤َ ٟشاُ ْٔٛن
ا ِح َتح َِّت اُ ٨َّ ٟ
وَ ٪وا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّرُ َ
ار َوا َِ ٟح َُّ ٨ة َٓ َ٘اَِ ٟت َص ٔذظ ٔ َی ِس ُخُ٠ىٔی ا َِ ٟحبَّا ُر َ
وَ ٪و َٗاَِ ٟت َص ٔذظ ٔ َی ِس ُخ ُ٠ىٔی ُّ

یب ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َو َٗا ََ ٔ ٟ ٢ض ٔذظ ٔأَِ٧تٔ َر ِح ًَٔ٤ی
َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٔ ٟ ١ض ٔذظ ٔأَِ٧تٔ ًَ َذابٔی أ ُ ًَ ِّذ ُب ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢أ ُ ٔػ ُ
أَ ِر َح ُ ٥ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َؤٟکَُ ِّ١واح َٔسة ٕ ٔ٤َ ُٜ٨ِ ٣ا ُٔ ٠ِ ٣ؤصَا

انبایبرمعایفسؿ،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادفزخ
افر تنج اک آسپ ںیم ڑگھجا وہا دفزخ ےن اہک ریمے ادنر ڑبے ڑبے اظمل افر ربکتم ولگ دالخ وہں ےگ افر تنج ےن اہک ریمے
ادنر زمکفر افر نیکسم ولگ دالخ وہں ےگ وت اہلل زعفلج ےن دفزخ ےس رفام ا وت ریما ذعاب ےہ ںیم ریتے ذرےعی ےسج اچوہں اگ
ذعابدفںاگافراہللاعتیلےنتنجےسرفام اوتریمیرتمحےہںیمریتےذرےعیسجرپاچوہںاگرتمحرکفںاگنکیل مںیمرہ
اکیاکرھبانرضفریےہ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2676

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ طبابہ ورٗاء ابی ز٧از اْعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

یَ ٩و َٗاَِ ٟت ا َِ ٟح َُّ ٨ة ٓ ََ٤ا لٔی ََّل َی ِس ُخُ٠ىٔی
یَ ٩وا َِ ٤ُ ٟت َحبِّر ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َحا َّج ِت ا٨َّ ٟا ُر َوا َِ ٟح َُّ ٨ة َٓ َ٘اَِ ٟت ا٨َّ ٟا ُر أُوث ٔ ِز ُت بٔا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّر ٔ َ
ض َو َس َ٘ ُل ُض َِ ٥و ًَ َحزُص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢اہللُ َ ٠ِ ٔ ٟح َّ٨ةٔ أَِ٧تٔ َر ِح ًَٔ٤ی أَ ِر َح ُ ٥ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔی َو َٗا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ارٔ أَِ٧تٔ
إ ٔ ََّّل ُؿ ٌََٔا ُئ ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ َذابٔی أ ُ ًَ ِّذ ُب ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔی َؤٟکَُ ِّ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٠ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ؤ َصا َٓأ َ َّ٣ا ا٨َّ ٟا ُر ٓ ًََل َت َِ ٤تُ ٔ ٠ئ ٓ ََی َـ ٍُ َٗ َس َُ ٣ط ًََِ ٠ی َضا

ک َت َِ ٤تُ ٔ ٠ئ َویُزِ َوی َب ٌِ ُـ َضا إلٔ َی َب ٌِ ٕف
َٓ َت ُ٘و ُِ َٗ ٢م َٗ ِم َٓ ُض َ٨اَ ٔ ٟ

دمحم نب راعف ابشہب فراقء ایب زاند ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت
ںیہ ہک دفزخ افر تنج ںیم ڑگھجاوہا وت دفزخ ےن اہکےھجم ربکتمافراظمل ولوگں یکفہج ےس فضلیتدی یئگےہ افر تنج ےناہکہک رھپ
اس یک ایک فہج ےہ ہک ریمے ادنر  ااےئ زمکفر ریقح افر اعزج ولوگں ےک افر وکیئ دالخ ںیہن وہاگ وت اہلل اعتیل ےن تنج ےس رفام ا وت
ریمی رتمح ےہ ںیمریتے ذرےعی اےنپ دنبفں ںیم ےس سج رپ اچوہں اگ رتمحرکفں اگ افر اہلل اعتیل ےن دفزخ ےس رفام ا وت ریما
ذعابےہںیمریتےذرےعیےساےنپدنبفںںیمےسےسجاچوہںاگذعابدفںاگنکیل مںیمےسرہاکیوکںیمےنرضفررھبان
ےہرھپبجدفزخںیہنرھبےیگوتاہللاعتیلاانپدقؾدفزخرپرںیھکےگوترھپدفزخےہکیگسبسبرھپدفزخایسفتقرھباجےئ
یگافراساکاکیہصحدفرسےیکرطػٹمساجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبراعفابشہبفراقءایبزاندارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2677

راوی ً :بساہلل بً ٩و ٪ہًللی ابوسٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩ح٤یس ٤ٌ٣ز ،ایوب اب ٩سْری ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ا ِٟض ٔ ًَلل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُسٔ َِی َ
اَ ٪ي ٌِىٔی َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ار َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ
ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِح َتح َِّت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َواُ ٨َّ ٟ
دبعاہللنبتوؿالہیلاوبایفسؿ،دمحمنبدیمحرمعم،اویب انبریسنیرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکیبن یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اتنجافردفزخاکآسپںیمڑگھجاوہاافررھپاوبازلاندیکدحثییکرطحرفاتیایبؿیکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبتوؿالہیلاوبایفسؿ،دمحمنبدیمحرمعم،اویبانبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2678

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ار َٓ َ٘اَِ ٟت
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َحا َّج ِت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َواُ ٨َّ ٟ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ُغتُ ُض َِٗ ٥ا َ ٢اہللُ
یَ ٩وا َِ ٤ُ ٟت َحبِّر ٔ َ
ار أُوث ٔ ِز ُت بٔا َِ ٤ُ ٟت َٜبِّر ٔ َ
ض َو َس َ٘ ُل ُض َِ ٥و ٔ َّ
اُ ٨َّ ٟ
یَ ٩و َٗاَِ ٟت ا َِ ٟح َُّ ٨ة ٓ ََ٤ا لٔی ََّل َی ِس ُخُ٠ىٔی إ ٔ ََّّل ُؿ ٌََٔا ُئ ا٨َّ ٟا ٔ

َ ٠ِ ٔ ٟح َّٔ ٨ة إٔ٤َ َّ ٧ا أَِ٧تٔ َر ِح ًَٔ٤ی أَ ِر َح ُ ٥ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔی َو َٗا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ارٔ إٔ٤َ َّ ٧ا أَِ٧تٔ ًَ َذابٔی أ ُ ًَ ِّذ ُب ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ ٔ٩ِ ٣
ار ٓ ًََل َت َِ ٤تُ ٔ ٠ئ َحًَّی َي َـ ٍَ اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی رٔ ِج َُ ٠ط َت ُ٘و ُِ َٗ ٢م َٗ ِم َٗ ِم
ً َٔبازٔی َؤٟکَُ ِّ١واح َٔسة ٕ ٔ٤َ ُٜ٨ِ ٣ا ُٔ ٠ِ ٣ؤصَا َٓأ َ َّ٣ا اُ ٨َّ ٟ

ک َت َِ ٤تُ ٔ ٠ئ َویُزِ َوی َب ٌِ ُـ َضا إلٔ َی َب ٌِ ٕف َو ََّل یَوِ  ٥ُ ٔ ٠اہللُ َٔ ٩ِ ٣خ ِٔ٘٠طٔ أَ َح ّسا َوأَ َّ٣ا ا َِ ٟح َُّ ٨ة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ِٔ ٨ظ ُئ ََ ٟضا َخ ِّ٘ ٠ا
َٓ ُض َ٨اَ ٔ ٟ

دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم ،امہؾنب ہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
رفام ا تنج افر دفزخ اک آسپ ںیم ڑگھجا وہا دفزخ ےنہک یگل ےھجم ربکتم افر اظمل ولوگں یک فہج ےس فضلیت دی یئگ ےہ افر تنج ےنہک یگل
ےھجمایکےہریمےادنروت ااےئزمکفرریقحافراعزجولوگںےکافروکیئدالخںیہنوہاگاہللاعتیلےنتنجےسرفام اوتریمیرتمح
ےہ ںیم ریتے ذرےعی اےنپ دنبفں ںیم ےس سج رپ اچوہں اگ رمح رکفں اگ افر دفزخ ےس اہلل اعتیل ےن رفام ا وت ریما ذعاب ےہ ںیم
ریتےذرےعیاےنپدنبفں ںیمےس ےسجاچوہں اگذعابدفں اگ نکیل  م ںیم ےسرہ اکی وکرھبانرضفری ےہرھپ بجدفزخ ںیہن
رھبے یگ وت اہلل اعتیل اس رپ اانپ دقؾ رںیھک ےگ وت دفزخ ےہک یگ سب سب رھپ فہ رھب اجےئ یگ افر اہلل اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک رپ ملظ
ںیہنرکےاگافرتنجوکرھبےنےکےئلاہللاعتیلاکییئنولخمؼدیپارفامےئاگ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2679

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َتح َِّت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َواُ ٨َّ ٟ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َؤٟکَِٔ ٠ی٤َ ُٜا ًَل َ َّی ُٔ ٠ِ ٣ؤصَا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ار ٓ ََذ َ َ

ٔ ٩ِ ٣اٟزِّ َیا َزة ٔ

امثعؿ نبایبہبیش رجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبدیعس دخریریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل ےن رفام اتنج افر
دفزخےنآسپںیمڑگھجاایکافررھپرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتییکرطحاسوقؽکتہک مدفونںاکھجمرپرھبان

رضفرےہرفاتیذرکیک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2680

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس یو٧ص ب٣ ٩ح٤س طیباٗ ٪تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َتزَا َُ ٢ج َض ََّ ٥ُ ٨ت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕس َحًَّی َي َـ ٍَ ٓ َٔیضا َر ُّب ا ٌِٔ ٟزَّة ٔ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َٗ َس َُ ٣ط َٓ َت ُ٘و ُِ َٗ ٢م َٗ ِم
َؤًزَّت َٔک َویُزِ َوی بَ ٌِ ُـ َضا إلٔ َی بَ ٌِ ٕف
دبعنبدیمحویسننبدمحمابیشؿاتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکاہللےکیبنےنرفام ادفزخاگلاتر
یہی یتہکرےہیگلھنمزمدیینعیایکھچکافریھبےہاہیںکتہکبجاہللاعتیلاسںیماانپدقؾرےھکاگوترھپدفزخےہکیگریتی
زعتیکمسقسبافراساکاکیہصحٹمسرکدفرسےےصحےسلماجےئاگ۔
رافی  :دبعنبدیمحویسننبدمحمابیشؿاتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2681

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ابا ٪ب ٩یزیس ًلاءٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ا َِّ ٌَ ٟلارٔ َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ا٪
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َط ِی َب َ
زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولارثاابؿنبسیدیاطعء،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسابیشؿ

یکرفاتییکرطحدحثیرفاتیرکےتںیہ۔

رافی  :زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولارثاابؿنبسیدیاطعء،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2682

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل رازی ًبساٟوہاب بً ٩لاء ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ فٔی َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِو ََ ٦ن ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ح َض َّ ٥َ ٨صَ ِ ١ا َِ ٣ت َ ِْل ٔ
ت
اٟز ِّز ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
َو َت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕس َٓأ َ ِخب َ َرَ٧ا ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َََّ ٢ل
َتزَا َُ ٢ج َض َّ ٥ُ ٨یُ َِ ٠قی ٓ َٔیضا َو َت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕس َحًَّی َي َـ ٍَ َر ُّب ا ٌِٔ ٟزَّة ٔٓ َٔیضا َٗ َس َُ ٣ط َٓ َی ِ٨زَؤی َب ٌِ ُـ َضا إلٔ َی َب ٌِ ٕف َو َت ُ٘و ُِ َٗ ٢م َٗ ِم
ک َو ََّل َیزَا ُ ٢فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ َِـ َْ ١حًَّی یُ ِٔ ٨ظ َئ اہللُ ََ ٟضا َخ ِّ٘ ٠ا َٓ ُی ِش ُٔ ٨َ ٜض َِِ ٓ ٥ـ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َک َٔ ٣
بٔ ٌٔزَّت َٔک َو َ َ
دمحمنبدبعاہللرازیدبعاولاہب نباطعء ،رضحت اسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنع یبن یلصاہلل ہیلعفملس ےسرفاتی رکےت ںیہہک
آپیلصاہللہیلعفملسےن رفام ادفزخںیم اگلاترولوگںوکڈاالاجےئاگافرفہیتہک رےہیگایکھچکافریھبےہاہیںکتہکاہللاعتیل
اسںیماانپدقؾرےھکاگوتدفزخاکاکیہصحٹمسیکدفرسےےصحںیملماجےئاگافردفزخےہکیگریتیزعتافرریتےرکؾیک
مسق سب سب افر تنج ںیم ربارب ہصح اچب وہاوہاگ اہیںکتہکاس ےک ےئل اہلل اکی یئن ولخمؼ دیپا رفامےئ اگ افر اےس تنج ےکےچب
وہےئابح ےصحںیمڈاؽدےاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللرازیدبعاولاہبنباطعء،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2683

راوی  :زہْر ب ٩رحبًٔ ،ا ٪ح٤از اب ٩س٤٠ہ ثابت حرضت ا٧ص ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘وَّلُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِب َقی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ ٪یَ ِب َقی ث ُ َّ ٥یُ ِٔ ٨ظ ُئ اہللُ َت ٌَال َی ََ ٟضا َخ ِّ٘ ٠ا ٔ٤َّ ٣ا َيظَ ا ُئ

زریہنبرحب،افعؿامحدانبہملساثتبرضحتاسنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکآپےنرفام ا
اہللاعتیلتنجاکک اندضةابح رانھکاچےہاگفہابح رہاجےئاگرھپاہللاعتیلےسجاچےہاگاسےکےئلاکییئنولخمؼدیپارفامدےاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿامحدانبہملساثتبرضحتاسنیبنیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2684

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َحا ُئ بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ٕ
َکیِبٕ َٓ ُیو َٗ ُ
ت َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٛأُ َّ ٧ط َِ ٛب ْع أَ َِ٠٣حُ َزا َز أَبُو ُ َ
وَ ٪ن ٌَ ِ٥
وَ ٪و َي ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪و َی ُِ ٨وزُ َ
رشئ ُّٔب َ
بَْ ِ َن ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوا٨َّ ٟارٔ َو َّات َٔ َ٘ا فٔی بَاقٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ ُی َ٘ا ُ ٢یَا أَ ِص َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َص َِ ١ت ٌِز ٔ ُٓ َ
وَ ٪ص َذا ٓ ََی ِ َ
وَ ٪و َي ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪ویَ ُِ ٨وزُ َ
رشئ ُّٔب َ
َص َذا ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗا ََ ٢ويُ َ٘ا ُ ٢یَا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ َص َِ ١ت ٌِز ٔ ُٓ َ
وَ ٪ن ٌَ َِ ٥ص َذا ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗا َُ َٓ ٢ی ِؤ َ٣زُ
وَ ٪ص َذا َٗا َََ ٓ ٢ی ِ َ

ُ
ُ
َ
َ
َقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
بٔطٔ َٓ ُی ِذبَحُ َٗا َ ٢ث َُّ ٥ي َ٘ا ُ ٢یَا أصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُخُ٠و ْز ٓ ًََل َِ ٣و َت َو َیا أصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ ُخُ٠و ْز ٓ ًََل َِ ٣و َت َٗا َ ٢ث ََّ َ ٥
َّ
اٟسَ ِ ٧یا
رسة ٔإٔذِ ُٗ ٔض َی اِلِ َ ِ٣زُ َوص ُِ ٥فٔی َُ ِٔ َٕ ٠ة َوص َُِّ ٥لَ یُ ِؤ َٔ ُ٨٣
وَ ٪وأَ َطا َر ب ٔ َی ٔسظ ٔإلٔ َی ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَٔ ِ ٧ذ ِرص ُِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٟح ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمفہی اشمع ،اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ا ماتمےکدؿومتوکنیکمنرگنےکاکیدےبنیکلکشںیمال ااجےئاگاوبرکبییکرفاتیںیمہیاافلظزادئ
ںیہ ہک اس دےبن وک تنج افر دفزخ ےکدرایمؿ ال رک ڑھکا رکد ا اجےئ اگ رھپ اہلل رفامےئ اگ اے تنجفاول ایک  م اےس اچہپےتن وہ یتنج
اینپرگدںینااھٹرک دںیھکی ےگافرںیہکےگ یاہںہیومتےہرھپاہللیکرطػےسمکحد ااجےئاگہکاےسذحبرکد ااجےئ رھپ
اہلل رفامےئ اگ ا ے تنج فاول اب تنج ںیم ہشیمہ رانہ ےہ ومت بئہ ےہ افر اے دفزخ فاول اب ںیہمت دفزخ ںیم رانہ ےہ اب
َ ُه ْ َ لْخَس ِ قُ ِض َ َْ ه
ال ْ ُم َف ُ ْم
ومتںیہنےہرافیےتہکںیہہکرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیآتیرکہمیزپیھ( َفأ ْي ِْر م ْن َؾا َْرة ِإ ْذ ی ا
ه
ِفعَفْل ٍَة َف ُ ْم َ ال ُ ْن ِ ُم َؿ)افراؿولوگںوکرسحتیکدؿےسڈراےیئبجرہابتاکہلصیفوہاجےئاگافرفہتلفغںیمزپےںیہاامیؿ
ںیہنالےتافرآپیلصاہللہیلعفملساےنپاہھتابمرکےسداینیکرطػاراشہرفامرےہےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2685

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ََک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوأَ ِص ُ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أ ُ ِزخٔ َ ١أَ ِص ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ اَ ٨َّ ٟار ٗٔی ََ ١یا أَ ِص َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ُ
اٟسَ ِ ٧یا
ٓ ََذَ ٔ ٟ
َک أَي ِّـا َوأَ َط َار ب ٔ َی ٔسظ ٔإلٔ َی ُّ
َقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ک َٗ ِو ُُ ٟط ًَزَّ َو َج ََّ ١وَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ث ََّ َ ٥
امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا

بجتنجفاولںوکتنجںیمافردفزخفاولںوکدفزخںیمدالخرکد ااجےئاگوتاہکاجےئاگاےتنجفاولرھپاوباعمفہییکرفاتی
یکرطحرفاتیذرکیک ااےئاسےکہکاسںیمَ َذکِلَ َْْلُ ُة َ
َعّ َف َ َّ
يےکاافلظںیہافرہیںیہن اہکہکرھپر اؽاہللیلصاہلل
ج َف ْمَل َ ُ ْ
ہیلعفملسےنزپیھافراےنپاہھتابمرکےسداینیکرطػااشرہایک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،اوباصحلرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2686

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس ًبس يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح ٧آٍ حرضت ًبساہلل
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوص َُو
َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخبَرَنٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
 ١أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ اَ ٨َّ ٟار ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُوَ ٣ُ ٦ؤ ِّذ ْ ٪بَ ِی َُ ٨ض ََِ ٓ ٥ی ُ٘و َُ ٢یا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َّلَ َِ ٣و َت َو َیا أَ ِص َ١
 ١اہللُ أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َویُ ِسخٔ ُ
یُ ِسخٔ ُ
ا٨َّ ٟارٔ ََّل َِ ٣و َت ک ُ ٌَّ ١خاْ ٔ ٟس ٓ ٔ َامی ص َُو ٓ ٔیطٔ
زریہ نب رحب ،نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انعف رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

رفامےتںیہ ہکر اؽاہللےناراشدرفام ااہللاعتیلتنجفاولںوکتنجںیمدالخرفامدےاگافردفزخفاولںوکدفزخںیمدالخرفام
دےاگرھپاؿےکاسےنماکپرےنفاالڑھکاوہاگافرےہکاگاےتنجفاولابومتںیہنےہافراےدفزخفاولںابومتںیہن
ےہرہآدیمسجاحتلںیمےہفہایسںیمہشیمہرےہاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،نسحنبیلعولحایندبعنبدیمحدبعوقعیبانباربامیہنبدعساوباصحلانعفرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2687

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیسایلی رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س زیس ب ٩حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَىٔی َص ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َو َ ِ

 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َػ َار أَصِ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ أتُ َٔی بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َحًَّی یُ ِح ٌَ َ ١بَْ ِ َن ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوا٨َّ ٟارٔ ث ُ َّ ٥یُ ِذبَحُ ث ُ َّ ٥یُ َ٨ازٔی ُ٨َ ٣از ٕیَا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َّلَ
إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َػ َار أَصِ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ ُحزِّ٧ا إلٔ َی ُحزِٔ٧ض ٔ ِ٥
رفح ٔض ٔ َِ ٥و َیز ِ َزا ُز أَصِ ُ
َِ ٣و َت َو َیا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ ََّل َِ ٣و َت ٓ ََیزِ َزازُ أَصِ ُ
رف ّحا إلٔ َی َ َ
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َ َ

اہرفؿنبدیعسایلیرحہلمنبییحیانبفبہ،رمعنبدمحمزدینبرضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےن
رفام ا بج تنجفاےل تنج یک رطػ ےلچ اجںیئ ےگ افر دفزخفاےل دفزخ یک رطػ ےلچ اجںیئ ےگ وت رھپ ومت وک تنج افر دفزخ
ےک درایمؿ ال ا اجےئ اگ رھپ اےس ذحب ایک اجےئ اگ رھپ اکی اکپرےنفاال اکپرے اگ اے تنجفاول اب ومت ںیہن ےہ افر اےدفزخ
فاولابومتںیہنےہوترھپتنجفاولںیکوخیشڑبھاجےئیگافردفزخفاولںیکرپاشیینںیمافرز ادیتوہاجےئیگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلیرحہلمنبییحیانبفبہ،رمعنبدمحمزدینبرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2688

راوی  :رسیخ ب ٩یو٧ص ح٤یس بً ٩بس اٟزح ٩٤حش ٩ب ٩ػاٟح ہارو ٪ب ٩سٌس ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ٩ِ ًَ ٕ ٦
رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَىٔی ُ َ
 ١أ ُ ُح ٕس َؤَُُ ٠ى ٔج ِ٠سٔظ ٔ َٔ ٣شْ َر ُة ثَ ًَل ٕث
اب ا ِٟک َ ٔ ٔ
ُض ُض ا ِٟک َ ٔ ٔ
ارف ِٔ ٣ث ُ
ارف أَ ِو ُ َ ٧
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ٥َ ٠
رسجی نب ویسن دیمح نب دبع ارلنمح نسح نب اصحل اہرفؿ نب دعس ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اکرف یک داڑھ  ا اکرف اکداتن ادح اہپڑ ےک ربارب وہاگ افر ایکس اھکؽ نیت رات یک اسمتف
ےکرباربوہیگ۔
رافی  :رسجینبویسندیمحنبدبعارلنمحنسحنباصحلاہرفؿنبدعسایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2689

راوی  :ابوَکیب اح٤س ب٤ً ٩ز وٛیٍ ابٓ ٩ـی ١ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟؤٛیع ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ٣َ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َک ا َِ ٟؤٛیع ٔ ُّی فٔی ا٨َّ ٟارٔ
ارف فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٔ ٣شْ َرةُ ث َ ًَلثَ ٔة أَیَّأٟٕ ٦رلَّأ ٔ ٛب ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
بَْ ِ َن ََ ٜٔ ٨ِ ٣ي ِی ا ِٟک َ ٔ ٔ
رس َٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکبیادمحنبرمعفعیک انبلیضفایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرموفاعرفاتیےہہکدفزخ ںیماکرفےکدف
دنکوھںےکدرایمؿاسمتفزیتراتفر ااریکنیتدؿیکاسمتفےکرباربوہیگرافیفعیکےنیفاانلرینعیدفزخاکظفلںیہناہک۔
رافی  :اوبرکبیادمحنبرمعفعیکانبلیضفایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2690

راوی ً :بیس اہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابی طٌبہٌ٣ ،بس ب ٩خاٟس حرضت حارثہ ب ٩وہب

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی ََ ٌِ ٣ب ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤حارٔثَ َة بِ ََ ٩وصِبٕ أََّ٧طُ
َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔأَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗاُٟوا بَل َی َٗا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َُّ ١ؿٌ ٕ
ٔیٕ

َُ ٣ت َـ ٌِّ ٕٕ َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ َِلَبَ َّز ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٗاُٟوا بَل َی َٗا َ ٢ک ُ ُُّ ًُ ١ت ٕ َٓ ١ج َّوايٕ ُِ ٣ش َتِٜبٔر ٕ
دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش ،دبعم نب اخدل رضحت احرہث نب فبہ ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ
رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہمت تنج فاولں یک ربخ ہن دفں احصہب رکاؾ ےن رعض ایک  ی اہں رفامےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ
زمکفرآدیمےسجزمکفراھجمس اجاتےہارگفہاہللرپمسقاھکےل وتاہللاسیکمسقوپری رفامدےرھپآپیلصاہللہیلع فملسےنرفام اایک
ںیم ںیہمت دفزخ فاولںیک ربخ ہندفں احصہب رکاؾ ےن رعض ایک یاہں رضفر رفامےیئ آپ ےن رفام ا رہاجلہ اڑھک زماج ةکت رکےن
فاالدفزیخےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیایبہبعش،دبعمنباخدلرضحتاحرہثنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2691

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ََّل أَزُ ُّل٥ِ ُٜ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھتذموکرہرفاتیایبؿرکےتںیہ ااےئاسےکاسںیم
ُک
اوہنںےنا َ اَل َأ ُدلّ ْماکظفلاہکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2692

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیٍ ،سٔیاٌ٣ ،٪بس ب ٩خاٟس حرضت حارثہ ب ٩وہب خزاعی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪بسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َحارٔثَ َة بِ ََ ٩وصِبٕ
ا ُِ ٟدزَاعٔ َّی َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔأَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ک ُ َُّ ١ؿٌ ٕ
ٔیٕ َُ ٣ت َـ ٌِّ ٕٕ َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ

َِلَبَ َّز ُظ أََّلَ أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛبٔأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ک ُ َُّ ١ج َّوا ٕي َزٕ ٔ ٧یَ ٣ُ ٥ت َٜبِّر ٕ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،ایفسؿ،دبعمنباخدل رضحتاحرہثنبفبہزخایعرفامےتںیہہک ر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس ےن
رفام اایکںیمںیہمتتنجفاولںےکابرےںیمہناتبؤںرھپرفام ارہفہزمکفرآدیمےسجزمکفراھجمساجاتےہارگفہاہللرپمسقاھکےلوت
اہلل اس یک مسق وک وپرا رفامدے۔ ایک ںیم ںیہمت دفزخفاولںیک ربخ ہندفں رھپ آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا رہ رغمفر رسشک افر
ةکترکےنفاال۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،ایفسؿ،دبعمنباخدلرضحتاحرہثنبفبہزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2693

راوی  :سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرسہًً ،لء بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
رس َة ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
اب َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ َِلَبَزَّ ُظ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ربَّ أَ ِط ٌَ َث َِ ٣س ُٓو َٕ بٔاِلِ َبِ َو ٔ

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ،العء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اتہبرپادنگہابؽا ےسولگہکنجوکدرفازفںرپےسدےکھدےیئاجےتںیہارگفہاہللاعتیلرپمسقاھکںیلوتاہللاعتیل
اؿیکمسقوپریرفامدے۔
رافی   :ادینبدیعسصفحنبرسیمہ،العءنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2694

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ہظا ٦بْ ٩عوہ حرضت ًبساہلل ب ٩زٌ٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َخ َل َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ ََک ا٨َّ ٟا َٗ َة َو َذ َ َّ
ْق َصا َٓ َ٘ا َ ٢إٔذِ اَ ِ ٧ب ٌَ َث أَ ِط َ٘اصَا اَ ِ ٧ب ٌَ َث ب ٔ َضا َر ُج ًَْ ١زٔیزْ
َ
َ
َک أ ٟذی ًَ َ َ
ََک اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََو ًَ َى ٓ ٔیضٔ َّ٩ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّل َ ٦یَ ِحُ ٔ ٠س أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِ ٣زأَ َتطُ فٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ
ًَار ْٔٔ٨٣َ ٦ی ٍْ فٔی َرصِ ٔلطٔ ِٔ ٣ث ُ
 ١أَبٔی َز َِ ٌَ ٣ة ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ُ
اٟرضكَ ٔة َٓ َ٘ا َ٢
َکیِبٕ َجَِ ٠س ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َوُ ٠َّ ٌََ ٟط ي َُـا ٔج ٌُ َضا ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
َجَِ ٠س اِلِ َ َٔ ٣ة َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی ُ َ
آَخ یَ ِو ٔ٣طٔ ث ََّ ٥و ًَوَ ُض ِ ٥فٔی َؿحٜٔٔض ٔ ِِ َّ ٩ِ ٣ٔ ٥
١
إ ٔ ََّل ََ ٦ي ِـ َح ُ
ک أَ َح ُس ُ٤َّ ٣ٔ ٥ِ ٛا َئ ٌَِ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،اشہ ؾنبرعفہرضحتدبعاہللنبزز ہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن اکی ہبطخ اراشد رفام ا سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اصحل یک افینٹن اک ذرک رفام ا افر اس افینٹن یک
وکںیچن اکےنٹ اک یھبذرکرفام اوتآپ یلص اہللہیلع فملس ےن زپاھ اذابیعت اشقھاا ہک اکی رغمفر آدیم اےس ذحب رکےن ےک ےئل ااھٹوج
ہک اینپ وقؾ ںیم زز ہ یک رطح ڑبا وبضمط افر دریل اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن توروتں ےک ابرے ںیم تحیصن رفامیئ رھپ آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسھچکولگاینپتوروتںوکویکں امرےتںیہاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیںیمابدنیاکذرک
ےہ افر اوبرکبی یک رفاتی ںیم ولڈنی اک ذرک ےہ ہک سج رطح ابدنی  ا ولڈنی وک امرا اجات ےہ افر اؿ ےس دؿ ےک آرخی ےصح ںیم
رتسبمہیرکےتوہرھپوہاےک اخرجوہےنےساؿ ےکےنسنہ ےکابرےںیماؿوکآپ یلصاہللہیلعفملس ےنتحیصن رفامیئآپ یلص
اہللہیلعفملسےنرفام ا مںیمےسوکیئاساکؾرپویکںاتسنہےہہکےسجفہوخدیھبرکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیانبریمن،اشہؾنبرعفہرضحتدبعاہللنبزز ہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2695

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ئ َی ُح ُّز ٗ ُِؼ َب ُط فٔی ا٨َّ ٟارٔ
ًَ َِ ٤زو بِ ََ ُٟ ٩ه ِّی بِ َٔ ٌَ ٤ِ َٗ ٩ة بِ ٔ ٩خٔ ِ٨س َٖٔ أَبَا بَىٔی ٌَِ ٛبٕ َص ُؤَّلَ ٔ
زریہنبرحب،رجری،لیہس رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اںیمےنرمعفنبیحلنبقمعہ
نبدنخػینببعکےکاھبیئوکداھکیہکفہدفزخںیماینپاڑتن اںےتٹیسھگوہےئرھپراہےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2696

راوی ٤ً :زو ٧اٗس حش ٩ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس ًبس يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب حرضت سٌیس ب٩
٣شیب

وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرنٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َي ُ٘وَّلُ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟبحْٔ َر َة َّأًٟی یُ َِ ٍُ ٨َ ٤ز ُّر َصا
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ض َوأَ َّ٣ا َّ
َِ ٠ًَ ١ی َضا َط ِی ْئ َو َٗا َ ٢ابِ ُ٩
اٟشائ َٔب ُة َّأًٟی کَاُ ٧وا ي َُش ِّیبُوَ َ ٧ضا ْلٔ َ ٔ ٟضت ٔض ٔ ًََِ ٓ ٥ل یُ ِح َُ ٤
٠َّ ٔ ٟل َوأُیتٔ ٓ ًََل َی ِحُ٠بُ َضا أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ا٪
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ ٢أَبُو صُ َزیِ َز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت ًَ َِ ٤زو بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟدزَاعٔ َّی یَ ُح ُّز ٗ ُِؼ َبطُ فٔی ا٨َّ ٟارٔ َوک َ َ

وب
اٟش ُی َ
أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢سی ََّب ُّ

رمعفاندقنسحولحایندبعنبدیمحدبعوقعیبانباربامیہ،نبدعساوباصحلانباہشبرضحتدیعسنبر بیرفامےتںیہہک ہریہفہ
اجونر ےہ ہک سج اک دفدھ وتبں ےک ےئل ففق رک د ا اجےئ افر رھپ ولوگں ںیم ےس وکیئ آدیم یھب اس اجونر اک دفھ ہن دفھ ےکس افر
اسہبئ فہ اجونر ےہ ہک وج رشمنیک اےنپ وبعمدفں ےک انؾ رپ وھچڑ د ا رکےت ےھت افر اس اجونر رپ وکیئ وبھج یھب ںیہن الدےت ےھت انب
ر بیےتہکںیہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللےنرفام اںیمےنرمعفنباعرمزخایعوکداھکیہکفہ
دفزخںیماینپاڑتن اںےتٹیسھگوہےئرھپراہےہافربسےسےلہپاسےناجونرفںوکاسڈنھانب ااھت،
رافی  :رمعفاندقنسحولحایندبعنبدیمحدبعوقعیبانباربامیہ،نبدعساوباصحلانباہشبرضحتدیعسنبر بی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2697

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ات
ْق َي ِ ٔ
ات ًَارٔ َی ْ
اض َون َٔشائْ کَاس َٔی ْ
اب ا َِ ٟب َ ٔ
ٔػ َِٔ٨ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ  ٥َِ ٟأَ َرص َُ٤ا َٗ ِو ُْ ٌَ ٣َ ٦ض ِ ٥س َٔی ْان َٛأَذِٔ َ ٧
رضب ُ َ
و ٪ب ٔ َضا اَ ٨َّ ٟ

َُ ٔ٤٣یًل ْت َ٣ائ ًَٔل ْت ُر ُؤ ُس ُضَٛ َّ٩أ َ ِس٤َ ٔ ٨ةٔ ا ِٟبُ ِدتٔ ا ِ٤َ ٟائ ٔ َٔ ٠ة ََّل َی ِس ُخ ٩َِ ٠ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو ََّل َیحٔ ِس َ ٪رٔی َح َضا َوإ ٔ َّ ٪رٔی َح َضا َُ ٟیو َج ُس ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣شْ َرة ٔ
ََ ٛذا َو ََ ٛذا

زریہنبرحب،رجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ادفزویخں
یکدفںیمسقایسی ںیہہک اںیہنںیم ےن ںیہنداھکیاکی مسقوتاسوقؾےکولوگں یک ےہہک نج ےکاپساگویںیک دومںیکرطح
وکڑےوہں ےگافرفہولوگںوک اؿوکڑفںےسامرںی ےگافردفرسیمسقاؿتوروتں یکےہ ہکوجابلس ےننہپےک ابدوجد یگنن وہں
یگ دفرسے ولوگں وک اینپ رطػ املئ رکںی یگ افر وخد یھب املئ وہں یگ اؿ ےک رس یتخب افوٹنں یک وکاہؿ یک رطح اکی رطػ وک
ا ےک وہےئ وہں ےگ افر ہی تورںیت تنج ںیم دالخ ںیہن وہں یگ افر ہن یہ تنج یک وخوبش اپںیئ یگ احالہکن تنج یک وخوبش اینت اینت
اسمتفےسآیتوہیگ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2698

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،زیس اب ٩خباب آ٠ح ب ٩سٌیس ًبساہلل ب ٩رآٍ ا ٦س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسث َ َ٨ا أَ َِٓ٠حُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ْس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩حُ َب ٕ
١
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ک إ ٔ ِ ٪كَاَِ ٟت ب ٔ َ
ک َُّ ٣س ْة أَ َِ ٪ت َزی َٗ ِو ّ٣ا فٔی أَیِسٔیض ٔ ِِ ٣ٔ ٥ث ُ
و ٪فٔی َس َد ٔم اہللٔ
اب ا َِ ٟب َ ٔ
أَذِٔ َ ٧
و ٪فٔی ُ ََـ ٔب اہللٔ َو َیزُوحُ َ
ْق َي ِِ ُس َ

انبریمن،زدیانبابخباحلفنبدیعسدبعاہللنبراعفاؾہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن اراش د رفام ا ارگ ریتی رمع یبمل وہیئ وت وت اکی ایسی وقؾ وکدےھکی اگ ہک نج ےک اہوھتں ںیم اگےئ یک دؾ ےک رطح وکڑے
وہںےگفہولگاہللاعتیلےکبضغںیمحبصرکںیےگافراہللاعتیلیکانرایگضںیماشؾرکںیےگ۔
رافی  :انبریمن،زدیانبابخباحلفنبدیعسدبعاہللنبراعفاؾہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکدفزخںیماظملربکتمدالخوہںےگافرتنجںیمزمکفرنیکسمدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2699

راوی ً :بیساہلل ب ٩سٌیس ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبس ب ٩ح٤یس ابوًا٣ز ً٘سی آ٠ح ب ٩سٌیس ًبساہلل ب ٩رآٍ ا ٦س٤٠ہ حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَ ِٓ َُ ٠ح بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ٪

ْق
اب ا َِ ٟب َ ٔ
 ١أَذِٔ َ ٧
كَاَِ ٟت ب ٔ َ
و ٪فٔی ٨َ ٌَِ ٟتٔطٔ فٔی أَیِسٔیض ٔ ِِ ٣ٔ ٥ث ُ
و ٪فٔی َس َد ٔم اہللٔ َو َیزُوحُ َ
ک َُّ ٣س ْة أَ ِو َطَ ِٜت أَ َِ ٪ت َزی َٗ ِو ّ٣ا َي ِِ ُس َ

دیبعاہللنبدیعساوبرکبنبانعفدبعنبدیمحاوباعرمدقعیاحلفنبدیعسدبعاہللنبراعفاؾہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکارگریتیرمعیبملوہیئوتوتاکیایسی
وقؾ وک دےھکی اگ ہک وج حبص اہلل اعتیلیک انرایگض ںیم افر اشؾ اہلل اعتیل یک تنعل ںیم رکںی ےگ اؿ ےک اہوھتں ںیم اگےئ یک دؾ یک رطح
وکڑےوہںےگ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعساوبرکبنبانعفدبعنبدیمحاوباعرمدقعیاحلفنبدیعسدبعاہلل نبراعفاؾہملسرضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینےکانفوہےنافر ماتمےکدؿرشحےکایبؿںیم...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
داینےکانفوہےنافر ماتمےکدؿرشحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2700

٣وسی ب ٩اًْن ٣ح٤س ب ٩رآٍ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریص ابْ٤٧ ٩ر ابی ٣ح٤س ب ٩برش یحٌی ب ٩یحٌیٰ ،
ابواسا٣ہ اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس ٣ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس اسٌ٤ی ١ب ٩خاٟس ٗیص حرضت ٣شتورز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ بىی ٓہز ٛے ب٬ائی

رش ح و َح َّسثَ َ٨ا
ٔیص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

وسی بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس
َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َّ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ْص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِ ٣ش َت ِورٔ ّزا
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

 ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإ ٔ ِػ َب ٌَطُ
٣َ ١ا یَ ِح ٌَ ُ
َخة ٔ إ ٔ ََّّل ِٔ ٣ث ُ
أَ َخا بَىٔی ٓ ٔ ِضز ٕ َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ َ٣ا ُّ
اٟسَ ِ ٧یا فٔی ِاْل ٔ َ
َص ٔذظ ٔ َوأَ َط َار َی ِحٌَی ب ٔ َّ
اٟشبَّابَ ٔة فٔی ا َِ ٟی َِّ ٠ِ َٓ ٥ی ُِ ٨وزِ ب ٔ ََ ٥ت ِز ٔج ٍُ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٥جٔ٤ی ٌّا َُْ ِ َر َی ِحٌَی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
١
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔبِ َٔ ٩ط َّساز ٕأَخٔی بَىٔی ٓ ٔ ِضز ٕ َوفٔی َحسٔیثٔطٔ أَي ِّـا َٗا ََ ٢وأَ َط َار إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ب ٔ ِاْلٔبِ َضأ ٦
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی انبریمن ایب دمحم نبرشبییحی نبییحی ،ومٰیس نب انیع دمحم نب راعفاوبااسہم اامسلیع نب ایباخدل
دمحم نب اح م،ییحی نب دیعس اامسلیع نب اخدل سیق رضحت وتسمرد ریض اہلل اعتٰیلہنع ینب رہف ےک اھبیئ ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
اہلل یک مسق داین آرخت ےک اقمےلب ںیم اس رطح ےہ ہک سج رطح  م ںیم ےس وکیئ آدیم اینپ ام یل اس در ا ںیم ڈاؽ دے ییحی ےن
اہشدتیکام یلیکرطػااشرہایکافررھپاسام یلوکاکنؽرکدےھکیہکاسںیمایکاتگلےہ ااےئییحیےک ماؾرفا اتںیم اںیمےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحانسےہہکاافلظںیہافراامسلیعےناوگنےھٹےکاسھتااشرہرکانایکےہ۔
رافی  :اوبرکب نبایب ہبیش ،دبعاہللنبادرسیانب ریمنایبدمحم نب رشبییحی نبییحی ،ومٰیس نبانیعدمحم نبراعفاوبااسہم الیعمس نب
ایباخدلدمحمنباح م،ییحینبدیعسالیعمسنباخدلسیقرضحتوتسمردریضاہللاعتٰیلہنعینبرہفےکاھبیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
داینےکانفوہےنافر ماتمےکدؿرشحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2701

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌیس حات ٥اب ٩ابی ػِْرہ اب ٩ابی ٠٣یٜہ ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َػِْٔ َر َة َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩

ُغ َّّل ُُِٗ ٠ت یَا
رش اُ ٨َّ ٟ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یُ ِح َ ُ
ْعا ّة ُ ِ
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُحَٔا ّة ُ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َواِّ ٟز َجا َُ ٢جٔ٤ی ٌّا یَ ُِ ٨وزُ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إلٔ َی بَ ٌِ ٕف َٗا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَائٔظَ ُة اِلِ َ ِ٣زُ أَ َط ُّس ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی ِ٨و َُز
َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إلٔ َی َب ٌِ ٕف
زریہنبرحب،ییحینب دیعساح مانبایبریغصہانبایبملتکہاقمسنبدمحمدیسہاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمےنر اؽ

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ہک  ماتم ےک دؿ ولوگں اک رشح وہاگ اس احتل ںیم ہک فہ ےگنن
اپؤںےگنن دبؿافرریغب ہنتخ ےئکوہےئوہں ےگ ںیم ےن رعض ایکاےاہلل ےکر اؽ ایکتورںیتافررمداےھٹکوہں ےگافراکی
دفرسے یک رطػ دںیھکی ےگآپ ےن رفام ا اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ہیاعمہلماس ابت ےس تہب تخس وہاگ ہک وکیئ یسک یک
رطػدےھکی۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعساح مانبایبریغصہانبایبملتکہاقمسنبدمحمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
داینےکانفوہےنافر ماتمےکدؿرشحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2702

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،ابوخاٟس اح٤ز حرضت حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ػِْرہ

َک فٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر َٕٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ ًَ َِ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َػِْٔ َر َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ُغ َّّل
َحسٔیثٔطٔ ُ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباخدلارمحرضحتاح مریضاہللاعتٰیلہنعنبریغصہےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافر
ع ً الاکظفلںیہنےہ۔
اسرفاتیںیم ُ ْ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباخدلارمحرضحتاح مریضاہللاعتٰیلہنعنبریغصہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
داینےکانفوہےنافر ماتمےکدؿرشحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2703

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز اسحا ٚسٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو سٌیس ب ٩جبْر
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َخ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ض َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِد ُل ُب َوص َُو
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ُ
َک ُز َصْ ِ ْر فٔی َحسٔیثٔطٔ َی ِد ُل ُب
ُغ َّّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ْعا ّة ُ ِ
َي ُ٘و ُ ٢إًَٔ ٣ُ ٥ِ َّٜ٧لُٗو اہللٔ ُ٣ظَ ا ّة ُحَٔا ّة ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انب ایبرمعااحسؼایفسؿنب ہنییع،رمعفدیعسنبریبجرضحتانب ابعسریض
اہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکہبطخ دےتیوہےئانسآپیلصاہللہیلعفملساراشدرفامرےہےھتہک مولگےگنناپؤںےگنن
دبؿافرریغبحبتہےئکیکاحتلںیماہللاعتیلےسالماقترکفےگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف دیعس نب ریبج رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
داینےکانفوہےنافر ماتمےکدؿرشحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2704

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ،
ِْ٣رہ ب ٩نٌ٤ا ٪سٌیس ب ٩جبْر حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ض َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ٔلی ّبا ب ٔ َِ ٤وً ٔوَ ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢یا
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُغ َّّل َ٤َ ٛا بَ َسأَِ٧ا أَ َّو ََ ٢خ ِٕٙ ٠نٌُٔی ُس ُظ َو ًِ ّسا ًَ َِ ٠ی َ٨ا إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َٓأًَ ْٔ٠ن أَ ََّل َوإ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٢
رش َ
أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض إٔ ٥ِ َُّٜ٧تُ ِح َ ُ
ْعا ّة ُ ِ
و ٪إلٔ َی اہللٔ حَُٔا ّة ُ َ
َات ِّ
ا َِ ٟد ًَلئ ٔٔ ٙیَُ ِٜسی َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة إٔبِ َزاصٔی َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َّ
اٟظ َ٤ا َٔٓ ٢أَُٗو ُ٢
اٟش ًَل ٦أَ ََّل َوإُٔ َّ ٧ط َس ُی َحا ُئ بٔز ٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ ُی ِؤ َخ ُذ بٔض ٔ ِ ٥ذ َ
یسا َ٣ا ُز ُِ ٣ت
ک ََّل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک َٓأَُٗو ُ٤َ َٛ ٢ا َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َو ُُ ٨ِ ٛت ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥طض ٔ ّ
َیا َر ِّب أَ ِػ َحابٔی َٓ ُی َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧

رف َُ ٟض ِ٥
یب ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وأََ ِ ٧ت ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َطض ٔ ْ
ٓ ٔیض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َت َو َّٓ ِی َتىٔی َُ ٨ِ ٛت أََ ِ ٧ت اَّ ٟزٗ ٔ َ
یس إ ٔ ُِ ٪ت ٌَ ِّذبِ ُض َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض َِٔ ً ٥بازُ َک َوإ ٔ َِ ٪ت ِِ ٔ ِ
یٍ َو ٌَُ ٣اذ ٕ
یًَ ٩ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ ُِ ٨ِ ٣ُ ٥ذ َٓ َار ِٗ َت ُض َِ ٥وفٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
ک أََ ِ ٧ت ا ٌَِ ٟزٔیز ُ ا َِ ٟحٜٔی َُٗ ٥ا َُ َٓ ٢ی َ٘ا ُ ٢لٔی إُٔ َّ ٧ض َِ ٥َِ ٟ ٥یزَاُٟوا ُِ ٣ز َت ِّس َ
َٓإَٔ َّ ٧

ک ََّل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک
َٓ ُی َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دیبعاہللنباعمذہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ریغمہنبامعنؿدیعسنبریبجرضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللمہںیماکیتحیصنآومزہبطخدےنیےکےئلڑھکےوہےئوتآپیلص

اہللہیلعفملسےنرفام ااےولوگںیہمتاہللیکرطػےگنناپؤںےگنندبؿافرریغبہنتخےئکوہےئےلرکاج ااجےئاگنامدباانافؽقلخ
تعتدہ سج رطح مہ ےن یلہپ رمہبت دیپا ایک اس رطح مہ دفابرہ دیپا رکںی ےگ افر ہی امہرا فدعہ ےہ ہک ےسج مہ رکےن فاےل ںیہ آاگہ
روہ ہک  ماتم ےک دؿ اسری ولخمؼ ںیم ےس بس ےس ےلہپ رضحت اربامیہ وک ابلس انہپ ا اجےئ اگ افر آاگہ روہ ہک ریمی اتم ںیم
ےسھچکولوگںوکال ا اجےئاگ رھپاؿوکابںیئ رطػ وک اٹہد ا اجےئ اگوت ںیمرعضرکفں اگ اےرپفرداگرہی وتریمے ایتمںیہ وت اہک
اجےئاگہکآپںیہناجےتنہکاؿولوگںےنآپ یلص اہللہیلعفملسےکدعبایکایکااجیداتںیکوتںیمایسرطح رعضرکفں اگ
ف ِئه ََل َ ف َّ
عَل َ ْئ
َ
ه
س
ئ
ت
ب
َ
َ
َ
ُ
ِ
ھ
ِ
َ
ق
ْ
ی
ن ارلّ ِ َت
م ْم مَّاا َن ِ ی ْ َ
سج رطح ہک اہلل ےک کین دنبے (رضحت یسیع) ےن رعض ایک ( َف ُ ْ ُ
ک ْم ِت ًدا َ ام ُد ْ ُ
کأ ْ َ
تَع ْف ِ ل َ ُه ْ َ ٔ َ َ ْ ْ لْحکَ ِئ
ُ ِ ْت ُه ْ َ ٔ َّت ُه
عَل َ ْئه ِ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ
س
ِ
ھ
ُ
ْ
ِت
ال ِ ُیا م)ںیموتاؿولوگںرپاس فتقکت
ب م اف ِ م َ ا
ن َ
ک ٍْ
نلَع ّ ِ
ش ٌد ِإ ْؿ َ ّ
ِيأ َ
م َفأ َ
ع ُد َ
ک َف ِإ ْؿ ْر م اف ّ َ
وگاہےکوطررپ اھتبجکتہکںیماؿولوگںںیمراہرھپ بجوتےنےھجمااھٹایل وتوتاؿ رپنابہگؿاھت افروتوترہزیچ رپوگاہےہارگاؿ
ولوگں وک ذعاب دے وت ہی ریتے یہ دنبے ںیہ افر ارگ وت اؿولوگں وک شخب دے وت وت اغبل تمکحفاال ےہ ،آپ ےن رفام ا رھپ ھجم
ےساہکاجےئاگہکسجفتقےسآپیلصاہللہیلعفملسےناؿولوگںوکوھچڑاےہاسفتقےسلسلسمہیولگاینپازیویںےک
لبرھپےترےہفعیکافراعمذیکرفاتیںیمےہاہکاجےئاگآپیلصاہللہیلعفملسںیہناجےتنہکآپیلصاہللہیلعفملسےکدعب
اؿولوگںےنایکایکدباعتااجیدںیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دیبعاہللنب اعمذہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ریغمہنبامعنؿدیعسنبریبج
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
داینےکانفوہےنافر ماتمےکدؿرشحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2705

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اح٤س ب ٩اسحا٣ ٚح٤س ب ٩حات ،٥بہز وہیب ًبساہلل ب ٩كاؤض حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َٗاَّلَ َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َطائ َٔٙ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
رش اُ ٨َّ ٟ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِح َ ُ
اض ًَل َی ث َ ًَل ٔث َ َ

یت
ار َتب ٔ ُ
رش َب٘ ٔ َّی َت ُض ِ ٥اُ ٨َّ ٟ
َرأُبْٔ َن َراص ٔب ٔ ّ
رش ْة ًَل َی َبٌْٔر ٕ َو َت ِح ُ ُ
ْن َواث ِ َ٨ا ًَٔ ٪ل َی َبٌْٔر ٕ َوثَ ًَلثَ ْة ًَل َی َبٌْٔر ٕ َوأَ ِر َب ٌَ ْة ًَل َی َبٌْٔر ٕ َو ًَ َ َ
ُ ٌَ ٣َ ١ض َِ ٥ح ِی ُث َٗاُٟوا َو ُت ِؼبٔحُ َُ ٌَ ٣ض َِ ٥ح ِی ُث أَ ِػ َب ُحوا َوتُ ِٔ ٤سی َُ ٌَ ٣ض َِ ٥ح ِی ُث أَ َِ ٣ش ِوا
َُ ٌَ ٣ض َِ ٥ح ِی ُث بَاتُوا َو َت٘ٔی ُ

زریہ نب رحب ،ادمح نب ااحسؼ دمحم نب اح م ،زہب فبیہ دبعاہلل نب اطؤس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت
وہےئرفامےتںیہہکولوگںوکنیتامجوتعںیکوصرتںیمااھٹکایک اجےئاگھچکولگ اخومشوہںےگافرھچکولگڈرےوہےئ
وہںےگافردفآدیماکیافٹنرپوہںےگافرنیتاکیافٹنرپافراچراکیافٹنرپافردساکیافٹنرپوہںےگافراؿںیم
ابح ولوگں وکآگ ااھٹک رکے یگ بجفہ رات زگارےن ےک ےئل رہھٹںی ےگ وتفہ آگ اؿ ےکاسھت رےہ یگ اہجںفہ دفرہپ رکںی
ےگفںیہآگیھباؿےکاسھترےہیگافراہجںفہحبصےکفتقوہںےگفںیہآگیھباؿےکاسھتوہیگافراہجںفہاشؾےک
فتقرںیہےگوتآگیھباشؾےکفتقاؿےکاسھترےہیگ۔
رافی  :زریہنبرحب،ادمحنبااحسؼدمحمنباح م،زہبفبیہدبعاہللنباطؤسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماتمےکدؿیکاحتلےکایبؿںیماہللاپک ماتمےکدؿیکویتخسںںیمامہریدمرفام...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿیکاحتلےکایبؿںیماہللاپک ماتمےکدؿیکویتخسںںیمامہریدمرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2706

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ب ٩سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و ٪ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

اض َ ٔ ٟز ِّب ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن َٗا ََ ٢ي ُ٘ ُو ٦أَ َح ُسص ُِ ٥فٔی َر ِط ٔحطٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦ي ُ٘ ُو ٦اُ ٨َّ ٟ

إلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
َک َی ِو َ٦
اٖ أُذُِ َ ٧یطٔ َوفٔی رٔ َوایَةٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗا ََ ٢ي ُ٘ ُو ٦اُ ٨َّ ٟ
اض َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحینبدیعسدیبعاہلل انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےس
رفاتیرکےتںیہسجدؿبسولگربااعلنیملےکاسےنمڑھکےوہںےگوتاؿںیمےسھچکآدیمآدوہاکونںکتےنیسپںیم
ڈفےبوہےئوہںےگافرانبینثمیکرفاتیںیموقیؾاانلسےکاافلظںیہافرویؾاکظفلذرکںیہنایک۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحینبدیعسدیبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿیکاحتلےکایبؿںیماہللاپک ماتمےکدؿیکویتخسںںیمامہریدمرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2707

٣وسی بً٘ ٩بہ ابوبرک ب ٩ابی طیبہ،
راوی ٣ :ح٤س ب ٩اسحا٣ ٚشیيی ا٧ص ،ابً ٩یاق سویس ب ٩سٌیس حٔؽ ب٣ ٩یرسہ ٰ
ًیسی ب ٩یو٧ص ،ابً ٩وً ٪بساہلل ب ٩جٌرف ب ٩یحٌی ٣ ٩ٌ٣اٟک ابونَص ت٤ار ح٤از ب ٩س٤٠ہ ایوب ح٠وانی ًبس
ابوخاٟس اح٤ز ٰ
ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح ٧آٍ حرضت اب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔي ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َي ٌِىٔی ابِ ََٔ ً ٩یاقٕ ح و َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اِلِ َ ِح َ٤زُ َوً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رس َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩
َِ ٣ی َ َ

ار َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ ُ٩
ک ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َن َِصٕ اَّ ٟت َُّ ٤
ًَ ِو ٕ ٪ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ئ
وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ک ُ َُّ ١ص ُؤ ََّل ٔ
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وسی بِ ٔ٩
ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ًُب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َُ ٣
ٔیب أَ َح ُسص ُِ ٥فٔی َر ِطحٔطٔ إلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اٖ أُذُِ َ ٧یطٔ
ًُ ِ٘ َب َة َو َػإ ٔ ٟح َحًَّی َيِ َ
م
دمحم نب ااحسؼ سبئی اسن ،انب ایعض  ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ ومٰیس نب ہبقع اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ارمح ٰیسیع نب ویسن،
انب توؿ دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نعم امکل اوبرصن  مار امحد نب ہملس اویب ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل
انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحتدیبعاہللنبانعفیکرفاتییکرطحرفاتیلقنیکےہ ااےئاسےکہکومٰیس
نبہبقعافرامہؾیکرفاتیںیمےہاہیںکتہکھچکولگاؿںیمےسآدوہاکونںکتاےنپےنیسپںیمڈفباجںیئےگ۔
م
رافی  :دمحمنبااحسؼ سبئیاسن،انبایعض ادینبدیعسصفحنبرسیمہومٰیسنبہبقعاوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمحٰیسیعنب
ویسن ،انب توؿ دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نعم امکل اوبرصن  مار امحد نب ہملس اویب ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس
اوباصحلانعفرضحتاب
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿیکاحتلےکایبؿںیماہللاپک ماتمےکدؿیکویتخسںںیمامہریدمرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2708

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ثور ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ثَ ِورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

ض أَ ِو إلٔ َی آذَأ٧ض ٔ ِ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٌَ ٟز َ ٚیَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ََ ٟی ِذصَ ُب فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ق َس ِبٌْٔ َن بَا ًّا َوإَّٔ٧طُ ََ ٟی ِب ُّ ُ٠إلٔ َی أَٓ َِواظ ٔا٨َّ ٟا ٔ
ک ثَ ِو ْر أَیَّ ُض َ٤ا َٗا َ٢
َي ُظ ُّ
ہبیتق نب دیعس ،دبع ازعلسی انب دمحم وثر ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےن رفام ا ماتم ےک دؿ ااسنؿ اک ہنیسپ زنیم ںیم رتس زگ کت الیھپ وہا وہاگ افر ہی ہنیسپ ولوگں ےک وموہنں  ا اؿ ےک اکونںکت  اچنہ
وہاوہاگرافیوثروککشےہہکاؿدفونںںیمےسوکاسنظفلرفام اےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحموثرایبثیغرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿیکاحتلےکایبؿںیماہللاپک ماتمےکدؿیکویتخسںںیمامہریدمرفامےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2709

٣وسی ابوػاٟح یحٌی ب ٩ح٤زہ ًبساٟزح ٩٤ب ٩جابز ،س٠ی ٥بً ٩ا٣زحرضت ٘٣ساز ب ٩اسوز رضی اہلل تٌا ٰلی
راوی  :ح ٥ٜبٰ ٩
ً٨ہ

وسی أَبُو َػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَىٔی ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسازُ بِ ُ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢تُ ِسنَی َّ
اٟظ ُِ ٤ص یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدَ ِٙٔ ٠حًَّی
ق أَ ِ ٦ا ِٔ٤ٟی ََّ ١أ ٟذی
یَٗ ١ا َُ ٢سَِ ٠ی ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕٓ ََواہللٔ َ٣ا أَ ِزرٔی َ٣ا َي ٌِىٔی بٔا ِٔ٤ٟی ٔ ١أَ ََ ٣شا َٓ َة اِلِ َ ِر ٔ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ ِ٘ ٔ٤َٛ ٥سارٔ ٕٔ ٣
َتَ ُٜ

اض ًَل َی َٗ ِسرٔ أَ ًِ َ٤أٟض ٔ ِ ٥فٔی ا َِ ٌَ ٟز ُٔ ٨ِ ٔ٤َٓ ٚض َِ ٩ِ ٣َ ٥یُٜو ُ ٪إلٔ َی ٌَِ ٛب َ ِیطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥یُٜو ُ ٪إلٔ َی
تَُ ِٜت َح ُ
 ١بٔطٔ ا ُِ ِ ٌَْ ٟن َٗا َََ ٓ ٢یُٜو ُ ٪اُ ٨َّ ٟ
ُر ِٛبَت َِیطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یَُٜو ُ ٪إلٔ َی َح ِ٘ َویِطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یُ ِ٠حٔ ُُ ٤ط ا َِ ٌَ ٟز ُ ٚإ ٔ َِ ٟحا ّ٣ا َٗا ََ ٢وأَ َط َار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َی ٔسظ ٔإلٔ َی ٓ ٔیطٔ
مکح نب ومٰیس اوباصحل ییحی نب زمحہ دبعارلنمح نب اجرب ،میلس نب اعرمرضحت دقماد نب ا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ  ماتم ےک دؿ  ارج ولخمؼ ےس اس دقر رقبی وہ
اجےئاگاہیںکتہکاؿےساکیلیمےکافےلصرپوہاجےئاگمیلسنباعرمےتہکںیہاہللیکمسقںیمںیہناجاتنہکلیمےسایکرماد

ےہ زنیم یک اسمتف اک لیم رماد ےہ  ا رسہم داین یک د ا مالیئ آپ ےن رفام ا ولگ اےنپ اےنپ اامعؽ ےک اطمقب کت ہنیسپ ںیم رغؼ
وہںےگافراؿںیمےسھچکولوگںےکونٹھگںکتہنیسپوہاگافراؿںیمےسیسک یک رمکتافر اؿ ںیمےس یسکےک ہنمںیم ہنیسپ
یکاگلؾوہیگرافیےتہکںیہہکر اؽاہللےناےنپاہھتابمرکےساےنپہنمابمرکیکرطػااشرہرکےکاتب ا۔
رافی  :مکحنبومٰیساوباصحلییحینبزمحہدبعارلنمحنباجرب،میلسنباعرمرضحتدقمادنبا ادریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿافصتےکایبؿںیمہکنجےکذرہعیداینیہںیمتنجفاولںافردفزخفاولںوکاچہپؿ...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اؿافصتےکایبؿںیمہکنجےکذرہعیداینیہںیمتنجفاولںافردفزخفاولںوکاچہپؿایلاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2710

راوی  :ابوُشا ٪س٤عی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار بً ٩ث٤ا ٪ابی ُشا ٪اب٣ ٩ثىی ٌ٣اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ٣ ،رطٖ
بً ٩بساہلل ب ٩طدْر حرضت ًیاق ب ٩ح٤ار ٣حاطعی

اَ ٪و َّ
اَ ٪وابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَب ٔی ُ ََّش َ
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِّٔ ٩
رط ٔ
اق بِ ٔ ٩ح َٔ٤ارٕ ا َِ ٤ُ ٟحا ٔطع ٔ ِّی أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
اٟظ ِّدْر ٔ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ

َات َی ِو ٕ ٦فٔی ُخ ِلبَتٔطٔ أَ ََّل إ ٔ ََّ ٪ربِّی أَ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أ ُ ًَ ِّ٣َ ٥ِ ُٜ٤َ ٠ا َجض ٔ ِ٠ت ُِ٤َّ ٣ٔ ٥ا ًَ َّ٤َ ٠ىٔی َی ِومٔی َص َذا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذ َ
ک ُ ُّ٣َ ١ا َٕ َ ٧ ٢ح ُِ ٠ت ُط ًَ ِب ّسا َح ًَل َْ ٢وإنِّٔی َخ َُ ِ٘ ٠ت ً َٔبازٔی حُ ََٔ٨ا َئ ک ُ َُّ ٠ض َِ ٥وإُٔ َّ ٧ض ِ ٥أَ َت ِت ُض َِّ ٥
رح َِ ٣ت
اٟظ َیاكْٔ ُن َٓا ِج َتا َِ ٟت ُض ِ ٩ِ ًَ ٥زٔیٔ٨ض ٔ َِ ٥و َ َّ

ْعبَ ُض ِ٥
ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا أَ ِح َُِ ٠٠ت َُ ٟض َِ ٥وأَ ََ ٣ز ِت ُض ِ ٥أَ ِ ٪ي ِ ٔ
ُرش ُٛوا بٔی َ٣ا  ٥َِ ٟأُِ٧ز ٔ ِ ٢بٔطٔ ُسَِ ٠لاّ٧ا َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َ٧وَ َز إلٔ َی أَصِ ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ
ق ٓ َََ َ٘ ٤ت ُض َِ َ ٥
ک َ ٔ ٛتا ّبا ََّل َي ِِ ٔش ُُ ٠ط ا ِ٤َ ٟا ُئ
ک َوأَِ٧زَ ُِ ٟت ًََِ ٠ی َ
ک َوأَبِ َتل ٔ َی ب ٔ َ
ُک ِٔلَبِ َتَ ٔ ٠ی َ
اب َو َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ ِثت َ
َو ًَ َح َُ ٤ض ِ ٥إ ٔ ََّّل َب َ٘ا َیا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
رخ ِج ُض ِ٤َ َٛ ٥ا
َقي ِّظا َٓ ُُِ٘ ٠ت َر ِّب إٔذّا َی ِث َُِ ٠وا َرأِسٔی َٓ َی َسًُو ُظ ُخ ِبزَ ّة َٗا َ ٢ا ِس َت ِ ٔ
اَ ٪وإ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أ ُ َ ِّ
ْق ُؤ ُظ َ٧ائ ّٔ٤ا َو َي ِ٘وَ َ
َت ِ َ
رح ََ ُ ٚ

ک ََ ًَ ٩ِ ٣ؼا َک
رخ ُج َ
ک َوابِ ٌَ ِث َج ِی ّظا ِ َ ٧ب ٌَ ِث َخ َِ ٤ش ّة ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗات ٔ ِ ١ب ٔ َ ٩ِ ٤أَكَا ًَ َ
وک َواُِزُص ُِ ٥نُ ِِز ٔ َک َوأَ ِنٔ ََِٔ ٓ ٙشَِ ٠ًَ َٙٔ ٔ٨ِ ُ٨ی َ
ِ
اس َت ِ َ
ی ٙا ِِٔ ٠َ٘ ٟب ٟٔکُ ِّ١ذٔی ُ َِقبَی َو ُِ ٣ش٥ٕ ٔ ٠
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ث َ ًَلثَ ْة ذُو ُسَِ ٠لا ٕٔ ِ٘ ٣ُ ٪ش ْم َُ ٣ت َؼ ِّس َْ ٣ُ ٚو َّٓ َْ ٙو َر ُج َْ ١رح ْٔیَ ٥رٗ ٔ ُ
َٗا ََ ٢وأَصِ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ َخ َِ ٤ش ْة َّ
و ٪أَص ًِّل َو ََّل
ٔیٕ َّأ ٟذی ََّل َزبِ َز َٟطُ َّأ ٟذ َ
ٕ ذُو ً َٔیا َٕٗ ٢ا ََ ٢وأَصِ ُ
ی ٩ص ُِٔ ٓ ٥یَ ٥ِ ُٜت َب ٌّا ََّل َیب ِ َت ُِ َ
اٟـٌ ُ
ٔیٕ َُ ٣ت ٌَ ِّٔ ْ
َو ًَٔ ْ

ک
ک َو َ٣اَ ٔ ٟ
ک ًَ ِ ٩أَصَِ ٔ ٠
َّ ٣اَّل َوا َِ ٟدائ ٔ َُّ ٩أ ٟذی َّلَ َی ِدفَی َُ ٟط كَ ََ ٍْ ٤وإ ٔ َِ ٪ز َّ ٚإ ٔ ََّّل َخاُ َ ٧ط َو َر ُج ََّْ ١ل ي ُِؼب ٔ ُح َو ََّل یُ ِٔ ٤سی إ ٔ ََّّل َوص َُو یُ َداز ٔ ًُ َ
ََک ا ِٟبُ ِد َ ١أَ ِو ا ِل َٔ ٜذ َب َو ِّ
اٟظ ِ٨ؤْرُ ا َِٔ ٟح ُ
ک
ا ٪فٔی َحسٔیث ٔطٔ َوأَ ِنٔ ََِٔ ٓ ٙشَِ ٠ًَ َٙٔ ٔ٨ِ ُ٨ی َ
َک أَبُو ُ ََّش َ
َّاغ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َوذ َ َ
اوباسغؿ یعمس دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر نبامثعؿ ایب اسغؿ انب ینثماعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ ،رطمػ نب دبعاہلل نب ریخشرضحت ایعض
نب امحر اجمیعش ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اکیدؿ اےنپہبطخ ںیم اراشد رفام ا ونسریمےرب ےن ےھجم ہی
مکحرفام اےہہکںیم مولوگںوکفہابںیتاھکسدفںہکنجابوتںےس مالملعوہریمےربےنآجےکدؿےھجمفہابںیتاھکسدںی
ںیہںیمےناےنپدنبےوکوج امؽدےد اےہفہاسےکےئلالحؽےہافرںیمےناےنپبسدنبفںوکقحیکرطػروجعرکےن
فاالدیپاایکےہنکیلاطیشؿریمےاؿدنبفںےکاپسآرکاںیہناؿےکدنیےساکہبےتںیہافرںیمےناےنپدنبفںےکےئلنج
زیچفںوکالحؽایکےہفہاؿےکےئلرحاؾرقاردےتیںیہافرفہاؿوکایسیزیچفںوکریمےاسھترشکیرکےناکمکحدےتیںیہہک
سج یک وکیئ تبحم ںیم ےن انزؽ ںیہنیک افر ےب کش اہلل اعتیل ےن زنیمفاولں یک رطػ رظن رفامیئ افررعب مجع ےس رفنت رفامیئ
 ااےئالہاتکبںیمےسھچکابح ولوگںےکافراہللاعتیلےنرفام اںیمےنںیہمتاسےئلاجیھبےہاتہکںیم موکآزامؤںافراؿوک
یھبآزامؤںہکنجےکاپسآپیلصاہلل ہیلعفملسوکاجیھبےہافرںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسرپاکیایسیاتکبانزؽیکےہہک
ےسجاپینںیہندوھےکساگافر ماساتکبوک اےنافردیبارییکاحتلںیمیھبزپوھےگافرالبہبشاہللےنےھجممکحرفام اےہہکںیم
رقشیوکالجڈاولںوتںیمےنرعضایکاےرپفرداگرفہولگوتریمارساھپڑڈاںیلےگاہللےنرفام ا ماؿوکاکنؽدانیسجرطحہک
اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اکنال ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ یھب رخہچ ایک اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکشل رفاہن
رفامںیئںیماسےکاپچنانگرکشلوجیھبںاگافرآپیلصاہللہیلعفملساےنپاتدعبارفںوکےلرکاؿےسڑلںیہکوجآپیلصاہللہیلع
فملس ےک انرفامؿ ںیہآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا یتنجولگ نیت مسق ےک ںیہ وکحتم ےک اسھت ااصنػ رکےنفاےل دصہق ف
ریخات رکےن فاےل وتقیف اطع ےئک وہےئ فہ آدیم ہک وج اےنپ  ماؾ رہتش دارفں افر املسمونں ےک ےئل رنؾ دؽ وہ فہ آدیم ہک وج
اپدکانم اپزیکہ قلخ فاال وہ افر ایعدلار یھب وہ نکیل یسک ےک اسےنم اانپ اہھت ہن الیھپات وہ آپ ےن رفام ا دفزیخ اپچن رطح ےک ںیہ فہ
زمکفر آدیم ہک سج ےک اپس امؽ ہن وہ افر دفرسفں اک اتعب وہ الہ ف امؽ اک اگبلطر ہن وہ ایختن رکےن فاال آدیم ہک سج یک رحص یپھچ
ںیہن رہ یتکس ارگہچ اےس وھتڑی یس زیچ ےلم افر اس ںیم یھب ایختن رکے فہ آدیم وج حبص اشؾ  م وک اہمترے رھگ افر امؽ ےک ابرے
ںیم دوھہک داتی وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن لیخب  ا وھجےٹ افر دبوخ افر وہیبدہ اگایلں ےنکب فاےل آدیم اک یھب ذرک رفام ا افر
اوباسغؿےناینپرفاتیںیمہیذرکںیہنایکہکآپیلصاہللہیلعفملسرخچرکںیآپیلصاہللہیلعفملسرپیھبرخچایکاجےئاگ۔
رافی  :اوباسغؿیعمسدمحمنبینثم،دمحمنباشبرنبامثعؿایباسغؿانبینثماعمذنباشہؾاوباتقدہ،رطمػنبدبعاہللنبریخشرضحت
ایعضنبامحراجمیعش

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

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اؿافصتےکایبؿںیمہکنجےکذرہعیداینیہںیمتنجفاولںافردفزخفاولںوکاچہپؿایلاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2711

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ً٨زی ٣ح٤س ب ٩ابی ًسی سٌیس ،حرضت ٗتازہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
َک فٔی
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

َحسٔیثٔطٔ ک ُ ُّ٣َ ١ا َٕ َ ٧ ٢ح ُِ ٠تطُ ًَ ِب ّسا َح ًَل ْ٢

دمحمنبینثمزنعیدمحمنبایبدعیدیعس،رضحتاتقدہےناسدنسےکاسھترفاتیلقنیکایہفراسںیماوہنںےنہیذرکںیہنایکہک
رہفہامؽوجںیماےنپدنبےوکدفںالحؽےہ۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعیدمحمنبایبدعیدیعس،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اؿافصتےکایبؿںیمہکنجےکذرہعیداینیہںیمتنجفاولںافردفزخفاولںوکاچہپؿایلاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2712

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩برش ًبسی یحٌی ب ٩سٌیس ہظاٗ ٦تازہ٣ ،رطٖ حرضت ًیاق رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ح٤ار

رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ػاح ٔٔب َّ
اٟس ِس َت َوائٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رط ٕ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َات َی ِوَ ٕ ٦و َس َ
آَخظ ٔ َٗا َ٢
ُِّ َ ٣
اق بِ ٔ ٩ح َٔ٤ا ٕر أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب ذ َ
ٖ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ
ٔیث َو َٗا َ ٢فٔی ٔ ٔ

رطّٓا فٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
یَ ِحٌَی َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِّ َ ٣
دبعارلنمح نب رشب دبعی ییحی نب دیعس اشہؾ اتقدہ ،رطمػ رضحت ایعض ریض اہلل اعتٰیلہنع نب امحر ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
ےناکیدؿہبطخاراشدرفام اافررھپذموکرہدحثیابمرہکیکرطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشبدبعیییحینبدیعساشہؾاتقدہ،رطمػرضحتایعضریضاہللاعتٰیلہنعنبامحر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
اؿافصتےکایبؿںیمہکنجےکذرہعیداینیہںیمتنجفاولںافردفزخفاولںوکاچہپؿایلاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2713

٣وسی حشْن ٣رطٖ ٗتازہ ٣رطٖ بً ٩بساہلل ب ٩طدْر حرضت ًیاق ب ٩ح٤ار
راوی  :ابوً٤ار حشْن ب ٩رحیث ٓـ ١بٰ ٩
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بىی ٣حاطٍ ٛے ب٬ائی

رط ٔ
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن ًَ َِ ٣َ ٩رطٕ َح َّسثَىٔی َٗ َتا َزةُ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
رحیِ ٕث َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر حُ َشْ ِ ُن بِ َُ ُ ٩
اہللٔ بِ ِّٔ ٩
َات َی ِوَ ٕ ٦خ ٔلی ّبا
اق بِ ٔ ٩ح َٔ٤ارٕ أَخٔی بَىٔی َُ ٣حا ٔط ٍٕ َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اٟظ ِّدْر ٔ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ

َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ََ ٣زنٔی َو َس َ
ِرخ
ٔیث بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة َو َزا َز ٓ ٔیطٔ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ِووَی إلٔ َ َّی أَ َِ ٪ت َو َ
اؿ ٌُوا َحًی ََّل َئ َ َ
ک َیا أَبَا
و ٪أَص ًِّل َو ََّل َّ ٣اَّل َٓ ُُِ٘ ٠ت ٓ ََیُٜو ُ ٪ذََ ٔ ٟ
أَ َح ْس ًَل َی أَ َح ٕس َو ََّل یَ ِب ّٔ أَ َح ْس ًَل َی أَ َح ٕس َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔطٔ َوص ُِٔ ٓ ٥یَ ٥ِ ُٜت َب ٌّا ََّل َی ِب ُِ َ

یستُ ُض َِ ٥ی َل ُؤ َصا
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥واہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ِز َر ُِ ٛت ُض ِ ٥فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َوإ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََْٟ ١رِع َی ًَل َی ا َِ ٟه ِّی َ٣ا بٔطٔ إ ٔ ََّّل َوَ ٔ ٟ

اوبامعرنیسحنبرحثیلضفنبومٰیسنیسحرطمػاتقدہرطمػنبدبعاہللنبریخشرضحتایعضنبامحرریضاہللاعتٰیلہنعینب
اجمعش ےک اھبیئ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اکی دؿ ںیمہ ہبطخ دےنی ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
اہلل اعتیل ےن ےھجم مکح رفام ا ےہ ہک رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن یک افر ایس دحثی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن
ریمیرطػفیحرفامیئہک مولگاعزجیاایتخررکفاہیںکتہکوکیئیسکرپ رخفہنرکےافرہنیہوکیئیسکرپز ادیترکےافرایس
رفاتیںیمےہہکفہولگ مںیمعیطمفاتدعبارںیہہکفہہنرھگفاولںوکاچےتہںیہافرہنیہامؽوکںیمےناہکاےاوبدبعاہللایکہی
ایس رطح وہاگ اوہنں ےن اہک اہں اہلل یک مسق ںیم ےن اجتیلہ ےک زامےن ںیم ایس رطح دھکی ایل ےہ افر ہی ہک اکی آدیم یسک ےلیبق یک
رکب اںرچااتافرفاہںےساےسرھگفاولںیکولڈنیےکالعفہافروکیئہناتلموتفہایسےسرتسبمہیرکات۔
رافی  :اوبامعر نیسح نب رحثی لضف نب ومٰیس نیسح رطمػ اتقدہ رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش رضحت ایعض نب امحر ریض اہلل
اعتٰیلہنعینباجمعشےکاھبیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2714

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َح َس ُ٥ِ ٛ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ٩ِ ٔ٤
إٔذَا ََ ٣
ات ُ ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ ٩ِ ٔ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ْع َق ًََِ ٠یطٔ َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ بٔا َِ َِ ٟساة ٔ َوا ِٔ ٌَ ٟش ِّی إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ک اہللُ إَِٔ ٟیطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
أَ ِص ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ُي َ٘ا َُ ٢ص َذا َُ ٌَ ِ٘ ٣س َک َحًَّی یَ ِب ٌَ َث َ
ییحینب ییحی ،امکلانعفرضحت انبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےنرفام ا بج م ںیمےس
وکیئآدیم رم اجاتےہوت حبصف اشؾاس اکناکھہناسرپشیپ ایکاجات ےہارگ فہ تنجفاولں ںیمےس ےہ وتتنجفاولں اکاقمؾ افرارگ فہ
دفزخفاولںںیمےسوہاتےہوتدفزخفاولںاکاقمؾاےسداھک ااجاتےہافراسےساہکاجاتےہہکہیریتاناکھہنےہبجکتہکاہلل

اعتیل ماتمےکدؿےھجتااھٹرکاسہگجہن اچنہدے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2715

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِص ٔ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ََ ٣
ُٔ ١
ات اَّ ٟز ُج ُ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓا َِ ٟح َُّ ٨ة َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ْع َق ًََِ ٠یطٔ َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ بٔا َِ َِ ٟساة ٔ َوا ِٔ ٌَ ٟش ِّی إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ار َٗا َ ٢ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا َُ ٢ص َذا َُ ٌَ ِ٘ ٣س َک َّأ ٟذی تُ ِب ٌَ ُث إَِٔ ٟیطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ا٨َّ ٟارٔ َٓاُ ٨َّ ٟ
دبع نب دیمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
بجوکیئآدیمرماجاتےہوتحبصاشؾاساکناکھہناسرپشیپایکاجاتےہارگفہتنجفاولںںیمےسوہاتےہوتتنجافرارگفہدفزخ
فاولںںیمےسوہاتےہوتدفزخفاولںاکاقمؾاےسداھک ااجاتےہافراسےساہکاجاتےہہکہیریتاناکھہنےہاہجں ماتمےکدؿ

ےھجتااھٹرک اچنہد ااجےئاگ۔
رافی  :دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2716

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،سٌیس جزیز ،ابی نرضہ حرضت ابوسیٌس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرَ٧ا
وب َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َو ٥َِ ٟأَ ِط َض ِس ُظ ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َسٌ ْ
ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َلَ ٩ِٔ ٜح َّسثَٔ٨یطٔ َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َحائ ٕٔم َ ٔ ٟبىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ ًَل َی َب ِِ َٕ ٠ة

اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی َٓ َ٘ا َ٩ِ ٣َ ٢
َُ ٟط َوِ َ ٧ح ُُ ٌَ ٣َ ٩ط إٔذِ َحا َز ِت بٔطٔ َٓکَا َز ِت تُ ِٔ٘٠یطٔ َوإٔذَا أَ ِٗب ُ ْر ٔس َّت ْة أَ ِو َخ َِ ٤ش ْة أَ ِو أَ ِر َب ٌَ ْة َٗا ََ َٛ ٢ذا ک َ َ
رشا ٔک َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔاِلِ ُ ََّ ٣ة تُب ِ َتل َی فٔی
ات َص ُؤ ََّل ٔ
اب َص ٔذظ ٔاِلِ َ ِٗبُر ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١أََ٧ا َٗا ًََ٤ََ ٓ ٢ی ََ ٣
َي ٌِز ٔ ُٖ أَ ِػ َح َ
ئ َٗا َ٣َ ٢اتُوا فٔی ِاْل ٔ ِ َ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َّأ ٟذی أَ ِس َُ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤ط ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ٢
ُٗبُورٔ َصا ََِٓ ٠و ََّل أَ ََِّ ٪ل َت َسا َُٓ٨وا ََ ٟس ًَ ِو ُت اہللَ أَ ِ ٪ي ُِشَ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٔ٤ذ ٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗاُٟوا َن ٌُوذُ بٔاہللٔ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗا ُٟوا َن ٌُوذُ بٔاہللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
َت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا ََ ٢ت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َ٣ا هَ َض َز َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا بَ َل ََٗ ٩اُٟوا َن ٌُوذُ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َ٣ا هَ َض َز َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا
َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اٟس َّجا َٔٗ ٢اُٟوا َن ٌُوذُ بٔاہللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ َّ
بَ َل ََٗ ٩ا ََ ٢ت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة َّ
اٟس َّجا ٔ٢
ییحینباویب،اوبرکبنبایبہبیش،ییحینباویب،انبہیلع،دیعسرجری،ایبرضنہرضحتاوبسبعدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم
ےنہیدحثییبنیلصاہللہیلعفملسےسںیہن ینےہہکلبہیدحثیںیمرضحتزدینباثتبےس ینےہفہرفامےتںیہہکیبنیلص
اہللہیلعفملساینپ ااریرپ ااروہرکونباجنرےکابغںیماجرےہےھتافرمہیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتےھتہکااچکنفہ
دگاھ دبکایگرقبی اھتہکفہآپ یلصاہللہیلعفملس وکےچی رگادےفاہںاس ہگجداھکیہک ھچ ااپچن  ااچرربقںیںیہ آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام اایکوکیئاؿربقفاولںاک اچنہاتنےہوتاکیآدیمےنرعضایکںیماؿربقفاولںوکاجاتنوہںآپےنرفام اہیولگ
بکرمےںیہاسآدیمےن رعضایکہیولگرشکیکاحتلںیمرمےںیہآپیلص اہللہیلعفملسےنرفام ااس امجتعوکاؿ
ربقفںںیمذعابوہراہےہاکشہکارگےھجمہیایخؽہنوہاتہک مولگاےنپرمدفںوکدنفرکانوھچڑدفےگوتںیماہللاعتیلےسداع
رکات ہک فہ ںیہمت یھب ربق اک ذعاب انس دے ےسج ںیم نس راہ وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفام ا  م
ولگ دفزخےکذعابےس اہللیک انپہاموگناحصہبرکاؾ ےن رعض ایک مہدفزخ ےکذعاب ےساہللیک انپہامےتگن ںیہ رھپآپ یلصاہلل

ہیلعفملسےنرفام ا م ربقےکذعابےساہللیکانپہاموگناحصہبرکاؾےنرعضایکمہربقےکذعابےساہللیکانپہامےتگنںیہآپےن
رفام ا مرہمسقےکاظرہیافرابینطونتفںےساہللیکانپہاموگناحصہبرکاؾےنرعضایکمہرہمسقےکاظرہیافرابینطونتفںےساہلل
اعتیلیکانپہامےتگنںیہ آپ ےن رفام ا مداجؽےکہنتف ےساہللیکانپہاموگناحصہبرکاؾ ےن رعضایک مہداجؽ ےکہنتفےس اہللاعتیلیک
انپہامےتگنںیہ۔
رافی  :ییحینباویب،اوبرکبنبایبہبیش،ییحینباویب،انبہیلع،دیعسرجری،ایبرضنہرضحتاوبسبعدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2717

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و ََّل أَ ََِّ ٪ل َت َسا َُٓ٨وا ََ ٟس ًَ ِو ُت اہللَ أَ ِ ٪ي ُِشَ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٔ٤ذ ٔ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ےھجم اس ابت اک
ایخؽہنوہاتہک مولگ اےنپرمدفںوکدنفرکانوھچڑدفےگوتںیماہللاعتیلےسداعرکاتہکفہںیہمتربقاکذعابانسدے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2718

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،و ٪ب ٩ابی
جحیٔہ زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار یحٌی ٗلا ٪زہْر یحٌی بزاء ،حرضت ابوایوب

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ا َِّ َ٘ ٟلا َٔ ٪و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی ًَ ِو ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی
وب َٗا َََ ٢خ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس َ٣ا َُغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََشٍَ ٔ٤
ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َ
َ
َػ ِو ّتا َٓ َ٘ا َ ٢یَ ُضوزُ ُت ٌَ َّذ ُب فٔی ُٗبُورٔ َصا

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دیبعاہللنباعمذایبدمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،توؿنبایبہفیحجزریہنبرحب،دمحمنبینثم،
انب اشبر ییحی اطقؿ زریہ ییحی رباء ،رضحت اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ارج رغفب وہاجےن ےک دعب
ابرہےلکنوتآپیلصاہللہیلعفملسےنھچکآفاز ینوتآپےنرفام اوہیدویںوکاؿیکربقفںںیمذعابوہراہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دیبعاہللنباعمذایبدمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،توؿنبایبہفیحجزریہنبرحب،دمحم
نبینثم،انباشبرییحیاطقؿزریہییحیرباء،رضحتاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2719

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ب ٩طیباً ٪بساٟزحٗ ٩٤تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ َٗ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤تا َز َة َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َٗا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔی َٗبِرٔظ ٔ َو َت َولَّی ًَ ُِ ٨ط أَ ِػ َحاب ُ ُط إُٔ َّ ٧ط ََ ٟی ِش ََِ َ ٍُ ٤ق ََ ن ٌَٔأٟض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢یأِت ٔیطٔ
َ٠َ ٣کَا ُٔ َٓ ٪ی ٌِ٘ َٔسأ٧طٔ ٓ ََی ُ٘وَّلَ ُٔ َٟ ٪ط َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ُ٘و ُ ٢فٔی َص َذا اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا ََٓ ٢أ َ َّ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ََٔ ٓ ٩ُ ٣ی ُ٘و ُ ٢أَ ِط َض ُس أَُ َّ ٧ط ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسوُ ُٟط
ک اہللُ بٔطٔ َّ ٌَ ِ٘ ٣سا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َُ َٓ ٢ی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط اُ ِ ٧و ِز إلٔ َی ٌََ ِ٘ ٣س َٔک ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗ ِس أَبِ َس ََ ٟ
و٪
رضا إلٔ َی یَ ِؤ ٦یُ ِب ٌَ ُث َ
َک َ٨َ ٟا أَُ َّ ٧ط ُئ َِش ُح َٟطُ فٔی َٗبِرٔظ ٔ َس ِب ٌُ َ
َْٓ َ َراص َُ٤ا َجٔ٤ی ٌّا َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َوذُ ٔ َ
و ٪ذ ٔ َرا ًّا َویُ َِْ ٤لُ ًََِ ٠یطٔ َخ ٔ ّ

دبعنبدیمحویسننبدمحمنبابیشؿدبعارلنمحاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاہلل
ےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ابجیسکدنبےوکربقںیمرھکد ااجاتےہافراسےکاسیھتاسےسہنمریھپرکفاسپےلچآےت
ںیہوتفہرمدہاؿیکوجویتںیکآفازاتنسےہآپےنرفام ااسرمدےےکاپسدفرفےتشآےتںیہفہاسرمدےوکاھٹبرکےتہکںیہ
ہک وت اس آدیم(ینعیر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملسےکابرے ںیم ایکاتہک ےہارگفہومنم وہ وت اتہک ےہہک ںیموگایہداتیوہںہک ہی

اہللےکدنبےافراسےکر اؽںیہوترھپاسےساہکاجاتےہہکاےنپدفزخفاےلناکھےنوکدھیاسےکدبےلںیماہللےنےھجت
تنج ںیم ناکھہن د ا ےہ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ رمدہ دفونں ناکھونں وک داتھکی ےہ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےتہکںیہہکمہےسہیابترکدییئگہکاسومنمیکربق ںیمرتساہھتاشکدیگرکدیاجیتےہافر ماتمےکدؿکت ےکےئلاس
یکربقوکراتحفآراؾےسرھبد ااجاتےہ۔
رافی  :دبعنبدیمحویسننبدمحمنبابیشؿدبعارلنمحاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2720

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہاُ ٢ضیز یزیس ب ٩زریٍ سٌیس ب ٩ابی ْعوبہ ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا ٕٔ َّ ٢
اٟرضیزُ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

َّ
َّ
َص ُٓوا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟی َِّت إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔی َٗبِرٔظ ٔإَّٔ٧طُ ََ ٟی ِش ََ ٍُ ٤خٔ َِ ٙن ٌَٔأٟض ٔ ِ ٥إٔذَا ا ِن َ َ

دمحم نب اہنمؽ رضری سیدی نب زر،ع دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا تیم وک
بجاسیکربقںیمرھکد ااجاتےہبجفاسپاجےتںیہوتہیرمدہاؿیکوجویتںیکآفازاتنسےہ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضریسیدینبزر،عدیعسنبایبرعفہباتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2721

راوی ٣ :ح٤س ب ٩زرارہ ًبس اٟوہاب ابً ٩لاء ،سٌیس ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َي ٌِىٔی ابِ ََ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َّ
َّ
َّ
اَ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َط ِی َب َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔی َٗبِرٔظ ٔ َو َت َولی ًَ ُِ ٨ط أَ ِػ َحاب ُ ُط ٓ ََذ َ َ
رمعنبزرارہدبعاولاہبانب اطعء،دیعساتقدہ،رضحت اسن نب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلع
فملس ےنرفام ابجدنبےوکاسیکاینپربقںیمرھکد ااجات ےہافراسےکاسیھتاس ےسہنمریھپرکفاسپ وہےت ںیہرھپابیشؿ

ک اتقدہیکدحثییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنبزرارہدبعاولاہبانباطعء،دیعساتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2722

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابً ٩ث٤اً ٪بسی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس سٌیس بً ٩بیسہ حرضت بزا بً ٩ازب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٩
ا ٪ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ی ٩آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
اٟثابٔتٔ َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ َثب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
ًُب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ِ

ک َٗ ِوُٟطُ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ َثب ُِّت اہللُ
ک ٓ ََی ُ٘و َُ ٢رب ِّ َی اہللُ َوَ٧بٌِّٔی َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٓ ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ ََ ٩ِ ٣ربُّ َ
فٔی ًَ َذ ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
َخة ٔ
َّأ ٟذ َ
اٟثابٔتٔ فٔی ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
ِ
اٟسَ ِ ٧یا َوفٔی ِاْل ٔ َ
دمحمنباشبر،انبامثعؿدبعیدمحمنبرفعج،ہبعش،ہمقلعنبرمدثدیعسنبدیبعہرضحتربانباعزبریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہلل
ب َُ
ّللَّ َّ ِ
آما ِ اين ْ َق ْو ِؽ
(ن ا ُ
ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی آتی رکہمی ُ َ ِّ ُ
ال َ
اا ِ ِ ل ْ
َّ
اِ ِة)ربق ےکذعابےکابرےںیمانزؽوہیئےہرمدے ےساہکاجاتےہ ہکریتاربوکؿےہفہ اتہک
ان ِفا خ َ َتاا ِةادلُّ ْ َ ان َف ِف ْٓال ِ َ
ےہریمارباہللےہافرریمےیبندمحمیلصاہللہیلعفملسںیہوتاہللزعفلجےکرفامؿناکہیینعمےہاہللاعتیلاؿولوگںوکداین
فآرختیکزدنیگںیماثتبدقؾراتھکےہہکوجوقؽاثتبےکاسھتاامیؿالےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبامثعؿدبعیدمحمنبرفعج،ہبعش،ہمقلعنبرمدثدیعسنبدیبعہرضحتربانباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2723

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی سٔیا ،٪خیث٤ہ حرضت بزاء بً ٩ازب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌَِ ُ٨
ی ٩آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
اٟسَ ِ ٧یا َوفٔی
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب یُ َثب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ُسٔ َِی َ
اٟثابٔتٔ فٔی ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
ِ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َخة ٔ َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت فٔی ًَ َذ ٔ
ِاْل ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،اوبرکب نب انعف  ،دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ ،ہمثیخ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکرفامےتںیہہکناہللایذنیربقےکذعابےکابرےںیمانزؽوہیئےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،اوبرکبنبانعفدبعارلنمحانبدہمیایفسؿ،ہمثیخرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2724

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ح٤از ب ٩زیس بسیً ١بساہلل ب ٩ط٘ی ٙحرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إٔذَا
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َسیِ ِْ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
َّ
١
َک ٔ ٩ِ ٣ك ٔ
ََک ا ِِ ٔ٤ٟش َ
ک َٗا ََ ٢و َي ُ٘و ُ ٢أَصِ ُ
ََ
ٔیب رٔی ٔح َضا َوذ َ َ
َخ َج ِت ُرو ُح ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣تَ٘٠ا َصا َ٠َ ٣کَا ٔ ٪ي ُِؼٌ َٔساَ ٔ ٧ضا َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز ٓ ََذ َ َ
َّ
ق َػلَّی اہللُ ًََِ ٠ی ٔک َو ًَل َی َج َش ٕس ُ٨ِ ٛتٔ َت ٌِ ُ٤زٔی َُ ٨ط َٓیُ َِ ٨ل َُٙ ٠بٔطٔ إلٔ َی َر ِّبطٔ ًَزَّ َو َج َّ١
اٟش َ٤ا ٔ
وح كَ ِّی َب ْة َجائ َ ِت َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ
ئ ُر ْ
ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا بٔطٔ إلٔ َی ٔ ٔ َ
ََک ٨ّ ٌَِ ٟا َو َي ُ٘و ُ٢
ارف إٔذَا َ َ
ََک َٔ٧ ٩ِ ٣تَِ ٔ ٨ضا َوذ َ َ
َخ َج ِت ُروحُ ُط َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز َوذ َ َ
آَخ اِلِ َج َٔٗ ١ا ََ ٢وإ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ ٔ َ
َ
ق َٗا َُ َٓ ٢ی َ٘ا ُ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا بٔطٔ إلٔ َی ٔ ٔ َ
َّ ١
رف َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟش َ٤ا ٔ
وح َخبٔی َث ْة َجائ َ ِت َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ
أَصِ ُ
ئ ُر ْ
آَخ اِلِ َج َٔٗ ١ا َ ٢أبُو ص َُزیِ َز َة َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ریِ َل ّة کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠یطٔ ًَل َی أَ ِن ٔٔطٔ َص ََ ٜذا

دیبعاہللنبرمعوقاررییامحدنبزدیدبلیدبعاہللنبقیقشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجیسکومنم
یکرفحیتلکنےہوتدفرفےتشاےسےلرکافرپھڑےتھںیہوتآامسؿفاےلےتہکںیہہکاپزیکہرفحزنیمیکرطػےسآیئےہاہللاعتیل
ھجترپافراسمسجرپہکےسجوتآابدریتھکیھترتمحانزؽرفامےئرھپاسرفحوکاہللزعفلجیکرطػےلاج ااجاتےہرھپاہللرفامات
ےہ ہک  م اےس آرخیفتق ےک ےئل ےل ولچآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا اکرفیک رفح بج یتلکن ےہ وت آامسؿفاےل ےتہک ںیہہک
وہ ث رفح زنیم یک رطػ ےس آیئ ےہ رھپ اےس اہک اجات ےہ ہک  م اےس آرخی فتق ےک ےئل نجس یک رطػ ےل ولچ رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللےناینپاچدراینپانکابمرکرپاسرطحاگلیلیھت(اکرفیکرفحیکدبوباظرہ

رکےنےکلآپیلصاہللہیلعفملسےنااسیرفام ا)۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییامحدنبزدیدبلیدبعاہللنبقیقشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2725

راوی  :اسحا ٚب٤ً ٩ز ب ٩س٠یم ہذلی س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ثابت ا٧ص٤ً ،ز طیبا ٪ب ٩رفور س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ثابت حرضت
ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٕ ٔ ٠یم ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص ُُ ٨ِ ٛت ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز ح و َح َّسث َ َ٨ا
َط ِی َبا ُ ٪بِ َُ ٩رفو َر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز بَْ ِ َن ََ َّٜ ٣ة
ُّ
رفأَیِ ُتطُ َوَِ ٟی َص أَ َح ْس یَزًُِ ُ ٥أَُ َّ ٧ط َرآ ُظ َُْ ِر ٔی َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَُِ ٠ت أَُٗو َُ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٢ز
َوا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓتَرَائ َ ِی َ٨ا ا ِٟض ٔ ًَل ََ ٢و ُُ ٨ِ ٛت َر ُج ًّل َحس َ
ٔیس ا َِ ٟب َ ٔ
َص َ َ
َ َ
َ
رفاشٔی ث ُ َّ ٥أَ ِنظَ أ َیُ َح ِّسث ُ َ٨ا ًَ ِ ٩أَصِ ٔ ١بَ ِس ٕر َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أ َ٣ا َت َزا ُظ َٓ َح ٌَ َََّ ١ل َی َزا ُظ َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ٤َ ًُ ٢زُ َسأ َرا ُظ َوأَ٧ا ُِ ٣ش َتًَ ِٕٙ ٠ل َی ٔ َ
َص َُ ُٓ ًَل َّٕ ُ ٪سا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یُزٔی َ٨ا ََ ٣ؼارٔ ََ أَصِ ٔ ١بَ ِسرٕ بٔاِلِ َ ِٔ ٣ص َي ُ٘و َُ ٢ص َذا ََ ِ ٣
ًُ َ٤زُ ٓ ََو َّأ ٟذی بَ ٌَ َثطُ بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا أَ ِخ َلئُوا ا ُِ ٟح ُسو َز َّأًٟی َح َّس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٓ ٢ح ٌُٔ٠وا فٔی بٔئِز ٕبَ ٌِ ُـ ُض ِ٥
ًَل َی َب ٌِ ٕف َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی اَ ِ ٧ت َهی إَِٔ ٟیض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا ُٓ ًَل َ ٪بِ ًََ ُٓ ٩ل َٕ ٪و َیا ُٓ ًَل َ ٪بِ ًََ ُٓ ٩ل َٕ ٪ص ِ١

ٕ تُک َ ِّ ٥ُ ٠أَ ِج َشا ّزا ََّل
َو َج ِستُ ِ٣َ ٥ا َو ًَ َس ُ ٥ِ ٛاہللُ َو َر ُسوُ ُٟط َحًّ٘ا َٓإٔنِّی َٗ ِس َو َج ِس ُت َ٣ا َو ًَ َسنٔی اہللُ َحًّ٘ا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
و ٪أَ ِ ٪یَزُ ُّزوا ًَل َ َّی َط ِیئّا
أَ ِر َو َاح ٓ َٔیضا َٗا َ٣َ ٢ا أَْمُتْن بٔأ َ ِس َ٤َ ٔ ٟ ٍَ ٤ا أَُٗو ُُ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َُِِْ ٥رَ أَُ َّ ٧ض ََِّ ٥ل َي ِش َت ٔلی ٌُ َ
ااحسؼنبرمع نبطیلس ذہیل امیلسؿنبریغمہاثتباسن،رمعابیشؿنبرففخامیلسؿ نبریغمہ اثتبرضحتاسن نبامکلریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےھت وت مہ بس
اچدندےنھکیےگلریمیرظنذرا زیتیھتوتںیم ےن اچدندھکیایل ریمےالعفہاؿںیم ےس یسک ےناچدنںیہنداھکیافرہنیہ یسکےنہی اہک
ہکںیمےناچدندھکیایلےہرضحتاسنےتہکںیہہکںیمےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہکایکآپیلصاہللہیلعفملسوکاچدن
داھکیئ ںیہن دے راہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم رقنعبی اچدن دوھکیں اگ افر ںیم اےنپ رتسب رپ تچ لا وہا اھت ہک
اوہنںےنمہےسدبرفاولں اکفاہعقایبؿ رکانرشفعرکد ا افررفامےنےگلہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسںیمہگنج دبرےس اکی

دؿ ےلہپ دبر فاولں ےک ناکھےن داھکےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت اجےت ہک ارگ اہلل ےن اچاہ وت لک الفں اس ہگج رگے اگ
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام امسقےہاسذاتیکسجےنآپوکقحےکاسھتاجیھبےہفہولگاسدحےسہنےٹہہکوج
دح ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقمر رفام دی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ فہ بس اکی ونکںیئ ںیم اکی
دفرسےرپرگادیےئگرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسلچزپےاہیںکتہکاؿیکرطػآےئگافررفام ااےالفںنبالفں
افراےالفںنبالفںایک مےنفہھچکاپایلےہہکسجاک مےساہللافراسےکر اؽےنفدعہایکاھترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
رعض رکےن ےگل اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےب اجؿ ومسجں ےس ےسیک ابت رفام رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام ا مولگاؿےسز ادہریمیابتا ےنفاےلںیہنوہ ااےئاسےکہکہیےھجمھچکوجابدےنییکدقرتںیہنرےتھک۔
رافی  :ااحسؼ نب رمع نب طیلس ذہیل امیلسؿ نب ریغمہ اثتب اسن ،رمع ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن نب امکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2726

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ت َز َک َٗ ِتل َی بَ ِس ٕر ث َ ًَلثّا ث ُ َّ ٥أَ َتاص َُِ َ٘ َٓ ٥اَِ ٠ًَ ٦یض ٔ ِ٨َ َٓ ٥ا َزاص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا أَبَا َج ِض ٔ ١بِ َ ٩صٔظَ ا ٕ ٦یَا أ ُ ََّ ٣ی َة بِ ََ ٩خ َٕٕ ٠یَا ًُت ِ َب َة بِ َ٩
یٌ َة أََِ ٟی َص َٗ ِس َو َج ِستُ ِ٣َ ٥ا َو ًَ َس َربَُّ ٥ِ ُٜحًّ٘ا َٓإٔنِّی َٗ ِس َو َج ِس ُت َ٣ا َو ًَ َسن ٔی َربِّی َحًّ٘ا ٓ ََش٤َ ًُ ٍَ ٔ٤زُ َٗ ِو َ٢
یٌ َة َیا َط ِی َب َة بِ ََ ٩رب ٔ َ
َرب ٔ َ
ٕ َي ِش ٌَُ ٤وا َوأَنَّی یُحٔیبُوا َو َٗ ِس َج َّی ُٔوا َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َیسٔظ ٔ َ٣ا أَْمُتْن
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
یب بَ ِسرٕ
و ٪أَ ِ ٪یُحٔیبُوا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔض ٔ َُِ ٓ ٥ش ٔحبُوا َٓأ ُ ُِ٘ ٟوا فٔی َٗٔ ٔ ٠
بٔأ َ ِس َ٤َ ٔ ٟ ٍَ ٤ا أَُٗو ُُ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َِ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜض َِّ ٥لَ َي ِ٘س ُٔر َ
دہاب نب اخدل امحد نب ہملس اثتب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن دبر ےک وتقمنیل وک نیت دؿ
کت ایس رطح وھچڑے راھک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس آےئ افر اںیہن آفاز دی افر رفام ا اے اوبلہج نب اشہؾ اے
اہیمنبفلخاے ہبقعنبرہعیباےہبیشنبرہعیبایک مےنفہھچکںیہناپایلہکسجاک مےساہمترےربےناچسفدعہایکاھتںیم
ےن وت فہ ھچک اپایل ےہ ہک سج اک ریمے رب ےن ھجم ےس اچس فدعہ ایک اھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی

رفامان انس وت رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی ےسیک نس ےتکس ںیہ افر ےسیک وجاب دے ےتکس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ
اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م ریمی ابت وک اؿ ےس ز ادہ ا ےن فاےل ںیہن وہ نکیل ہی وجاب دےنی یک
دقرتںیہنرےتھکرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنمکحرفام اہکاںیہنٹیسھگرکدبرےکونکںیئںیمڈاؽدفوتاںیہنڈاؽد اایگ۔
رافی  :دہابنباخدلامحدنبہملساثتباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
تیمرپتنج ادفزخشیپےئکاجےنربقےکذعابافراسےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2727

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤از ًبساَّلًلی سٌیس ٗتازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،ك٠حہ ٣ح٤س ب ٩حات ،٥روح بً ٩بازہ ،سٌیس ب ٩ابی
ْعوبہ ٗتازہ ،حرضت ابوك٠حہ

ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ا ٌِِ ٤َ ٟىٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ح و
َح َّسثَىٔی یُو ُس ُ

ََک َ٨َ ٟا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا َ ٢ذ َ َ
َح َّسثَٔ٨یطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

یَ ٩ر ُج ًّل َوفٔی َحسٔیثٔ
ٔرش َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦بَ ِس ٕر َوهَ َض َز ًََِ ٠یض ٔ ِٔ َ ٧ ٥ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔب ٔ ِـ ٌَ ٕة َوً ِ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
َر ِو ٕح بٔأ َ ِر َب ٌَ ٕة َوً ِ ٔ ی٩
ا ٚا َِ ٟحسٔ َ
ئ بَ ِسرٕ َو َس َ
َقیِ ٕع َٓأ ُ ُِ٘ ٟوا فٔی كَو ٔ ٓ ٕ
یث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ثَاب ٔ ٕت
ی ٔ ٩ِ ٣أَك ِ َوا ٔ
ٔرش َ َر ُج ًّل َٔ ٩ِ ٣ػ َ٨ازٔی ٔس ُ َ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
ویفس نب امحد دبعاالیلع دیعس اتقدہ ،اسن نب امکل ،ہحلط دمحم نب اح م ،رفح نب ابعدہ ،دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ ،رضحت اوبہحلط ےس
رفاتیےہہکبجدبراکدؿوہاافراہللےکیبنوکاکرففںرپہبلغوہاوتآپےنمکحرفام اہکھچکافرپسیتآدیمافررافییکرفاتی
ںیم ےہ ہک وچسیب رقیشی رسدارفں وکدبر ےک ونکںیئ ںیم ےس اکی ونکںیئ ںیمڈاؽ دف افر رھپ ابح  رفاتی ذموکرہ رفاتی اثتب ک 
اسنیکرطحےہ۔
رافی  :ویفسنبامحددبعاالیلعدیعساتقدہ،اسننبامکل،ہحلطدمحمنباح م،رفحنبابعدہ،دیعسنبایبرعفہباتقدہ،رضحتاوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماتمےکدؿاسحبےکوبثتےکایبؿںیم...

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿاسحبےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2728

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب ٩ححز اسٌ٤ی ١ابوبرک ب٠ً ٩یہ ایوب ًبساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سیسہ
ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حُوس َٔب َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًُ ِّذ َب َٓ ُُِ٘ ٠ت أََِ ٟی َص َٗ ِس
اب یَ ِو َ٦
اس ُب ح َٔشا ّبا َي ٔشْ ّرا َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َص ذَا ٔک ا ِٔ ٟح َش ُ
َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َََّ ٓ ١ش ِو َٖ یُ َح َ
اب إ ٔ٤َ َّ ٧ا ذَا ٔک ا ِِ ٌَ ٟز ُق َُ ٧ ٩ِ ٣وٗ ٔ َع ا ِٔ ٟح َش َ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًُ ِّذ َب

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجحاامسلیعاوبرکبنبہیلعاویبدبعاہللنبایبملتکہریضاہللاعتٰیلہنعدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ سج آدیم اک اسحب وہایگ فہ ذعاب ںیم ڈاؽ د ا ایگ ںیم ےن رعض ایک ایک اہلل
زعفلج ےن ںیہن رفام ا وسفػ احیبس اسحاب ریسیا وت اس ےس اسحب ںیل ےگ آاسؿ اسحب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی
اسحبںیہنےہہکلبہیوترصػیشیپےہ ماتمےکدؿسجےساسحبامگنایلایگفہذعابںیمڈاؽد اایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش ،یلعنبرجحالیعمساوبرکبنب ہیلعاویبدبعاہللنبایبملتکہ ریضاہللاعتٰیلہنعدیسہاعہشئ ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿاسحبےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2729

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ،ابوکا ١٣ح٤از ب ٩زیس ایوب حرضت ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

اوبرعیبعتکی،اوباکلمامحدنبزدیاویبرضحتاویباسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحدحثیایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرعیبعتکی،اوباکلمامحدنبزدیاویبرضحتاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿاسحبےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2730

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩برش حً ٥ٜبسی یحٌی اب ٩سٌیس ٗلا ٪ابویو٧ص ٗظْری اب ٩ابی ٠٣یٜہ ٗاس ٥سیسہ ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو یُوَُ ٧ص ا ُِ٘ ٟظَ ْ ِر ُّٔی
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٔ
رش بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟل َ
َک ُُِٗ ٠ت َیا
اس ُب إ ٔ ََّّل َصَ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص أَ َح ْس یُ َح َ
ک
اب َص ََ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ أََِ ٟی َص اہللُ َي ُ٘و ُ ٢ح َٔشا ّبا َي ٔشْ ّرا َٗا َ ٢ذَا ٔک ا ِِ ٌَ ٟز ُق َو َلُ ٧ ٩ِ ٣َ ٩ِٔ ٜوٗ ٔ َع ا ِٔ ٟح َش َ

دبعارلنمح نب رشب مکح دبعی ییحی انب دیعس اطقؿ اوبویسن ریشقی انب ایب ملتکہ اقمس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک وکیئ یھب ااسی آدیم ںیہن ےہ ہک سج ےس اسحب اماگن ایگ وہ افر فہ
الہک ہن وہایگ وہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک اہلل اعتیل ےن اسحاب ریسیا ینعی آاسؿ اسحب ںیہن رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام اہیوتیشیپےہنکیلسجےساسحبامگنایلایگفہالہکوہایگ۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشبمکحدبعیییحیانبدیعساطقؿاوبویسنریشقیانبایبملتکہاقمسدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
 ماتمےکدؿاسحبےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2731

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩برش یحٌی ٗلاً ٪ث٤ا ٪ب ٩اسوز اب ٩ابی ٠٣یٜہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪بِ ٔ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُِ ًُ ٩ِ ًَ ٪ث ََ ٤
ََک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی یُوَُ ٧ص
اب َصَ ٠
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٧ ٩ِ ٣َ ٢وٗ ٔ َع ا ِٔ ٟح َش َ
َک ث ُ َّ ٥ذ َ َ
دبعارلنمح نب رشب ییحی اطقؿ امثعؿ نب ا اد انب ایب ملتکہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اسجےساسحبامگنایلایگفہالہکوہایگاوبویسنیکرفاتییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشبییحیاطقؿامثعؿنبا ادانبایبملتکہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ومتےکفتقاہللاعتیلیکذاتےسااھچامگؿر ےنھےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
ومتےکفتقاہللاعتیلیکذاتےسااھچامگؿر ےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2732

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩زَکیا ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َئ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب ََ ١وَٓاتٔطٔ ب ٔ َث ًَل ٕث َي ُ٘و ََُّ ٢ل یَ ُ٤و َت َّ٩أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإ ٔ ََّّل َوص َُو یُ ِح ٔش ُ ٩بٔاہللٔ َّ
اٟوَّ٩
ییحینبییحی،ییحینبزرک ا،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربےسرفاتیرفامےتںیہہکںیمےن یبنیلصاہللہیلعفملسےسآپیلصاہلل
ہیلعفملسیکفافتےکنیتدؿےلہپانسآپےنرفام ا مںیمےسوکیئاسفتقکتہنرمے ااےئاسےکہکفہاہللاعتیلیکذات
ےسااھچامگؿراتھکوہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینبزرک ا،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
ومتےکفتقاہللاعتیلیکذاتےسااھچامگؿر ےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2733

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ابوٌ٣اویہ  ،حرضت اً٤ع
راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،ابوَکیب ابوٌ٣اویہ اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا
و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُ َ
ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اوباعمفہی  ،رضحت اشمع ےس اس دنس ےک اسھت
ذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجری،اوبرکبیاوباعمفہیااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اوباعمفہی،رضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
ومتےکفتقاہللاعتیلیکذاتےسااھچامگؿر ےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2734

راوی  :ابوزاؤز س٠امی ٪بٌ٣ ٩بس ابونٌ٤اً ٪ار٣ ٦ہسی ب٣ ٩ی٤و ٪واػ ١ابی زبْر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل انؼاری رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔی اٟزُّبَْ ِر ٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ًَٔ ٪ار َْٔ ٦ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َو ٔ
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َِ ٣َ ١وتٔطٔ ب ٔ َث ًَلثَ ٔة أَیَّاَ ٕ ٦ي ُ٘و ََُّ ٢ل َی ُ٤و َتَّ٩
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإ ٔ ََّّل َوص َُو یُ ِح ٔش َُّ ٩
اٟو َّ٩بٔاہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

اوبداؤد امیلسؿ نب دبعم اوبامعنؿ اعرؾ دہمی نب ومیمؿ فالص ایب زریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسآپیلصاہللہیلعفملسیکفافتےسنیتدؿےلہپانسآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ا مںیمےسوکیئاسفتقکتہنرمےبجکتہکفہاہللزعفلجےکاسھتااھچامگؿہنراتھکوہ۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبدبعماوبامعنؿاعرؾدہمینبومیمؿفالصایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
ومتےکفتقاہللاعتیلیکذاتےسااھچامگؿر ےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2735

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ات ًََِ ٠یطٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یُ ِب ٌَ ُث ک ُ ُِّ ًَ ١ب ٕس ًَل َی َ٣ا ََ ٣
ہبیتق نب دیعس ، ،امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکرہدنبےوکاس(ایساحتل اایستینےکاسھت)رپااھٹ ااجےئاگسجرپفہ

رماےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیشرجری،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
ومتےکفتقاہللاعتیلیکذاتےسااھچامگؿر ےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2736

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیا ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َو َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت
اوبرکب نب انعف دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی
لقنرکےتںیہہکنکیلاسرفاتیںیماوہنںےنک ایبنلیلصاہللہیلعفملسےکاافلظےہکںیہافرسمعتاکظفلںیہناہک۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنجاسیکںیتمعنافرالہتنجاکایبؿ
ومتےکفتقاہللاعتیلیکذاتےسااھچامگؿر ےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2737

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ح٤زہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب َ٩ِ ٣
اب ا َِ ٌَ ٟذ ُ
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ َرا َز اہللُ بٔ َ٘ ِوَ ًَ ٕ ٦ذابّا أَ َػ َ
أ ٓ ٪یض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥بُ ٌٔ ُثوا ًَل َی أَ ًِ َ٤أٟض ٔ ِ٥
کَ َ

رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبزمحہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللےسانسآپیلص
اہلل ہیلعفملس ےن اراشد رفام  اہک بج اہلل اعتیل یسکوقؾ وک ذعابدانی اچاتہ ےہ وت وجولگاسوقؾ ںیم وہےت ںیہ اؿ بس رپ ذعاب
وہاتےہرھپاؿوکاےنپاےنپاامعؽےکاطمقبااھٹ ااجےئاگ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبزمحہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکرقبیوہےنافر اوججاموججیکآڑےنلھکےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکرقبیوہےنافر اوججاموججیکآڑےنلھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2738

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزیْ ،عوہ ،زی٨ب ،ا ٦س٤٠ہ ،ا ٦حبیبہ ،حرضت زی٨ب ب٨ت جحع

یب َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب
ْع َو َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
رشٕ َٗ ِس ا ِٗت َ َر َب
ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
است َِی َ٘ َى ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َوص َُو َي ُ٘و ََُّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َویِ َْ ٌَِ ٠ٟٔ ١ز ٔب ٔٓ َ ٩ِ ٣
و٪
رش ّة ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَِ َ ٧ضُ ٔ ٠
ُٓتٔحَ ا َِ ٟی ِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ِزٔ ٦یَأ ِ ُجو َد َو َ٣أ ِ ُجو َد ِٔ ٣ث ُ
ک َوٓ ٔی َ٨ا اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
َ ١ص ٔذظ ٔ َو ًَ َ٘ َس ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َی ٔسظ ٔ ًَ َ َ
َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إٔذَا َٛث ُ َر ا َِ ٟد َب ُث
رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،زبنی،اؾہملس،اؾہبیبح،رضحتزبنیتنبشحجےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
اینپدنینےسہیےتہکوہےئدیباروہےئالاہلاالاہللرعبےکےئلاسرشےسالہتکوہوجرقبیآ اچنہ اوججاموججیکآڑآجاینت
لھک یئگ ےہ افر ایفسؿ رافی ےن اےنپاہھت ےسدس اکدعد اک ہقلح انب ا ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہللہیلع فملس ایک مہ
الہکوہاجںیئےگاساحؽںیمہککینولگمہںیموموجدوہںےگآپےنرفام ابجقسففوجفریکرثکتوہاجےئیگ۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،زبنی،اؾہملس،اؾہبیبح،رضحتزبنیتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکرقبیوہےنافر اوججاموججیکآڑےنلھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2739

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ،زہْر ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪زہزی

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

یب َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا ُزوا فٔی ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
یب َة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
اَ٘ َٓ ٪اُٟوا ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩حب ٔ َ
َج ِح ٕع
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیعس نب رمعف اشعئی ،زریہ نب رحب ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،زرہی ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح
رمفیےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیعسنبرمعفاشعئی،زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکرقبیوہےنافر اوججاموججیکآڑےنلھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2740

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبْر ،زی٨ب ب٨ت ابوس٤٠ہ ،ا ٦حبیبہ ب٨ت ابی سٔیا،٪
حرضت زی٨ب ب٨ت جحع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
ا ٪أَ ِخب َ َر ِت َضا أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت
یب َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪أَُ َّ٦حب ٔ َ

رشٕ َٗ ِس ا ِٗت َ َر َب ُٓتٔحَ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٓز ٔ ًّا ُِ ٣ح ًَّ ٤زا َو ِج ُضطُ َي ُ٘و ََُّ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َویِ َْ ٌَِ ٠ٟٔ ١ز ٔب ٔٓ َ ٩ِ ٣
ََ
ک
یضا َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَِ َ ٧ضُ ٔ ٠
ا َِ ٟی ِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ِزَ ٔ ٦یأ ِ ُجو َد َو َ٣أ ِ ُجو َد ِٔ ٣ث ُ
َ ١ص ٔذظ ٔ َو َح َّ َٙ ٠بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ ِاْلٔبِ َضاَ ٔ ٦و َّأًٟی َتَ ٔ ٠
وَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إٔذَا َٛث ُ َر ا َِ ٟد َب ُث
َوٓ ٔی َ٨ا اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب ،رعفہ نب زریب ،زبنی تنب اوبہملس ،اؾ ہبیبح تنب ایب ایفسؿ ،رضحت زبنی تنبشحج
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاکیدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسربھگاےئاساحؽںیمےلکنہکآاکپرہچہرسخاھتافررفام
رےہےھتالاہلاالاہللرعبےکےئلاسرشےسالہتکوہوجرقبیآ اکےہآج اوججاموججیکآڑاینتلھکیکچےہافرآپیلص
اہللہیلع فملسےناےنپاوگنےھٹافراسےکاسھتیلموہیئام یلاکہقلحانبرکاتب ارفامیتںیہںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽہکمہ
اےنپ ادنر وموجد کین ولوگں ےک ابفوجد یھب الہک وہ اجںیئ ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں بج قسف فوجفر یک رثکت وہ
اجےئیگ۔
رافی  :رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،زبنی تنب اوبہملس ،اؾ ہبیبح تنب ایب ایفسؿ ،رضحت زبنی

تنبشحجریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکرقبیوہےنافر اوججاموججیکآڑےنلھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2741

راوی ً :بسا٠٤ٟک ،طٌیبٟ ،یثً٘ ،ی ١ب ٩خاٟس٤ً ،زو ٧اٗس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ،ابی ػًلح ،اب ٩طہباب یو٧ص،
زہزی

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ُ
اب بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ
دبعاکلمل،بیعش،ثیل ،لیقعنباخدل،رمعفاندق،وقعیبنباربامیہ،نب دعس،ایبالصح،انبةہشبویسن ،زرہی،اؿاانسد ےس
یھبہیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دبعاکلمل،بیعش،ثیل،لیقعنباخدل،رمعفاندق،وقعیبنباربامیہ،نبدعس،ایبالصح،انبةہشبویسن،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکرقبیوہےنافر اوججاموججیکآڑےنلھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2742

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اح٤س ب ٩اسح ،ٙوہیبً ،بساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
 ١صَ ٔذظ ٔ َو ًَ َ٘ َس ُو َص ِی ْب ب ٔ َی ٔسظ ٔتٔ ِشٌْٔ َن
ود َو َ٣أ ِ ُج َ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٓ ٢تٔحَ ا َِ ٟی ِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ِزَ ٔ ٦یأ ِ ُج َ
ود ِٔ ٣ث ُ
اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنبااحسؼ،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اآج اوججاموججیکدویاراینتلھکیئگےہافرفبیہرافیےناےنپاہھتےسونےاکہقلحانب ا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنباقحس،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

تیباہللےکڈاھےناکارادہرکےنفاےلرکشلےکداسنھےئاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
تیباہللےکڈاھےناکارادہرکےنفاےلرکشلےکداسنھےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2743

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہیٗ ،٥تیبہ ،اسح ،ٙجزیزً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓیٍ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
َخا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

یٌ َة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ابِ ٔ ٩ا ِِ ٔ ٟ٘ب ٔل َّی ٔة َٗا ََ ٢ز َخ َ ١ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
ک فٔی أَیَّا ٔ ٦ابِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ٕ بٔطٔ َوک َ َ
َػٔ َِو َ
اَ ٪وأََ٧ا َُ ٌَ ٣ض َ٤ا ًَل َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن ٓ ََشأ َ ََّل َصا ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِی ٔع َّأ ٟذی یُ ِد َش ُ

ق
َٓ َ٘اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوذُ ًَائ ٔذْ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٓیُ ِب ٌَ ُث إَِٔ ٟیطٔ بَ ٌِ ْث َٓإٔذَا کَاُ ٧وا بٔب َ ِی َسا َئ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ

ٕ بٔطٔ َُ ٌَ ٣ض َِ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜط یُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی َّ ٔ ٧یتٔطٔ
ٕ ب ٔ َ ٩ِ ٤ک َ َ
ا ٪کَارٔصّا َٗا َ ٢یُ ِد َش ُ
ٕ بٔض ٔ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َِ ٜی َ
ُخ ٔش َ

رف ه ٔ َی بَ ِی َسا ُئ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
َو َٗا َ ٢أَبُو َج ٌِ َ ٕ

ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ہبیتق ،ااحسؼ  ،رجری ،دبعازعلسی نب رعیف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم احرث نب ایب
رہعیبافردبعاہللنبوفصاؿےکرمہاہاؾاوملنینماؾہملسیکدختمںیماحرضوہاافراؿدفونںےندیسہےساسرکشلےکابرے
ںیم اا ؽایکےسجانبزریبیکالختفےکدفراؿداسنھ اایگ اھتوتدیسہےناہکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااکیانپہےنیل
فاالتیباہللیکانپہےلاگرھپاسیکرطػرکشلاجیھباجےئاگفہبجومہارزنیمںیمےچنہپاگوتاںیہنداسنھد ااجےئاگںیمےنرعض
ایک اےاہلل ےکر اؽسجوک زربدیتساسرکشل ںیماشلم ایکاگوہاس اکایک مکحےہآپ ےنرفام ااےس یھباؿےک اسھتداسنھد ا
اجےئاگنکیل ماتمےکدؿاےساسیکتینرپااھٹ ااجےئاگاوبرفعجےناہکدیباءےسدمہنیرمادےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ہبیتق،اقحس،رجری،دبعازعلسینبرعیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تیباہللےکڈاھےناکارادہرکےنفاےلرکشلےکداسنھےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2744

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہْرً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓیٍ ،ابوجٌرف

رف
یت أَبَا َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨اظ أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩رٓ َِی ٍٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
رف َ َّلِک َواہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َٟب َ ِی َسا ُئ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
ق َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َج ٌِ َ ٕ
َٓ ُُِ٘ ٠ت إَٔ َّ ٧ضا إٔ٤َ َّ ٧ا َٗاَِ ٟت بٔب َ ِی َسا َئ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،دبعازعلسی نب رعیف ،اوبرفعج اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم رافی اتہک ےہ ہک ںیم
اوبرفعجےسالموتںیمےناہکدیسہےنوتزنیماکاکیدیماؿاہکوتاوبرفعجےناہکرہزگںیہناہللیکمسقفہدیماؿدمہنیونمرہاکےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دبعازعلسینبرعیف،اوبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تیباہللےکڈاھےناکارادہرکےنفاےلرکشلےکداسنھےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2745

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤زو ،سٔیا ،٪ابً ٩یی٨ہ ،ا٣یہ ب ٩ػٔواً ،٪بساہلل ب ٩ػٔوا ،٪حرضت ا ٦ا٤ٟوْ٨٣ن سیسہ
حٔؼہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اَ ٪سَ ٍَ ٔ٤ج َّس ُظ ًَ ِب َس اہللٔ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ

اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٟ ٢ی ُؤ ََّ َّ٩٣ص َذا ا ِٟب َ ِی َت َج ِی ْع َي ِِزُوَ٧طُ
بِ ََ ٩ػٔ َِو َ
ق یُ ِد َش ُ َ
اٟرشی ُس َّأ ٟذی
ٕ بٔض ٔ ًََِ ٓ ٥ل َی ِب َقی إ ٔ ََّّل َّ ٔ
َحًَّی إٔذَا کَاُ ٧وا بٔب َ ِی َسا َئ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
آَخص ُِ ٥ث ُ َّ ٥یُ ِد َش ُ
ٕ بٔأ ِو َس ٔلض ٔ َِ ٥ویُ َ٨ازٔی أَ َّوُ ُٟض َِ ٔ ٥
ک َ ٥َِ ٟتٔ ِٜذ ِب ًَل َی َحٔ َِؼ َة َوأَ ِط َض ُس ًَل َی َحٔ َِؼ َة أََ َّ ٧ضا ََ ٥ِ ٟتٔ ِٜذ ِب ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ک أََ َّ ٧
یُ ِدبٔرُ ًَ ُِ ٨ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُج ْ ١أَ ِط َض ُس ًََِ ٠ی َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعف اندق ،انب ایب رمعف ،ایفسؿ ،انب ہنییع ،اہیم نب وفصاؿ ،دبعاہلل نب وفصاؿ ،رضحت اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانساسرھگفاولںےسڑلےنےکارادہےساکیرکشلھڑاھیئرکےاگاہیںکتہک
بج فہ زنیم ےک ومہار دیماؿ ںیم وہں ےگ وت اےکن درایمین رکشل وکداسنھ د ا اجےئ اگ افر اؿ ےک آےگ فاےل ےھچیپفاولں وک اکپرںی
ےگرھپاںیہنیھبداسنھد ااجےئاگافر ااےئاکیآدیمےکوجاھبگرکاؿےکابرےںیماالطعدےاگوکیئیھبابح ہنرےہ اگ
اکیآدیمےناہکںیموگایہ داتیوہںریتیاسابترپہکوتےنہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعرپوھجٹںیہنابدناھافر ہصفحریضاہلل
اعتٰیلاہنعرپیھبںیموگایہداتیوہںہکاوہنںےنیھبیبنیلصاہللہیلعفملسرپوھجٹںیہنابدناھ۔

رافی  :رمعفاندق،انبایبرمعف،ایفسؿ،انبہنییع،اہیمنبوفصاؿ،دبعاہللنبوفصاؿ،رضحتاؾاوملنینمدیسہہصفح
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تیباہللےکڈاھےناکارادہرکےنفاےلرکشلےکداسنھےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2746

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ی٤و ،٪وٟیس ب ٩ػاٟحً ،بیساہلل ب٤ً ٩زو ،زیس ب ٩ابی ا٧یشہً ،بسا٠٤ٟک ًا٣زی ،یوسٕ ب٩
٣اہکً ،بساہلل ب ٩ػٔوا ،٪سیسہ ا ٦ا٤ٟوْ٨٣ن

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ا َص َ
ک أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
ًَ ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩یُو ُس َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س َی ٌُوذُ ب ٔ َض َذا ا ِٟب َ ِیتٔ َي ٌِىٔی ا ِلَ ٌِ َٜب َة َٗ ِو َِْ ٟ ٦ی َش ِت َُ ٟض ِْ ٌَ ٨َ ٣َ ٥ة َو ََّل ًَ َس ْز َو ََّل ًُ َّس ْة یُ ِب ٌَ ُث إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ج ِی ْع َحًَّی إٔذَا
َّ ١
ا٪
کَاُ ٧وا بٔب َ ِی َسا َئ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
ٕ َوأَصِ ُ
و ٪إلٔ َی ََ َّٜ٣ة َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
اٟظأِ ٔ ٦یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َي ٔشْرُ َ
ٕ بٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢یُو ُس ُ
ق ُخ ٔش َ
أَ َ٣ا َواہللٔ َ٣ا ص َُو ب ٔ َض َذا ا َِ ٟح ِی ٔع َٗا ََ ٢زیِ ْس َو َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ساب ٔ ٕم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩أَبٔی
َّ
ََک ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ا َص َ
یٌ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُو ُس َ
َرب ٔ َ
ک َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک ٓ ٔیطٔ ا َِ ٟح ِی َع أ ٟذی ذ َ َ

ا٪
َػٔ َِو َ
دمحمنباح م،انبومیمؿ،فدیل نباصحل،دیبعاہلل نبرمعف ،زدی نبایباہسین،دبعاکلملاعرمی،ویفس نبامکہ،دبعاہلل نبوفصاؿ،
دیسہاؾاوملنینمےسرفاتیےہہکر ا ؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقنعبیاکیوقؾاسرھگینعیاخہنہبعکیکانپہےلیگنج
ےک اپس وکیئ راکفٹ ہن وہیگ ہن آدویمں یک داداد وہیگ افر ہن یہ اسامؿ وہاگ اؿ یک رطػ اکی رکشل اجیھب اجےئ اگ بج فہ زنیم ےک
اکیومہاردیماؿںیموہںےگوتاںیہنداسنھد ااجےئاگویفسےناہکاشؾفاےلاؿ دونںہکمفاولںےسڑلےنےکےئلرفاہنوہ
ےکچےھتدبعاہللنبوفصاؿےناہکاہللیکمسقفہرکشلہیںیہن۔
رافی  :دمحمنباح م،انبومیمؿ،فدیلنباصحل،دیبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین،دبعاکلملاعرمی،ویفسنبامکہ،دبعاہلل نب
وفصاؿ،دیسہاؾاوملنینم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

تیباہللےکڈاھےناکارادہرکےنفاےلرکشلےکداسنھےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2747

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤سٗ ،اس ٥بٓ ٩ـ٣ ،١ح٤س ب ٩زیازً ،بساہلل ب ٩زبْر ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا ُِ ٟح َّسان ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ًَ َب َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ٨َ ٣ا ٔ٣طٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػ ََ ٌِ ٨ت َط ِیئّا
َقیِ ٕع َٗ ِس ََ ٟحأ َبٔا ِٟب َ ِیتٔ َحًَّی إٔذَا
فٔی َ٨َ ٣ا َٔ ٣
اسا ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َی ُؤ َُّ ٣
ک َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜتٔ ٌَُِ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٌَ ٟح ُب إ ٔ َّّ َ ٧ ٪
و ٪بٔا ِٟب َ ِیتٔ ب ٔ َز ُج َٕ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
َص َوا ِِ ٤َ ٟحبُو ُر َوابِ ُ٩
کَاُ ٧وا بٔا ِٟب َ ِی َسا ٔ
ٕ بٔض ٔ ِ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّٔ َّ ٪
ئ ُخ ٔش َ
اٟرط َیِ َٗ ٙس یَ ِح َ ٍُ ٤اَ ٨َّ ٟ
اض َٗا ََ ٢ن ٌَ ِٔ ٓ ٥یض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشت َ ِب ٔ ُ
َّ
وَ ٣َ ٪ؼاز ٔ َر َطًَّی یَ ِب ٌَ ُث ُض ِ ٥اہللُ ًَل َی ٔ٧یَّات ٔض ٔ ِ٥
وِ ٣َ ٪ض َ٠کّا َواح ّٔسا َو َي ِؼ ُس ُر َ
اٟشبٔی َٔ ١ی ِضَ ُٜٔ٠
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم ،اقمس نب لضف ،دمحم نب ز اد ،دبعاہلل نب زریب ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندنینںیماےنپاہھتاپؤںوک الہ اوتمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپےناینپدنینںیمفہلمع
ایکوجےلہپہنرفام ارکےتےھتوتآپےنرفام ابجعتےہہکریمیاتمےکھچکولگتیباہللاکارادہرکںیےگرقشیےکاکیآدیم
وکڑکپےنےکےئلسجےنتیباہللںیمانپہیلوہاگاہیںہکتہکبجفہاکیومہاردیماؿںیمںیچنہپےگوتاںیہنداسنھد ااجےئاگ
مہےنرعضایکاےاہللےکر اؽراےتسںیموتبسولگعمجوہےتںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہںاؿںیماباایتخروبجمر
افر اسمرف یھب وہں ےگ وج اکی یہ دہعف الہک وہ اجںیئ ےگ افر فلتخم رطوقیں ےس ت ںیل ےگ افر اںیہن اؿ یک وتینں رپ ااھٹ ا اجےئ
اگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحم،اقمسنبلضف،دمحمنبز اد،دبعاہللنبزریب،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2748

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزیْ ،عوہ حرضت اسا٣ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش َٖ
َخ َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ َ
و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
رط
ًَل َی أُك ُ ٕ ٩ِ ٣ٔ ٥آكَأ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت َز ِو َ٣َ ٪ا أَ َری إنِّٔی َِل َ َری ََ ٣واٗ ٔ ٍَ ا ِٔٔ ٟت َ ٔن خ ًَٔل َ ٢ب ُ ُیوتَٔ ٤َ َٛ ٥ِ ُٜواٗ ٔ ٍٔ ا ِٔ ِ َ٘ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رعفہ رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہک یبنیلصاہلل ہیلعفملسدمہنیونمرہےک ںوعلںںیمےس اکیہعلق رپ ھڑوہرھپاراشدرفام اایک مفہدھکی رےہوہوج ںیم
دھکیراہوہںہکاہمترےرھگفںیکوہگجںںیمےنتفا ےسرگرےہںیہسک ےابرشےکرطقاترگےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہرضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2749

راوی ً :بس ب ٩ح٤یسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2750

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،حش ٩ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یسً ،بس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب اب٣ ٩شیب ابوس٤٠ہ
ابً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوص َُو ابِ ُ٩
َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوا َِ ٟح َش ُ ٩ا ُِ ٟح َِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرنٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اب َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َتُٜو ُٔٓ ٪ت َ ْن ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس ٓ َٔیضا َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ٘ ٟائ ٔ َُٔ ٓ ٥یضا َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟاشٔی
َوا ِ٤َ ٟاشٔی ٓ َٔیضا َخْ ِ ْر َّٔ ٩ِ ٣
رش ُٓ ُط َو ََ ٩ِ ٣و َج َس ٓ َٔیضا ََ ٠ِ ٣حأ ّ ََِٓ ٠ی ٌُ ِذ بٔطٔ
اٟشاعٔی ََ ٩ِ ٣ت َ َّ
رش َٖ ََ ٟضا َت ِش َت ِ ٔ
رمعفاندق،نسحولحاین،دبعنبدیمح،دبعوقعیبنباربامیہ نبدعساوباصحلانباہشبانبر بیاوبہملسانبدبعارلنمحرضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا ہک رقنعبی ےنتف وہں ےگ اؿ ںیم ےنھٹیب فاال ڑھکا وہےن
فاےل ےسرتہب وہاگ افر ڑھکا وہےنفاال ےنلچفاےل ےس الضف وہاگ افرےنلجفاال دفڑےنفاےل ےسرتہب وہاگ افر وج آدیم رگدؿ ااھٹ رک
اںیہندےھکیاگوتفہاےسالہکرکدںیےگافرےسجاؿںیموکیئانپہیکہگجلماجےئوتاچےئہہکفہانپہےلےل۔
رافی  :رمعفاندق،نسحولحاین،دبعنبدیمح،دبعوقعیبنباربامیہنبدعساوباصحلانباہشبانبر بیاوبہملسانبدبعارلنمح
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2751

راوی ٤ً :زو ٧اٗس حش ٩ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس ًبس يٌ٘وب ابوػاٟح اب ٩طہاب ابوبرک بً ٩بساٟزحً ٩٤بس اٟزح ٩٤ب٣ ٩لیٍ
ب ٩اسوز ٧وٓ ١بٌ٣ ٩اویہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ٩
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوا َِ ٟح َش ُ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرنٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٣ُ ٩لی ٍٔ بِ ٔ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ َ ٧ ٩و َٓ ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َص َذا إ ٔ ََّّل أَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َیزٔی ُس ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ًَلة ٔ َػ ًَل ْة ََٓ ٩ِ ٣ا َت ِت ُط َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُوت َٔز أَصِ َ٠طُ َو َ٣ا َٟطُ
رمعفاندقنسحولحایندبعنبدیمحدبعوقعیباوباصحلانباہشباوبرکبنبدبعارلنمحدبعارلنمحنبعیطمنبا ادونلفنباعمفہی
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےسیھبہیدحثیرفاتییکیئگےہاہتبلاسںیمہیااضہفیھبےہہکامنزفںںیمےساکیامنز

ایسیےہسجےسفہامنزاضقءوہاجےئوتااسیےہوگ اہکاساکرھگافرامؽبسولٹایلایگوہ۔
رافی  :رمعف اندقنسح ولحاین دبع نبدیمح دبعوقعیب اوباصحل انباہشب اوبرکب نب دبعارلنمح دبع ارلنمح نبعیطم نب ا اد ونلف

نباعمفہیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2752

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ابوزاؤز كیاٟسی ابزاہی ،٥ب ٩سٌس ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّی َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة ا٨َّ ٟائ ٔ َُٔ ٓ ٥یضا َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ِ٘وَ ا َٔ ٪وا َِ ٟی ِ٘وَ ا َُٔ ٓ ٪یضا َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ٘ ٟائ ٔ َُٔ ٓ ٥یضا
َخْ ِ ْر َّٔ ٩ِ ٣
اٟشاعٔی ٓ َََ ٩ِ ٤و َج َس ََ ٠ِ ٣حأ ّأَ ِو ٌََ ٣اذّا ََِٓ ٠ی ِش َتٌ ِٔذ
ااحسؼ نب وصنمر اوبداؤد سلا ،ی اربامیہ ،نب دعس اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا ےنتف وہں ےگ وت اؿ ںیم  اےنفاال دیبار رےنہفاےل ےسرتہب وہاگ افر دیبار ڑھکا وہےنفاےل ےسرتہب وہاگ افر ڑھکا
وہےن فاال دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ سپ سج آدیم وک وکیئ انپہ یک ہگج  ا افحتظ یک ہگج لم اجےئ وت اےس اچےئہ ہک فہ انپہ احلص

رکے۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمراوبداؤدسلا ،یاربامیہ،نبدعساوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2753

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ٓـی ١ب ٩حشْن ب ٩ح٤از ب ٩زیس ًث٤ا ٪طحا ٦حرضت ًث٤ا ٪ب ٩طحا٦

 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا َُّ ٪
َّاَٗ ٦ا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َو َ ِرف َٗ ْس
َح َّسثَىٔی أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ُٓ َـ ِی ُ
اٟظح ُ
َ
َ
َّ
اک یُ َح ِّس ُث فٔی ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َحسٔی ّثا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
رک َة َوص َُو فٔی أَ ِر ٔؿطٔ ٓ ََس َخ ِ٨َ ٠ا ًََِ ٠یطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت أَبَ َ
اٟش َبخ ٔ ُّی إلٔ َی ُِ ٣ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ
رک َة یُ َح ِّس ُث َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو ُٔٓ ٪ت َ ْن أَ ََّل ث ُ ََّ ٥تُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس ٓ َٔیضا
َسُ ٌِ ٔ٤ت أبَا بَ ِ َ
َخْ ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟاشٔی ٓ َٔیضا َوا ِ٤َ ٟاشٔی ٓ َٔیضا َخْ ِ ْر َّٔ ٩ِ ٣
اَٟ ٪طُ إٔب ٔ َِْ ٠َٓ ١ی َِ ٠ح ِ ٙبٔإٔبٔٔ٠طٔ
اٟشاعٔی إَِٔ ٟی َضا أََّلَ َٓإٔذَا َ٧زََِ ٟت أَ ِو َو َٗ ٌَ ِت ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ

َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت َُ ٟط َُ ََِ ٠َٓ ٥ْ ٨ی َِ ٠ح ِ ٙبٔ َِ َٔ٤٨طٔ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر ْق ََِٓ ٠ی َِ ٠ح ِ ٙبٔأ َ ِر ٔؿطٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َ٥َِ ٟ ٩ِ ٣
َیُ َٟ ٩ِ ُٜط إٔب ٔ َْ ١و ََّل َُ ََ ٥ْ ٨و ََّل أَ ِر ْق َٗا ََ ٢ي ٌُِ ٔ٤س إلٔ َی َس ِی ٔٔطٔ ٓ ََی ُس ًَُّ ٚل َی َح ِّسظ ٔ ب ٔ َح َحز ٕث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِ٨خُ إ ٔ ِ ٪ا ِس َت َلا ََ اَ ٨َّ ٟحا َئ َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ١

اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت َّ
بَ َُّ ِِ ٠ت َّ
َکص ُِت َحًَّی یُ َِ ٨ل ََٙ ٠بٔی إلٔ َی أَ َحسٔ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِ ٪أ ُ ِ ٔ
َّ
اب
ک َو َیُٜو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
َرضبَىٔی َر ُج ْ ١بٔ َش ِی ٔٔطٔ أَ ِو یَحٔی ُئ َس ِض ََْ ٓ ٥ی ِ٘ ُتُ٠ىٔی َٗا َ ٢یَبُو ُئ بٔإٔثِٔ٤طٔ َوإٔثَِ ٔ٤
اٟؼَّ ْٔ ِ ٔن أَ ِو إ ٔ ِح َسی ا ِٔٔ ٟئَ َتْ ِ ٔن ٓ َ َ
ا٨َّ ٟارٔ
اوباکلم خحدری لیضف نب نیسح نب امحد نب زدی امثعؿ احشؾ رضحت امثعؿ نب انسحااؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رفدق یجنس ملسم نب
اوبرکبیکرطػےلچ افرفہ اینپزنیمںیمےھتمہاؿےکاپساحرضوہےئوتمہ ےناہک ایکآپ ےناےنپ ابپےس ونتفںےکابرے
ںیمدحثیایب ؿرکےتوہےئانسےہاوہنںےناہکاہںںیمےناوبرکبہوکایبؿرکےتوہےئانسہکر اؽاہللرفام ا رقنعبیےنتفرباپ
وہںےگآاگہروہرھپےنتفوہںےگاؿںیمےنھٹیبفاالےنلچفاےلےسرتہبوہاگافرےنلچفاال اؿ یکرطػدفڑےنفاےل ےسرتہبوہاگ
آاگہروہبجہیانزؽوہں  افاعقوہںوتسجےکاپسافٹنوہںفہاےنپافوٹنںےکاسھتیہاگل رےہافرسجیک زنیموہفہاینپ
زنیمےسیہاٹمچرےہاکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپاسابرےںیمایکرفامےتںیہسجےکاپسہنافٹنوہں
افرہنرکب اںہنیہزنیمآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہاینپولتارےلرکاسیکداھررھتپےکاسھترڑگرکدنکافراناکرہرکدے
رھپ ارگ فہ اجنت احلص رکےن یک اطتق راتھک وہ وت اجنت احلص رکے اے اہلل ںیم ےن ریتا مکح  اچنہ د ا اکی آدیم ےن رعض ایک
اے اہلل ےک ر اؽآپ یلص اہلل ہیلعفملس ایک رفامےت ںیہ ہک ارگ ےھجم اندنسپدییگ افر انوگاری ےکابفوجد اؿ دفونں وفصں ںیم ےس
اکیفص ااکیرگفپںیمڑھکارکد ااجےئرھپوکیئآدیماینپولتارےسےھجمامردے اوکیئریتیریمیرطػآاجےئوجےھجملتق
رکڈاےلآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہآدیماےنپانگہافرریتےانگہےکاسھتولےٹاگافردفزخفاولںںیمےسوہاگ۔
رافی  :اوباکلمخحدریلیضفنبنیسحنبامحدنبزدیامثعؿاحشؾرضحتامثعؿنباحشؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکابرشےکرطقفںیکرطحانزؽوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2754

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب وٛیٍ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسیً ،ث٤ا ٪طحا ٦اب ٩ابی ًسی ،ح٤از

َکیِبٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

اَّ ٪
ٔیث َوٕ ٔ ٛ
آَخظ ٔ َواَ ِ ٧ت َهی َحس ُ
اٟظحَّأ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َحس ُ
ٔیث ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
یٍ ً ٔ َِ ٨س َٗ ِؤٟطٔ إ ٔ ِ٪
ٔی ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٕإلٔ َی ٔ ٔ
ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤

َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
ِ
اس َت َلا ََ اَ ٨َّ ٟحا َئ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی فعیک ،دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی،امثعؿاحشؾ انب ایب دعی ،امحد اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ
اہتبلفعیکیکدحثیآپیلصاہللہیلعفملسےکاراشدارگفہاجنتیکاطتقراتھکوہںکتےہآےگذموکرںیہن
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیفعیک،دمحمنبینثم،انبایبدعی،امثعؿاحشؾانبایبدعی،امحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاملسمونںیکولتارفںےکاسھتابمہڑلایئےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفاملسمونںیکولتارفںےکاسھتابمہڑلایئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2755

راوی  :ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشْن جحسری ح٤از ب ٩زیس ایوب یو٧ص حش ٩حرضت اح ٕ٨بٗ ٩یص

وب َویُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩اِلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
 ١بِ ُ ٩حُ َشْ ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ُ
َ ُ
َ
َص ابِ ٔ٥ِّ ًَ ٩
رک َة َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩تُزٔی ُس یَا أَ ِح َُ ٨
َٗ ِی ٕص َٗا ََ َ ٢
ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أرٔی ُس َن ِ َ
َخ ِج ُت َوأَ٧ا أرٔی ُس َص َذا اَّ ٟز ُج ََ ٔ ٘٠َ َٓ ١یىٔی أبُو بَ ِ َ
ٕ ِار ٔج ٍِ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِىٔی ًًَّ ٔ ٠یا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔی یَا أَ ِح َُ ٨
٤ََ ٓ ١ا
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أَ ِو ٗٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ

بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔٗ ٢ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس أَ َرا َز َٗ ِت ََ ١ػاح ٔبٔطٔ

اوباکلم لیضف نب نیسح خحدری امحد نب زدی اویب ویسن نسح رضحت ا فن نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اس آدیم (رضحت
یلع) ےکارادہ ےسرھگ ےسرفاہنوہااوبرکبہھجمےسےلموت ےنہکےگلاےا فناہکںاکارادہ ےہںیم ےن اہک ںیمر اؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےک اچچ زاد ینعی رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رصنت اک ارادہرکات وہں وت اوبرکبہ ےن ےھجم اہک اے ا فن فاسپ ولٹ اج
ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ ہک بج دف املسمؿ ابمہ اکی دفرسے ےس اینپ ولتارفں ےس ڑلایئ گنج
رکںی ےگ وت اقلت افر وتقمؽ دفونں منہج ںیم اجںیئ ےگ ںیم ےن رعض ایک  ا آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےس رعض ایک ایگ ہک ہی وت اقلت
ےہرگموتقمؽاکایکوصقرےہآپےنرفام اویکہکناسےنیھباےنپاسیھتےکلتقاکارادہایکاھت۔

رافی  :اوباکلملیضفنبنیسحخحدریامحدنبزدیاویبویسننسحرضحتا فننبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفاملسمونںیکولتارفںےکاسھتابمہڑلایئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2756

راوی  :اح٤س بً ٩بسہ ؿيی ح٤از ایوب یو٧ص ٌ٣لی اب ٩زیاز حش ٩اح ٕ٨بٗ ٩یص حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨اظ أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
وب َویُوَُ ٧ص َوا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩اِلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص
اٟـي ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔی ا٨َّ ٟارٔ
رک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا َِ ٟت َقی ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ
ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

ادمح نب دبعہ یبض امحد اویب ویسن معلی انب ز اد نسح ا فن نب سیق رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج دف املسمؿ اینپ ولتارفں ےس اکی دفرسے ےک اقمہلب رکںی وت اقلت افر وتقمؽ منہج ںیم اجںیئ

ےگ۔

رافی  :ادمحنبدبعہیبضامحداویبویسنمعلیانبز ادنسحا فننبسیقرضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفاملسمونںیکولتارفںےکاسھتابمہڑلایئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2757

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بس اٟززا٤ٌ٣ ٚز ،ایوب ابوکا ١٣ح٤از

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی کَا ٔ١ٕ ٣
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ٔ ٚتابٔطٔ أَ ِخب َرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
آَخظ ٔ
ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕإلٔ َی ٔ ٔ
اجحجنباشرع،دبعارلزاؼرمعم،اویباوباکلمامحداسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعارلزاؼرمعم،اویباوباکلمامحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفاملسمونںیکولتارفںےکاسھتابمہڑلایئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2758

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ربعی ب ٩جزاغ
حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رحا ٕ َ
رک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ٪
َج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
غ ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

َح َ ١َ ٤أَ َح ُسص َُ٤ا ًَل َی أَخٔیطٔ ِّ
اٟش ًَل َح َٓ ُض َ٤ا ًَل َی ُج ِز ٔ
ٖ َج َض ََّٓ ٥َ ٨إٔذَا َٗ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط َز َخ ًَلصَا َجٔ٤ی ٌّا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر ریعب نب رجاش رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا سپ املسمونں ںیم ےس اکی اےنپ اھبیئ رپ اہحلس ااھٹےئ سپ فہ دفونں منہج
انکرےرپوہےتںیہبجاؿدفونںںیمےساکیےناےنپاسیھتوکلتقرکد اوتفہدفونںاےھٹکمنہجںیمدالخوہےئگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر ریعب نب رجاش رضحت اوبرکبہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفاملسمونںیکولتارفںےکاسھتابمہڑلایئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2759

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠لَ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َحًَّی َت ِ٘تَتٔ َ١
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

ٔیْ ٤ة َو َز ًِ َواص َُ٤ا َواح َٔس ْة
ٔیَ ٤تا َٔ ٪و َتُٜو ُ ٪بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ََ ِ٘ ٣ت َْ ٠ة ًَو َ
ٓ ٔ َئ َتا ًَٔ ٪و َ

دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہکدفمیظعامجوتعںےکامنیبگنجفدجؽہنوہاجےئافراؿےکدرایمؿاکیتہبڑبیڑلایئ
وہیگافردفونںاکدتویاکیوہاگ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنب ہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفاملسمونںیکولتارفںےکاسھتابمہڑلایئےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2760

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب بً ٩بس اٟزح ٩٤سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
١
 ١ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اٟشا ًَ ُة َحًَّی َیِٜث ُ َر ا َِ ٟضزِ ُد َٗاُٟوا َو َ٣ا ا َِ ٟض ِز ُد َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟت ُ

ہبیتق نب دیعس  ، ،وقعیب نب دبع ارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام ا ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہک رجیکرثکتوہاجےئاحصہبرکاؾےنرعضایکاےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملس
 رجایکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام التقلتق۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساتماکاکیدفرسےےکاہوھتںالہکوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اساتماکاکیدفرسےےکاہوھتںالہکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2761

راوی  :ابوربیٍ ًتکی ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،ح٤از ب ٩زیس ٗتیبہ ح٤از ایوب ابی ًٗلبہ ابی اس٤اء حرضت ثوبا٪

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتکٔی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َّ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَیَّ َ
ُّ
َّ
َّ
َ
رفأَیِ ُت َ٣ظَ ارٔ َٗ َضا
ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َز َوی لٔی اِلِ ِر َق َ َ
یت ا ِل٨ِ َٜزَیِ ٔ ٩اِلِ َ ِح ََ ٤ز َواِلِ َبِ َی َف َوإنِّٔی َسأ َ ُِ ٟت َربِّی ِٔل ُ ًَّٔ٣ی أَ ََِّ ٪ل
َو ََِ ٣ارٔبَ َضا َوإ ٔ َّ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی َس َی ِبَ ُٜ٠ِ ٣ُ ُّ ُ٠ضا َ٣ا ُزو ٔ َی لٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َوأ ُ ًِ ٔل ُ
یُ ِضَ َٜٔ٠ضا بٔ َش َٕ ٨ة ًَا َّٕ ٣ة َوأَ ََِّ ٪ل ي َُش َِّ ٠م ًََِ ٠یض ٔ ُِ ًَ ٥س ًّوا ٔ ٩ِ ٣س َٔوی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِشتَبٔیحَ بَ ِی َـ َت ُض َِ ٥وإ ٔ ََّ ٪ربِّی َٗا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س إنِّٔی إٔذَا
َٗ َـ ِی ُت َٗ َـ ّ
ُک ِٔل ُ َّ٣ت َٔک أَ ََِّ ٪ل أُصُِ َٜ ٔ ٠ض ِ ٥بٔ َش َٕ ٨ة ًَا َّٕ ٣ة َوأَ ََِّ ٪ل أ ُ َس َِّ ٠م ًََِ ٠یض ٔ ُِ ًَ ٥س ًّوا ٔ ٩ِ ٣س َٔوی
ائ َٓإُٔ َّ ٧ط ََّل یُ َز ُّز َوإنِّٔی أَ ًِ َل ِیت َ

ک َب ٌِ ّـا
وَ ٪ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥یُ ِضُ ٔ ٠
أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥ي ِشتَبٔی ُح بَ ِی َـ َت ُض َِ ٥وَِ ٟو ا ِج َت ََِ ٠ًَ ٍَ ٤یض ٔ ِ ٩ِ ٣َ ٥بٔأَٗ َِلارٔصَا أَ ِو َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢بَْ ِ َن أَٗ َِلارٔ َصا َحً َّی َیَ ُٜ
َو َي ِش ٔيی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ب ٌِ ّـا

اوبرعیب عتکی ہبیتق نب دیعس ،امحد نب زدی ہبیتق امحد اویب ایب القہب ایب اامسء رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ااہللاعتیلےنزنیموکریمےےئلٹیمسد اوتںیمےناسےکرشمؼافررغمبوکداھکیافراہجںکتیکزنیمریمے
ےئلٹیمسدییئگیھتفاہںکت ،رقنعبیریمیاتمیکتنطلسفوکحتمچنہپاجےئیگافرےھجمرسخافردیفسدفزخاےناطعےئک
ےئگافرںیمےن اےنپرب ےساینپاتمےکےئل داعامیگنہکفہاںیہناعؾطحقاسیل ںیمالہکہنرکےافر اےنپ العفہاؿ رپوکیئااسی
دنمش یھب طلسم ہن رکے وج اؿ بس یک اجونں یک الہ تک وک ابمح اجزئ ےھجمس افر ریمے رب ےن رفام ا اے دمحم بج ںیم یسک ابت اک
ہلصیفرکاتیلوہںوتاےسدبتلیںیہنایکاجاتافرےبکش ںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسیکاتمےکےئلہلصیف رکایلےہہکاںیہن
اعؾطحقاسیلےکذرہعیالہکہنرکفںاگافرہنیہاؿےکالعفہاؿرپ ااسیوکیئدنمشطلسمرکفںاگوجاؿبسیکاجونںوکابمحفاجزئ
ھجمسرکالہکرکدےارگہچاؿےکالخػزنیمےکاچرفںارطاػےسولگعمجوہاجںیئاہیںکتہکفہاکیدفرسےوکالہک
رکںیےگافراکیدفرسےوکوخدیہدیقیانبںیئےگ۔
رافی  :اوبرعیبعتکیہبیتقنبدیعس،امحد نبزدیہبیتقامحداویبایبالقہبایباامسءرضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اساتماکاکیدفرسےےکاہوھتںالہکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2762

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اسحاٌ٣ ٚاذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،ابی ًٗلبہ ابی
اس٤اء رظی حرضت ثوبا٪

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َخ َ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخبَرََ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

ا ٪أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َح ٔي ِّی ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
َّ
ََک ِ َ ٧ح َو
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َز َوی لٔی اِلِ َ ِر َق َحًی َرأَیِ ُت َ٣ظَ ارٔ َٗ َضا َو ََِ ٣ارٔبَ َضا َوأَ ًِ َلانٔی ا ِل َ٨ِ ٜزَیِ ٔ ٩اِلِ َ ِح ََ ٤ز َواِلِ َبِ َی َف ث ُ َّ ٥ذ َ َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ًَلبَ َة
َحسٔیثٔ أَ ُّی َ

زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،انباشبرااحسؼاعمذنباشہؾاوباتقدہ،ایبالقہبایباامسءر یرضحتوثابؿےسرفاتی

ےہ ہک اہلل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن ریمے ےئل زنیم وک ٹیمس د ا اہیں کت ہک ںیم ےن اس ےک رشمؼ
فرغمبوکداھکیافرےھجمرسخافردیفسزخاےناطعےئکےئگابح دحثیزگریکچ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،انباشبرااحسؼاعمذنباشہؾاوباتقدہ،ایبالقہبایباامسءر یرضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اساتماکاکیدفرسےےکاہوھتںالہکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2763

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابی ًث٤ا ٪ب ٩حٜیً ٥ا٣ز ب ٩حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜی٥
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َات َی ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة َحًَّی إٔذَا ََّ ٣ز ب ٔ َِ ٤شحٔسٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِب َ ١ذ َ
َّ
ُ
َص َٖ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رف َٔ ٓ ٍَ ٛیطٔ َر َِ ٌَ ٛتْ ِ ٔن َو َػِ ٠ی َ٨ا َُ ٌَ ٣ط َو َز ًَا َربَّ ُط كَو ٔ ّیًل ث َّ ٥ا ِن َ َ
بَىٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َز َخ ََ َ ١
ک أ ُ ًَّٔ٣ی ب ٔ َّ َ
ک
یضا َو َسأ َ ُِ ٟت ُط أَ ََِّ ٪ل یُ ِضَ ٔ ٠
َسأ َ ُِ ٟت َربِّی ثَ ًَلثّا َٓأ َ ًِ َلانٔی ث ٔ َِ ٨تْ ِ ٔن َو ٌََ ٨َ ٣ىٔی َواح ٔ َس ّة َسأ َ ُِ ٟت َربِّی أَ َِّ ٪لَ یُ ِضَ ٔ ٠
اٟش َٔ ٨ة َٓأ ًِ َلاَ ٔ ٧
ِ
َ
َ
یضا
یضا َو َسأ ُِ ٟتطُ أَ ََِّ ٪ل َی ِح ٌَ َ ١بَأ َس ُض ِ ٥بَ ِی َُ ٨ض َِ ٔ ٨ٌَ ٨َ ٤ََ ٓ ٥
أ ُ ًَّٔ٣ی بٔا َِ َِ ٟز َٔٓ ٚأ ًِ َلاَ ٔ ٧
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ایبامثعؿنبمیکحاعرمنبرضحتدعسنبایبفاقصےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس اکی دؿ اقمؾ اعہیل ےس رشتفی الےئ اہیں کت ہک ونب اعمفہی یک دجسم ےک اپس ےس زگرے وت اس ںیم رشتفی ےل ےئگ افر
اسںیمدفرںیتعکاداںیکافرمہےنیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھت امنزادایکافرآپیلصاہللہیلعفملسےناےنپربےس
یبملداعامیگنرھپامہریرطػوتمہجوہرکرفام اںیمےناےنپربےسنیتزیچںیامںیگنسپدفزیچںیھجموکاطعرکدںیںیئگافر اکی
زیچےسےھجمرفکد اںیمےناےنپربےساماگنہکریمیاتموکطحقاسیلےکذرہعیالہکہنرکےسپہیےھجماطعرکد اایگافرںیم
ےن اہلل زعفلج ےس اماگن ہک ریمی اتم وک رغؼ رک ےک الہک ہن رک سپ اہلل زعفلج ےن ہی زیچ یھب ےھجم اطع رک دی افر ںیم ےن اہلل
زعفلجےس ااؽایکہکاؿیکآسپںیماکیدفرسےےسڑلایئہنوہوتےھجماس ااؽےسعنمرکد اایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ایبامثعؿنبمیکحاعرمنبرضحتدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

اساتماکاکیدفرسےےکاہوھتںالہکوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2764

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ٣زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ًث٤ا ٪ب ٩حٜی ٥انؼاری ًا٣ز ب ٩سٌس حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٥اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ ِخب َ َرنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
أَُ َّ ٧ط أَٗ َِب ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی كَائ ٔ َٔ ٕة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ َََّ ٤ز ب ٔ َِ ٤شحٔ ٔس بَىٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ

انب ایبرمعرمفاؿنباعمفہیامثعؿنبمیکحااصنریاعرمنبدعسرضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہک
فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب یک امجتع ےک اسھت آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ونب
اعمفہییکدنسمےکاپسےسزگرےابح دحثیزگریکچ۔
رافی  :انبایبرمعرمفاؿنباعمفہیامثعؿنبمیکحااصنریاعرمنبدعسرضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماؾ ماتم مشیپآےنفاےلونتفںےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکربخدےنی...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتم مشیپآےنفاےلونتفںےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکربخدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2765

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی تحیيی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب حرضت ابوازریص خوَّلنی

اَ ٪ي ُ٘وَّلُ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ َّی ک َ َ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ َّ ٪أَبَا إ ٔ ِزر َ
ض بٔکُٔٓ ِّ١ت ِ َٕ ٨ة ه ٔ َی کَائ ٔ َْ ٨ة ٓ ٔ َامی بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن َّ
وَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟشا ًَةٔ َو َ٣ا بٔی إ ٔ ََّّل أَ ِ ٪یََ ُٜ
َٗا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪واہللٔ إنِّٔی َِلَ ًِ َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
ک َط ِیئّا  ٥َِ ٟیُ َح ِّسث ِ ُط َُْ ِر ٔی َو َلَ ٩ِٔ ٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وص َُو یُ َح ِّس ُث
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ َّ
رس إلٔ َ َّی فٔی ذََ ٔ ٟ
َِ ٣حّ ٔ ٠شا أََ٧ا ٓ ٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َي ٌُ ُّس ا ِٔٔ ٟت َ َن ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩ث َ ًَل ْث ََّل یَ َِ ٜس َ ٪یَ َذ ِر ََ ٪ط ِیئّا

ک اٟزَّص ُِم ک ُ ُُّ ٠ض ِِ َُْ ٥ر ٔی
َو ُٔ ٨ِ ٣ضٔٓ َّ٩ت َ ْن َ ٔ
َک َیا ٔح اٟؼَّ ِی ٕٔ َٔ ٨ِ ٣ضا ٔػ َِ ْار َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ ٔ ٛب ْار َٗا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة ٓ ََذ َص َب أُو َٟئ ٔ َ

ت
رحہلمنبییحی حبئیانبفبہ،ویسنانباہشبرضحتاوبادرسیوخالینےسرفاتیےہہکرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعنب
امیؿ ےن اہک اہلل یک مسق ںیم ولوگں ںیم ےس بس ز ادہ اجاتن وہں ہک وکؿ وکؿ ےس فااعقت ریمے افر  ماتم ےک درایمؿ شیپ

آےنفاےلںیہافرےھجماؿونتفںےکاتبےنےسرصػیہیابتامعنےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنضعبرازیکابںیتےھجم
اتبںیئںیہنجریمےالعفہ یسک ےس یھبذرکںیہن ایک نکیل ر اؽ اہللیلصاہللہیلعفملس ےنونتفں ےکابرے ںیمرفام ااس احؽ ںیم
ہکآپیلصاہللہیلعفملساکیسلجمںیمےھتسجںیمںیمیھبوموجداھتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنونتفںوکامشررکےتوہےئ
رفام ااؿںیمنیتا ےسںیہوجیسکیھبزیچوکہنوھچڑںیےگاؿںیمےسھچکےنتفرگیمیکوہاؤںیکرطحوہںےگاؿںیمےسضعب
وھچےٹافرضعبڑبےوہںےگذحہفیےناہکریمےالعفہابح بسوقؾسلجماباسداینےسرتصخوہےکچںیہ۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی حبئیانبفبہ،ویسنانباہشبرضحتاوبادرسیوخالین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتم مشیپآےنفاےلونتفںےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکربخدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2766

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤ا ٪اسحا ٚجزیز ،اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت حذئہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
ک إلٔ َی ٗ ٔ َیأ ٦
َط٘ ٔ ٕ
ی ٩ِ ًَ ٙحُ َذ ِي َٔ َة َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ ٣َ ٥َ ٠ا ّ٣ا َ٣ا َت َز َک َط ِیئّا یَُٜو ُ ٪فٔی ََ٘ ٣ا ٔ٣طٔ ذََ ٔ ٟ

ئ َوإُٔ َّ ٧ط ََ ٟیُٜو ُُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َّ
َّ
اٟظ ِی ُئ َٗ ِس َن ٔشی ُت ُط
اٟشا ًَةٔ إ ٔ ََّّل َح َّس َث بٔطٔ َحٔٔوَ ُط ََ ٩ِ ٣حٔٔوَ ُط َو َن ٔش َی ُط ََ ٩ِ ٣ن ٔش َی ُط َٗ ِس ًَُ ٤َ ٔ ٠ط أَ ِػ َحابٔی صَ ُؤ ََّل ٔ
َ َ
ْع َٓطُ
َک اَّ ٟز ُج ُ
َاب ًَ ُِ ٨ط ث ُ َّ ٥إٔذَا َرآ ُظ ََ
َ ١و ِج َط اَّ ٟز ُج ٔ ١إٔذَا ُ َ
َِک ُظ َ٤َ ٛا َی ِذ ُ ُ
َٓأ َرا ُظ َٓأذ ُ ُ

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿااحسؼرجری،اشمع،قیقشرضحتذحہفیےسرفاتیےہہکاکیدہعفر اؽاہللامہرے
درایمؿڑھکےوہرکاسڑھکےوہےنےکفتقےسےلرک ماؾ ماتمکتےک ماؾاحالتوکایبؿرکد اسپسجےناںیہن اد
راھکاسےناںیہن ادراھکافروجوھبؽایگ اوھبؽایگافراسفاہعقوکریمےہیاسیھتیھباجےتنںیہافراؿںیمےسضعبابوتںوک
ںیم وھبؽ ایگ نکیل بج فہ زیچںی اسےنم آاجیت ںیہ وت  اد آاجیت ںیہ سک ے وکیئ آدیم یسک ےک اسےنم ےس اغبئ وہ اجےئ وت اےس وھبؽ
اجاتےہافربجاسےنمآاتےہوتفہاےساچہپؿاتیلےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿااحسؼرجری،اشمع،قیقشرضحتذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتم مشیپآےنفاےلونتفںےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکربخدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2767

راوی  :ابو برک ب ٩ابی طیبہ وٛیٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع

ا ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َو َن ٔش َی ُط ََ ٩ِ ٣ن ٔش َی ُط َو٥َِ ٟ
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
یَ ِذ ُ ِ
اوب رکب نب ایب ہبیش فعیک ،ایفسؿ ،اشمع ،اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم وج وھبؽ ایگ فہ وھبؽ ایگ ےک دعب ذموکر
ںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفعیک،ایفسؿ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتم مشیپآےنفاےلونتفںےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکربخدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2768

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہً ،سی ب ٩ثابتً ،بساہلل ب ٩یزیس حرضت
حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
یس ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا ص َُو
ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
رخ ُد أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٤َ ٟسی َ٨ةٔ
کَائ ْٔ ٩إلٔ َی أَ َِ ٪ت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة ٓ ََ٤ا ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل َٗ ِس َسأ َ ُِ ٟت ُط إ ٔ ََّّل أَنِّی  ٥َِ ٟأَ ِسأ َ ُِ ٟط َ٣ا یُ ِ ٔ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدیرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنےھجمرہاسابتیکربخدےدیوج ماؾ ماتمکتشیپآےنفاالےہافررہزیچےک

ابرے ںیمآپیلصاہللہیلعفملسےس ااؽایکایگ ااےئاسےکہکںیمےنآپیلص اہللہیلعفملسےسہی ااؽںیہنایکہکالہ
دمہنیوکوکیسنزیچدمہنیےساکنےلیگ؟
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدیرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتم مشیپآےنفاےلونتفںےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکربخدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2769

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ،

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتم مشیپآےنفاےلونتفںےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکربخدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2770

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥زورقی ححاد ب ٩طاْع ،ابوًاػ ،٥ححاد ،ابوًاػْ ،٥عوہ ب ٩ثابت حرضت ابوزیس ً٤ز ب ٩اخلب

اٟس ِو َرقٔی َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَّ ٥
اػ ٕ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَزِ َرةُ
َّاد َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اْع َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ٔ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢حح ْ
اٟظ ٔ ٔ
َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
ُّ

بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَِٔ ٠با ُئ بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤ز َح َّسثَىٔی أَبُو َزیِ ٕس َي ٌِىٔی ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩أَ ِخ َل َب َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َّ
َّ ُ
َص ث ُ ََّ٧ ٥زَ َََ ٓ ٢ؼلَّی
رض ِت ُّ
رض ِت ا ُِ ِ ٌَ ٟ
اٟو ِضزُ َٓ َ٨زَ َََ ٓ ٢ؼلی ث ََّ ٥ػٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َر َٓ َد َلب َ َ٨ا َحًی َح َ َ
ا ِِ َٔ ٟح َز َو َػٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َر َٓ َد َلب َ َ٨ا َحًی َح َ َ
ث ُ ََّ ٥ػٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َر َٓ َد َلب َ َ٨ا َحًَّی َُغبَ ِت َّ
اَ ٪وب ٔ َ٤ا ص َُو کَائ َْٔٓ ٩أ َ ًِ٨َ ٤َُ ٠ا أَ ِح َٔ ُو َ٨ا
اٟظ ُِ ٤ص َٓأ َ ِخب َ َرَ٧ا ب ٔ َ٤ا ک َ َ
َ
وقعیبنباربامیہ،دفرح اجحجنباشرع،اوباعمص،اجحج،اوباعمص،رعفہنباثتبرضحتاوبزدیرمعنبابطخےسرفاتیےہہک
ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےنںیمہ امنزرجف زپاھیئ افر ربنم رپ ھڑوہ وتںیمہہبطخ د ا اہیںکتہک امنز اکفتق آایگ آپ یلص اہلل
ہیلعفملسارتےافر امنز زپاھیئ رھپربنمرپھڑوہ افرںیمہہبطخد ااہیںکتہک رصع یک امنزاکفتقآایگرھپارتے افرامنز زپاھیئ
رھپربنم رپھڑوہ افرںیمہہبطخد ااہیںکتہک  ارج رغفبوہایگوتںیمہآپیلص اہللہیلع فملس ےناؿ ماؾابوتںیک ربخدی وج
ےلہپ وہ یکچ ںیہ افر وج آدنئہ شیپ آےن فایل ںیھت سپ مہ ںیم ےس بس ڑبا اعمل فیہ ےہ سج ےن مہ ںیم ےس اؿ ابوتں وک ز ادہ  اد
راھک۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دفرح اجحجنباشرع،اوباعمص،اجحج،اوباعمص،رعفہنباثتبرضحتاوبزدیرمعنبابطخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسریکوموجںیکرطحآےنفاےلونتفںےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
دنمسریکوموجںیکرطحآےنفاےلونتفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2771

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س بًً ٩لء ابوَکیب ابی ٌ٣اویہ ،ابًً ٩لء ،ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘ی٤ً ٙز حرضت
حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َکیِبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَبُو ُ َ
ی ٩ِ ًَ ٙحُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّیَ ٥ِ ُٜی ِحٔ َُى َحس َ
ٔیث َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

ٕ َٗا ََٗ ٢ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِٔٔ ٟت ِ َٔ ٨ة َ٤َ ٛا َٗا ََٗ ٢ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أََ٧ا َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
یئ َو َِ ٛی َ
ک ََ ٟحز ٔ ْ
رفصَا ِّ
اٟؼ َی ُاَ ٦واٟؼَّ ًَلةُ َواٟؼَّ َس َٗ ُة َواِلِ َ ِ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔٓ ٢ت ِ َُ ٨ة اَّ ٟز ُج ٔ ١فٔی أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ َو َن ِٔ ٔشطٔ َو َو َٔ ٟسظ ٔ َو َجارٔظ ٔیُ َُ ِّ ٜ
ک َوََ ٟضا َیا أَ َٔ ْ٣ر
رک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َِ ٟی َص َص َذا أُرٔی ُس إٔ٤َ َّ ٧ا أُرٔی ُس َّأًٟی َت ُ٤و ُد َِ ٤َ ٛو ٔد ا َِ ٟب ِ ٔ
َواِ ٨َّ ٟه ُی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
َح َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َ٣ا ََ ٟ
رحی أَ َِّ ٪لَ
رس َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن إ ٔ َّ ٪بَ ِی ََ ٨
رس ا َِ ٟب ُ
ک أَ ِ َ
اب أَ ُِ ٦ي ِٔ َتحُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََّل بَ ِ ١یُُ َ ِٜ
ک َوبَ ِی ََ ٨ضا بَا ّبا ُّ٘ ٠َ ِِ ٣ا َٗا َ ٢أَ َٓ ُیُ َ ِٜ
وٕ َُ ٪س َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة إنِّٔی َح َّسث ِ ُتطُ
اب َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٤َ َٛ ٥ا َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َُّ ٪ز َ
ُي ِِ ََٙ ٠أَبَ ّسا َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا ُ ٔ ٟح َذ ِي َٔ َة َص ِ ١ک َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ َي ٌِ َ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٠ا َِ ٟب ُ
َ
رسو َٕ ٚس ُِ ٠ط ٓ ََشأ َ َٟطُ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َحسٔی ّثا َِ ٟی َص بٔاِلِ ََُأ ٔ ٟیم َٗا ََٓ ٢ضٔب ِ َ٨ا أَ َِ ٪ن ِشأ َ ٢حُ َذ ِي َٔ َة َ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ُ
اب َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ُ ِ ٤َ ٔ ٟ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبالعءاوبرکبیایباعمفہی،انبالعء،اوباعمفہیاشمع ،قیقشرمعرضحتذحہفیریض اہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکمہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےھتوتاوہنںےناہک مںیمےسوکؿےہےسجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
یک ونتفں ےک ابرے ںیم دحثی ز ادہ  اد ےہ ںیم ےن اہک ںیم وہں اہک وتتہب رجأت دنم ےہ افرفہ دحثییسیک ےہ ںیم ےن اہکںیم
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلع فملسرفامےتےھتآدیمےکرھگفاولںافراسےک امؽافراسیکاجؿافر
افالد افرزپفیس ںیم ہنتفےہ افراؿاکافکرہرفزےامنزدصہقیکین اکمکح رکان افرربایئ ےس عنمرکان ںیہ وترضحترمع ریضاہللاعتٰیل
ہنعےناہکںیمےناؿاکارادہںیہنایکہکلبریماارادہفہےنتفںیہوجدنمسریکوموجںیکرطحآںیئےگںیمےناہکاےاریماوملنینم
آپوکاسےسایکرغضےہےبکشآپےکافراؿونتفںےکدرایمؿاکیدنبدرفازہےہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہک

اس درفزاے وک وتڑا اجےئ اگ  ا وھکال اجےئ اگ ںیم ےن ہک ںیہن ہکلب اےس وتڑا اجےئ اگ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ ااسی ےہ وت رھپ
یھبک دنب ہن ایک اج ےکس اگ رافی اتہک ںیہ مہ ےن رضحت ذحہفی ےس اہک ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس درفازے ےک ابرے ںیم
اجےتنےھتاوہنںےناہک یاہںفہایسرطحاجےتنےھتاسیجہکفہلکےکآےنےسےلہپراتوکاجےتنےھتافرںیمےناؿوکاکی
دحثیایبؿیکوجطلغارلفا اتےسہنیھترھپمہرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےسدرفازےےکابرےںیموپےنھچےسوخزفدہ
وہےئ وت مہ ےن ورسفؼ ےس اہک  م اؿ ےس وپوھچ اوہنں ےن وپاھچ وت رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبالعءاوبرکبیایباعمفہی،انبالعء،اوباعمفہیاشمع،قیقشرمعرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دنمسریکوموجںیکرطحآےنفاےلونتفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2772

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوسٌیس اطخ وٛیًٍ ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ جزیز ،اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥
ًیسی  ،ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘یٙ
ً٤ز یحٌی بٰ ٩

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُٔ ً ٩یسی ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع

یَٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُح َذ ِي َٔ َة َي ُ٘و ُ٢
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َوفٔی َحسٔیثٔ ً َٔیسی ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبدیعس اجشفعیک ،امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،ااحسؼ نب اربامیہٰ،یسیع نب ویسن ،انب ایب رمعییحی نبٰیسیع  ،اوباعمفہی
اشمع،قیقشاؿاانسدےسیھبایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبدیعس اجش فعیک ،امثعؿ نب ایب ہبیش رجری ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،انب ایب رمع ییحی نب ٰیسیع ،
اوباعمفہیاشمع،قیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دنمسریکوموجںیکرطحآےنفاےلونتفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2773

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪جا ٍ٣ب ٩ابی راطس اً٤ع ،ابووائ٤ً ١ز حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪جا ٔ ٍٔ ٣بِ ٔ ٩أَبٔی َرا ٔط ٕس َواِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١حُ َذ ِي َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َ٩ِ ٣
یُ َح ِّسث ُ َ٨ا ًَ ِ ٩ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٥
انبایبرمعایفسؿ،اجعمنب ایبرادشاشمع،اوبفالئرمع رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک رضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےناہکںیمہونتفںےکابرےںیمدحثیوکؿایبؿرکےاگابح دحثیزگریکچےہ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،اجعمنبایبرادشاشمع،اوبفالئرمعرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دنمسریکوموجںیکرطحآےنفاےلونتفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2774

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩حاتٌ٣ ،٥اذ بٌ٣ ٩اذ ابً ٩و٣ ٪ح٤س حرضت ج٨سب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ َٗ ٥اَّل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ج ُِ ٨س ْب
َّ َ ١لِک َواہللٔ ُُِٗ ٠ت بَل َی َواہللٔ
ٔجئ ُِت یَ ِو َ ٦ا َِ ٟح َز ًَةٔ َٓإٔذَا َر ُج َْ ١جاْ ٔ ٟص َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟی ِض َزا َٗ َّ٩ا َِ ٟی ِو َ ٦صَاصُ َ٨ا ز ٔ َ٣ائْ َٓ َ٘ا َ ٢ذَا َک اَّ ٟز ُج ُ
َٗا ََّ َ ٢لِک َواہللٔ ُُِٗ ٠ت بَل َی َواہللٔ َٗا ََّ َ ٢لِک َواہللٔ إُٔ َّ ٧ط ََ ٟحس ُ
یص
ٔیث َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَٔ٨یطٔ ُُِٗ ٠ت بٔئ َِص ا َِ ٟحُ ٔ ٠
ک َو َٗ ِس َسَ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًَََّ ٓ ٥َ ٠ل َت َِ ٨ضانٔی ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َ٣ا َص َذا
لٔی أََ ِ ٧ت ُُ ٨ِ ٣ذ ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦ت ِش ٌَُ ٤ىٔی أ ُ َخاَ ُٔ ٔ ٟ
 ١حُ َذ ِي َٔ ُة
ا َِ َِ ٟـ ُب َٓأَٗ َِبُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َوأَ ِسأَُ ُٟط َٓإٔذَا اَّ ٟز ُج ُ
دمحمنبینثم،دمحمنباح م،اعمذنب اعمذانبتوؿدمحمرضحتدنجبےسرفاتیےہہکرجہعفاہعقےکدؿآ ااھترجہعوکہفںیماکی
ہگجےہاہجںوکہففاےلرضحتدیعسنباعصریضاہللاعتٰیلہنعےسڑلےنےکےئلعمجوہےئےھتبجاںیہنرضحتامثعؿےن
وکہف اک احمک انب رک اجیھب اھتفاہں اکیآدیم اھٹیب وہا اھت وت ںیم ےن اہکآج ےکدؿ وت اہیںتہبوخرنسیی وہیگ وتاس آدیم ےن اہک اہللیک
مسقںیہنںیم ےناہکاہللیک مسقویکںہنوہیگاس ےناہک اہللیکمسقرہزگ ںیہنںیم ےن اہکاہللیکمسقہنوہیگاسےن اہکاہللیک مسق
رہزگںیہنویکہکنر اؽاہللیکدحثیےہوجآپیلصاہلل ہیلعفملسےنےھجمایبؿیکیھت ںیمےناہکوتریمےےئلربامہنیشنےہ
آج ےس اس ےئل ہک وت اتنس ےہ ںیم ریتی اخمتفل رک راہ وہں احالہکن وت یھب ر اؽ اہلل ےس اس ابرے ںیم دحثی نس  اک ےہ رگم

اخمتفلرکےنےسوتےنےھجم عنمویکںںیہن ایکرھپ ںیمےن اہکہیایک بضغےہارغلض ںیمےناس یکرطػوتمہج وہرکاس ےس
دحثیولعمؾرکاناچیہوتفہآدیمرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباح م،اعمذنباعمذانبتوؿدمحمرضحتدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

در اےئرفاتےس اےناکاہپڑےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
در اےئرفاتےس اےناکاہپڑےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2775

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ًبساٟزحٗ ٩٤اری سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
١
رف ُ
اض ًََِ ٠یطٔ َٓ ُی ِ٘ َت ُ
ات ًَ َِ ٩ج َب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذصَبٕ َي ِ٘تَتٔ ُ
 ١اُ ٨َّ ٟ
رس ا َِ ُ ٟ
اٟشا ًَ ُة َحًی یَ ِح ٔ َ

وَ ٪و َي ُ٘و ُ ٢ک ُ َُّ ١ر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض ٌََِ ٟ ٥ل ِّی أَ ُٛو ُ ٪أََ٧ا َّأ ٟذی أَُ ِ ٧حو
ٔ ٩ِ ٣کُ٣ٔ ِّ١ائ َ ٕة تٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ

ہبیتقنبدیعس ،،وقعیبدبعارلنمحاقریلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا ماتم
اقمئہنوہیگاہیںکتہکدر اےئرفاتےس اےناکاہپڑے لکآےئسجرپولوگںاکلتقفاتقؽوہاگافررہ اںیمےساننونے
آدیملتقےئکاجںیئےگافراؿںیمےس رہآدیمےہکاگاشدیںیمیہفہوہںےسجاجنتاحلصوہیگافرہیزخاہنریمےہضبقںیمرہ
اجےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبدبعارلنمحاقریلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
در اےئرفاتےس اےناکاہپڑےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2776

راوی  :ا٣یہ ب ٩بشلا ٦یزیس ب ٩زریٍ روح سہی١

و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َر ِو ْح ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َز َٓ َ٘ا َ ٢أَبٔی إ ٔ َِ ٪رأَیِ َتطُ

ْقبَ َُّ ٨ط
ٓ ًََل َت ِ َ
اہیمنباطسبؾسیدینبزر،عرفحلیہساسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبللیہسیکاسدنسںیمہیااضہفےہہک
ریمےفادلےناہکارگوتاےسدھکیےلوتاسےکرقبیہناجان۔
رافی  :اہیمنباطسبؾسیدینبزر،عرفحلیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
در اےئرفاتےس اےناکاہپڑےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2777

راوی  :ابو٣شٌوز سہ ١بً ٩ث٤اً٘ ٪بہ ب ٩خاٟس سٜونی ًبیساہلل ب ٩خبیب بً ٩بساٟزح ٩٤حٔؽ بً ٩اػ ،٥حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َّ
اٟشُٜون ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ ُِ ٩خب َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َس ِض ُ
 ١بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
رس ًَ ِ٨ِ َٛ ٩ز ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ
رف ُ
َحٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ات أَ َِ ٪ی ِح ٔ َ
ک ا َِ ُ ٟ

رض ُظ ٓ ًََل َیأ ِ ُخ ِذ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا
ٓ َََ ٩ِ ٤ح َ َ

اوبوعسمدلہسنبامثعؿہبقع نباخدلوکسیندیبعاہللنبت بینبدبعارلنمحصفح نباعمص،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ارقنعبی در اےئ رفات ےس  اےن اک اکی زخاہنےلکن اگ سپ وج اس فتق وموجد وہ فہ
اسںیمےسھچکیھبہنےل۔
رافی  :اوبوعسمد لہس نبامثعؿہبقع نباخدلوکسیندیبعاہللنب ت بی نبدبعارلنمح صفح نباعمص،رضحت اوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
در اےئرفاتےس اےناکاہپڑےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2778

راوی  :سہ ١بً ٩ث٤اً٘ ٪بہ ب ٩خاٟس ًبیساہلل ابی ز٧از ًبساٟزح ٩٤اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اِلِ ِ َ
رض ُظ ٓ ًََل َیأ ِ ُخ ِذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا
رف ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ات أَ َِ ٪ی ِح ٔ َ
ک ا َِ ُ ٟ
رس ًَ َِ ٩ج َب ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذَصَبٕ ٓ َََ ٩ِ ٤ح َ َ
لہسنبامثعؿہبقعنباخدلدیبعاہللایبزانددبعارلنمحارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےن
اراشدرفام ارقنعبیدر اےئرفاتےس اےناکاکیاہپڑےلکناگسپوجیھباسفتقوموجدوہفہاسںیمےسھچکیھبہنےل۔
رافی  :لہسنبامثعؿہبقعنباخدلدیبعاہللایبزانددبعارلنمحارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
در اےئرفاتےس اےناکاہپڑےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2779

راوی  :ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشْن ابو ٩ٌ٣رٗاشی ابی  ٩ٌ٣خاٟس ب ٩حارثً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ابی س٠امی ٪ب ٩يشار
حرضت ًبساہلل ب ٩حارث رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٧ ٩وٓ١

 ١بِ ُُ ٩ح َشْ ِ ٕن َوأَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاشٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ََٗ ٩ٕ ٌِ ٣اَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
ُّ
رف أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ََٕٗ ١ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َواّٗٔٔا َ ٍَ ٣أُب َ ِّی بِ ٔ٩
ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

اٟسَ ِ ٧یا ُُِٗ ٠ت أَ َج َِٗ ١ا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اض ُِ ٣د َتّ َٔ ٔ ٠ة أَ ًِ َ٨ا ُٗ ُض ِ ٥فٔی كََٔ ٠ب ُّ
ٌَِ ٛبٕ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل یَزَا ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
اروا إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََی ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣َ ٢س ُظ َٟئ ٔ َِ ٩ت َز ِ٨َ ٛا
رف ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یُو ٔط ُ
اض َس ُ
رس ًَ َِ ٩ج َب ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذَصَبٕ َٓإٔذَا َس ٍَ ٔ٤بٔطٔ اُ ٨َّ ٟ
ات أَ َِ ٪ی ِح ٔ َ
ک ا َِ ُ ٟ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣فٔی
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ َٓ ُی ِ٘ َت ُ
 ٩ِ ٣ٔ ١کُ٣ٔ ِّ١ائ َ ٕة تٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َُ ٟی ِذ َصب َ َّن بٔطٔ ک ُ ِّ٠طٔ َٗا َََ ٓ ٢ی ِ٘تَتَٔ ُ٠
اض َیأ ِ ُخ ُذ َ
اَ ٨َّ ٟ
ا٪
َحسٔیثٔطٔ َٗا ََ ٢و َٗٔ ُِت أََ٧ا َوأُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ فٔی ه ٔ ِّ١أ ُ ُج َٔ ٥ح َّش َ
اوباکلم لیضف نب نیسح اوبنعم راقیش ایب نعم اخدل نب احرث ،دبعادیمحل نب رفعج ایب امیلسؿ نب اسیر رضحت دبعاہلل نب احرث
ریضاہللاعتٰیلہنع نبونلف ےسرفاتیےہ ہکرضحت ایب نب بعک ےکاسھتڑھکاوہا اھت وتاوہنں ےن اہک ہشیمہولوگںیکرگدںین
داینےکبلطرکےنںیماکیدفرسےےساالتخػرکیترںیہیگںیمےناہک یاہںاوہنںےناہکںیمےن ر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسوکرفامےتوہےئانسےہہکرقنعبیدر اےئرفاتےس اےناکاکیاہپڑربآدموہاگبجولگاسےکابرےںیمںینسےگوت
اس یک رطػ رفاہن وہں ےگ سپ وج ولگ اس ےک اپس وہں ےگ فہ ںیہک ےگ ارگ مہ ےن ولوگں وک وھچڑ د ا وت فہ اس ےس اسرے اک

اسرا ےل اج ںیئ ےگ رھپ فہ اس رپ لتق ف اتقؽ رکںی ےگ سپ رہ  ا ںیم ےس اننونے آدیم لتق ےئک اجںیئ ےگ اوباکلم ےن اس دحثی

ےکابرےںیماہکہکںیمافرایبنببعکاسحؿےکہعلقےکاسہیںیمڑھکےوہےئےھت۔
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسحاوبنعمراقیشایبنعماخدلنباحرث،دبعادیمحل نبرفعجایبامیلسؿنباسیررضحتدبعاہللنب
احرثریضاہللاعتٰیلہنعنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
در اےئرفاتےس اےناکاہپڑےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2780

راوی ً :بیس ب ٩يٌیع اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بیس یحٌی ب ٩آز ٦ب ٩سلی ا ٦خاٟس ب ٩خاٟس زہْر سہی ١ب ٩ابوػاٟح حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیع َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ َُ ٩يٌ َ
اُِ ٔ٠ٟى ٌُ ٔ ٟب َ ِی ٕس َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َِ ٣َ ٪ول َی َخأ ٔ ٟس بِ ٔ٩
َخإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٌَ ٨َ ٣َ ٥َ ٠ت
َّ ِ
َص إ ٔ ِر َزبَّ َضا َوزٔی ََ ٨ار َصا َو ًُ ِستُ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ح ِی ُث بَ َسأِتُ ِ٥
ا َِٔ ٌٟز ُا ٚز ٔ ِر َص ََ ٤ضا َو َٗٔٔیزَ َصا َو َِ ٌَ ٨َ ٣ت اٟظأ ُِ ٣ُ ٦سیَ َضا َوزٔی ََ ٨ارصَا َو َِ ٌَ ٨َ ٣ت ُٔ ِ ٣
ک َِ ٟح ُ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َز ُُ ٣ط
َوًُ ِستُ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ح ِی ُث بَ َسأِتُ َِ ٥وًُ ِستُ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ح ِی ُث بَ َسأِتُ َِ ٥طض ٔ َس ًَل َی ذََ ٔ ٟ
دیبعنبشیعیااحسؼنباربامیہ،دیبعییحینبآدؾنبیلساؾاخدلنباخدلزریہلیہسنباوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رعاؼ اےنپ درمہ افر زیفق وک رفک ےل اگ افر اشؾ اےنپ دم افر دانیر
رفک ےل اگ افر رصم اےنپ اردب افر دانیر رفک ےل اگ افر  ماہجں ےس ےلچ ےھتفںیہ ولٹآؤ ےگ افر  م اہجں ےس ےلچ ےھتفںیہ
ولٹآؤےگافراسابترپاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاکوگتشافروخؿوگاہےہ۔
رافی  :دیبعنبشیعیااحسؼنباربامیہ،دیبعییحینبآدؾنبیلساؾاخدلنباخدلزریہلیہسنباوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہینطنطسقیکحتفافررخفجداجؽافردیسانٰیسیعانبرممیےکزنفؽےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہینطنطسقیکحتفافررخفجداجؽافردیسانٰیسیعانبرممیےکزنفؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2781

راوی  :زہْر ب ٩رحبٌ٣ ،لی ب٨٣ ٩ؼور س٠امی ٪ب ٩بًل ٢سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
رخ ُد إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ج ِی ْع ٔ٩ِ ٣
اٟز ُ
و ٦بٔاِلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٚأَ ِو ب ٔ َساب ٔ ََٕ ٓ ٙی ِ ُ
اٟشا ًَ ُة َحًی یَ ِ٨ز ٔ َُّ ٢
یَ ٩س َب ِوا ٔ٨َّ ٣ا نُ َ٘ات ٔ ُِ ٠ض ََِ ٓ ٥ی ُ٘و ُ٢
وَ ٦خ ُّ٠وا بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَْ ِ َن َّأ ٟذ َ
ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٔ ٩ِ ٣خ َٔیارٔ أَصِ ٔ ١اِلِ َ ِر ٔ
اٟز ُ
ق یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٓإٔذَا َت َؼا ُّٓوا َٗاَِ ٟت ُّ

 ١ثُُ ُ٠ث ُض ِ٥
ُوب اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَبَ ّسا َويُ ِ٘ َت ُ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وََّ ٪ل َواہللٔ َّلَ َ ُ ٧دل ِّی بَ ِی ََ ٥ِ ُٜ٨وبَْ ِ َن إ ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا َٓ ُی َ٘اتُٔ٠وُ َ ٧ض َِ َٓ ٥ی َِ ٨ضز ٔ ُ ٦ثُْ ُ٠ث َّلَ َیت ُ
و ٪ا ِ٨َ َِ ٟائ َِٔ َٗ ٥س
ُّ ١
اٟظ َض َسا ٔ
أَٓ َِـ ُ
وُِ ٗ ٪ش َل ِٔ ٨لیَّ ٔ ٨ی َة َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُِ ٥ي ِ٘ َت ٔش َُ ٤
و ٪أَبَ ّسا ٓ ََی ِٔت َتٔ ُح َ
ئ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َو َي ِٔتَتٔحُ اُّ ٟثُ ُ٠ث ََّل ُي ِٔتََ ُ٨

اح ٓ ٔیض ٔ َِّ ٥
ک بَاكٔ َْٓ ١إٔذَا َجاؤُا
وَ ٪وذََ ٔ ٟ
رخ ُج َ
ًَ َُّ٘ ٠وا ُس ُیو َٓ ُض ِ ٥بٔاٟزَّیِتُو ٔ ٪إٔذِ َػ َ
اٟظ ِی َلا ُ ٪إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ َٗ ِس َخ َ ٥ِ َُٜٔ ٠فٔی أَصِٔ٠یََ ٓ ٥ِ ُٜی ِ ُ
َّ ِ
وٖ إٔذِ أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ًَلةُ َٓ َی ِ٨ز ٔ َُٔ ً ٢یسی ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٥ػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟؼ ُٔ َ
وَ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟ ٪تا ٔ ٢ي َُش ُّو َ
َخ َد َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص ُِ ٥يٌُ ُّٔس َ
وُّ ٪
اٟظأ ََ َ ٦
َ
ک َو َلَ ٩ِٔ ٜي ِ٘ ُتُ ُ٠ط اہللُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ
وب ا ِِ٠ٔ٤ٟحُ فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
اب َحًَّی یَ ِضَ ٔ ٠
َاب َ٤َ ٛا یَ ُذ ُ
ئ ََِٓ ٠و َت َز َٛطُ ََّلَ ِ ٧ذ َ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َُّ ٣ض َِٓ ٥إٔذَا َرآ ُظ ًَ ُس ُّو اہللٔ ذ َ
رحبَتٔطٔ
َُْٓرٔیض ٔ َِ ٥ز َُ ٣ط فٔی َ ِ

زریہ نب رحب ،معلی نب وصنمر امیلسؿ نب البؽ لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا
 ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیںکتہک رفیم اامعؼ  اداقب ںیم ارتںی اؿ یک رطػ اؿ ےس ڑلےن ےک ےئل اکی رکشل دمہنی
رفاہنوہاگافرفہاؿدونںزنیمفاولںںیمےسکینولگوہںےگبجفہفصدنبیرکںیےگوترفیمںیہکےگہک مامہرےافر
اؿےکدرایمؿدلخادنازیہنرکفوہنجںےنمہںیمےسھچکولوگںوکدیقیانبایلےہمہاؿےسڑلںیےگاملسمؿںیہکےگںیہن
اہلل یک مسق مہ اےنپ اھبویئں وک اہنت ہن وھچڑںی ےگ ہک  م اؿ ےس ڑلےت روہ ابالٓرخ فہ اؿ ےس ڑلایئرکںی ےگ ابالٓرخ اکی اہتیئ املسمؿ
اھبگاجںیئ ےگ نجیک اہلل یھبک یھب وتہب وبقؽ ہن رکے اگ افر اکی اہتیئ لتق ےئک اجںیئ ےگ وج اہلل ےک زندکی الضف ادہشلاء وہں

ےگافراہتیئحتفاحلصرکںیلےگاںیہنیھبکآزامشئںیمہنڈاالاجےئاگسپفہہینطنطسقوکحتفرکںیےگسجفتقفہآسپںیمامؽ
عئمیت میسقت رک رےہ وہں افر اؿ یک ولتارںی زوتیؿ ےک دروتخں ےکاسھت یکٹل وہیئ وہں یگ وت ااچکن اطیشؿ خیچ رک ےہک اگ قیقحت
حیسمداجؽاہمترےابؽوچبںکتچنہپ اکےہفہفاہںےس لکڑھکےوہںےگ ںکہیربخابلطوہیگبجفہاشؾںیچنہپےگوتاس
فتق داجؽ ےلکن اگ ایس دفراؿ ہک فہ اہجد ےک ےئل ایتری رک رےہ وہں ےگ افر وفصں وک دیساھ رکرےہ وہں ےگ ہک امنز ےک ےئل
ااقتمیہکاجےئ یگافرٰیسیعنبرممیانزؽوہںےگافراملسمونںیکامنزیکاامتم رکںیےگسپبجاہللاکدنمشاںیہندےھکیاگ
وتفہاس رطحلھگپ اجےئاگ سجرطحاپین ںیم کم لھگپ اجات ےہارگہچٰیسیع اےس وھچڑدںی ےگ بت یھبفہلھگپ اجےئ اگاہیں

کتہکالہکوہاجےئاگنکیلاہللاعتیلاےسٰیسیعےکاہوھتںےسلتقرکاںیئےگرھپفہولوگںوکاساکوخؿاےنپزینےرپداھکںیئ
ےگ۔

رافی  :زریہنبرحب،معلینبوصنمرامیلسؿنبالبؽلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماؾ ماتمےکفتقرفویمںیک ماؾولوگںےسرثکتوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتمےکفتقرفویمںیک ماؾولوگںےسرثکتوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2782

٣وسی بً ٩لی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یثً ،بساہلل ب ٩وہبٟ ،یث ب ٩سٌس حرضت ٰ

اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
وسی بِ ًُُ ٩ل َٕٓی
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی َُ ٣
اؾ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ت ُ٘ ُو٦
ْقش ُّٔی ً ٔ َِ ٨س ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔ ُز ا َِ ُ ٟ
َّ
َص َ٣ا َت ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَُٗو ُ٣َ ٢ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و ٦أَ ِٛثَرُ ا٨َّ ٟا ٔ
اٟز ُ
اٟشا ًَ ُة َو ُّ
ض َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِْ ٤زو أَبِ ٔ ِ
َک ّة
یب ٕة َوأَ ِو َطُ ُٜض َِّ َ ٥
َٗا ََٟ ٢ئ ٔ َِِ ٠ُٗ ٩ت ذََ ٔ ٟ
ک إ ٔ َّٔ ٓ ٪یض ٔ َِٟ ٥د ٔ َؼ ّاَّل أَ ِر َب ٌّا إُٔ َّ ٧ض َِِ ٥ل َ ِح َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
رسًُ ُض ِ ٥إ َٔٓا َٗ ّة َب ٌِ َس ُٔ ٣ؼ َ
ض ً ٔ َِ ٨س ٓٔت ِ َٕ ٨ة َوأَ ِ َ

رفة ٕ َو َخِْرُص ُِِ ٔ٤ٟٔ ٥شٕ ْٜٔن َو َیت ٕٔیَ ٥و َؿٌ ٕ
ٔیٕ َو َخا َٔ ٣ش ْة َح َش َْ ٨ة َجٔ٤ی َْ ٠ة َوأَ ُِ ٌُ ٨َ ٣ض ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ه ٥ِٔ ٠ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک
َب ٌِ َس َ َّ

دبعاکلملنببیعشنبثیل،دبعاہللنبفبہ،ثیلنبدعسرضحتومٰیسنبیلعریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےت
ںیہہکوتسمردرقیشےنرضحترمعفنباعصیکوموجدیگںیماہک ہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسہک
 ماتماسفتقاقمئوہیگبجاصنری ماؾولوگںےسز ادہوہںےگوترضحترمعفےناؿےساہکوغررکفایک ہہرےہوہاوہنں
دضل
ےناہکںیمفیہاتہکوہںوجںیمےنر اؽاہللےسانسرضحترمعفےناہکارگوتیہیاتہکےہوتاؿںیماچر تب وہںیگفہآزامشئ
ےکفتق ولوگں ںیم بس ےس ز ادہ ربابد وہں ےگ افر تبیصم ےک دعبولوگں ںیم بس ےس ز ادہ دلجی اس اک ازاہلرکےن فاےل
وہں ےگ افر ولوگں ںیم ےس نیکسم میتی افر زمکفر وہں ےگ افر اپوچنںی تلصخ اہنتی دمعہ ہی ےہ ہک فہ ولوگں ںیم ےس بس ےس
ز ادہاباشوہںوکملظےسرفےنکفاےلوہںےگ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،دبعاہللنبفبہ،ثیلنبدعسرضحتومٰیسنبیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماؾ ماتمےکفتقرفویمںیک ماؾولوگںےسرثکتوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2783

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب ،ابورشیح ًبسالرکی ٥ب ٩حارث حرضت ٣شتورز َقشی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِرک ٔی ٥بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ ُط أَ َّ٪
رشیِ ٕح أَ َِّ ًَ ٪ب َس ال َ ٔ
َح َّسثَىٔی َ ِ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ

ْق ٔش َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ت ُ٘ ُوَّ ٦
ض َٗا َََ ٓ ٢ب ََّ ٠
و ٦أَ ِٛثَرُ ا٨َّ ٟا ٔ
اٟز ُ
اٟشا ًَ ُة َو ُّ
ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔ َز ا َِ ُ ٟ
اؾ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص ٔذظ ٔ اِلِ َ َحاز ٔ ُ َّ
ک َت ُ٘وَ ُٟضا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ک أََ َّ ٧
َک ًَ َِ ٨
ذََ ٔ ٟ
یث أًٟی تُ ِذ َ ُ
ک إُٔ َّ ٧ض ِ٥
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔزُ ُُِٗ ٠ت َّأ ٟذی َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َٟئ ٔ َِِ ٠ُٗ ٩ت ذََ ٔ ٟ
ض َ ٤َ ٔ ٟشأٛیٔ٨ض ٔ َِ ٥و ُؿ ٌََٔائ ٔض ٔ ِ٥
یب ٕة َو َخِْرُ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ً ٔ َِ ٨س ٓٔت ِ َٕ ٨ة َوأَ ِجبَرُ ا٨َّ ٟا ٔ
َِلَ ِح َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
ض ً ٔ َِ ٨س ُٔ ٣ؼ َ

رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،اوبرشحی دبعارکلمی نب احرث رضحت وتسمرد رقیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانس ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگبجاصنریبسولوگںےسز ادہوہںےگ
ہیربخبجرضحترمعفنباعصوکیچنہپوتاوہنںےناہکہیایکااحدثیںیہںیہنجھجتےسذرکایکاجاتےہافر ماؿااحدثیوکر اؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتوہوتوتسمردےناؿےساہکںیمےنفیہاہکےہوجر اؽاہللےسانسوترمعفےناہکارگوت ےن
ہی اہک ےہ وت ونس فہ آزامشئ ےک فتق ولوگں ںیم ےس ز ادہ ربابد وہں ےگ افر تبیصم ےک دعب ولوگں ںیم ےس دلج درتس وہےن
فاےلوہںےگافراےنپاسمنیکافرزمکفرفںےکےئلولوگںںیمےسرتہبوہںےگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،اوبرشحیدبعارکلمینباحرثرضحتوتسمردرقیشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخفجداجؽےکفتقرفویمںےکلتقیکرثکتےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽےکفتقرفویمںےکلتقیکرثکتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2784

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ًلی ب ٩ححز اب٠ً ٩یہ ،اب ٩ححزاس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب ح٤یس ب ٩ہًل ٢ابوٗتازہً ،سوی

يشْر ب ٩جابز،

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَلٔی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َو َّ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ُّ
ٔیح َح َِ ٤زا ُء بٔا ِلُٜو َٓ ٔة َٓ َحا َء َر ُج َِْ ٟ ١ی َص
وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ًَٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َٗ َتا َز َة ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی ًَ ِ ٩ي َُشْ ِر ٔبِ َٔ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢صا َج ِت ر ْ
أَ ُّی َ
اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
َُ ٟط صٔ ِّحْ َرى إ ٔ ََّّل َیا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َجا َء ِت َّ
اٟشا ًَ َة ََّل َت ُ٘ ُوَ ٦حًَّی ََّل ُي ِ٘ َش َ٥
اٟشا ًَ ُة َٗا ََ ٌَ َ٘ َٓ ٢س َوک َ َ
اث َو ََّل ي ُِرف َح بٔ َِٔ٨یٕ ٤ة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔصَ ََ ٜذا َوَ٧حَّا َصا ِ َ ٧ح َو َّ
َٔ ْ٣ر ْ
١
ؤِ ٪لَصِ ِٔ ١اْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦و َی ِح َُ َٟ ٍُ ٤ض ِ ٥أَصِ ُ
اٟظأَِ٘ َٓ ٔ ٦ا َُ ًَ ٢س ٌّو َی ِح ََ ٌُ ٤
َ
َ

رشكَ ّة ِ ٤َِ ٠ٟٔو ٔ
ت ََّل َت ِز ٔج ٍُ
وَ ٦ت ٌِىٔی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س ذَا ُ ٥ِ ٛا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ ٢ر َّز ْة َطس َ
ٔیس ْة ٓ ََی ِظتَر ُٔن ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وِ ُ ٪
اٟز َ
ِاْل ٔ ِس ًَلُِ ٠ُٗ ٔ ٦ت ُّ
وَ ٪حًَّی یَ ِح ُحزَ بَ ِی َُ ٨ض َِّ ٥
و٪
اِ ٠ٟی ُ
اٟرشك َ ُة ث ُ ََّ ٥ي ِظتَر ُٔن ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
إ ٔ ََّّل َُاَ ٔ ٟب ّة ٓ ََی ِ٘تَتَٔ ُ٠
ََ ٓ ١یف ٔی ُء َص ُؤ ََّل ٔء َو َص ُؤ ََّل ٔء ک ُ ٌَُِّْ ١رُ َُأٟبٕ َو َت ِٔى َی ُّ ِ
وَ ٪حًَّی َی ِح ُحزَ بَ ِی َُ ٨ض َِّ ٥
رشكَ ّة ِ ٤َِ ٠ٟٔو ٔ
اٟرشك َ ُة
اِ ٠ٟی ُ
ت ََّل َت ِز ٔج ٍُ إ ٔ ََّّل َُاَ ٔ ٟب ّة ٓ ََی ِ٘تَتَٔ ُ٠
ُِ
ََ ٓ ١یف ٔی ُء َص ُؤ ََّل ٔء َو َص ُؤ ََّل ٔء ک ُ ٌَُِّْ ١رُ َُأٟبٕ َو َت ِٔى َی ُّ ِ
رشك َ ّة ِ ٤َِ ٠ٟٔو ٔ
وَ ٪حًَّی یُ ُِ ٤شوا ٓ ََیف ٔی ُء َص ُؤ ََّل ٔء َو َص ُؤ ََّل ٔء ک ُ ٌَُِّْ ١رُ َُأٟبٕ َو َت ِٔى َی
ت ََّل َت ِز ٔج ٍُ إ ٔ ََّّل َُاَ ٔ ٟب ّة ٓ ََی ِ٘تَتَٔ ُ٠
ث ُ ََّ ٥ي ِظتَر ُٔن ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وِ ُ ٪
 ١اہللُ َّ
وَ ِ٘ ٣َ ٪ت َّ ٠ة إ ٔ َّ٣ا َٗا َََّ ٢ل یُ َزى
ا ٪یَ ِو ُ ٦اَّ ٟزاب ٔ ٍٔ َ َ ٧ض َس إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ب٘ ٔ َّی ُة أَ ِص ِٔ ١اْل ٔ ِس ًَلََ ٓٔ ٦ی ِح ٌَ ُ
اٟسبِ َز َة ًََِ ٠یض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِ٘ ُتَ ُ٠
اٟرشكَ ُة َٓإٔذَا ک َ َ
ُّ ِ

ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا َوإ ٔ َّ٣ا َٗا َ ٥َِ ٟ ٢یُ َز ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا َحًَّی إ ٔ ََّّ ٪
از بَُ٨و اِلِ َ ٔب کَاُ ٧وا ٔ٣ائ َ ّة ٓ ًََل
اٟلائ َٔز ََ ٟی ُُّ ٤ز ب ٔ َح ََ ٨بات ٔض ٔ ِ٤ََ ٓ ٥ا یُ َد ُِّ ُٔ ٠ض َِ ٥حًَّی َی ٔ َّ
رخ َِ ٣ی ّتا َٓ َی َت ٌَ ُّ
َ
ُرف ُح أَ ِو أَ ُّی َٔ ْ٣ر ٕ
ض ص َُو
اس َُٓ ٥ب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُِ َٛ ٥ذ َٟٝٔإٔذِ َسٌُ ٔ٤وا ب ٔ َبأ ِ ٕ
َیحٔ ُسوُ َ ٧ط بَق ٔ َی ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ ََّّل اَّ ٟز ُج ُ
اث يُ َ٘ َ
 ١ا َِ ٟواح ٔ ُس َٓبٔأ ِّی ََُ ٔ ٨یٕ ٤ة ي ِ َ
اَٟصی ُذ إ ٔ ََّّ ٪
رش َة
أَ ِٛبَرُ ٔ ٩ِ ٣ذََ َٓ َٟٝٔحا َءص ُِٔ َّ ٥
وَ َٓ ٪ی ِب ٌَ ُث َ
و٣َ ٪ا فٔی أَیِسٔیض ٔ َِ ٥و ُي ِ٘ب َٔ ُ٠
اٟس َّجا َِ َٗ ٢س َخ َُ َٔ ٠ض ِ ٥فٔی ذ ََرارٔیِّض ٔ ِِ َ َْٓ ٥ر ُٓ ُـ َ
وَ َ ًَ ٪
یٌ ّة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َِلَ ِ ٔ
اُ ٪خ ُیؤٟض ٔ ِ ٥ص َُِ ٥خِْرُ
ْع ُٖ أَ ِس َ٤ا َءص َُِ ٥وأَ ِس َ٤ا َء آبَائ ٔض ٔ َِ ٥وأَ َِ ٟو َ
ٓ ََوار َٔض كََ ٔ ٠
ق یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِ ٩أ ُ َسْ ِر ٔبِ ٔ٩
ق یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَ ِو َٔ ٩ِ ٣خْ ِر ٔٓ ََوار َٔض ًَل َى هَ ِضز ٔاِلِ َ ِر ٔ
ٓ ََوار َٔض ًَل َى هَ ِضز ٔاِلِ َ ِر ٔ

َجابٔز ٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش یلع نب رجح انبہیلع ،انب رجحاامسلیع نب اربامیہ ،اویبدیمح نب الہؽ اوباتقدہ ،دعفی ریسی نب اجرب ےس رفاتی ےہ
ہک اکی دہعف وکہف ںیم رسخ آدنیھآیئ اکی آدیم آ ا سج اکہیکت الکؾ ہی اھت اے دبعاہلل نب وعسمد ماتمآیئگ وت فہ دیسوہ وہ رک
ھٹیب ےئگ احالہکن کی اگلےئ وہےئ ےھت افر اہک ہک  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک رتہک میسقت ہن ایک اجےئ افر تمینغ ےس وخیش ہن
وہیگرھپاےنپاہھتےسکلماشؾیکرطػااشرہرکےکاہکہکاسرطػدنمشالہامالؾےسڑلےنےکعمجوہںےگافرالہامالؾ
اؿےسڑلےنےکےئلعمجوہاجںیئےگںیمےناہکآیکپرمادرفیمںیہاوہنںےناہکاہںافراسفتقتخسدشتیکگنجوہیگافر
املسمؿ ومت رپ رشط اگلںیئ ےگ ہک فہ ہبلغ ےک ریغب فاسپ ہن ولںیٹ ےگ رھپ فہ وخب اہجد رکںی ےگ اہیں کت ہک اؿ ےک درایمؿ

راتاکرپدہاحلئوہاجےئاگرھپہییھبولٹآںیئےگافرفہیھبفاسپآاجںیئ ےگافروکیئاکیرگفہاغبلہنوہاگافروجرکشلڑلایئ
ےک ےئل آےگ ڑباھ اھت فہ ابلکلالہک افر انف وہ اجےئ اگ رھپ املسمؿ اکی افر رکشلآےگ ںیجیھب ےگ وج ومت رپ رشط اگلںیئ ےگ ہک فہ
ہبلغ ےک ریغب فاسپ ہن آںیئ ےگ سپ فہ یھب گنج رکںی ےگ اہیں کت ہک اشؾ وہ اجےئ رھپ ہی یھب فاسپ آاجںیئ ےگ افر فہ یھب ولٹ
اجںیئ ےگ افر وکیئ اغبل ہن وہاگ افر وج رکشل ڑلایئ ےک ےئل آےگ ڑباھ اھت فہ الہک افر انف وہ اجےئ اگ رھپ املسمؿ اکی افر رکشل رفاہن
رکںیےگ وجومت رپرشط اگلںیئ ےگہکفہ ہبلغاحلص ےئکریغبفاسپہنولںیٹ ےگسپفہ یھبگنجرکںیےگاہیںکت ہکاشؾوہ
اجےئیگرھپہییھبفاسپآاجںیئےگافرفہیھبولٹاجںیئےگنکیلوکیئیھباغبلہنوہاگافرفہرکشلالہکفانفوہاجےئاگسپبج
وچاھت دؿ وہاگ وت ابح  الہ امالؾ اؿ رپ ہلمح رکدںی ےگ وت اہلل اکرففں رپ تسکش طلسم رک دے اگ افر ایسی ڑلایئ وہیگ ہک فیسی وکیئ ہن
دےھکیاگ ااہکہکفیسییسکےندیھکیہنوہیگاہیںکتہکرپدنےیھباؿےکولہپؤںےکاپسےسزگرںیےگوتفہیھبآےگہنڑبھ
ںیکسےگاہیںکتہکرمدہوہرکرگزپںیےگافراکیابپیکافالدوکامشرایکاجےئاگوتفہ اوہںےگافراؿںیمےس ااےئاکی
ےکوکیئ یھبابح ہنرےہاگسپاساحؽںیمسکتمینغرپوخیشوہیگ اوکؿیسریماثوکمیسقتایکاجےئاگرھپایسدفراؿاملسمؿ
اکی افر ڑبیآتفیک ربخ ںینس ےگ وجاس ےس یھب ڑبیوہیگسپ اؿ ےکاپس اکی و ےنخفاالآےئ اگہک داجؽ اؿ ےک دعب اؿ ےک
ابؽ وچبں ںیمآایگ ےہ ہی ےتنس یہ اےنپ اہوھتں ںیم وموجد زیچفں وک کنیھپ دںی ےگ افر اس یک رطػ وتمہج وہں اجںیئ ےگ رھپدس
 اارفں اک رہافؽ دہتس رفاہن رکںی ےگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اؿ ےک انؾ افر آابؤ ادجاد ےک انؾ افر اؿ ےک
وھگڑفں ےک روگنں وک اچہپاتن وہں افر فہ اس دؿ الہ زنیم ےس رتہبنی وسہشار وہں ےگ  ا اس دؿ فہ زنیم فاولں ںیم ےس رتہبنی
وسہشاروہںےگانبایبہبیشےناینپرفاتیںیماریسنباجربےسرفاتییکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشیلعنبرجحانبہیلع،انبرجحاامسلیعنباربامیہ،اویبدیمحنبالہؽاوباتقدہ،دعفیریسینباجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽےکفتقرفویمںےکلتقیکرثکتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2785

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیساِٟبری ح٤از ب ٩زیس ایوب ح٤یس ب ٩ہًل ٢ابوٗتازہ ،حرضت يشْر ب ٩جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ًَٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩ي َُشْ ِر ٔبِ َٔ ٩جابٔز ٕ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ٔیث ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ َو َحس ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔیح َح َِ ٤زا ُئ َو َس َ
ٔیث ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة أَ َت َُّ ٥وأَ ِط َب ٍُ
َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕٓ ََضب َِّت ر ْ

دمحم نب دیبعانعیری امحد نب زدی اویب دیمح نب الہؽ اوباتقدہ ،رضحت ریسی نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم این نب

وعسمدےکاپساحرضاھتہکرسخوہاڈراےنفایلیلچابح دحثیزگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعانعیریامحدنبزدیاویبدیمحنبالہؽاوباتقدہ،رضحتریسینباجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽےکفتقرفویمںےکلتقیکرثکتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2786

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ح٤یس اب ٩ہًل ٢ابوٗتازہ ،حرضت اسْر ب ٩جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ْس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ص ًَٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أ ُ َسْ ِر ٔبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ٩
َجابٔز ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت فٔی بَ ِیتٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َوا ِٟب َ ِی ُت ََِ ٣آ َُٗ ٪ا َََ ٓ ٢ضا َج ِت ر ْ
ٔیح َح َِ ٤زا ُئ بٔا ِلُٜو َٓ ٔة ٓ ََذ َ َ

ًُ ََّ ٠ی َة
ابیشؿنبرففخامیلسؿنبریغمہدیمحانبالہؽاوباتقدہ،رضحتاریسنباجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہلل
نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ ںیم اھت ہک رھگ رھبا وہا اھت اےنت ںیم وکہف ںیم رسخ وہا یلچ ابح  دحثی انب ہیلع یک دحثی یک
رطحےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخامیلسؿنبریغمہدیمحانبالہؽاوباتقدہ،رضحتاریسنباجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخفجداجؽےسےلہپاملسمونںوکوتفاحتوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽےسےلہپاملسمونںوکوتفاحتوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2787

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیزً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر جابز ب ٩س٤زہ حرضت ٧آٍ بً ٩تبہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
َ
اب
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٕ َٗا ََٓ ٢أتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و َْ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٦ب ٔ ١ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ث َٔی ُ

اٟؼ ٔ
وٖ ٓ ََوا َٓ ُ٘و ُظ ً ٔ َِ ٨س أَ َٕ ٤َ ٛة َٓإُٔ َّ ٧ض َِ ٔ َٟ٘ ٥ی ْاَ ٦و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اً ْٔس َٗا ََ٘ َٓ ٢اَِ ٟت لٔی َن ِٔ ٔسی ائِتٔض ٔ ِ ٥ِ ُ٘ َٓ ٥بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
ُّ
َوبَ ِی َُ ٨ط ََّل َي ِِ َتاُٟوُ َ ٧ط َٗا َ ٢ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت ُ ٠َّ ٌََ ٟط َ٧ط ٌّٔی َُ ٌَ ٣ض َِٓ ٥أ َ َت ِی ُت ُض ُِ ٤ِ ُ٘ َٓ ٥ت بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَ ِی َُ ٨ط َٗا ََ َٓ ٢حٔٔوِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِربَ ٍَ کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت أًَُ ُّسصَُّ٩

و٪
وََ ٓ ٦ی ِٔ َت ُح َضا اہللُ ث ُ ََّ ٥ت ِِز ُ َ
وَ ٪جز ٔ َیز َة ا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ ََی ِٔ َت ُح َضا اہللُ ث ُ ََّٓ ٥ار َٔض ٓ ََی ِٔ َت ُح َضا اہللُ ث ُ ََّ ٥ت ِِز ُ َ
فٔی یَسٔی َٗا ََ ٢ت ِِز ُ َ
اٟز َ
وُّ ٪
اٟس َّجا ََ ٢ی ِ َّ
اٟس َّجا َََ ٓ ٢ی ِٔ َت ُح ُط اہللُ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ یَا َجابٔزُ ََّل َ َ ٧زی َّ
َّ
و٦
اٟز ُ
ُ
رخ ُد َحًی ُت ِٔ َتحَ ُّ
ہبیتق نب دیعس ،رجری ،دبعاکلمل نب ریمع اجرب نب رمسہ رضحت انعف نب ہبتع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک
رمہاہاکیزغفہںیمرشکیےھتہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرغمبیکرطػےساکیوقؾآیئنجرپدیفسافینڑپکے
ےھتافرفہ آپیلصاہللہیلع فملسےس اکیےلیٹےکاپسےلمفہ ڑھکےوہےئ ےھتافر ر اؽاہللرشتفی رفامےھتےھجمریمےدؽ
ےناہکہکوتیھباؿےکافرآپیلصاہللہیلعفملسےکدرایمؿاجرکڑھکاوہہکںیہکفہدوھہکےسآپیلصاہللہیلعفملسرپہلمحیہ
ہنرکدںیرھپںیمےناہکاشدیآپیلصاہللہیلعفملساؿےسوکیئرازیکابت رکرےہوہںرہباحؽرھپںیماؿےکاپسآ اافرآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےک افر اؿ ےک درایمؿ ڑھکا وہایگ افر ایس دفراؿ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اچر املکت  اد ےئک ںیہنج
ںیمےناےنپاہوھتںرپامشررکایلآپےنرفام ا مزجریةرعبںیماہجدرکفےگاہللاعتیلںیہمت اسںیمحتفاطع رفامےئاگرھپ مالہ
افرس ےس گنج رکف ےگ اؿ رپ یھب اہلل ںیہمت حتف اطع رفامںیئ ےگ رھپ  م رفؾ ےس اہجد رکف ےگ افر اہلل اعتیل اس رپ یھب ںیہمت حتف اطع
رفامںیئےگرھپ مداجؽےسگنجرکفےگاسرپیھباہللںیہمتحتفاطعرکںیےگوتانعفےناہکاے اجربرھپمہرفؾیکحتفےسےلہپوت
داجؽوکہندںیھکیےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعاکلملنبریمعاجربنبرمسہرضحتانعفنبہبتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماتمےسےلہپیکالعامتےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےسےلہپیکالعامتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2788

راوی  :ابوخیث٤ہ زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابی ً٤ز ٣کی زہْر اسحا ٚسٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوكٔی ١حرضت
حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩اسیس ُٔاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ِّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ٟز ُ َصْ ِر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ُّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩رفُ َ ا ٕ
اٟلٔ َِی ُٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔی ٕس ا َِِٟٔٔار ِّٔی َٗا َ ٢اكَّ َ ٍَ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی
ت ا َِ٘ ٟزَّازٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
ِاْل َ َ

َک َّ
اٟشا ًَ َة َٗا َ ٢إ َٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ُ٘و ََ ٦حًَّی َت َز ِو َ٪
اَک َ
وَٗ ٪اُٟوا ِ َ ٧ذ ُ ُ
اَک َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت َذ َ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا َوِ َ ٧ح َُ َ ٧ ٩ت َذ َ ُ
اٟسابَّ َة َوكُُ٠و ََ َّ
اٟس َّجا ََ ٢و َّ
اَ ٪و َّ
رش آیَا ٕ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َوُ٧زُو ََٔ ً ٢یسی ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی ََ ٥ػلَّی اہللُ
اٟس َخ َ
َک ُّ
َٗ ِبََ ٠ضا ًَ ِ َ
ت ٓ ََذ َ َ
ود َوث َ ًَلثَ َة ُخ ُش ٕ
ک
ٕ بٔا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ود َو َ٣أ ِ ُج َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َیأ َ ُج َ
آَخ ذََ ٔ ٟ
ٕ بٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َخ ِش ْ
رش َٔ ٚو َخ ِش ْ
وٖ َخ ِش ْ
ٕ ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َو ٔ ُ
رشص ِٔ٥
اض إلٔ َی َِ ٣ح َ ٔ
رطزُ اَ ٨َّ ٟ
ْ َ ٧ار َت ِ ُ
رخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤ت ِ ُ
اوبہمثیخزریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعیکمزریہااحسؼایفسؿنبہنییع،اوبلیفطرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعنب
ادیسافغریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکامہرےاپسیبنیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئافرمہابمہوگتفگرکرےہےھت وت
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م سک ابت اک ذترکہ رک رےہ وہ اوہنں ےن رعض ایک مہ ماتم اک ذترکہ رک رےہ ںیہ آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام افہرہزگاقمئہنوہیگاہیںکتہک ماسےسےلہپدسالعامتدھکیولےگرھپدوھںیئداجؽدابةاالرض ارجےک
رغمبےسولطعوہےنافردیسانٰیسیعنبرممیےکانزؽوہےنافر اوججفاموججافرنیتخہگوںےکدےنسنھاکی دانسنھرشمؼںیم
افراکیدانسنھرغمبںیماکی دانسنھزجریہارعلبںیموہےنافرآرخںیمنمیےسآگےنلکناکذرکرفام اوجولوگںوکعمجوہےنیک
ہگجیکرطػےلاجےئیگ۔
رافی  :اوبہمثیخ زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع یکم زریہ ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع ،اوبلیفط رضحت ذحہفی ریض اہلل
اعتٰیلہنعنبادیسافغریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےسےلہپیکالعامتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2789

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ابوطٌبہ ،ابی كٔی ١حرضت ابورسیحہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حذئہ ب ٩اسیس

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩رفُ َ ا ٕ
رسی َح َة حُ َذ ِي َٔ َة
اٟلٔ َِی ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َ ٔ
ت ا َِ٘ ٟزَّازٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َّ
َّ
َّ
و٨َ ٠ِ ُٗ ٪ا
َک َ
بِ ٔ ٩أَسٔی ٕس َٗا َ ٢ک َ َ
ُغ َٓ ٕة َوِ َ ٧ح ُ ٩أَ ِس َٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َٓاك َ ٍَ ٠إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت ِذ ُ ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ُ ِ
رش آیَا ٕ
اٟشا ًَ َة َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
َّ
ٕ فٔی َجز ٔ َیزة ٔ ا َِ ٌَ ٟز ٔب
ٕ بٔا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اٟشا ًَ َة ََّل َتُٜو َُ ٪حًَّی َتَ ُٜ
ٕ بٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َخ ِش ْ
رش َٔ ٚو َخ ِش ْ
ت َخ ِش ْ
وُ ِ ًَ ٪

ق َو َیأ ِ ُجو ُد َو َ٣أ ِ ُجو ُد َوكُُ٠و َُ َّ
اٟس َخا َُ ٪و َّ
١
اٟس َّجا َُ ٢و َزابَّ ُة اِلِ َ ِر ٔ
رخ ُد َٔ ٌُِ ٗ ٩ِ ٣زة ٔ ًَ َس َٕ ٪ت ِز َح ُ
َو ُّ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َوْ َ ٧ار َت ِ ُ
َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
اٟلٔ َِی ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َ ٔ
رسی َح َة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
اض َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َو َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اَ ٨َّ ٟ
ک ََّل َی ِذ ُ ُ
اض فٔی
َخ َور ْ
ٔیح تُِ٠قٔی اَ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا فٔی ا َِ ٔ ٌَ ٟ
ارشة ٔ ُ٧زُو َُٔ ً ٢یسی ابِ ِٔ ٣َ ٩زیَ ََ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

َح
ا َِ ٟب ِ ٔ
دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی اوبہبعش ،ایب لیفط رضحت اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ذحہفی نب ادیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملساکی رمہںیمےھتافرمہآپےسےچیےھتسپآپیلصاہللہیلعفملسامہریرطػرشتفیالےئوترفام ا مسکزیچاکذرکرک
رےہوہمہ ےن رعض ایک ماتم اکآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ا ماتماسفتقکت ہنآےئ یگ بجکتدس العامتوپری ہن
وہاجںیئیگرشمؼںیمدانسنھافررغمبںیمدانسنھافراکیدانسنھزجریہارعلبںیموہاگافردوھاںداجؽدابةاالرض اوججاموجج
 ارج اکرغمب ےس ولطع وہان افرآگ وج دعؿ ےک انکرے ےسےلکن یگ وج ولوگں وک اہکنرک ےل اجےئ یگ دفرسی دنس ذرک یک ےہ
اسںیمہیدحثیایسرطحرمفیےہنکیلاسںیمیبنیلصاہللہیلعفملساکذرکںیہنافراؿںیمےساکیےند اںیالعتم ےک
ابرےںیماہکہکفہٰیسیعنبرممیاکزنفؽےہافردفرسےےناہکفہآدنیھےہوجولوگںوکدنمسرںیمڈاؽدےیگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعیاوبہبعش،ایبلیفطرضحتاوبرسہحیریضاہللاعتٰیلہنعذحہفینبادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےسےلہپیکالعامتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2790

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف طٌبہ ،ابوكٔی ١حرضت ابورسیحہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩رفُ َا ٕ
اٟلٔ َِی ٔ ١یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
ت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُّ
َّ
َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ُغ َٓ ٕة َوِ َ ٧ح َُ ٩ت ِح َت َضا َ َ ٧ت َح َّس ُث َو َس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َ٢
أَبٔی َ ٔ
رسی َح َة َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ُ ِ

ُ ٌَ ٣َ ١ض َِ ٥ح ِی ُث َٗاُٟوا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َو َح َّسثَىٔی َر ُج َْ ١ص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔی
ُط ٌِ َب ُة َوأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢ت ِ٨ز ٔ ُُ ٌَ ٣َ ٢ض ِ ٥إٔذَا َ٧زَُٟوا َو َت٘ٔی ُ
َح
َخ ر ْ
ٔیح تُ ِٔ٘٠یض ٔ ِ ٥فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟلٔ َِی ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َ ٔ
ُّ
رسی َح َة َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َٗا َ ٢أَ َح ُس َص َذیِ ٔ ٩اٟزَّ ُج َٔ ِ ْ٠ن ُ٧زُو َُٔ ً ٢یسی ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی َ ٥و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعجہبعش،اوبلیفطرضحتاوبرسہحیےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکی رمہںیمےھتافرمہ
اسےکےچیوگتفگرکرےہےھتابح دحثیایسرطحےہسک ےزگریکچہبعش ےناہکریماامگؿےہہکاوہنںےناہکآگولوگںےک

اسھتاسھترےہیگاہجںفہ ارتںیےگآگیھبفںیہارتاجےئایگافربج فہولیقہلرکںیےگوتآگیھبفںیہوہیگاہجںفہولیقہل
رکںیےگہبعشےناہکاکیآدیمےنھجمےسہیدحثیاوبلیفطےکفاہطسےساوبرسہحیےسلقنیکنکیلرموفعوہانرفاتیںیہن
ایکاؿںیمےساکیآدیمےنرضحتٰیسیعنبرممیاکزنفؽافردفرسےےنآدنیھاکذرکایکوجاںیہندنمسںیمڈاؽدےیگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعجہبعش،اوبلیفطرضحتاوبرسہحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےسےلہپیکالعامتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2791

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابونٌ٤ا ٪ح ٥ٜبً ٩بساہلل ًحلی طٌبہ ،رفاب ابوكٔی ١حرضت ابورسیحہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩رفُ َ ا ٕ
ت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َ
رش َٖ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ
اٟلٔ َِی ٔ ١یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َ ٔ
ُّ
رسی َح َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧ت َح َّس ُث َٓأ ِ َ

رف و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َوابِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟلٔ َِی ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َ ٔ
ارشةُ ُ٧زُو َُٔ ً ٢یسی ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی ََٗ ٥ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
ُّ
رسی َح َة ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ َٗا ََ ٢وا َِ ٔ ٌَ ٟ
دمحم نب ینثم ،اوبامعنؿ مکح نب دبعاہلل یلجع ہبعش ،رفاب اوبلیفط رضحت اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وگتفگ رک

رےہےھتہکااچکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہاھجکنرکداھکیابح دحثیزگریکچاہتبلد اںیالعتماسںیمٰیسیعنب
رممیاکزنفؽذموکرےہافروقبؽہبعشدبعازعلسیاینےسرموفعرفاتیںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبامعنؿمکحنبدبعاہللیلجعہبعش،رفاباوبلیفطرضحتاوبرسہحیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیماجحزےسآگےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیماجحزےسآگےنلکنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2792

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب اب٣ ٩شیب ا ٪زو٧وں اس٨از سے ب٬ی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی
اب أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًُ َ٘ ِی ُ

َّ
ََّل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ق ا ِٔ ٟح َحازٔ ُتـٔی ُئ أَ ًِ ََ ٨
َصی
رخ َد ْ َ ٧ار ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
اٟشا ًَ ُة َحًی َت ِ ُ
اِ ٚاْلٔب ٔ ٔ ١بٔبُ ِ َ

رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبانبر بی اؿدفونںاانسد ےسیھبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا زنیمِ اجحز ےس آگ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہیگ وج ہک رصبی ےک افوٹنں یک
رگدونںوکرفنشرکدےیگ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبانبر بیاؿدفونںاانسدےسیھبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماتمےسےلہپدمہنیںیموکستنافراسیکامعروتںےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےسےلہپدمہنیںیموکستنافراسیکامعروتںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2793

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اسوز بً ٩ا٣ز زہْر سہی ١اب ٩ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ٢
اب َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر ُُِٗ ٠ت ُ ٔ ٟش َض ِی ٕ ٥ِ َٜ َٓ ١ذََ ٔ ٟ
اب أَ ِو َی َض َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِب ُّ ُ٠ا َِ ٤َ ٟشا ٩ُ ٔ ٛإ ٔ َص َ

ََ ٛذا َو ََ ٛذا ّٔ ٣یًل

رمعفاندقا ادنباعرمزریہ لیہسانب اوباصحلرضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہلل ےنرفام ا ماتم
ےکرقبی رھگاِاہب  ا ِيابکت چنہپ اجز ےگنزریہےن اہک ںیم ےناامسلیعےساہک ہکہیالعہقدمہنی ےس ےنتکافہلصرپ ےہاوہنں ےن
اہکاےنتاےنتلیمےکافہلصرپےہ۔
رافی  :رمعفاندقا ادنباعرمزریہلیہسانباوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےسےلہپدمہنیںیموکستنافراسیکامعروتںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2794

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح ٩٤سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّٗ ٥٠اَٟ ٢ی َش ِت َّ َ
رطوا َو َلَّ ٩ِٔ ٜ
رطوا َو ََّل تُ ِ٨ب ٔ ُت اِلِ َ ِر ُق َط ِیئّا
ِ َ َ َ َ ِ
رطوا َوتُ ُِ َ ٤
اٟش َُ ٨ة أَ ِ ٪تُ ُِ َ ٤
اٟش َُ ٨ة بٔأ ََِّ ٪ل تُ ُِ َ ٤
ہبیتقنبدیعس،،وقعیبانبدبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےناراشدرفام اطحق
ہیںیہنےہہکابرشہنرباسیئاجےئہکلبطحقاسیلہیےہہکابرشربےسافروخبربےسنکیلزنیموکیئزیچیھبہنااگےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمؼیکرطػےساطیشؿےکگنیسےکولطعوہےنیکہگجےسہنتفےکاظرہوہےنےکایبؿیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رشمؼیکرطػےساطیشؿےکگنیسےکولطعوہےنیکہگجےسہنتفےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2795

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،یث٧ ،آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ٢
رش َٔ ٚي ُ٘و ُ ٢أَ ََّل إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة َصاصُ َ٨ا أَ ََّل إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة َصاصُ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث َی ِلَِ َ ٍُ ُ٠ق ُ٪
 ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ ُ

َّ
اٟظ ِی َلا ٔ٪

ہبیتقنبدیعس،،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےساساحؽںیم انسہکآپ یلصاہللہیلعفملسرشمؼیکرطػ ہنمےئکوہےئےھتآپ یلصاہللہیلعفملسےن رفام اآاگہروہ
ہنتفاسہگجوہاگآاگہروہہنتفاسہگجوہاگاہجںےساطیشؿاکگنیسولطعوہاتےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رشمؼیکرطػےساطیشؿےکگنیسےکولطعوہےنیکہگجےسہنتفےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2796

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ٗلا ٪یحٌی ب ٩سٌیس ًبیساہلل ب٤ً ٩ز ٧آٍ
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥یَ ِحٌَی ا َِّ َ٘ ٟلا َٔٗ ٪ا َ٢
ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رش ٔ ٚا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة صَاصُ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث یَ ِلَِ َ ٍُ ُ٠ق ُ ٪اَّ ٟظ ِی َلا َٔٗ ٪اََ ٟضا ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن أَ ِو
اب َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َیسٔظ ٔ ِ َ ٧ح َو ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَ ٨ِ ٔ ً ٦س بَ ٔ
اب ًَائٔظَ َة
ثَ ًَلثّا و َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س بَ ٔ

دیبعاہللنب رمعوقاررییدمحم نبینثم،دیبعاہللنبدیعسییحی اطقؿییحی نبدیعسدیبعاہلل نبرمعانعفرضحتانبرمع ریض اہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسرضحتہصفحریض اہللاعتٰیلاہنعےکدرفازےےکاپسڑھکےوہےئےھتوتآپ
ےن اےنپ اہھت ےس رشمؼیک رطػ ااشرہ رفام ا افر رفام ا ہنتف اہیں وہاگاہجں ےس اطیشؿ اکگنیس ولطع وہات ےہ اےس آپ ےن دف  ا
نیت رمہبت رفام ا افر دیبع اہلل نب دیعس ےن اینپ رفا ات ںیم رفام ا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک
درفازےےکاپسڑھکےےھت۔
رافی  :دیبعاہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم ،دیبعاہلل نب دیعس ییحی اطقؿ ییحی نب دیعس دیبعاہلل نب رمع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رشمؼیکرطػےساطیشؿےکگنیسےکولطعوہےنیکہگجےسہنتفےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2797

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سا ٥ٟبً ٩بساہلل حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
رش َٔ ٚصا إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة صَاصُ َ٨ا صَا إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة صَاصُ َ٨ا صَا إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة صَاصُ َ٨ا ٔ٩ِ ٣
 ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وص َُو ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ ُ

َح ِی ُث یَ ِلََ ٍُ ُ٠ق َُّ ٪
اٟظ ِی َلا ٔ٪
ِ

رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباسملنبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ااساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفملس رشمؼیکرطػہنمےئکوہےئےھتہکےبکشہنتفاہیںوہاگہنتفاس
ہگجوہاگہنتفاسہگجوہاگاہجںےساطیشؿاکگنیسولطعوہاتےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباسملنبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رشمؼیکرطػےساطیشؿےکگنیسےکولطعوہےنیکہگجےسہنتفےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2798

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار سا ٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٢
رف َٔ ٩ِ ٣صاصُ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث َی ِلََ ٍُ ُ٠ق َُّ ٪
رش َٚ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪ي ٌِىٔی ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بَ ِیتٔ ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢رأِ ُض ا ِلٔ ِ ُٜ
ِ
اوبرکب نبایب ہبیش،فعیک ،رکعہمنب امعر اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہللدیسہ اعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعےسرھگےسےلکنوترفام ارفکیکوچیٹاسہگجےسوہیگاہجںےساطیشؿاکگنیسولطعوہاتےہینعیرشمؼےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رکعہمنبامعراسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رشمؼیکرطػےساطیشؿےکگنیسےکولطعوہےنیکہگجےسہنتفےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2799

راوی  :ابْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚاب ٩س٠امی ٪ح٨و٠ہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسا٤ّ ٔ ٟا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ

رش َٔ ٚو َي ُ٘و َُ ٢صا إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة صَاصُ َ٨ا صَا إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة صَاصُ َ٨ا ث َ ًَلثّا
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي ٔظْرُ ب ٔ َی ٔسظ ِٔ َ ٧ح َو ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َح ِی ُث َی ِلََ ٍُ ُ٠قَ٧ا َّ
اٟظ ِی َلا ٔ٪
ِ
انب ریمن ،ااحسؼ انب امیلسؿ ہلظنح رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک
اےنپ اہھت ےس رشمؼ یک رطػ اہھت ےس ااشرہ رک ےک رفامےت وہےئ انس ہک ہنتف اہیں وہاگ ہنتف اہیں وہاگ ہنتف اہیں وہاگ نیت رمہبت
رفام ااہجںےساطیشؿاکگنیسولطعوہاتےہ۔
رافی  :انبریمن،ااحسؼانبامیلسؿہلظنحرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رشمؼیکرطػےساطیشؿےکگنیسےکولطعوہےنیکہگجےسہنتفےکاظرہوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2800

راوی  :اب٤ً ٩ز اب ٩ابا ٪واػً ١بساَّلًلی اح٤س ب٤ً ٩ز وٛیٍ ب ٩ابا ٪حرضت ابٓ ٩ـی١

اَٗ ٪اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
اَ ٪و َو ٔ
اػ ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟؤٛیع ٔ ُّی َواُِ ٔ٠َّ ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبَ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبَ َ
ُٓ َـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسا ٥َ ٔ ٟبِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َیا أَصِ َ ١ا َِٔ ٌٟزا ٔ٣َ ٚا أَ ِسأ َ َل ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاٟؼَّ ِْٔ َرة ٔ َوأَ ِر ََ ٛبَٜ ٠ِ ٔ ٟ ٥ِ ُٜبْٔ َرة ٔ

سُ ٌٔ٤ت أَبی ًَب َس اہللٔ بِ٤ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ سُ ٌٔ٤ت َر ُسو ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ ٥٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة َتحٔی ُئ َٔ ٩٣صاصُ َ٨ا وأَ ِو َ٣أ َ
َ
َ َ
ِ
َ ِ
َ ََ
َ ِ ٔ ِ
ِ َ َ َ
رش َٔ ٩ِ ٣ٔ ٚح ِی ُث َی ِلََ ٍُ ُ٠قَ٧ا َّ
وسی َّأ ٟذی َٗ َت َ١
ب ٔ َی ٔسظ ٔ ِ َ ٧ح َو ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪وأَْمُتْن َي ِ ٔ
اب َب ٌِ ٕف َوإٔ٤َ َّ ٧ا َٗ َت ََ ٣ُ ١
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
ِ
اک ُٓتُوّ٧ا َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز فٔی
اک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٥ِّ َِ ٟو َٓت َ ََّ ٨
ٔ ٩ِ ٣آ ِٔ ٔ ٢رف ًَ ِو ََ ٪خ َلأ ّ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ط َو َٗ َتَِ ٠ت َنٔ ِّشا َٓ ََّ ٨ح ِی ََ ٨
رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ َِ ٩ساَ ٥َِ ٟ ٥ٕ ٔ ٟي ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت
انبرمعانباابؿفالصدبعاالیلعادمحنبرمع فعیکنباابؿرضحتانبلیضفاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےناسملنب
دبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعےسانساوہنںےناہکاےالہرعاؼںیم مےسوھچےٹانگوہںےکابرےںیمںیہنوپاتھچافرہن
ہیوپاتھچوہںہک موکةکرئرپسکزیچےنرباہتخیگنایکںیم ےناےنپفادلدبعاہللنبرعؾےسانسفہرفامےتےھتںیمےنر اؽاہللےس
انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ےب کش ہنتف اس رطػ ےس آےئ اگ افر اےنپ اہھت ےس رشمؼ یک رطػ ااشرہ ایک اہجں ےس
اطیشؿ ےک دف گنیس ولطع وہےت ںیہ  م اکی دفرسے یک رگدونں وک امرف ےگ افر ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن آؽ رفتوں ںیم ےس سج
اطخءلتقایکاھتوتاہللربازعلتےناؿےسرفام اافروتےناکیاجؿوکلتقایکوتمہےنےھجتمغےساجنتاطعیکافرےھجت
آدیموک ً

آزام اسک ےآزام ااجاتےہ۔
رافی  :انبرمعانباابؿفالصدبعاالیلعادمحنبرمعفعیکنباابؿرضحتانبلیضف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفسذفالحلضہتبیکابعدتہنےئکاجےنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ

دفسذفالحلضہتبیکابعدتہنےئکاجےنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2801

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ح٤یس ًبس اب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
رط َب
اٟشا ًَ ُة َحًَّی َت ِـ َ ٔ

ض َح ِو َ ٢ذٔی ا َِ ٟدََ ٠ؼةٔ َوکَاِ َ ٧ت َػ َ٤ّ ٨ا َت ٌِبُ ُسصَا َز ِو ْض فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة بٔت ََبا ََ ٟة
أَََ ٟیا ُت ن َٔشا ٔ
ئ َز ِو ٕ

دمحم نب راعفدیمح دبع انب راعفدبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،انبر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیںکت ہک دفس یک توروتں یک رسنی ذفالحلضہ ےک رگد ےلہ یگ
افرہیاکیتباھتسجیکہلیبقدفسزامہناجتیلہںیمابتہلاقمؾرپابعدتایکرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبراعفدیمحدبعانبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

دفسذفالحلضہتبیکابعدتہنےئکاجےنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2802

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ابو ٩ٌ٣زیس ب ٩یزیس رٗاشی ابی  ٩ٌ٣خاٟس ب ٩حارثً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف اسوز ًًلء ،ابوس٤٠ہ
سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

یس اَّ ٟز َٗاشٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔل َبٔی ََ َٗ ٩ٕ ٌِ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َوأَبُو ََ ٩ٕ ٌِ ٣زیِ ُس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ُّ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ار َحًَّی ُت ٌِ َب َس َّ
َي ُ٘و ََُّ ٢ل َی ِذ َص ُب َّ
اًٟل ُت َوا ٌُِ ٟزَّی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َِلَ ُه ُّ ٩ح ْٔ َن أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ص َُو َّأ ٟذی
َ ١واَ ٨َّ ٟض ُ
اِ ٠ٟی ُ

ی ٩ا َِ ٟح ُِّ ٔ ٟ ٙیوِ ض ٔ َز ُظ ًَل َی ِّ
ک َتا ًّ٣ا َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َس َیُٜو ُ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟس ٔ
أَ ِر َس ََ ١ر ُسو َُ ٟط بٔا ُِ ٟض َسی َوز ٔ ٔ
َک َظ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ی ٩ک ُ ِّ٠طٔ َوَِ ٟو َ ٔ
و ٪أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
رش َُ ٛ
َّ
َخ َز ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢إ ٔ َی٤ا َٕ َٓ ٪ی ِب َقی َََّ ٩ِ ٣ل َخْ ِ َر ٓ ٔیطٔ
ذََ ٔ ٟ
ک َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ ََّ ٥ی ِب ٌَ ُث اہللُ رٔی ّحا كَی َِّب ّة َٓ َت َوفی ک ُ َّ ٩ِ ٣َ ١فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢ح َّب ٔة َ ِ

ی ٩آبَائ ٔض ٔ ِ٥
و ٪إلٔ َی ز ٔ ٔ
َْٓ َ ِر ٔج ٌُ َ

اوباکلم خحدری اوبنعم زدینب سیدی راقیش ایب نعم اخدلنب احرث ،دبعادیمحل نبرفعج ا اد العء ،اوبہملس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت رات افر دؿ ںیہن زگرںی ےگ اہیں کت ہک
ه َّ ِ
الق
الت افر زعی یک ابعدت یک اجےئ ظاگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریما وت ہی امگؿ اھت ہک بج اہلل ےن ہی آتی ُ َ
لْ
َس روُس ة ايلْھُدی ف ِد ْ
ال ن ِ ُی ْعھِر ُـ َ َ
وُکؿ فہ ذات ےہ سج ےن اےنپ ر اؽ وک دہاتی افر دنی قح
دل
ّ
ا
لَع
ِب ُک ّلِ ِة َف َ ْل َِْـَ ا مُ ْس ِر َ
ِ
َأ ْر َ َ َ لَ ُ ِ َ َ ِ
ب َ ِّ َ
دےرکاجیھبےہاتہکاےساسرےدونیںرپاغبلرکدےارگہچرشموکںوکہیابتانوگاروہانزؽرفامدیےہوتہیدنیلمکموہ اک
ےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقنعبیااسییہوہاگوجاہللیکتیشمںیمےہرھپاہللاعتیلاپزیکہوہاگ ےجیاگسجےسرہفہآدیم
وف توہاجےئاگسجےکدؽںیمرایئےکداہنےکرباربیھباامیؿوہاگافرفیہولگابح رہاجںیئےگنجںیمابلکلریخفالھبیئہن
وہیگرھپفہولگاےنپآابؤادجادےکدنییکرطػولٹاجںیئےگ۔
رافی  :اوباکلم خحدری اوبنعم زدی نب سیدی راقیش ایب نعم اخدل نب احرث ،دبعادیمحل نبرفعج ا اد العء ،اوبہملس دیسہ اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

دفسذفالحلضہتبیکابعدتہنےئکاجےنکت ماتماقمئہنوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2803

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابوبرک ح٨فی ًبساٟح٤یس ب ٩جٌرف

رف ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َوص َُو ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
دمحمنبینثم،اوبرکبیفنحدبعادیمحلنبرفعجاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبرکبیفنحدبعادیمحلنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک...
ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2804

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َق َئ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
 ١بٔ َ٘بِر ٔاَّ ٟز ُج ََٔ ٓ ١ی ُ٘و َُ ٢یا َِ ٟی َتىٔی َ٣کَاَ٧طُ
اٟشا ًَ ُة َحًَّی َی ُ٤زَّ اٟزَّ ُج ُ
ہبیتقنبدیعس،،امکلنباسن،اوبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہکاکیآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررکےہکاگاےاکشںیماسیکہگجوہات۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2805

راوی  :اب٤ً ٩ز اب٣ ٩ح٤س ب ٩ابا ٪ب ٩ػاٟح ٣ح٤س ب ٩یزیس اب ٩ابا ٪ابٓ ٩ـی ١ابی اسٌ٤ی ١ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس اِّ ٟزَٓاعٔی َو َّ
اَ َٗ ٪اَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩یز ٔ َ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبَ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبَ َ
ُّ
ُٓ َـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََّل

اَ ٪ػاح ٔٔب َص َذا ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوَِ ٟی َص بٔطٔ
اٟسَ ِ ٧یا َحًَّی یَ َُّ ٤ز اٟزَّ ُج ُ
ًَ ١ل َی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٓ َی َت ََّ ٤زْ ُ ًََِ ٠یطٔ َو َي ُ٘و َُ ٢یا َِ ٟی َتىٔی ُُ ٨ِ ٛت َ٣ک َ َ
َت ِذ َص ُب ُّ
ِّ
ی ٩إ ٔ ََّّل ا َِ ٟب ًَل ُئ
اٟس ُ

انب رمع انب دمحم نب اابؿ نب اصحل دمحم نب سیدی انب اابؿ انب لیضف ایب اامسلیع اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ااس ذاتیک مسق سج ےک ہضبقف دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہداین متخ ہن وہیگ اہیںکت ہک

آدیمربقےکرقبیےسزگرےاگوتاسرپےٹیلاگافرےہکاگاےاکشاسربقیکہگجںیموہاتافراسےکاسھت ااےئآزاموشئں
ےکدنیہنوہاگ۔
رافی  :انبرمعانبدمحمنباابؿنباصحلدمحمنبسیدیانباابؿانبلیضفایبالیعمساوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2806

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ٣کی ٣زوا ٪بسریزیس ابٛ ٩یشا ٪ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
 ١فٔی أَ ِّی َط ِی ٕئ َٗ َت ََ ١و ََّل َی ِسرٔی ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ًَُ ٢ل َی
اََّ ٪ل َی ِسرٔی ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ََٔ ٟیأِتْٔ َ َّن ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
أَ ِّی َط ِی ٕئ ُٗتٔ َ١
انبایبرمعیکم،رمفاؿ،دبر،سیدیانباسیکؿایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنرف ام ااسذاتیکمسقسجےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہولوگںرپااسیزامہنرضفرآےئاگہکاقلتںیہناجؿےکساگہک
اسےنسکفہجےسلتقایکافرہنیہوتقمؽاجؿےکساگہکاےسسکفہجےسلتقایکایگ۔
رافی  :انبایبرمعیکمرمفاؿدبرسیدیانباسیکؿایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2807

راوی  :اب٤ً ٩ز ب ٩ابا ٪واػً ١بساَّلًلی ٣ح٤س بٓ ٩ـی ١ابی سہ ١اسِ٠م ابی حاز ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َِم ًَ ِ٩
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١اِلِ َ ِسِّ ٔ ٠
اَ ٪و َو ٔ
اػ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبَ َ
اٟسَ ِ ٧یا َحًَّی َیأتِ َٔی ًَل َی
أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََّل َت ِذ َص ُب ُّ
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔی
ٕ َیُٜو ُ ٪ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ ٢ا َِ ٟضزِ ُد ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
ض یَ ِو َّْ ٦لَ َی ِسرٔی ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
ا٨َّ ٟا ٔ
َٔ ٓ ١یَ َٗ ٥ت ََ ١وَّلَ ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َُٔ ٓ ٢یُٗ ٥تٔ ََٔ٘ٓ ١ی َِ َٛ ١ی َ

َِم
َک اِلِ َ ِسَّ ٔ ٠
اَٗ ٪ا َ ٢ص َُو َیزٔی ُس بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
ا٨َّ ٟارٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٩أَبَ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَب ٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٥َِ ٟ ١ی ِذ ُ ِ
انب رمع نب اابؿ فالص ،دبعاالیلع ،دمحم نب لیضف ،ایب لہس ایملس ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللےنرفام ااسذاتیکمسقسجےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہداینمتخہنوہیگاہیںکتہکولوگںرپااسیدؿآےئ
اگہکاقلتہناجؿےکساگہکاسےنسکفہجےسلتقایکافروتقمؽوکسکفہجےسلتقایکایگآپیلصاہللہیلعفملسےسرعض ایک
ایگااسیےسیکوہاگآپےنرفام ارثکبتوخرنسییوہیگاقلتفوتقمؽدفونںآگںیموہںےگ۔
رافی  :انبرمعنباابؿفالصدبعاالیلعدمحمنبلیضفایبلہسایملسایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2808

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی ً٤ز ابی برک سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زیاز سٌس زہزی سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟش َو ِي َ٘ َتْ ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َبظَ ةٔ
ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ ِّ
رخ ُب ا ِلَ ٌِ َٜب َة ذُو ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب رمع ایبرکب ایفسؿ نب ہنییع ،ز اد دعس زرہیدیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہبعکوکہشبحاکوھچیٹوھچیٹیلڈویلںفاالرگفہرگادےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمعایبرکبایفسؿنبہنییع،ز اددعسزرہیدیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2809

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب اب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اٟش َو ِي َ٘ َتْ ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َبظَ ةٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ ِّ
رخ ُب ا ِل ََ ٌِ ٜب َة ذُو ُّ

رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انباہشب انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اہبعکوکہشبحاکوھچیٹوھچیٹیلڈویلںفاالرگفہرگادےاگ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبانبر بیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2810

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز ثور ب ٩زیس ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اٟش َو ِي َ٘ َتْ ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َبظَ ٔة یُ َ ِّ
رخ ُب بَ ِی َت اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذُو ُّ
ہبیتقنبدیعس،،دبعازعلسیوثر نبزدی ایبثیغرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص اہللہیلعفملس
ےنرفام ادفوھچیٹوھچیٹیلڈویلںفاالیشبحرگفہاہللربازعلتےکرھگوکرگادےاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیوثرنبزدیایبثیغرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2811

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ًبساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ب ٩ثور ب ٩زیس ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اَ ٪ي ُش ُ
اض بٔ ٌَ َؼا ُظ
رخ َد َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١ح َل َ
و ٚاَ ٨َّ ٟ
اٟشا ًَ ُة َحًی یَ ِ ُ
ہبیتق نبدیعسدبعازعلسی نب دمحمنبوثر نبزدیایبثیغ رضحت اوبرہریہ ریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکر اؽاہلل ےنرفام ا
 ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہکآکیآدیماطحقؿےسےلکناگوجولوگںاینپال یھےساکنہےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسدبعازعلسینبدمحمنبوثرنبزدیایبثیغرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2812

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بسی ًبس الٜبْر بً ٩بسا٤ٟحیس ابوبرک ح٨فی ًبس ح٤یس ب ٩جٌرف ً٤ز ب ٩ح ٥ٜحرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِلَٜبْٔر ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ِذصَ ُب اِلِ َیَّ ُاَ ٦و َّ
اَ ٠ٟیالٔی َحًَّی
یک َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ َو ًُ َْ ِ ْ٤ر َو ًَ ِب ُس ا ِل َٜبْٔر ٔبَُ٨و ًَ ِب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس
ک َر ُج ْ ١يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا َِ ٟح ِض َحا ُظ َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠ص ُِ ٥أَ ِر َب ٌَ ُة إ ٔ ِخ َوة ٕ َ ٔ
َی َِ ٔ ٠٤
رش ْ
دمحم نب اشبر ،دبعی دبع اریبکل نب دبعادیجمل اوبرکب یفنح دبع دیمح نب رفعج رمع نب مکح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ادونںافرراوتںاکہلسلساسفتقکتمتخہنوہاگاہیںکتہک اکیآدیمابداشہنباجےئ اگ
ےسجتہحااہاہکاجےئاگ۔اامؾ ملسمےناہکرافیےکقلعتمہکہیاچراھبیئںیہرشکیدیبعاہللریمعافردبعاریبکل وجہکدبعادیجملےکےٹیب
ںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعیدبعاریبکلنبدبعادیجملاوبرکبیفنحدبعدیمحنبرفعجرمعنبمکحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2813

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی ً٤ز اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
رط َٗ ُة َو ََّل َت ُ٘ ُو٦
اٟشا ًَ ُة َحًَّی ُت َ٘ات ٔ ُ٠وا َٗ ِو ّ٣ا َٛأ َُّ ٪و ُجو َص ُض ِ ٥ا َِ ٤َ ٟح ُّ
ا ٪ا َِ ِ ٤ُ ٟ
اٟشا ًَ ُة َحًَّی ُت َ٘اتُٔ٠وا َٗ ِو ّ٣ا ن ٌَٔاُ ُٟض َِّ ٥
َّ
اٟظ ٌَزُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ ،زرہ ی ،دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام ا ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہک ماکیوقؾےساہجدرکفےگنجےکرہچےوکیٹوہیئڈاھؽیکرطحوہںےگ

افر ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہک مایسیوقؾےسڑلفےگنجیکوجایتںابولںیکوہںیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمعانبایبرمعایفسؿ،زرہی،دیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2814

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
وَّ ٪
 ١ا َِ ٤َ ٟح ِّ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ا٪
اٟظ ٌَ َز ُو ُجوصُ ُض ِِ ٣ٔ ٥ث ُ
اٟشا ًَ ُة َحً َّی ُت َ٘ات ٔ َ ٥ِ ُٜ٠أ ُ َّْ ٣ة یَ َِ ٨ت ٌَٔ ُ٠
رط َٗةٔ
ا َِ ِ ٤ُ ٟ
رحہلم نب ییحی انب فبہ ،ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےنرفام ا ماتماقمئہنوہیگاہیں کتہک  م ےسایسیوقؾگنجرکے یگ نجےکوجےتابولں ےکوہںےگ افراؿ
ےکرہچےوٹیٹوہیئڈاھؽیکرطحہتہتبوہںےگ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشبدیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2815

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ،٪ابً ٩یی٨ہ ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
رک بِ ُ ٩أبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
اٟشا ًَ ُة َحًَّی ُت َ٘اتُٔ٠وا َٗ ِو ّ٣ا ن ٌَٔاُ ُٟض َِّ ٥
اٟظ ٌَزُ َو ََّل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َحً َّی ُت َ٘اتُٔ٠وا َٗ ِو ّ٣ا ٔػ َِ َار
ٕ ِاْلُٕٔ ٧
اِلِ َ ًِْ ُ ٔن ذُ َِ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ ،انب ہنییع ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس کت اس دحثی وک

 اچنہےتوہےئرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفام ا ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہک مایسیوقؾےسگنجرکفنجےکوجےتابولں
ےکوہںےگافر ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہک موھچیٹآوھکنںفایلافریٹپچوہیئانکفاولںےسگنجہنرکول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،انبہنییعایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2816

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح ٩٤سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وَّ ٪
و ٪اٟتُّرِ َک َٗ ِو ّ٣ا ُو ُجوصُ ُض ِ ٥کَا َِ ٤َ ٟح ِّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟظ ٌَ َز
رط َٗ ٔة َیَِ ٠ب ُش َ
اٟشا ًَ ُة َحًَّی يُ َ٘ات ٔ َ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ا ٪ا َِ ِ ٤ُ ٟ
و ٪فٔی َّ
اٟظ ٌَز ٔ
َو َی ُِ ٤ظ َ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا ماتماس
فتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکاملسمؿا ےسرتوکںےساہجدرکںینجےکرہچےوکیٹوہیئڈاھؽیکرطحوہںےگفہابولںاک
ابلسںینہپےگافرابولںںیمیہںیلچےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2817

راوی  :ابوَکیب وٛیٍ ،ابواسا٣ہ اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٟشا ًَ ٔة َٗو ّ٣ا ن ٌٔا ُُ ٟضَ َّ ٥
و ٪بَْ ِ َن َی َس ِی َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ت َ٘اتَٔ ُ٠
رط َٗ ُة ُح ِ٤زُ
اٟظ ٌَزُ َٛأ َُّ ٪و ُجو َص ُض ِ ٥ا َِ ٤َ ٟح ُّ
ِ َ ِ
ا ٪ا َِ ِ ٤ُ ٟ

ار اِلِ َ ًِْ ُ ٔن
ا ُِ ٟو ُجوظ ٔ ٔػ َِ ُ

اوبرکبیفعیک،اوبااسہماامسلیعنبایباخدل،سیقنب ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ماتم ےک رقبی یہ اہمتری اکی ایسی وقؾ ےس گنج وہیگ نج ےک وجےتابولں ےک وہں ےگ اؿ ےک
رہچےا ےسوہںےگوگ اہکفہوکیٹوہیئڈاھؽںیہاؿےکرہچےرسخافرآںیھکنوھچیٹوہںیگ۔
رافی  :اوبرکبیفعیک،اوبااسہمالیعمسنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2818

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،لی ب ٩ححز زہْر اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥رحیزی حرضت ابونرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو ًَلٔی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َو َّ
رض َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصْ ِر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
ُّ

 ١ا َِٔ ٌٟزا ٔ ٚأَ ََِّ ٪ل یُ ِح َيی إَِٔ ٟیض ٔ َِٔٔٗ ٥یزْ َو ََّل ز ٔ ِر َص ْ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا ٔ ٩ِ ٣أَیِ َ ٩ذَا َک َٗا ََ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٔ١
ً ٔ َِ ٨س َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢یُو ٔط ُ
ک أَصِ ُ
َّ ١
اٟظأِ ٔ ٦أَ ََِّ ٪ل یُ ِح َيی إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥زٔی َْ ٨ار َو ََّل ُِ ٣س ْی ُٗ ِ٨َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَیِ َ ٩ذَا َک َٗا ََ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٢ب ٔ١
و ٪ذَا َک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یُو ٔط ُ
ک أَصِ ُ
ا َِ ٌَ ٟح َٔ ٥ی َِ ٌُ ٨َ ٤

آَخ أ ُ ًَّٔ٣ی َخٔ٠ی َٔ ْة َی ِحثٔی ا ِ٤َ ٟا ََ ٢ح ِث ّیا ََّل
اٟزو ٔ ٦ث ُ ََّ ٥سَ َٜت صُ ََّ ٨ی ّة ث ُ ََّٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یُٜو ُ ٪فٔی ٔ ٔ
ُّ
ئ أَ َت َزیَا ٔ ٪أَُ َّ ٧ط ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٓ َ٘ َاَّل ََّل
رض َة َوأَبٔی ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َي ٌُ ُّس ُظ ًَ َس ّزا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِٔلَبٔی َن ِ َ

زریہنبرحب،یلعنبرجحزریہاامسلیعنباربامیہ،رحرییرضحتاوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاجربنب
دبعاہللےناہکرقنعبیالہرعاؼیکرطػ(رخاج)ںیمہنوکیئزیفقآےئاگافرہنیہوکیئدرمہمہےناہکفہاہکںےس ہنآےئاگ؟
اہک ،مجع یکرطػ ےس فہاےس رفک ںیل ےگ رھپاہکرقنعبیالہاشؾیکرطػ ےساؿ یک رطػہن وکیئ دانیر آےئ اگافرہن یہوکیئ
درمہ،مہےناہکاہکںےسہنآےئاگ؟اہکرفؾیکرطػےسرھپفہوھتڑیدریےکےئلاخومشوہےئگرھپاہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےن رفام اریمیاتمےکآرخںیماکیہفیلخوہاگوجریغبامشرےئکپلرھبرھبرکولوگںںیمامؽمیسقترکےاگرافیاتہکےہہک
ںیمےنرضنہافراوباالعلءےساہکایک مایخؽرکےتوہہکفہہفیلخرمعنبدبعازعلسیںیہوتاؿدفونںےناہکںیہن۔
رافی  :زریہنبرحب،یلعنبرجحزریہاامسلیعنباربامیہ،رحرییرضحتاوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2819

راوی  :اب٣ ٩ثىی ًبساٟوہاب سٌیس جزیز

ٔیس َي ٌِىٔی ا ُِ ٟح َزیِز ٔ َّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اب َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
انبینثمدبعاولاہبدیعسرجری،اسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :انبینثمدبعاولاہبدیعسرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2820

راوی  :نَص بً ٩لی برش ابٔ٣ ٩ـً ١لی ب ٩ححز اسٌ٤ی ١اب٠ً ٩یہ ،سٌیس ب ٩یزیس ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس

رش َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
١
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ِم َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
ُخ ََٔ٠ائَٔ ٥ِ ُٜخٔ٠ی َٔ ْة َی ِح ُثو ا ِ٤َ ٟا ََ ٢ح ِث ّیا ََّل َي ٌُ ُّس ُظ ًَ َس ّزا َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َی ِحثٔی ا ِ٤َ ٟا َ٢

رصننبیلعرشبانبلضفمیلعنبرجحاامسلیعانبہیلع،دیعسنبسیدیایبرضنہرضحتاوبدیعسےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ااہمترےافلخءںیمےساکیہفیلخوہاگوجہکریغبامشرےئکپلرھبرھبرکولوگںںیمامؽمیسقترکےاگ۔
رافی  :رصننبیلعرشبانبلضفمیلعنبرجحالیعمسانبہیلع،دیعسنبسیدیایبرضنہرضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2821

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ابی زاؤز نرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
اور حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َو َجابٔز ٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

َخ اٟزَّ َ٣ا َٔ ٪خٔ٠ی َٔ ْة َي ِ٘ ٔش ُ ٥ا ِ٤َ ٟا ََ ٢و ََّل َي ٌُ ُّس ُظ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗاَّلَ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یُٜو ُ ٪فٔی آ ٔ ٔ
زریہ نب رحب ،دبعادمصل نب دبعاولارث ایب دافٗد رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اجرب
ریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اآرخزامہنںیماکیہفیلخوہںےگوجریغبامشر
ےئکامؽمیسقترکںیےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولارثایبداؤدرضنہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعافررضحت
اجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2822

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ زاؤز ب ٩ابی ہ٨س ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی داؤد نب ایب دنہ ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح
دحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہیداؤدنبایبدنہایبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2823

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابی ٣ش٤٠ہ ابو نرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت
ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة

رض َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ ٩ِ ٣ص َُو َخْ ِ ْر ٔ٣ىِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َن ِ َ

ک ٓ ٔ َئ ْة بَأُ َی ْة
رف ا َِ ٟد َِ ٨س ََ ٚو َج ٌَ ََ ١ی َِ ٤شحُ َرأ ِ َس ُط َو َي ُ٘و ُ ٢ب ُ ِؤ َض ابِ ُٔ ٩س ََّ ٤ی َة َت ِ٘ ُتَ ُ٠
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ ٌَ ٔ ٟ ٢ا ٕر ح ْٔ َن َج ٌَ ََ ١ی ِح ٔ ُ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب ہملسم اوب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ےھجم اس آدیم ےن ربخ دی وج ھجم ےس رتہب الضف ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس بج فہ دنخؼ وھکدےن ںیمےگل وہےئ ےھت اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپےت وہےئ رفام اے انب  ہیم ھجت رپ یسیک آتف آےئ یگ
بجےھجتاکیابیغرگفہدیہشرکدےاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبرانبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،ایبہملسماوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2824

راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩اذ بً ٩باز ً٨بری ٣زی ٥بً ٩بساَّلًلی خاٟس ب ٩حارث ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ٣ح٤وز
بُ ٩یًل٣ ٪ح٤س بٗ ٩سا٣ہ نرض ب ٩ط٤ی ١طٌبہ ،ابی ٣ش٤٠ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ًَٔ ٩بَّاز ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َوص َُزیِ ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُٙ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ًَل ََ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗاُٟوا أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
رض أَ ِخب َ َرنٔی َ ٩ِ ٣ص َُو َخْ ِ ْر ٔ٣ىِّی أَبُو َٗ َتا َز َة َوفٔی َحسٔیثٔ َخأ ٔ ٟس
ُط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ أ ِ ٨َّ ٟ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا َ ٢أ ُ َرا ُظ َي ٌِىٔی أَبَا َٗ َتا َز َة َوفٔی َحسٔیثٔ َخإ ٔ ٟس َو َي ُ٘و َُ ٢ویِ َص أَ ِو َي ُ٘و ُ ٢یَا َویِ َص ابِ ُٔ ٩س ََّ ٤ی َة

دمحم نب اعمذ نب ابعد ةنعی رممی نب دبعاالیلع اخدل نب احرث ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ نب وصنمر ومحمد نب الیغؿ دمحم نب دقاہم
رضن نب ،لیم ہبعش ،ایب ہملسم اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اکی دنس ںیم ےہ ہک ےھجم ھجم ےس رتہب آدیم
ا وباتقدہےنربخدیاخدلنباحرثیکرفاتیںیمےہہکںیماےساوباتقدہایخؽرکاتوہںافراخدلیکدحثیںیمےہآپےنرفام ا
اب ُسمَ َّت َة)
( َف ْ َن ا َف ْ َن ْ ِ
رافی  :دمحمنباعمذنبابعدةنعیرممینبدبعاالیلعاخدلنباحرث،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼنبوصنمرومحمدنبالیغؿدمحمنب
دقاہمرضننب،لیمہبعش،ایبہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2825

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩جب٠ہ ٣ح٤س ب ٩جٌرفً٘ ،بہ ب٣ ٩رک ٦ابوبرک ب٧ ٩آٍ ً٘بہ ابوبرک ُ٨سر طٌبہ ،خاٟس حرضت ا٦
س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ٢
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
رف ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رک ٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ًُ ِ٘ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َخاّ ٔ ٟسا یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣طٔ
ک ا ِٔٔ ٟئَ ُة ا َِ ٟبأُ َی ُة
ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ ٌَ ٔ ٟ ٢ا ٕر َت ِ٘ ُتَ ُ٠

دمحم نبرمعف نب ہلبج دمحم نبرفعج،ہبقع نب ہمرؾ اوبرکب نب انعفہبقع اوبرکب دنغر ہبعش ،اخدل رضحت اؾہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعےس
رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنامعرےسرفام اےھجتابیغامجتعلتقرکےیگ۔
رافی  :دمحم نبرمعف نبہلبج دمحم نبرفعج،ہبقع نب ہمرؾ اوبرکب نب انعفہبقع اوبرکب دنغر ہبعش ،اخدل رضحت اؾہملس ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2826

راوی  :ا سح ٙب٨٣ ٩ؼور ًبس اٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث طٌبہ ،خاٟس سٌیس ب ٩ابی حش ٩حرضت ا ٦س٤٠ہ

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَبٔی ا َِ ٟح َش َٔ ٩وا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣ض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اقحسنبوصنمردبعادمصلنبدبعاولارثہبعش،اخدلدیعسنبایبنسحرضحتاؾہملسےنیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےسایسرطح
دحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمردبعادمصلنبدبعاولارثہبعش،اخدلدیعسنبایبنسحرضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2827

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابً ٩و ٪حش ٩حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ّ ٤َّ ًَ ١ارا ا ِٔٔ ٟئَ ُة ا َِ ٟبأُ َی ُة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِ٘ ُت ُ
اوبرکبنبایبہبیشاامسلیعنباربامیہ،انبتوؿنسحرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنامعرےسرفام اےھجتابیغامجتعلتقرکےیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشاامسلیعنباربامیہ،انبتوؿنسحرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2828

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ طٌیب ابوتیاح ابوزرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِضُ ُ ٔ ٠
اض ا ًِ َتزَ ُٟوص ُِ٥
َقیِ ٕع َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا َتأ ُ٣زَُ٧ا َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
ک أ ًَّٔ٣ی َص َذا ا َِ ٟه ُّی َٔ ُ ٩ِ ٣
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمبیعشاوبایتحاوبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم وک رقشی اک ہی ہلیبق الہک رکے اگ احصہب ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ںیمہایکمکحدےتیںیہآپےنرفام ااکشولگاؿےسدجاافردحیلعہرںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمبیعشاوبایتحاوبزرہعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2829

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہی ،٥اح٤س بً ٩ث٤ا٧ ٪وٓلی ابوزاؤز طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَّ ٥
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ فٔی
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ

ادمحنباربامیہ،ادمحنبامثعؿون،یلاوبدافٗدہبعش،اسدنسےسیھباسینعمیکدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہ،ادمحنبامثعؿون،یلاوبداؤدہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2830

راوی ٤ً :زو ٧اٗس اب ٩ابی ً٤ز اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی
َص َب ٌِ َس ُظ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ََ ٣
رسی َب ٌِ َس ُظ َوإٔذَا َص ََ ٠
رسی َٓ ًَل َ ِ ٔ ٛ
ات َ ِ ٔ ٛ
ک َٗ ِی َ ُ
َص ٓ ًََل َٗ ِی َ َ

َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٟت ُ ُِ٨ُٛ َّ٩َ٘ َٔ ٨و ُزص َُ٤ا فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ

رمعف اندق انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ارسکیرمایگافراسرسکیےکدعبوکیئرسکیہنوہاگافربجرصیقالہکوہاجےئاگافراسےکدعبوکیئ
رصیقہنوہاگاسذاتیکمسق سجےکہضبقدقرتںیم ریمیاجؿےہ  مرضفرابرضلفر اؿدفونں ےکزخاونںوکاہلل ےکراہتس ںیم
رخچرکفےگ۔
رافی  :رمعفاندقانبایبرمعانبایبرمعایفسؿ،زرہی،دیعسنبر بیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2831

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩رآٍ ًبس ب ٩ح٤یس ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٔیا٪

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔٚ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اَ ٪و ٌَِ ٣ى َی َحسٔیثٔطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ ُسٔ َِی َ

رحہلمنب ییحیانبفبہ ،ویسنانبراعفدبع نبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایفسؿ،اسدنس ےس یھباسینعمیک دحثیرفاتی
یکیئگےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانبراعفدبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2832

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
رسی
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠صَ ٠
رسی ث ُ َََّّ ٥ل َیُٜو َُ ِ ٔ ٛ ٪
َک َ ِ ٔ ٛ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َص َب ٌِ َس ُظ َو َُ ٟت ِ٘ َش َُ٨ُٛ َّ٩٤و ُزص َُ٤ا فٔی َسب ٔی ٔ ١اہللٔ
َص ََ ٟی ِض َّ٩َٜ ٔ ٠ث ُ ََّّ ٥لَ َیُٜو ُِ َٗ ٪ی َ ُ
َب ٌِ َس ُظ َو َٗ ِی َ ُ
دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکدہ
ااحدثیںیمےسےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارسکیالہکوہایگافراسےکدعبرھپوکیئرسکیہنوہاگافررصیقیھب
رضفرالہکوہاجےئافر مرضفرابرضلفراؿدفونںےکزخاےناہللےکراہتسںیممیسقترکفےگ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2833

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیزً ،بس ا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َس َو ّ
ائ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َصَ ٠
رسی َب ٌِ َس ُظ ٓ ََذ َ َ
رسی ٓ ًََل َ ِ ٔ ٛ
َک َ ِ ٔ ٛ
ہبیتق نب دیعس ، ،رجری ،دبع اکلمل نب ریمع رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےن رفام ا بج رسکی الہک وہ اجےئ اگ وت اس ےک دعب وکیئ رسکی ہن وہاگ ابح  دحثی ابلکل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
دحثییکرطحذرکیک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعاکلملنبریمعرضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2834

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوکا ١٣جحسری ابوًوا٧ہ ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َّ
َّ
رسی
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َٟ ٢ت ِٔ َت َحَٔ ً َّ٩ؼابَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن أَ ِو ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َ٨ِ ٛزَ آ َٔ ِ ٔ ٛ ٢
َّأ ٟذی فٔی اِلِ َبِ َی ٔف َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َوَ ٥َِ ٟي ُظ َّ
ک

ہبیتق نب دیعس ، ،اوباکلم خحدری اوبتواہن ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس املسمؿ  ا ومنینم یک اکی امجتع رضفرابرضلفر آؽ رسکی ےک اس زخاےن وک حتف رکے یگ وج رصق
اضیبںیمےہافرقتبتہےنریغبکشےکاملسمونںیکامجتعاہکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباکلمخحدریاوبتواہن،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2835

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة
دمحمنبینثم،انباشبردمحم نبرفعج،ہبعش،امسکنبرحبرضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنر اؽ
اہللےسانسابح اوبتواہنیکدحثییکرطحرفاتییک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحبرضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2836

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ًبساٌٟزیز اب٣ ٩ح٤س ثور اب ٩زیس زیلی ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ثَ ِو ٕر َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ِّ
اٟسیل ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت ُِ ٥ب ٔ َ٤سٔی َٕ ٨ة َجاْ ٔ ٧ب َٔ ٨ِ ٣ضا فٔی ا ِٟب َ ِّر َو َجاْ ٔ ٧ب َٔ ٨ِ ٣ضا فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ

َٗا ََّ ٢لَ َت ُ٘ ُوَّ ٦
و ٪أَ ِّٟٔا ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِس َح ََٓ ٙإٔذَا َجا ُؤ َصا َ٧زَُٟوا َُٓ ٥َِ ٠ي َ٘اتُٔ٠وا بٔ ٔش ًَل ٕح َوَ ٥َِ ٟیزِ ُ٣وا بٔ َش ِض ٕ٥
اٟشا ًَ ُة َحًَّی َي ِِز ُ َو َصا َس ِب ٌُ َ
َح ث ُ ََّ ٥ي ُ٘وُٟوا َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل
َٗاُٟوا َّلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ ٓ ََی ِش ُ٘ ُم أَ َح ُس َجأ٧ب َ ِی َضا َٗا َ ٢ث َ ِو ْر ََّل أَ ًِ٤َُ ٠طُ إ ٔ ََّّل َٗا ََّ ٢أ ٟذی فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َٓی ِش ُ٘ ُم َجأ٧بُ َضا ِاْل ََخ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘وُٟوا َّ
رف ُد َُ ٟض ََِ ٓ ٥ی ِس ُخُ٠و َصا ٓ ََی ِِ َ٤ُ ٨وا َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص ُِ٥
اٟثاَ ٔ ٟث َة ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َٓ ُی َ َّ
َ
ُ
اَٟصی ُذ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
و٪
و ٪ا َِِ ٤َ ٟا ٥َ ٔ ٧إٔذِ َجائ َ ُض ِٔ َّ ٥
و ٪ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ َو َی ِز ٔج ٌُ َ
َخ َد ٓ ََیتِرُ َُ ٛ
َي ِ٘ َت ٔش َُ ٤
اٟس َّجا َِ َٗ ٢س َ َ

ہبیتق نب دیعس دبعازعلسی انب دمحم وثر انب زدی دیلی ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفام ا  م
اکیرہشانسےہسجیکاکیاجبنیکشخںیمافردفرسیرطػدنمسرںیمےہاحصہبےنرعضایک یاہںاےاہللےکر اؽآپ
ےن رفام ا ماتماسفتق کتاقمئ ہن وہیگ اہیںکت ہک ونب ااحسؼ ںیم ےس رتس سہارآدیم گنج ہنرکںیل بج فہ فاہںآںیئ ےگ وت
کُوتاسےساسرہشیک
ّللَّ َفا ُ
ارتںیےگفہہنایھتہرفںےسگنجرکںیےگافرہنریتادنازیرکںیےگفہںیہکےگ َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
ّللَّ
اکی رطػ رگ اجےئ یگ وثر ےن اہک ںیم دنمسر یک رطػ ےک العفہ وکیئ دفرسی رطػ ںیہن اجاتن رھپ فہ دفرسی رمہبت َ ال ِإلَ َة ِإ َّلا ا ُ
کُ ںیہک ےگ وت اؿ یک ےئل اشکدیگ رک دی اجےئ اگ افر فہ اس ںیم دالخ وہ اجںیئ ےگ افر امؽ تمینغ ولٹ ںیل ےگ سپ ایس
َفا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
دفراؿہکفہامؽتمینغآسپںیممیسقترکرےہوہںےگہکاںیہناکیخیچانسیئدےیگوج ہہراہوہاگہکداجؽ لک اکےہوتفہرہ
زیچوھچڑرکولٹاجںیئےگ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعسدبعازعلسیانبدمحموثرانبزدیدیلیایبثیغرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2837

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ززو ٚبرش ب٤ً ٩ز زہزانی س٠امی ٪ب ٩بًل ٢ثور ب ٩زیس

رش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ثَ ِو ُر بِ َُ ٩زیِ ٕس ِّ
اٟسیل ٔ ُّی فٔی َص َذا
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩ززُو َٕ ٚح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دمحمنبرمزفؼرشبنبرمعزرہاینامیلسؿنبالبؽوثرنبزدیاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبرمزفؼرشبنبرمعزرہاینامیلسؿنبالبؽوثرنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2838

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ًبیساہلل ب٧ ٩آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ت َ٘اتٔ َّ٩ُ٠ا َِ ٟی ُضو َز َٓ ََ ٠ت ِ٘ ُتُ ٨َّ ُ٠ض َِ ٥حًَّی َي ُ٘و َ ٢ا َِ ٟح َحزُ َیا ُِ ٣شَ ٥ُ ٔ ٠ص َذا یَ ُضوز ٔ ٌّی َٓ َت ٌَا ََٓ ٢ا ِٗ ُت ِ٠طُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب دیبع اہلل نب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا موہیدویںےسڑلفےگوتاںیہنلتقرکدفےگاہیںکتہکرھتپیھبےہکاگ اےاملسمؿاد رآ ہی
وہیدیےہاےسلتقرکدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدیبعاہللنبانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2839

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ًبیساہلل ب ٩سٌیس یحٌی ًبیساہلل

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔطٔ َص َذا
یَ ُضوز ٔ ٌّی َو َرائٔی
دمحم نب ینثم دیبع اہلل نب دیعس ییحی دیبع اہلل اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ہی ےہ ہک فہ رھتپ ےہک اگ ہی ریمے ےھچیپ
وہیدیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثمدیبعاہللنبدیعسییحیدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2840

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ً٤ز ب ٩ح٤زہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسا٤ّ ٔ ٟا َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٪أَْمُتْن َویَ ُضوزُ َحًَّی َي ُ٘و َ ٢ا َِ ٟح َحزُ یَا ُِ ٣شَ ٥ُ ٔ ٠ص َذا یَ ُضوز ٔ ٌّی َو َرائٔی َت ٌَا َ٢
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ِ٘تَتَٔ ُ٠

َٓا ِٗ ُت ُِ ٠ط
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمرمعنبزمحہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام ا مافروہیدیابمہ
گنجرکفےگاہیںکتہکرھتپیھبےہکاگاےاملسمؿہیریمےےھچیپوہیدیاپھچوہاےہاد رآؤافراےسلتقرکدف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمرمعنبزمحہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2841

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سا ٥ٟابً ٩بساہلل حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
وَِ ٠ًَ ٪یض ٔ َِ ٥حًَّی َي ُ٘و َ ٢ا َِ ٟح َحزُ یَا ُِ ٣شَ ٥ُ ٔ ٠ص َذا
أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت َ٘ات ٔ ُ ٥ِ ُٜ٠ا َِ ٟی ُضو ُز َٓت َُش َُّ ٠ل َ
یَ ُضوز ٔ ٌّی َو َرائٔی َٓا ِٗ ُت ِ٠طُ
رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباسملانبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ا موہیدےسگنجرکفےگسپ ماؿرپاغبلآاجؤےگاہیںکتہکرھتپیھبےہکاگہکاےاملسمؿریمےےھچیپ
وہیدےہاےسلتقرکدے۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہ،ویسنانباہشباسملانبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2842

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح ٩٤سہی ١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢لَ َت ُ٘ ُوَّ ٦
وَ ٪حًَّی َی ِدت َب ٔ َئ ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی ٔ٩ِ ٣
و ٪ا َِ ٟی ُضو َز ٓ ََی ِ٘ ُتُ ُ٠ض ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اٟشا ًَ ُة َحًَّی ُي َ٘ات ٔ َ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اٟظ َحز ٔٓ ََی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح َحزُ أَ ِو َّ
ئ ا َِ ٟح َحز ٔ َو َّ
اٟظ َحزُ َیا ُِ ٣شَ ٥ُ ٔ ٠یا ًَ ِب َس اہللٔ َص َذا َی ُضوز ٔ ٌّی َخ ِ٠ف ٔی َٓ َت ٌَا ََٓ ٢ا ِٗ ُت ُِ ٠ط إ ٔ ََّّل ا ِِ َِ ٟز َٗ َس َٓإُٔ َّ ٧ط
َو َرا ٔ

َٔ ٩ِ ٣ط َحز ٔا َِ ٟی ُضوز ٔ
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام ا  ماتماقمئہنوہیگاہیںکتہکاملسمؿوہیدویںےسگنجرکںیافراملسمؿاںیہنلتقرکدںیاہیںکتہکوہیدیرھتپ
 ا درتخ ےک ےھچیپ ںیپھچ ےگ وت رھتپ  ا درتخ ےہک اگ اے املسمؿ اے دبعاہلل ہی وہیدی ریمے ےھچیپ ےہ آؤ افر اےس لتق رکدف
 ااےئدرتخرغدقےکویکہکنفہوہیدےکدروتخںںیمےسےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحلیہسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2843

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ابوبرک ابواَّلحوؾ ،ابوکا ١٣جحسری ابوًوا٧ہ ،س٤اک حرضت جابز ب٩
س٤زة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ١ٕ ٣
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِٔ ٩س َ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢

إ ٔ َّ ٪بَْ ِ َن َی َس ِی َّ
ؾ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َٟطُ آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟشا ًَةٔ ََّ ٛذابْٔ َن َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی اوبرکب اوباالوحص ،اوباکلم خحدری اوبتواہن ،امسک رضحت اجرب نب رمسة ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہ ہک ںیم ےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس وکرفامےتوہےئ انس ماتم ےس ےلہپ یئکذکاب وہں ےگافراوباالوحص ےن ہی
ااضہفایکےہہکںیمےناؿےساہکایکوتےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسہیابت ینےہ؟اوہنںےناہک یاہں
رافی  :ییحینب ییحی،اوبرکب نبایب ہبیش ،ییحیاوبرکباوباالوحص،اوباکلمخحدریاوبتواہن ،امسکرضحتاجربنبرمسة ریضاہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2844

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک

رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا َ٢
و َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اک َو َسُ ٌِ ٔ٤ت أَخٔی َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓا ِح َذ ُروص ُِ٥
س َْٔ ٤
انب ینثم انب اشبر دمحم نبرفعج ،ہبعش ،امسکاسدنس ےس یھب ہی دحثی ایسرطح رمفیےہ اہتبلاس ںیم ےہ ہک رضحت اجرب ریض
اہللاعتٰیلہنعےناہکاؿےسوچب۔
رافی  :انبینثمانباشبردمحمنبرفعج،ہبعش،امسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2845

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور اسحا ٚزہْر ًبساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی ٣اٟک ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َُ ٢زصَْ ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وص َُو ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
و٪
اٟشا ًَ ُة َحًَّی یُ ِب ٌَ َث َز َّجا َُ ٟ
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

یب ٔ ٩ِ ٣ثَ ًَلث ْٔ َن ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یَزًُِ ُ ٥أَُ َّ ٧ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ؤ َ ٪
ََّ ٛذاب ُ َ
َق ْ

زریہنبرحب ،ااحسؼنب وصنمرااحسؼزریہدبعارلنمحانبدہمی امکلاوبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبن یلص
اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سیت ےک رقبی داجولں افر ذکاوبں وک گ ےجی اجےن کت
 ماتماقمئہنوہیگفہبسدتویرکںیےگہکفہاہللےکر اؽںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنبوصنمرااحسؼزریہدبعارلنمحانبدہمیامکلاوبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

م
 ماتماسفتقکتاقمئہنوہیگاہیںکتہکآدیمدفرسےآدیمیکربقےکاپسےسزگررک صتبیوںیکفہجےسانمترکےاگہکفہاسہگجوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2846

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،اض س٨س سے ب٬ی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُِْرَ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَ َِ ٨بٌ َٔث

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اس دنس ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فیہ
دحثیرفاتییکیئگےہاسںیم َبب َْیع ِ َتاکظفلےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اسدنسےسیھبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2847

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ث٤ا ٪اسحاً ٚث٤ا ٪جزیز ،اً٤ع ،ابووائ ١حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اَٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجزٔی ْز ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
َرف
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ز ِرَ٧ا بٔ ٔؼب ِ َیا ٕٔ ٓ ٪یض ٔ ِ ٥ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕٓ َ َّ

ِّ
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟؼب ِ َیا َُ ٪و َجََ ٠ص ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َٓ َٜأ َ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
َک َظ ذََ ٔ ٟ
اب ذ َِرنٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َحًَّی
َتزٔبَ ِت یَ َسا َک أَ َت ِظ َض ُس أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َََّ ٢ل بَ َِ ١ت ِظ َض ُس أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
أَ ِٗ ُت َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪یََّ ٩ِ ُٜأ ٟذی َت َزی ََٓ ٩َِ ٠ت ِش َت ٔلی ٍَ َٗ ِت َُ ٠ط

امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿااحسؼامثعؿرجری ،اشمع،اوبفالئرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ دنچ وچبں ےک اپس ےس زگرے اؿ ںیم انب ایصد یھب اھت سپ ےچب اھبگ ےئگ افر انب ایصد
اھٹیبراہوتوگ ا ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسابتوکدنسپہنایکوتر اؽاہللےناسےسرفام اریتےاہھتاخکآولدوہںایک
وتوگایہداتیےہہکںیماہللاکر اؽوہںاسےناہکںیہنہکلبایکآپیلصاہللہیلعفملسوگایہدںیےگہکںیماہللاکر اؽوہںرمع
نباطخبےنرعض ایکاےاہللےکر اؽےھجمااجزت دںیہکںیماےسلتقرکدفںوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگ
ہیفیہوہسجےکابرےںیماہمتراامگؿےہوت ماےسلتقرکےنیکاطتقںیہنرےتھک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشااحسؼنباربامیہ،امثعؿااحسؼامثعؿرجری،اشمع،اوبفالئرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2848

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابی َکیب ابْ٤٧ ٩ر ،ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت ًبساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ َٗا َ ٢ابِ ُِ ْ٤َ ُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسث َ َ٨ا و َٗا َ٢
َکیِبٕ َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وأَبُو ُ َ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٤ِ َ ٧شٔی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخا ٔ ٪أَ ِخبَرََ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ِاْل َ َ

ک َخبٔیئّا َٓ َ٘ا َ ٢زُ ٌّر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٓ َََّ ٤ز بٔابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َخ َبأ ِ ُت ََ ٟ
ُض َب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِخ َشأ ِ ََٓ ٩َِ ٠ت ٌِ ُس َو َٗ ِس َر َک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َز ًِىٔی َٓأ َ ِ ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًِ ُط َٓإ ٔ ِ ٪یََّ ٩ِ ُٜأ ٟذی َت َد ُ
اٖ َ ٩َِ ٟت ِش َت ٔلی ٍَ َٗ ِت َ٠طُ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ایب رکبی انب ریمن ،اوباعمفہی اشمع ،قیقش رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ دیپؽ لچ رےہ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس انب ایصد ےک اپس ےس زگرے وت
ر اؽ اہلل ےن اس ےس رفام ا ںیم ےن ریتے ےئل اکی ابت اپھچیئ وہیئ ےہ؟ اتب فہ ایک ےہ؟ اس ےن اہک دخ ےہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا
دفر وہ اج افر وت اےنپ ادنازے ےس اجتفز ںیہن رک اتکس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ااجزت
دںی اتہک ںیم اس یک رگدؿ امر دفں ر اؽ اہلل ےن رفام ا اےس وھچڑ دف سپ ارگ ہی فیہ ےہ سج اک ںیہمت دخہش ےہ وت  م اس وک لتق
رکےنیکاطتقںیہنرےتھک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ااحسؼنباربامیہ،ایبرکبیانبریمن،اوباعمفہیاشمع،قیقشرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2849

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،سا ٥ٟب٧ ٩وح جزیز ،ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََ ٔ َٟ٘ ٢ی ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

َط ٔ ٚا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِظ َض ُس أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ َو ًُ َ٤زُ فٔی َب ٌِ ٔف ُ ُ

َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو أَ َت ِظ َض ُس أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ َُ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َو ًََ ٣لئَٜٔتٔطٔ َو ُٛتُبٔطٔ َ٣ا َت َزی َٗا َ٢
َّ
َّ
َح َو َ٣ا َت َزی َٗا َ ٢أَ َری
یص ًَل َی ا َِ ٟب ِ ٔ
ْع ّطا ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ْع َغ إٔبَِ ٔ ٠
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ت َزی َ ِ
أَ َری َ ِ

َػاز ٔ َْٗ ِ ٔن َوکَاذ ٔ ّبا أَ ِو کَاذٔبَْ ِ ٔن َو َػازّٔٗا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٟ ٥َ ٠ب ٔ َص ًََِ ٠یطٔ َز ًُو ُظ
دمحمنبینثم،اسملنبونحرجری،ایبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدمہنیےکراوتسںںیمےسیسکراہتس
ںیم انب ایصد ےس ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس افر رضحت اوبرکبفرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع یکالماقت وہیئگ وت ر اؽ اہللیلص اہللہیلع
بب ئ
فملسےناےسرفام اایکوتوگایہداتیےہہکںیماہللاکر اؽوہںاسےناہکایکآپیلصاہللہیلعفملسوگایہد ہب ہکںیماہللاک
ر اؽ وہں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اامیؿ ال ا اہلل رپ اس ےک رفوتشں رپ افر اس یک اتکوبں رپ۔ وت ےن ایک داھکی
اسےناہکںیمےناپینرپتختداھکیافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوتےندنمسررپاسیلباکتختداھکیےہافرایکداھکیاس
ےن اہک ںیم ےن دف وچس ں افر اکی وھجےٹ  ا دف وھجوٹں افر اکی ےچس وک داھکی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس رپ اس اک
اعمہلمہبتشموہایگےہاسےئلاےسوھچڑدف۔
رافی  :دمحمنبینثم،اسملنبونحرجری،ایبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2850

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب٣ ،ح٤س بً ٩بساَّلًلی ٌ٣ت٤ز ابونرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ  ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َن ِ َ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََٟ ٢ق ٔ َی ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ابِ ََ ٩ػائ ٔ ٕس َو َُ ٌَ ٣ط أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ َ٤زُ َوابِ َُ ٩ػائ ٔ ٕس َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا ََٔ ٓ ٪ذ َ َ
َحسٔیثٔ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی
ییحینببیبح،دمحمنبدبعاالیلعرمتعماوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکیبن
یلص اہلل ہیلع فملس انب اصدئ ےس ےلم افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اوبرکب فرمع یھب ےھت افر انب اصدئ ےک اسھت ڑلےک ےھت
ابح دحثیرجریییکدحثییہیکرطحےہ۔
رافی  :ییحینببیبح،دمحمنبدبعاالیلعرمتعماوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2851

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ٣ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساَّلًلی زاؤز ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اِلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
و ٪أَن ِّی َّ
اٟس َّجا ُ ٢أََِ ٟش َت َسَ ٌِ ٔ٤ت
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢ػ ٔح ِب ُت ابِ ََ ٩ػائ ٔ ٕس إلٔ َی ََ َّٜ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَ َ٣ا َٗ ِس َُ ٔ ٟ٘
ض َیزًُِ َُ ٤
یت ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط ََّل یُو َُ ٟس َُ ٟط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَل َی َٗا َِ َ٘ َٓ ٢س ُوَ ٔ ٟس لٔی أَ َوَِ ٟی َص َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوَّلَ ََ َّٜ ٣ة ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا َِ َ٘ َٓ ٢س ُوِ ٔ ٟس ُت بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َو َص َذا أََ٧ا أُرٔی ُس ََ َّٜ ٣ة َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢لَ َی ِس ُخ ُ
آَخ َٗ ِؤٟطٔ أَ َ٣ا َواہللٔ إنِّٔی َِلَ ًِ َِ ٣َ ٥ُ ٠وَ ٔ ٟس ُظ َو َ٣کَاُ َ ٧ط َوأَیِ َ ٩ص َُو َٗا َََ ٠َٓ ٢ب َشىٔی
لٔی فٔی ٔ ٔ
دیبع اہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع داؤد ایب رضنہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہکم
ںیمانباصدئےکاسھتراہ وتاسےنےھجم اہکںیم نجولوگںےسالموہں فہامگؿرکےت ںیہہکںیم داجؽوہںایکوت ےنر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےس ںیہن انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک داجؽ یک وکیئ افالد ہن وہیگ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن اس ےن اہک
احالہکن ریمی وت افالد ےہ رھپ اس ےن اہک ایک وت ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ ںیہن انس ہک فہ ہکم افر دمہنی ںیم
دالخںیہنوہےکساگںیمےناہکویکںںیہناسےناہکںیموتدمہنیںیمدیپاوہ اکوہںافرہیہکںیمابہکماکارادہرکاتوہںرھپاس
ےن اینپآرخی ابت ںیم ےھجم اہک اہلل یک مسق ںیم داجؽ ےکدیپا وہےن افراس ےک رےنہ افراس ےک رےنہیک ہگج وک افر اسفتق فہ
اہکںےہاجاتنوہںاساریخیالکؾےناعمہلموکھجمرپہبتشمرکد ا۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقاررییدمحمنبینثم،دبعاالیلعداؤدایبرضنہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2852

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب٣ ،ح٤س بً ٩بس اَّلًلی ٌ٣ت٤ز ابی نرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اِلِ َ ًِل َی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

اب َُ ٣ح َّٕ ٤س أََ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ١
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ل ٔی ابِ َُ ٩ػائ ٔ ٕس َوأَ َخ َذ ِتىٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َذ َ٣ا َْ ٣ة َص َذا ًَ َذ ِر ُت اَ ٨َّ ٟ
اض َ٣ا لٔی َو َلَ ٥ِ ُٜیا أَ ِػ َح َ
ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧طُ یَ ُضوز ٔ ٌّی َو َٗ ِس أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َٗا ََ ٢و ََّل یُو َُ ٟس َُ ٟط َو َٗ ِس ُوَ ٔ ٟس لٔی َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َرح َََِّ ٠ًَ ٦یطٔ ََ َّٜ ٣ة
ْع ُٖ أَبَا ُظ َوأ ُ َُّ ٣ط
َو َٗ ِس َح َح ِح ُت َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َزا ََ ٢حًَّی کَا َز أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ ف ٔ َّی َٗ ِوُ ُٟط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َُ َٟ ٢ط أَ َ٣ا َواہللٔ إنِّٔی َِل َ ًِ َِ ٥ُ ٠اْل ََ ٪ح ِی ُث ص َُو َوأَ ِ ٔ

َکص ُِت
ْع َق ًَل َ َّی َ٣ا َ ٔ
رس َک أََ َّ ٧
َٗ ١ا ََ٘ َٓ ٢ا ََِ ٟ ٢و ُ ٔ
ک ذَا َک اَّ ٟز ُج ُ
َٗا ََ ٢وٗٔی ََٟ ١طُ أَ َي ُ ُّ

ییحینببیبح،دمحمنبدبعاالیلعرمتعمایبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکانب
اصدئےنھجمےسابتیہکسجےسےھجمرشؾآیئےنہکاگلہکولوگںوکوتںیمےنذعمفراجانافرںیہمتریمےابرےںیمااحصبدمحم
ایکوہایگ؟ایکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسےنہیںیہنرفام اہکداجؽوہیدیوہاگاحالہکنںیمامالؾال اکوہںافرےنہکاگلہکافراس
یکافالدہنوہیگاحالہکنریمیوتافالدیھبےہافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللےناسرپہکموکرحاؾرکد اےہںیمقیقحتجحرک
 اکوہںافرفہلسلسمایسیابںیترکاتراہرقبیاھتہکںیماسیکابوتںںیمآاجاتاسےناہکاہللیکمسقںیماجاتنوہںہکاسفتق
اہکںےہافرںیماسےکابپافرفادلہوکیھباجاتنوہںافر اسےساہکایگایکےھجتہیابتدنسپےہہکوتیہفہآدیموہاسےناہکارگ
ہیابتھجمرپشیپیکیئگوتںیماےساندنسپہنرکفںاگ۔
رافی  :ییحینببیبح،دمحمنبدبعاالیلعرمتعمایبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،سا ٥ٟب٧ ٩وح جزیز ،ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َخ ِج َ٨ا
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح أَ ِخبَرَنٔی ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

ٔیس ّة
اض َو َب٘ ٔ ُ
ُححَّا ّجا أَ ِو ًُ َّّ ٤ارا َو َ٨َ ٌَ ٣ا ابِ َُ ٩ػائ ٔ ٕس َٗا َ٨َ َٓ ٢زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّّٔل َٓ َت َ َّ
َاس َت ِو َح ِظ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َو ِحظَ ّة َطس َ
رف َ ٚاُ ٨َّ ٟ
یت أََ٧ا َوص َُو ٓ ِ
ِک َّ
ٔ٤َّ ٣ا ُي َ٘ا َُِ ٠ًَ ٢یطٔ َٗا ََ ٢و َجا َئ ب ٔ ََ ٤تأًطٔ ٓ ََو َؿ ٌَطُ ََ ٣َ ٍَ ٣تاعٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪ا َِّ َ ٟ
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َ٢
َح َطس ْ
ٔیس ََِٓ ٠و َو َؿ ٌِ َتطُ َت ِح َت تَٔ ٠
یس َو َّ
ارش ِب أَبَا َسٌٔی ٕس َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪ا َِّ َ ٟ
ا٠ٟب َ ُن َح ٌّار َ٣ا بٔی إ ٔ ََّّل
َح َط ٔس ْ
رفٓ ٌَٔ ِت َ٨َ ٟا َُ ََٓ ٥ْ ٨اَ ِ ٧لَ َٓ ََٙ ٠حا َئ بٔ ٌُ ٕٓص َٓ َ٘ا ََ ِ ٢
َٓٔ ٌََ ََٗ ١ا َُ َ ٢
رش َب ًَ َِ ٩ی ٔسظ ٔأَ ِو َٗا َ ٢آ ُخ َذ ًَ َِ ٩ی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبَا َسٌٔی ٕس َِ َ٘ ٟس صَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪آ ُخ َذ َح ِب ًّل َٓأ ُ ًَ ُِّ َ٘ ٠ط بٔظَ َح َزة ٕث ُ َّ ٥أَ ِختََٙ ٔ ٨
َک ُظ أَ ِ ٪أَ ِ َ
أَنِّی أَ ِ َ

اض َیا أَبَا َسٌٔی ٕس ََ ٩ِ ٣خف َٔی ًََِ ٠یطٔ َحس ُ
رش
ٔ٤َّ ٣ا َي ُ٘و ُ ٢لٔی اُ ٨َّ ٟ
ٔیث َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َخف َٔی ًََِ ٠یَ َ ٌِ ٣َ ٥ِ ُٜ
ض ب ٔ َحسٔیثٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََِ ٟی َص َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِلِ َ ِن َؼارٔ أََِ ٟش َت ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ ٥َٔ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
ارف َوأََ٧ا ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠أَ َوَِ ٟی َص َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو ًَ٘ ٔ ْیََّ ٥ل یُو َُ ٟس َُ ٟط َو َٗ ِس َت َز ُِ ٛت َو َٟسٔی
َو َس ٥َ ٠ص َُو ک َ ٔ ْ
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َو ََّل ََ َّٜ ٣ة َو َٗ ِس أَٗ َِبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوأََ٧ا
بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَ َوَِ ٟی َص َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َی ِس ُخ ُ
ْع ُٖ َِ ٣وَ ٔ ٟس ُظ َوأَیِ َ ٩ص َُو ِاْل َ٪
ْع ُٓ ُط َوأَ ِ ٔ
أُرٔی ُس ََ َّٜ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َحًَّی ِ ٔ ٛس ُت أَ ِ ٪أَ ًِ ٔذ َر ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ إنِّٔی َِلَ ِ ٔ
َک َسائ َٔز ا َِ ٟی ِؤ ٦
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط َت ًّبا َ ٟ
دمحمنبینثم،اسملنبونحرجری،ایبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہجح ارمعہ
رکےن یکرغضےسےلچافر انب اصدئامہرےاسھت اھتمہ اکیہگجارتے وتولگرشتنم وہےئگںیم افرفہابح  رہ ےئگ افرےھجماس
ےستخسفتشحفوخػآ اوجاسےکابرےںیماہکاجاتاھتافراسےناانپاسامؿالرکریمےاسامؿےکاسھترھکد اوتںیمےناہک
رگیم تخس ےہ ارگ وت اانپ اسامؿدرتخ ےک ےچی رھکدے وترتہب ےہ سپاس ےن ااسی یہ ایک رھپںیمہ ھچک رکب اں رظن زپںیفہایگ افر
اکی رھبا وہ ایپہل ےل آ ا افر ےنہک اگل اے اوبدیعس ویپ ںیم ےن اہک رگیم تہب تخس ےہ افر دفدھ یھب رگؾ ےہ افر دفدھ ےک اندنسپ
رکےنےک ااےئاسےکاہھتےسےنچبیکافروکیئابتہنیھت ااہکاسےکاہھتےسانیلیہاندنسپاھتوتاسےناہکاےاوبدیعسںیم
ےن ارادہ ایک ےہہک اکی ریس ےل رکدرتخ ےکاسھت اکٹلؤں رھپ اانپ الگ وھگٹنولںاس فہج ےس وج ریمے ابرے ںیمولگ ابںیت
رکےتںیہاےاوبدیعسنجےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدحثییفخمےہاؿیکوتاگلابتےہاےااصنریکامجتعھجترپوت
وپہدیہںیہنےہایکوتولوگںںیمبسےسز ادہر اؽاہللیکدحثیوکاجےننفاالںیہناحالہکنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
داجؽاکرفوہاگافرںیماملسمؿوہںایکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیہنرفام افہابھجنوہاگہکاسیکوکیئافالدہنوہیگاحالہکن
ںیم اینپ افالد دمہنی ںیم وھچڑ رک آ ا وہں ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیہن رفام ا اھت ہک فہ دمہنی افر ہکم ںیم دالخ ہن وہاگ
احالہکن ںیمدمہنی ےسآراہ وہں افر ہکم اک ارادہ ےہ رضحت اوبدیعس دخری ےن اہک رقبی اھتہک ںیم اس ےک ذعر وبقؽ رکاتیل رھپ اس
ےناہکاہللیکمسقںیماےساچہپاتنوہںافراسیکاجےئدیپاشئےسیھبفافقوہںافرہییھبولعمؾےہہکفہاسفتقاہکںےہ
ںیمےناسےساہکریتےےئلاسرےدؿیکالہتکفربابدیوہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اسملنبونحرجری،ایبرضنہرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2854

راوی  :نَص بً ٩لی برش ابٔ٣ ٩ـ ١ابی ٣ش٤٠ہ ابی نرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ِم َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
رش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٥َ ٠لبِ َٔ ٩ػائ ٔ ٕس َ٣ا تُ ِزبَ ُة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا ََ ٢ز ِر َْ َٜ ٣ة بَ ِی َـا ُئ ِٔ ٣ش ْک َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ػ َسٗ َِت
رصن نب یلع رشب انب لضفم ایب ہملسم ایب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل
ےن انب اصدئ ےس رفام ا تنج یک  یٹ یسیک وہیگ اس ےن اہک اے اوبااقلمس دیفس ابرکی کشم یک رطح وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام اوتےنچساہک۔
رافی  :رصننبیلعرشبانبلضفمایبہملسمایبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2855

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ جزیز ،ابی نرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ َّ ٪ابِ ََ ٩ػیَّاز ٕ َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠تُزِبَ ٔة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ز ِر َْ َٜ ٣ة بَ ِی َـا ُئ ِٔ ٣ش ْک َخاْ ٔ ٟؽ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم رجری ،ایب رضنہ ریض اہلل اعت ٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب ایصد ےن
یبنےستنجیک یٹےکابرےںیم ااؽایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااخصلدیفسابرکیکشم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہمرجری،ایبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2856

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ٣ح٤س بٜ٨٣ ٩سر

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
ٕ بٔاہللٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٩ػائ ٔ ٕس َّ
ک ً ٔ َِ ٨س
ٕ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ٕ بٔاہللٔ َٗا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز َی ِحُ ٔ ٠
اٟس َّجا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أَ َت ِحُ ٔ ٠
َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ِحُ ٔ ٠
َّ
َّ
رک ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُ ِِ ٔ ٨

دیبعاہلل نباعمذایبہبعش،دعسنب اربامیہ،رضحتدمحمنبدکنمرےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع وک مسق اھک رک ےتہک وہےئ داھکیہک انب اصدئ داجؽ ےہ وتںیم ےن اہک ایک  م اہللیک مسق ااھٹےت وہ اوہنں ےن اہک ںیمےنرمع وک انس فہ
اسابترپیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسمسقااھٹرےہےھتافریبنیلصاہللہیلعفملسےنااکنرہنرفام ا۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبہبعش،دعسنباربامیہ،رضحتدمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2857

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ب ٩رح٠٣ہ ب٤ً ٩زا ٪اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب سا ٥ٟبً ٩بساہلل حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب
ا ٪اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی أَ ِخب َ َرنٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح ََ ٠َ ٣ة بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ٩
َح َّسثَىٔی َ ِ
اب اَ ِ ٧ل ََ ٍَ ٣َ َٙ ٠ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم ٗ ٔ َب َ ١ابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َحًَّی َو َج َس ُظ َیُ ٌَِ ٠ب َِّ ٍَ ٣
اٟؼب ِ َیا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س أُك ُ ٔ ٥بَىٔی ََِ ٣ا ََ ٟة َو َٗ ِس َٗ َار َب ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
َّ
ُض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَ ِض َز ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ُِ ٟحَ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ُ٠ي ِظ ٌُزِ َحًی َ َ

ک َر ُسو ُ ٢اِلِ ُ ِّ٣یِّْ َن َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٩ػیَّاز َٕ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
َّٔلبِ َٔ ٩ػیَّاز ٕأَ َت ِظ َض ُس أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس أََ َّ ٧

َّ
َ
َّ َ
رفٓ ََـ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢آ َُ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َوبٔزُ ُسٔ٠طٔ ث ُ َّ٥
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َت ِظ َض ُس أنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َ َ
َٗا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠اذَا َت َزی َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َیأِت ٔیىٔی َػاز ٔ َْ ٚوکَاذ ٔ ْب َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َک َخبٔیئّا َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕص َُو
ک اِلِ َ ِ٣زُ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َٗ ِس َخ َبأ ِ ُت َ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ َِّ ٠م ًََِ ٠ی َ
اب ذ َِرنٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اٟس ُّر َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِخ َشأ ِ ََٓ ٩َِ ٠ت ٌِ ُس َو َٗ ِس َر َک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ُّ

ک فٔی َٗ ِتٔ٠طٔ
أَ ِ ٔ
ُض ِب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪یَُ ٨ِ ُٜط َُٓ ٩َِ ٠ت َش ََّ ٠م ًََِ ٠یطٔ َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ ٨ِ ُٜط ٓ ًََل َخْ ِ َر ََ ٟ
رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ انب فبہ ،ویسن انب اہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحترمعنباطخب ریضاہللاعتٰیلہنعر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہاکیامجتعںیمانبایصدیکرطػ
ےلکناہیںکتہکاےسینباغمہلےکاکمونںےکاپسوچبںےکاسھتےتلیھکوہےئاپ اافرانبایصداؿدونںرقبیانتلوغاھتافراےس
ھچکولعمؾہنوہاکساہیںکتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےنپاہھتےس اسیک  رمرپرضب امریرھپر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنانبایصدےسرفام اایکوتوگایہداتیےہہکںیماہللاکر اؽوہںانبایصدےنآپیلصاہللہیلعفملسیکرطػدھکیرکاہکہک
ںیم وگایہ داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اویمں ےک ر اؽ ںیہ رھپ انب ایصد ےن ر اؽ اہلل ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس
وگایہ دےتی ںیہ ہک ںیم اہلل اک ر اؽ وہں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس وھچڑ د ا افر رفام ا ںیم اامیؿ ال ا اہلل رپ اس ےک
ر اولں رپ رھپ ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفام ا وت ایکداتھکی ےہ انب ایصد ےن اہک ریمے اپس اچس یھب آات ےہ افر وھجاٹ یھب
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجت رپ الصاعمہلم وت رھپ ہبتشم وہایگ رھپ ر اؽ اہلل ےن اس ےس رفام ا ںیم ےن ھجت ےس وپےنھچ
ےک ےئلاکیابتاپھچیئوہیئےہ وتانبایصد ےن اہکفہدخ ےہر اؽاہلل یلصاہللہیلع فملس ےناس ےسرفام ا دفروہ وتاےنپادنازہ
ےسآےگںیہنڑبھاتکسرھپرمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکےھجمااجزت دںیاےاہللےکر اؽںیماسیکرگدؿ
امر دفں ر اؽ اہلل ےن اؿ ےس رفام ا ارگ ہی فیہ ےہ وت  م اس رپ طلسم ہن وہ وکس ےگ افر ارگ ہی فہ ںیہن ےہ وت اس ےک لتق رکےن ںیم
اہمترےےئلوکیئالھبیئںیہنےہ۔
رافی  :رحہلم نبییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نبرمعاؿ انب فبہ ،ویسن انباہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2858

راوی  :سا ٥ٟبً ٩بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل

ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأُب َ ُّی بِ ُ٩
َو َٗا ََ ٢سا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ٌَِ ٛبٕ اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی إلٔ َی اِ ٨َّ ٟد َّٔ ١أًٟی ٓ َٔیضا ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َحًَّی إٔذَا َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِ ٨َّ ٟد َ ١كَٔ ََٔ ٙی َّتقٔی

َ
ب ٔ ُح ُذو َٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١وص َُو َی ِدتٔ ُ َ
رفآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
 ١أ َِ ٪ي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٤ابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َط ِیئّا َٗ ِب َ ١أ َِ ٪ی َزا ُظ ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َ َ

َّ
رفأَ ِت أ ُ ُّ ٦ابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
رفا ٕ
غ فٔی َٗ ٔلی َٔ ٕة َٟطُ ٓ َٔیضا َز ِ٣زَ َْ ٣ة َ َ
َو َسَ ٥َ ٠وص َُو ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ ًَل َی ٔ َ
یَ َّتقٔی ب ٔ ُح ُذو َٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ٘ َٓ ١اَِ ٟت َّٔلبِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ یَا َػ ٔ
اس ُ ٥ابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َص َذا َُ ٣ح َّْ ٤س َٓ َث َار ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٖ َوص َُو ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َت َز َِ ٛت ُط بَْ َّ َن

اسملنبدبعاہللانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاسملنبدبعاہللےسرفاتیےہہکںیمےنانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعوکرفامےت
وہےئ انس ہک اس فاہعق ےک دعب ر اؽ اہلل افر رضحت ایب نب بعک ااصنری ریض اہلل اعتٰیلہنع اس ابغ یک رطػ ےلچ سج ںیم انب
ایصداھتاہیںکتہکبجر اؽاہللاسابغںیمدالخ وہےئوتوجھکرفں ےکونتںںیم ےنپھچےگلاتہکانبایصدےکدےنھکیےسےلہپ
ل وہا ےہ افر ھچک ر انگ راہ ےہ سپ انب ایصد یک
اس یک ھچک وگتفگ نس ںیکس سپ ر اؽ اہلل ےن اےس داھکی ہک فہ اینپ اکی اچدر ںیم اٹپل ا
فادلہےنر اؽاہللوکوجھکرےکونتںیکآڑںیمےتپھچوہےئدھکیایلوتاسےنانبایصدےساہکاےاصػافرہیانبایصداکانؾاھتہی
دمحمںیہوتانبایصدوفرااھٹڑھکاوہار اؽاہللےنرفام اارگفہاےسوھچڑدیتیوتفہھچکایبؿرکداتی۔
رافی  :اسملنبدبعاہللانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2859

راوی  :سا ٥ٟبً ٩بساہلل حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗا ٢ساَٗ ٥ٟٔاًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ًُ ٩ز َٓ َ٘اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠فٔی ا٨َّ ٟا ٔ َ
ََک
َ
َ َ ْ َ ِ
ِ َ َ َ
ََ َ
ض َٓأثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َّ
اٟس َّجا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢إنِّٔی َِلُٔ ِ ٧ذ ُر ُ٤ُ ٛو ُظ َ٣ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی إ ٔ ََّّل َو َٗ ِس أََ ِ ٧ذ َر ُظ َٗ ِو َ٣طُ َِ َ٘ ٟس أََ ِ ٧ذ َر ُظ ُْ ٧وح َٗ ِو َُ ٣ط َو َل ٩ِٔ ٜأَُٗو َُ ٢لٔ ٓ ٥ِ ُٜیطٔ َٗ ِو َّّل َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ٠طُ
اب َوأَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی
ٔ َ ٧ي ٌّی ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ٣طٔ َت ٌَ َّ٤ُ ٠وا أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوأَ َّ ٪اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َِ ٟی َص بٔأ َ ًِ َو َر َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اض
أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ َب ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِو ََ ٦ح َّذ َر اَ ٨َّ ٟ
َّ
ْق ُؤ ُظ ک ُ ُِّ ٣ُ ١ؤ َٔ ٩ٕ ٣و َٗا ََ ٢ت ٌَ َّ٤ُ ٠وا أََّ٧طُ َ ٩َِ ٟی َزی أَ َح ْس ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
ْق ُؤ ُظ َٔ َ ٩ِ ٣
اٟس َّجا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َِٜ٣ت ْ
َک َظ ًَ َُ ٠َ ٤ط أَ ِو َي ِ َ
ارف َي ِ َ
ُوب بَْ ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ ک َ ٔ ْ
وت
َربَّ ُط ًَزَّ َو َج ََّ ١حًَّی یَ َُ ٤

اسملنبدبعا ہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاسےکدعبر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسولوگںےکدرایمؿ

ڑھکےوہےئافراہللیکرعتفیاسیکاشؿےکاطمقبایبؿیکرھپداجؽاکذرکایکوترفام اںیمںیہمتاسےسڈرااتوہںافررہیبن
یلصاہللہیلعفملسےناینپ وقؾوکاسےسڈرا اےہقیقحتونحیھباینپوقؾوکاسےسڈراےکچںیہنکیلںیمںیہمتایسیابتاتباتوہں
وجیسکیبنیلصاہللہیلعفملس ےناینپوقؾوکںیہناتبیئاجؿ روھکہکفہےبکشاکانوہاگافراہلل ابترکفاعتیلاکانںیہنےہانباہشب
ےناہکےھجمرمعنباثتبا اصنریےنربخدیہکاےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکضعباحصہبےنربخدیہکآپےنداجؽےس
ڈراےت وہےئ اس دؿ رفام ا اس یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہا وہاگ ےسج فیہ زپھ ےکس اگ وج اس ےک لمع وک اندنسپ رکات
وہاگ ارہومنماےسزپھےکساگافرآپےنرفام ا مںیمےسوکیئیھباےنپربازعلتوکرمےنکترہزگہندھکیےکساگ۔
رافی  :اسملنبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2860

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ب ٩ح٤یس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب سا ٥ٟبً ٩بساہلل حرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط َرص ِْم
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َحًَّی َو َج َس ابِ ََ ٩ػیَّاز ٕ ُ ًَُل ّ٣ا َٗ ِس َ٧ا َصزَ ا ُِ ٟح َُ ٥َ ٠یُ ٌَِ ٠ب َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س أُك ُ ٔ ٥بَىٔی
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ٔیض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

ا ٚا َِ ٟحس َ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َس َ
وب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أُب َ ٌّی
ٔیث بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص إلٔ َی َُ ٨ِ ٣ت َهی َحسٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوفٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َي ٌِىٔی فٔی َٗ ِؤٟطٔ َِ ٟو َت َز َِ ٛت ُط بَْ َّ َن َٗا ََِ ٟ ٢و َت َز َِ ٛت ُط أ ُ ُُّ ٣ط بَْ َّ َن أَ َِ ٣ز ُظ
نسح نب یلع ولحاین نب دیمح وقعیب نب اربامیہ ،دعس اوباصحل انب اہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےلچ افر آےکپاسھت آےکپ احصہب یک اکی امجتع یھت نج ںیم رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت
اہیں کت ہک انب ایصد ےچب وک اپ ا وج ہک ولبتغ ےک رقبی اھت افر وچبں ےک اسھت ونب اعمفہی ےک اکمونں ےک اپس لیھک راہ اھت ابح 
دحثیزگریکچےہاسںیمہیےہہکآپےنرفام ااکشاسیکفادلہاےسوھچڑدیتیوتاساکاسرااعمہلمفاحضوہاجات۔
رافی  :نسحنبیلعولحایننبدیمحوقعیبنباربامیہ،دعساوباصحلانباہشباسملنبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2861

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس س٤٠ہ ب ٩طبیب ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی سا ٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
اب َوص َُو َیُ ٌَِ ٠ب َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا ٔ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ فٔی َن َ ٕ
رف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ٔیض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َک َحس َ
ٔیث ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ف ٔی أ ِ ٧ل ًَل ٔٚ
ً ٔ َِ ٨س أُك ُ ٔ ٥بَىٔی ََِ ٣ا ََ ٟة َوص َُو ُ ًَُل ْ ٦ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َو َػإ ٔ ٟح َُْ ِ َر أَ َِّ ًَ ٪ب َس بِ َُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ إلٔ َی اِ ٨َّ ٟد ٔ١

دبع نب دیمح ہملس نب بیبش دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اےنپ
احصہب یک اکی امجتع ےک اسھت نج ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت انب ایصد ےک اپس
ےس زگرے وت فہ ینب اغمہل ےک اکمونں ےکاپس وچبں ےکاسھت لیھک راہ اھت افر فہ یھب ڑلاک اھت رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع یک
اسدحثیںیمہیذموکرںیہنےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسایبنببعکےکاسھتوجھکرفںےکابغیکرطػرشتفیےلےئگ۔
رافی  :دبعنبدیمحہملسنببیبشدبعارلزاؼ،رمعم،زرہیاسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2862

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس روح بً ٩بازہ ،ہظا ٦ایوب حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََٟ ٢ق ٔ َی ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ابِ ََ ٩ػائ ٔ ٕس فٔی َب ٌِ ٔف
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَ ُّی َ
َط ٔ ٚا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َٗ ِو َّّل أَُ َِـ َب ُط َٓاَ ِ ٧تٔ ََذ َحًَّی ََْ َ ٣ل ِّ
ک
اٟش ََّ ٜة ٓ ََس َخ َ ١ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَل َی َحٔ َِؼ َة َو َٗ ِس بَ ََ َِ ٠ضا َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟط َرح ََٔ ٤
ُُ
رخ ُد َِٔ ُ ٩ِ ٣ـ َب ٕة َي ِِ َـبُ َضا
اہللُ َ٣ا أَ َر ِز َت ٔ ٩ِ ٣ابِ َٔ ٩ػائ ٔ ٕس أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َی ِ ُ
دبعنبدیمحرفحنبابعدہ،اشہؾاویبرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیکانب
ایصد ےس دمہنی ےک یسک راہتس ںیم الماقت وہیئگ وت انب رمع ےن اس ےس ایسی ابتیہک وج اےس عضہا دالےن فایل یھت سپ فہ اانت وھپال ہک

راہتسرھبایگرھپانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاؾاوملنینمدیسہہصفحےکاپساحرضوہےئافراںیہنہیربخلمیکچیھتوتاوہنںےنانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہک اہللآپ رپرمحرفامےئوتےن انب اصدئےکابرےںیمایکارادہایک اھتایکوت ںیہناجاتن اھتہک ر اؽاہلل
ےنرفام اہکداجؽیسکرپہصغرکےنیکفہجےسیہےلکناگ۔
رافی  :دبعنبدیمحرفحنبابعدہ،اشہؾاویبرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
انبایصدےکذترکےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2863

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی حشْن اب ٩حش ٩ب ٩يشار ابً ٩و ٪حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ٧ ٪آ ٔ ٍْ َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا حُ َشْ ِْن َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ک َ َ
و ٪أَُ َّ ٧ط ص َُو َٗا َََّ ٢ل َواہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٟٔ٘ی ُت ُط ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن َٗا َٔ٘٠َ َٓ ٢ی ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟب ٌِـٔض ٔ َِ ٥ص َِ ١ت َح َّسث ُ َ

ک ص َُو َز ًَ ُ٤وا ا َِ ٟی ِو ََٗ ٦ا ََ َٓ ٢ت َح َّسث ِ َ٨ا
ََ ٛذبِ َتىٔی َواہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ِخب َ َرنٔی َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜأَُ َّ ٧ط  ٩َِ ٟیَ َُ ٤
و ٪أَ ِٛث َ َر ُّ ٣َ ٥ِ ٛاَّل َو َوَّ ٟسا ََٓ َٜذَ ٔ ٟ
وت َحًَّی یََ ُٜ

ک َ٣ا أَ َری َٗا َََّ ٢ل أَ ِزرٔی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
رف ِت ًَ ِیُ ُ٨ط َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ًََ٣ی ٓ ٌَََِ ٠ت ًَ ِیَ ُ٨
ث ُ ََّ ٓ ٥
َار ِٗ ُتطُ َٗا َٔ٘٠َ َٓ ٢ی ُت ُط ََ ِ٘ ٟی ّة أ ُ ِ َ
َخی َو َٗ ِس َن َ َ
رخ َٛأ َ َط ِّس َ٧دْٔر ٔح َٔ٤ارٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗا ََٓ ٢زَ ًَ ََ ٥ب ٌِ ُف
ک َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َخ ََ َ٘ ٠ضا فٔی ًَ َؼ َ
ََّل َت ِسرٔی َوه ٔ َی فٔی َرأِ ٔس َ
اک َص ٔذظ ٔ َٗا ََ َ ٨َ َٓ ٢

َّ
رس ِت َوأَ َّ٣ا أََ٧ا ٓ ََواہللٔ َ٣ا َط ٌَ ِز ُت َٗا ََ ٢و َجا َئ َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن
أَ ِػ َحابٔی أَنِّی َ َ
ُضبِ ُت ُط بٔ ٌَ ّؼا کَاِ َ ٧ت َ٣ع ٔ َی َحًی َت ََ َّ ٜ
ض ُ ََـ ْب َي ِِ َـبُطُ
َٓ َح َّسثَ َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا تُزٔی ُس إَِٔ ٟیطٔ أََ ٥َِ ٟت ٌِ ٥َِ ٠أَُ َّ ٧ط َٗ ِس َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا َی ِب ٌَ ُثطُ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
دمحمنبینثمنیسحانبنسحنباسیرانبتوؿرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکانبرمعےناہکںیمےنانبایصدےس
دفرمہبتالماقتیکںیماس ےسالم وت ںیمےن ضعبولوگں ےساہک ایک مایبؿ رکےتوہہکفہفیہےہاوہنںےن اہکاہللیکمسقںیہن
ںیم ےن اہک  م ےن ےھجم وھجاٹ رک د ا اہلل یک مسق  م ںیم ےس ضعب ےن ےھجم ربخ دی ہک فہ رہزگ ںیہن رمے اگ اہیں کت ہک  م ںیم ےس
ز ادہامدلار افراصبحافالدوہاجےئاگسپفہاؿدونںولوگںےکامگؿںیمااسییہےہرھپانبایصدمہےسابںیترکےکدجاوہایگ
رھپںیماسےسدفرسیرمہبتالموتاسیکآھکنوھپؽیکچیھتوتںیمےناسےساہکںیمریتیآھکنوجاسرطحدھکیراہوہںہی بک
ےسوہیئےہاسےناہکںیم ںیہناجاتنںیمےناہکوتاجاتنیہںیہناحالہکنہیوتریتےرسںیموموجدےہاسےناہکارگاہللےناچاہوت
فہ ریتی ال یھ ںیم اےس دیپا رک دے اگ رھپ اس ےن دگوہ یک رطح زفر ےس آفاز اکنیل اس ےس ز ادہ تخس آفاز ںیم ےن ںیہن  ین

یھت افر ریمے ضعب اسویھتں ےن ادنازہ اگل ا ہک ںیم ےن اےس اےنپ اپس وموجد ال یھ ےس امرا ےہ اہیں کت ہک فہ وٹٹ یئگ ےہ
احالہکناہللیکمسقےھجماساکملعکتہناھتاہیںکتہکاؾاوملنینمےکاپساحرضوہےئوتاںیہنہیفاہعقایبؿایکاوہنںےناہکریتا
اسےسایکاکؾاھتایکوتاجاتنہناھتہکآپیلصاہلل ہیلعفملسےنرفام اولوگںےکاپسداجؽوکےنیھبفایلبسےسےلہپفہہصغوہاگوج
اےسیسکرپآےئاگ۔
رافی  :دمحمنبینثمنیسحانبنسحنباسیرانبتوؿرضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2864

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ٣ ،ح٤س ب ٩برش ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسث َ َ٨ا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
رش َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ض َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َِ ٟی َص بٔأ َ ًِ َو َر أََّلَ َوإ ٔ َّ ٪ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ َّ
ََک َّ
اٟس َّجا َ ٢أَ ًِ َو ُر ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َٛأ َ َّ٪
اٟس َّجا َ ٢بَْ ِ َن هَ ِض َزان َ ِی ا٨َّ ٟا ٔ
ذ ََ

ًَ ِی َُ ٨ط ً ٔ ََ ٨ب ْة كَآ ٔ َئ ْة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم  ،دمحم نب رشب دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ولوگں
ےک اسےنم داجؽ اک ذرک ایک وت اراشد رفام ا ےب کش اہلل اعتیل اکان ںیہن ےہ افر حیسم داجؽ آھکن ےس اکان وہاگ وگ ا ہک اس یک آھکن وھپےل
وہےئاوگنریکرطحوہیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دمحمنبرشبدیبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2865

٣وسی بً٘ ٩بہ ٧آٍ
راوی  :ابوربیٍ ابوکا ١٣ح٤از اب ٩زیس ایوب ٣ح٤س بً ٩باز حات ٥اب ٩اسٌ٤یٰ ١

وب ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَّل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١
اوبرعیباوباکلمامحدانبزدیاویبدمحمنبابعداح مانباامسلیعومٰیسنبہبقعانعفاؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرعیباوباکلمامحدانبزدیاویبدمحمنبابعداح مانبالیعمسومٰیسنبہبقعانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2866

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اب أَ ََّل إُٔ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوإ ٔ َّ٪
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی إ ٔ ََّّل َو َٗ ِس أََ ِ ٧ذ َر أ ُ ََّ ٣ت ُط اِلِ َ ًِ َو َر ا ِل ََّ ٜذ َ
َ
ُوب بَْ ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ ک ٖ ر
َربََِّ ٟ ٥ِ ُٜی َص بٔأ ًِ َو َر َو َِٜ٣ت ْ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحمنبرفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رہ یبن ےن اینپ اینپ اتم وک اکےن داجؽ ےس ڈرا ا ےہ آاگہ روہ ےب کش فہ اکان وہاگ افر ےب کش اہمترا
رپفرداگراکانںیہنےہاسیکآوھکنںےکدرایمؿک،ػ،ر،اھکلوہاوہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2867

راوی  :اب٣ ٩ثىی اب ٩بظار اب٣ ٩ثىی ٌ٣اذ ب ٩ہظا ٦ابوٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص

بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ارف
اٟس َّجا ُِٜ٣َ ٢ت ْ
ُوب بَْ ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ ک ٖ ر أَ ِی ک َ ٔ ْ
انبینثمانباشبرانبینثماعمذنباشہؾاوباتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلع
فملسےنرفام اداجؽیکدفونںآوھکنںےکدرایمؿرفکینعیاکرفاھکلوہاوہاگ۔
رافی  :انبینثمانباشبرانبینثماعمذنباشہؾاوباتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2868

راوی  :زہْر ب ٩رحب ًٔاً ٪بساٟوارث طٌیب ب ٩حبحاب حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ
و َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ُوب بَْ ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ ک َ ٔ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ْق ُؤ ُظ ک ُ ُّ١
اٟس َّجا ُُ ٤ِ ٣َ ٢شو ُح ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن َِٜ ٣ت ْ
ارف ث ََّ ٥ت َضحَّا َصا ک ٖ ر َي ِ َ
ْ

ُِ ٣ش٥ٕ ٔ ٠

زریہ نب رحب افعؿ دبعاولارث بیعش نب بحاب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن
اراشدرفام اداجؽیکاکیآھکنادنیھےہاسیکدفونںآوھکنںےکدرایمؿاکرفاھکلےہرھپاسےکےجہےئکینعیک،ػ،ر،افر
رہاملسمؿاےسزپھےلاگ۔
رافی  :زریہنبرحبافعؿدبعاولارثبیعشنببحابرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2869

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر٣ ،ح٤س بًً ٩لء ،اسحا ٚب ٩ابزاہ ٥اسحا ٚابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘ی ٙحرضت حذئہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

یُ ٩ِ ًَ ٙح َذ ِي َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟس َّجا ُ ٢أَ ًِ َو ُر ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن
أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ا ُِ ٟی ِرسی ُجَٔا َُّ ٢
ار ُظ َج َّْ ٨ة َو َج َُّ ٨ت ُط ْ َ ٧ار
اٟظ ٌَز ٔ ٌََ ٣طُ َج َّْ ٨ة َوْ َ ٧ار َٓ َُ ٨
َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب العء ،ااحسؼ نب اربامہ ااحسؼ اوباعمفہی اشمع ،قیقش رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکر اؽاہللےناراشدرفام اداجؽیکابںیئآھکن اکینوہیگےنھگابولںفاالوہاگافراسےکاسھتتنجافردفزخوہیگافراسیک
دفزختنجافراسیکتنجمنہجےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبالعء،ااحسؼنباربامہااحسؼاوباعمفہیاشمع،قیقشرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2870

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ٪ابی ٣اٟک اطحعی ربعی ب ٩رحاغ حرضت حذئہ

غ ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ٢
رحا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
و ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َ٣إ ٔ ٟک اِلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٥َ ٠لََ٧ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا ََّ ٍَ ٣
اٟس َّجا ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٢ط َُ ٌَ ٣ط ِ َ ٧ض َزا َٔ ٪ی ِحزٔیَا ٔ ٪أَ َح ُسص َُ٤ا َرأ ِ َی ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن َ٣ائْ
َخ َرأ ِ َی ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن ْ َ ٧ار َتأَجَّخُ َٓإ ٔ َّ٣ا أَ ِز َر َ َّ٩ٛأَ َح ْس ََِٓ ٠یأ ِ ٔ
ت اِ ٨َّ ٟض َز َّأ ٟذی َی َزا ُظ ّ َ ٧ارا َو ُِ ٟی َِ ِِّ ٤ف ث ُ َُّ ِٟ ٥ی َلأِكٔ ِئ َرأ ِ َس ُط
أَبِ َی ُف َو ِاْل َ ُ
رش َب ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإَّٔ٧طُ َ٣ائْ بَارٔ ْز َوإ ٔ ََّّ ٪
ْق ُؤ ُظ ک ُ ُّ١
ٓ ََی ِ َ
رف ْة َُٔ٠یوَ ْة َِٜ٣ت ْ
اٟس َّجا َُ ٤ِ ٣َ ٢شو ُح ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن ًََِ ٠ی َضا هَ َ َ
ارف َي ِ َ
ُوب بَْ ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ ک َ ٔ ْ
ُِ ٣ؤ ٔ ٩ٕ ٣کَات ٔبٕ َوَُْ ِر ٔکَات ٔبٕ

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿایبامکلایعجشریعبنبرحاشرضحتذحہفیےس رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اںیموخباجاتنوہںہکداجؽےکاسھتایکوہاگاسےکاسھتیتہبوہیئرہنںیوہںیگاؿںیمےساکیاکاپیندےنھکیںیمدیفس
وہاگ افر دفرسیدےنھکی ںیم کڑھیتک وہیئ آگ وہیگ سپ ارگ وکیئ آدیم اس وک اپ ےل وت اس رہن ںیم اجےئ ےسج کڑھیتک وہیئ آگ وصتر
رکے افر آھکن دنب رک ےک اےنپ رس وک اکھجےئ رھپ اس ےس ےئپ ےب کش فہڈنھٹا اپین وہاگ افر ےب کش داجؽ ابلکل دنب آھکن فاال وہاگ
اسرپاکیومیٹیلھپوہیگاسیکآوھکنںےکدرایمؿاکرفاھکلوہاوہاگافررہےنھکلفاالافراجلہومنماےسزپوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿایبامکلایعجشریعبنبرحاشرضحتذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2871

راوی ً :یبساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ربعی رحاغ حرضت
حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ
غ ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی
رحا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

َّ
اٟس َّجا ٔ ٢إ ٔ َُّ ٌَ ٣َ ٪ط َّ ٣
ار ُظ َ٣ائْ بَارٔ ْز َو َ٣ا ُؤ ُظ ْ َ ٧ار ٓ ًََل َت ِضُٜٔ٠وا
ائ َوّ َ ٧ارا َٓ َُ ٨

عبتداہللنباعمذایبہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلملنبریمعریعبرحاشرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلص
اہلل ہیلعفملس ےس رفاتی رکےت ںیہہکآپ یلص اہللہیلع فملس ےن داجؽ ےک ابرے ںیم رفام اہکاس ےکاسھت اپین افر آگ وہیگ
سپاسیکآگڈنھٹااپینوہاگافراسیکاپینآگوہیگسپ مالہکہنوہان۔
رافی  :عبتداہلل نب اعمذ ایب ہبعش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ریمع ریعب رحاش رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2872

راوی  :حرضت ابو٣شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َوأََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیھبہیدحثیر اؽاہللےس ین۔
رافی  :رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2873

راوی ً :لی ب ٩ححز طٌیب ب ٩ػٔواً ٪بسا٠٤ٟک بْ٤ً ٩ر ربعی رحاغ ً٘بہ ب٤ً ٩زو ابی ٣شٌوز انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
حرضت ربعی ب ٩رحاغ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

غ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَبٔی
رحا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
َِ ٣ش ٌُوز ٕاِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط إلٔ َی ُح َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط ًُ ِ٘ َب ُة َح ِّسثِىٔی َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟس َّجا َٔٗ ٢ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
اض َّ ٣
رخ ُد َوإ ٔ َُّ ٌَ ٣َ ٪ط َّ ٣
َح َُ ٚوأَ َّ٣ا
ائ َٓ َْ ٨ار تُ ِ ٔ
ائ َوّ َ ٧ارا َٓأ َ َّ٣ا َّأ ٟذی َی َزا ُظ اُ ٨َّ ٟ
اٟس َّجا ََ ٢ی ِ ُ
ک َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی َ٘ ٍِ فٔی َّأ ٟذی َی َزا ُظ ّ َ ٧ارا َٓإُٔ َّ ٧ط َ٣ائْ ًَ ِذ ْب كَی ِّْب َٓ َ٘ا َ٢
اض ّ َ ٧ارا ٓ ََ٤ائْ بَارٔ ْز ًَ ِذ ْب ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِز َر َک ذََ ٔ ٟ
َّأ ٟذی َی َزا ُظ اُ ٨َّ ٟ
ًُ ِ٘ َب ُة َوأََ٧ا َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َت ِؼسٔي ّ٘ا ُ ٔ ٟح َذ ِي َٔ َة

یلع نب رجح بیعش نب وفصاؿ دبعاکلمل نب ریمع ریعب رحاش ہبقع نب رمعف ایب وعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ریعب نب
رحاش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہبقع نب رمعف نب ایب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک
اسھت ذحہفی نب امیؿ یک رطػ الچ وت ہبقع ےن اؿ ےس اہک ھجم ےس فہ دحثی رفاتی رکںی وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن داجؽ ےک
ابرےںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس یناہکےبکشداجؽےلکناگوتاسےکاسھتاپینافرآگوہیگسپولگےسجاپینوصتر
رکںیےگفہڈنھٹااھٹیماپینوہاگ سپ مںیمےسوجاےساپےلوتایسںیموکداجےئےسجآگوصتررکےویکہکنفہڈنھٹااھٹیمافراپزیکہ
اپینوہاگوتہبقعےنذحہفییکدصتقیرکےتوہےئاہکہکںیمےنیھبآپیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحانس۔
رافی  :یلع نب رجح بیعش نب وفصاؿ دبعاکلمل نب ریمع ریعب رحاش ہبقع نب رمعف ایب وعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت
ریعبنبرحاشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2874

راوی ً :لی ب ٩ححز اسحا ٚاب ٩ححز جزیزِْ٣ ،رہ ،نٌی ،٥ابی ٨٫س ،ربعی ب ٩رحاغ

اٟش ٌِس ُّٔی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ ٧ا و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز
غ َٗا َ ٢ا ِج َت َ ٍَ ٤حُ َذ ِي َٔ ُة َوأَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة َِلََ٧ا ب ٔ َ٤ا ٍََ ٣
رحا ٕ
ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

َّ
اٟس َّجا ٔ ٢أَ ًِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ط إ ٔ َُّ ٌَ ٣َ ٪ط ِ َ ٧ض ّزا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َوِ َ ٧ض ّزا َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر َٓأ َ َّ٣ا َّأ ٟذی َت َز ِو َ ٪أَُ َّ ٧ط ْ َ ٧ار َ٣ائْ َوأَ َّ٣ا َّأ ٟذی َت َز ِو َ ٪أَُ َّ ٧ط َ٣ائْ ْ َ ٧ار
َ
رش ِب َّٔ ٩ِ ٣أ ٟذی َی َزا ُظ أَُ َّ ٧ط ْ َ ٧ار َٓإُٔ َّ ٧ط َس َیحٔ ُس ُظ َّ ٣
ائ َٗا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ صَ ََ ٜذا
ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِز َر َک ذََ ٔ ٟ
ک َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ َرا َز ا ِ٤َ ٟا َئ ََِٓ ٠ی ِ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢

یلع نب رجح ااحسؼ انب رجح رجری ،ریغمہ ،میعن ،ایب دنھ ،ریعب نب رحاش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی افر اوبوعسمد اےھٹک وہےئگ
وتذحہفیےناہکںیماؿےسز ادہاجاتنوہںہکداجؽےکاسھتایکوہاگ؟ےبکشاسےک اسھتاکیرہناپینیکافراکیرہنآگیک
وہیگ سپ ےسج  م آگ وصتر رکف ےگ فہ اپین وہاگ افر ےسج  م اپین وصتر رکف ےگ فہ آگ وہیگ سپ  م ںیم ےس وج اےس اپےل افر اپین اک
ارادہرکےوتاچےہہکفہایس ےس ےیپےسجآگوصتررکےویکہکنفہاےساپینیہ اپےئ اگاوبوعسمد ےن اہکہکںیم ےنیھبر اؽ
اہللےسایسرطحرفامےتوہےئانس۔
رافی  :یلعنبرجحااحسؼانبرجحرجری،ریغمہ،میعن،ایبدنھ،ریعبنبرحاش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2875

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ حشْن ب٣ ٩ح٤س طیبا ٪یحٌی ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشْ ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّلَ أ ُ ِخبٔرُ َُّ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ
اٟس َّجا َٔ ٢حسٔی ّثا َ٣ا َح َّسثَ ُط ٔ َ ٧ي ٌّی َٗ ِو َُ ٣ط إُٔ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوإَّٔ٧طُ یَحٔی ُئ ٌََ ٣طُ
ار َوإنِّٔی أََ ِ ٧ذ ِرتُ ٥ِ ُٜبٔطٔ َ٤َ ٛا أََ ِ ٧ذ َر بٔطٔ ُْ ٧وح َٗ ِو َُ ٣ط
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوا٨َّ ٟارٔ ٓ ََّأًٟی َي ُ٘و ُ ٢إَٔ َّ ٧ضا ا َِ ٟح َُّ ٨ة ه ٔ َی اُ ٨َّ ٟ
ِٔ ٣ث ُ
دمحمنبراعفنیسحنبدمحمابیشؿییحیاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اایکںیمںیہمتداجؽےکابرےںیمایسیربخہندفںوجیسکیبنیلصاہللہیلعفملسےناینپوقؾوکںیہندیےبکشفہاکانوہاگافر
فہتنجافردفزخیکلثمےلرکآےئاگسپےسجفہتنجےہکاگفہمنہجوہاگافرںیمںیہمتاسےسایسرطحڈرااتوہںاسیجہکونح
ےناسےساینپوقؾوکڈرا ا۔
رافی  :دمحمنبراعفنیسحنبدمحمابیشؿییحیاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2876

راوی  :ابوخیث٤ہ زہْر ب ٩رحب ،وٟیس ب٣ ٩شً ،٥٠بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز ،یحٌی ب ٩جارب كائی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
حرضت ٧واض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩سٌ٤ا٪

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
َجابٔز ٕ َّ
ا٪
رضم ٔ ِّی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤اَّ ٨َّ ٟو َاض بِ ََ ٩س َِ ٌَ ٤
اٟلائ ُّٔی َٗاضٔی ح َِٔ ٤ؽ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩ج َبِْر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ُج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕا َِ ٟح ِ َ

ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َو َّ
یس بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا ِٟک ٔ ًَلب ٔ َّی ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
َجابٔز ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َّ
اَٗ ٪ا َ٢
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
اٟلائٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ُج َبْ ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َِْٔر ٕ ًَ ِ ٩اَّ ٨َّ ٟوا ٔ

ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َات ُ ََساة ٕ َٓ َد َّٔ َف ٓ ٔیطٔ َو َر َّٓ ٍَ َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا ُظ فٔی كَائ ٔ َٔةٔ اِ ٨َّ ٟد ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا ُر ِح َ٨ا
اٟس َّجا َ ٢ذ َ
ذ ََ
ِ
ََک َت َّ
اٟس َّجا َََ ُ ٢سا ّة َٓ َد َّٔ ِـ َت ٓ ٔیطٔ َو َر َّٓ ٌِ َت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا ُظ فٔی
ْع َٖ ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ٔی َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ِ ُُٜ٧ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ذ َ ِ
إَِٔ ٟیطٔ َ َ
َ
كَائ ٔ َٔ ٔة اِ ٨َّ ٟد َٔ٘ َٓ ١ا ََُِْ ٢رُ َّ
رخ ِد َوَِ ٟش ُت ٓ ٔیَٓ ٥ِ ُٜا ِ٣زُ ْؤ
رخ ِد َوأََ٧ا ٓ ٔیَٓ ٥ِ ُٜأَ٧ا َححٔی ُح ُط ُزوَ ٥ِ َُٜ٧وإ ٔ َِ ٪ی ِ ُ
اٟس َّجا ٔ ٢أَ ِخ َو ُٓىٔی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜإ ٔ ِ ٪یَ ِ ُ
اب َٗ َل ْم ًَ ِیُ ُ٨ط كَآ ٔ َئ ْة َٛأنَِّی أ ُ َط ِّب ُض ُط بٔ ٌَ ِبسٔ ا ٌُِ ٟزَّی بِ َٔ َٗ ٩ل ٕ ٩ِ ٤َ َٓ ٩أَ ِز َر َٛطُ
َححٔیخُ َن ِٔ ٔشطٔ َواہللُ َخٔ٠ی ًَٔٔی ًَل َی کُِ ٣ُ ِّ١ش ٥ٕ ٔ ٠إَّٔ٧طُ َط ٌّ
َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ِْقأِ ًََِ ٠یطٔ ٓ ََوات ٔحَ ُس َورة ٔ ا ِل َِ ٜض ٕٔ إُٔ َّ ٧ط َخار ْٔد َخ َّّ ٠ة بَْ ِ َن َّ
اث َیٔ٤ی ّ٨ا َو ًَ َ
اٟظأَِ ٔ ٦وا َِٔ ٌٟزا َٔ ٌََ ٓ ٚ
اث ٔط َّ ٤اَّل َیا ً َٔبا َز اہللٔ
َ

و ٪یَ ِو ّ٣ا یَ ِو َْ َٛ ٦ش َٕ ٨ة َویَ ِو َْٛ ٦ظَ ِضز ٕ َویَ ِو ُْ َٛ ٦ح ُٕ ٌَ ٤ة َو َسائٔزُ أَیَّا ٔ٣طٔ
َٓاثِبُتُوا ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا َِ ٟب ُث ُط فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ق َٗا َ ٢أَ ِر َب ٌُ َ
ک ا َِ ٟی ِو َُّ ٦أ ٟذی ََ ٛش َٕ ٨ة أَ َتِٜٔٔی َ٨ا ٓ ٔیطٔ َػ ًَلةُ یَ ِوَٗ ٕ ٦ا َََّ ٢ل ا ِٗ ُس ُروا َُ ٟط َٗ ِس َر ُظ ُٗ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ٢
َٛأَیَّا ٔ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ِ ُٜ٣ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََذَ ٔ ٟ
وُ َٟ ٪ط
رساًُ ُط فٔی اِلِ َ ِر ٔ
و ٪بٔطٔ َو َي ِش َتحٔیبُ َ
اس َت ِسبَ َز ِت ُط اِّ ٟزیحُ ٓ ََیأتِ ٔی ًَل َی ا ِِ َ٘ ٟوََ ٓ ٔ ٦ی ِس ًُوص ُُِ َٓ ٥ی ِؤ َٔ ُ٨٣
ق َٗا َ ٢کَا ِِ َِ ٟیثٔ ِ
اہللٔ َو َ٣ا إ ٔ ِ َ

ٓ ََیأ ِ ُ٣زُ َّ
اُص ث ُ َّ٥
ُضو ًّا َوأَ ََّ ٣س ُظ َخ َو ٔ َ
اٟش َ٤ا َئ َٓت ُُِ ٔ ٤
رط َواِلِ َ ِر َق َٓت ُ ِ٨ب ٔ ُت َٓتَرُو ُح ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥سارٔ َح ُت ُض ِ ٥أَك ِ َو َ٣َ ٢ا کَاِ َ ٧ت ذُ ّرا َوأَ ِس َب َِ ُط ُ ُ
ؤ ٤ِ ٣ُ ٪حَ ْٔ٠ن َِ ٟی َص بٔأَیِ ٔسیض ٔ َِ ٥ط ِی ْئ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٣وأٟض ٔ َِ ٥و َی ُُّ ٤ز
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ َٗ ِو َٟطُ َٓ َی ِٔ َ ٨
َص ُٖ ًَ ُِ ٨ض ُِ َٓ ٥ی ِؼب ٔ ُح َ
َیأتِ ٔی ا ِِ َ٘ ٟو َََ ٓ ٦ی ِسًُوص ََُِْٓ ٥رُ ُّز َ
رضب ُ ُط
ٔیب اِ ٨َّ ٟح ٔ ١ث ُ ََّ ٥ی ِس ًُو َر ُج ًّل َُ ٤ِ ٣تٔ٠ئّا َط َبابّا ٓ ََی ِ ٔ
بٔا ِٔ َ ٟ
َخظٔی َُ ُ٨ٛوز ٔک َٓتَت ِ َب ٌُ ُط ُُ٨ٛو ُز َصا ََ ٛی ٌَاس ٔ
رخبَ ٔة ٓ ََی ُ٘و ََُ ٟ ٢ضا أَ ِ ٔ

ب ٔ َّ
ک إٔذِ َب ٌَ َث اہللُ
َ ١و ِج ُض ُط َي ِـ َح ُ
اٟش ِی ٕٔ ٓ ََی ِ٘ َل ٌُ ُط َجزِ ََ ٟتْ ِ ٔن َر َِ ٣ی َة ا َِ َِ ٟز ٔ
ک َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ ١ویَ َت َض َُّ ٠
ق ث ُ ََّ ٥ی ِسًُو ُظ َٓ ُی ِ٘ب ٔ ُ
رشق ٔ َّی ز ٔ َِ ٣ظ َ ٙبَْ ِ َن َِ ٣ضزُو َز َتْ ِ ٔن َوا ٔؿ ٌّا َِ َّٔ ٛیطٔ ًَل َی أَ ِجَ ٔ ٨حةٔ َٔ ِ َْٜ ٠َ ٣ن إٔذَا
ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ ابِ َِ ٣َ ٩ز َی ََ َٓ ٥ی ِ٨ز ٔ َُ ٨ِ ٔ ً ٢س ا َِ ٨َ ٤َ ٟارة ٔ ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
ئ َِ

ِ َ
ات َو َنٔ َُش ُط یَ َِ ٨تهٔی َح ِی ُث
ا ٪کَاِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ ٓ ًََل َی ٔح ُّٟٔ ١ک َ ٔ ٕ
ارف َیحٔ ُس رٔیحَ َن َٔ ٔشطٔ إ ٔ ََّّل ََ ٣
رط َوإٔذَا َر َٓ ٌَ ُط َت َح َّس َر ُٔ ٨ِ ٣ط ُج َْ ٤
كَأكَأ َرأِ َس ُط َٗ َ َ
اب ٕ ٓ ُٟس ٓ ََی ِ٘ ُتُ٠طُ ث ُ ََّ ٥یأتِ ٔی ً َٔیسی ابِ َِ ٣َ ٩ز َی َِ َٗ ٥و ِْ َٗ ٦س ًَ َؼ َُ ٤ض ِ ٥اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ ٓ ََی َِ ٤شحُ ًَ ِ٩
َط ُٓ ُط ٓ ََی ِلُ٠بُطُ َحًَّی یُ ِسر َُٔ ٛط ب ٔ َب ٔ
َی َِ ٨تهٔی َ ِ
َخ ِج ُت ً َٔبا ّزا لٔی َّلَ یَ َسا ِٔٔ ٪لَ َح ٕس
ُو ُجوصٔض ٔ َِ ٥ویُ َح ِّسث ُ ُض ِ ٥ب ٔ َس َر َجات ٔض ٔ ِ ٥فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک إٔذِ أَ ِووَی اہللُ إلٔ َی ً َٔیسی إن ِّٔی َٗ ِس أَ ِ َ
وََ ٓ ٪ی ُُّ ٤ز أَ َوائُٔ ُ٠ض ًَِ ٥ل َی ب ُ َحْ ِ َرة ٔ
بٔ٘ ٔ َتأٟض ٔ ِِّ َ ٓ ٥
اٟلورٔ َویَ ِب ٌَ ُث اہللُ َیأ ِ ُج َ
ود َو َ٣أ ِ ُجو َد َوص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥کَُ ِّ١ح َس ٕب َی ِٔ ٨شَ ُ٠
ََح ِز ً َٔبازٔی إلٔ َی ُّ
و٪
َص ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ ً َٔیسی َوأَ ِػ َحابُطُ َحًَّی َیَ ُٜ
وِ َ٘ َٟ ٪س ک َ َ
آَخص ََُِ ٓ ٥ی ُ٘وَ ُٟ
رشب ُ َ
و٣َ ٪ا ٓ َٔیضا َو َی ُُّ ٤ز ٔ ُ
كَبَرٔیَّ َة ٓ ََی ِ َ
ا ٪ب ٔ َض ٔذظ ٔ ََّ ٣ز ّة َ٣ائْ َویُ ِح َ ُ
َرأِ ُض َّ
ٕ
اٟث ِورٔ ِٔلَ َحسٔص َِٔ ٥خْ ِ ّرا ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ائ َ ٔة زٔی َ٨ا ٕر ِٔل َ َح ٔس ُ ٥ِ ٛا َِ ٟی ِو َََْٓ ٦رُِ َُب ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ ً َٔیسی َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َُْٓرِ ٔس ُ
 ١اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥اَ َِ ٨َّ ٟ
وِ َ ٪رف َسی َِ ٤َ ٛو ٔ
ق
و ٪فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ت َنٔ ِٕص َواح َٔسة ٕ ث ُ َّ ٥یَ ِضب ٔ ُم ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ ً َٔیسی َوأَ ِػ َحاب ُ ُط إلٔ َی اِلِ َ ِر ٔ
ق ٓ ًََل َیحٔ ُس َ
فٔی رٔ َٗابٔض ٔ ُِ َٓ ٥ی ِؼب ٔ ُح َ
 ١اہللُ كَْ ِ ّرا َٛأ َ ًِ َ٨ا ٔ ٚا ِٟبُ ِدتٔ
َِ ٣و ٔؿ ٍَ ٔطبِر ٕ إ ٔ ََّّل ََْ َ ٣ل ُظ َزصَ ُُ ٤ض َِ ٥وَ٧تُِ ُ٨ض ِِ َ َْٓ ٥رُ َُب ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ ً َٔیسی َوأَ ِػ َحابُطُ إلٔ َی اہللٔ َْٓ ُ ِر ٔس ُ
 ١اِلِ َ ِر َق َحًَّی یَتِرُ ََ ٛضا
رطا َّلَ یَُ ٨ِ ٣ٔ ٩ُّ ُٜط بَ ِی ُت ََ ٣س ٕر َو ََّل َوبَز ٕٓ ََی ِِ ٔش ُ
رطحُ ُض َِ ٥ح ِی ُث َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥یُ ِز ٔس ُ
 ١اہللُ َّ َ ٣
َٓ َت ِحُ ُ٠ٔ٤ض َِ َٓ ٥ت ِ َ
و ٪بٔ٘ ٔ ِحٔ َٔضا
کَاٟزَّ َٔ َٔ ٟة ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا َُْ ِ ٔ ٟ ٢ل ِر ٔ
ق أَِ٧بًٔٔی ثَ ََ ٤ز َت ٔک َو ُر ِّزی بَ َز ََ ٛت ٔک ٓ ََی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َتأِک ُ ُ
اٟز َّ٣اَ٧ةٔ َو َي ِش َت ٔو َُّ ٠
 ١ا َِٔ ٌٟؼابَ ُة ُّٔ ٩ِ ٣
ْق ََ ٟتِٜف ٔی ا َِ٘ ٟبٔی ََ ٠ة ٔ٩ِ ٣
ض َواَ ِ٘ ٠ِّ ٟح َة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب َ ٔ
َویُ َب َار ُک فٔی اٟز ِِّس َٔ ١حًَّی أَ َّ ٪اَ ِ٘ ٠ِّ ٟح َة ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ َٟ ١تِٜف ٔی ا ِٔٔ ٟئَ َا ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
ک إٔذِ َب ٌَ َث اہللُ رٔی ّحا كَی َِّب ّة َٓ َتأ ِ ُخ ُذص َُِ ٥ت ِح َت
ض َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
ض َواَ ِ٘ ٠ِّ ٟح َة ٔ ٩ِ ٣ا َِ َٟ ٥ٔ ٨َ َِ ٟتِٜف ٔی ا َِٔ ٟد ٔ َذ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
ؤَ ٓ ٪یضا َت َضا ُر َد ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔٓ ٌَََِ ٠یض ٔ َِ ٥ت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
ض یَ َت َض َار ُج َ
آبَاكٔض ٔ َِ َٓ ٥ت ِ٘ب ٔ ُف ُر َ
رش ُار ا٨َّ ٟا ٔ
وح کُِ ٣ُ ِّ١ؤ َٔ ٩ٕ ٣وکُِ ٣ُ ِّ١شَ ٥ٕ ٔ ٠و َی ِب َقی ٔ َ

اوبہمثیخزریہ نبرحب،فدیل نبملسم،دبعارلنمحنبسیدی نباجرب،ییحینباجرباطیئریضاہللاعتٰیلہنعرضحتوناسریضاہلل
اعتٰیل ہنع نب اعمسؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی حبص ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن داجؽ اکذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےن
یھبکریقحتیکافریھبکڑبارکےکایبؿرفام ااہیںکتہکمہےنامگؿایکہکفہوجھکرفںےکاکیڈنھجںیمےہسپبجمہاشؾوکآپ
یلصاہللہیلعفملسےکاپساحرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنمہےساسابرےںیمولعمؾرکایلوترفام ااہمتراایکاحؽےہ؟مہ
ےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسےنحبصداجؽاکذرکایکافراسںیمآپیلصاہللہیلعفملسےنیھبکریقحتیک
افریھبکاسہنتفوکڑبارکےکایبؿایکاہیںکتہکمہےنامگؿایکہکفہوجھکرفںےکاکیڈنھجںیمےہوتآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفام ا ںیم اہمترے ابرے ںیم داجؽ ےک العفہ دفرسے ونتفں اک ز ادہ وخػ رکات وہں ارگ فہ ریمی وموجدیگ ںیم اظرہ وہایگ وت
اہمترےاجبےئںیماساک اقمہلبرکفںاگ افرارگریمیریغ وموجدیگںیماظرہوہاوترہصخشوخداس ےساقمہلب رکےنفاالوہاگ افر
اہللرہاملسمؿرپریماہفیلخافرنابہگؿوہاگےبکشداجؽونوجاؿرگنھگ اےلابولںفاالافروھپیلوہیئآھکنفاالوہاگوگ اہکںیماےس

دبعازعلی نب نطق ےک اسھت ہیبشت داتی وہں سپ  م ںیم ےس وج وکیئ اےس اپےل وت اچےئہ ہک اس رپ  ارة فہک یک ادتبایئ آ ات یک
التفترکےےبکشاساکرخفجاشؾافررعاؼےکدرایمؿےسوہاگرھپفہاےنپداںیئافرابںیئاجبناسفدرباپرکےاگاےاہلل
ےکدنبفاثتبدقؾرانہمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽفہزنیمںیمانتکرعہصرےہاگآپیلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااچسیل
دؿ افر اکی دؿ اسؽ ےک ربارب افر اکی دؿ ہنیہم ےک ربارب افر اکی دؿ ہتفہ ےک ربارب وہاگ افر ابح  ا اؾ اہمترے اعؾ دونں ےک
ربارب وہں ےگ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽفہدؿ وج اسؽ ےک ربارب وہاگ ایکاس ںیم امہرے ےئل اکی دؿیک امنزںیزپانھ
اکیفوہاگآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام  اںیہنہکلب  ماکیاسؽیک امنزفں اکادنازہرکانیل مہےن رعض ایکاےاہللےک ر اؽاس
یکزنیمںیمےنلچیکزیتیایکوہیگآپےنرفام ااسابدؽیکرطحےسجےھچیپےسوہادلیکھریہوہسپفہاکیوقؾےکاپسآےئاگ
افر اںیہن دتوت دے اگ وت فہ اس رپ اامیؿ ےل آںیئ ےگ ا فر اس یک دتوت وبقؽ رکںیل ےگ رھپ فہ آامسؿ وک مکح دے اگ وت فہ ابرش
رباسےئاگافرزنیمزبسہااگےئیگافراےسرچےنفاےلاجونراشؾےکفتقآںیئےگوتاؿےکوکاہؿےلہپےسےبملنھتڑبےافر
وکںیھکینتوہیئوہںیگرھپفہاکیافروقؾےکاپساجےئاگافراںیہندتوتدے اگفہاسےکوقؽوکردرکدںیےگوتفہاسےس
فاسپ ولٹ آےئ اگ سپ فہ طحق زدہ وہ اجںیئ ےگ ہک اؿ ےک اپس دؿ ےک امولں ںیم ےس ھچک یھب ہن رےہ اگ افر اےس ےہک اگ ہک اےنپ
زخاےنوکاکنؽدےوتزنیمےکزخاےناسےکاپسآںیئےگ۔
رافی  :اوبہمثیخ زریہ نب رحب ،فدیل نب ملسم ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،ییحی نب اجرب اطیئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت وناس
ریضاہللاعتٰیلہنعنباعمسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
حیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2877

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ًبساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اب ٩ححز حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َوا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢ابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ

َز َخ ََ ١حس ُ
ََکَ٧ا َو َزا َز َب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ
َخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٔیث أَ َح ٔسص َٔ٤ا فٔی َحسٔیثٔ ِاْل َ ٔ
یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َ٣ا ذ َ ِ
وِ َ٘ َٟ ٪س َٗ َت ِ٨َ ٠ا َ ٩ِ ٣فٔی
وَ ٪حًَّی یَ َِ ٨ت ُضوا إلٔ َی َج َب ٔ ١ا َِ ٟد َ٤ز ٔ َوص َُو َج َب ُ
ض ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ا ٪ب ٔ َض ٔذظ ٔ ََّ ٣ز ّة َ٣ائْ ث ُ ََّ ٥ي ٔشْرُ َ
َِ َ٘ ٟس ک َ َ
 ١بَ ِیتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟسٔ ٔ

و ٪بَّٔ ُ٨ظابٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی َّ
ق َصُ ِ٘ ٨َ ٠ِ َٓ ٥َّ ُ٠ت ِ ٩ِ ٣َ ١فٔی َّ
ئ ََْٓرُ ُّز اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥نُ َّظابَ ُض ِِ ٣َ ٥د ُـوبَ ّة َز ّ٣ا َوفٔی رٔ َوا َی ٔة
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اِلِ َ ِر ٔ
ئ َْٓ َ ِر َُ ٣

ابِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َٓإٔنِّی َٗ ِس أَِ٧زَ ُِ ٟت ً َٔبا ّزا لٔی ََّل َی َس ِی ِٔلَ َح ٕس بٔ٘ ٔ َتأٟض ٔ ِ٥

یلعنبرجحدعسیدبعاہللنبدبعارلنمحنبسیدینباجرب،فدیلنبملسم،انبرجحرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےس یھبہیدحثی
اسدنس ےس رمفی ےہاس ںیماس ہلمج ےک دعبہک اس ہگج یسک ومہعق رپ اپین اھت ہی ااضہف ےہہک رھپ فہ رمح ےک اہپڑ ےک اپس ںیچنہپ
ےگافرفہتیبادقملساکاہپڑےہوتفہںیہکےگقیقحتمہےنزنیمفاےلبسوکلتقرکد اآؤمہآامسؿفاولںوکیھبلتقرکںیرھپ
ت
یھتبت
کب
ےگسپاہللاعتیلاؿرپاؿےکریتفںوکوخؿآولدرکےکولاٹےئاگافرانبرجحیکرفاتیںیمےہ
فہآامسؿیکرطػریت
ہکںیمےناےنپدنبفںوکانزؽایکےہںیہنجلتقرکےنرپیسکوکدقرتاحلصںیہنےہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسیدبعاہللنبدبعارلنمحنبسیدینباجرب،فدیلنبملسم،انبرجحرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽےکففصافراسدمہنییکرحتمافراساکومنموکلتقافرزدنہرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکففصافراسدمہنییکرحتمافراساکومنموکلتقافرزدنہرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2878

راوی ٤ً :زو ٧اٗس حش ٩ح٠وانی ًبس ب ٩ح٤یس ًبس يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ابوػاٟح اب ٩طہاب ًبیساہلل بً ٩بساہلل ب٩
ًتبہ حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َاه ُض َِ ٣ُ ٥ت َ٘ارٔبَ ْة َو ِّ
اٟش َی ُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوا َِ ٟح َش ُ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َوأَ ُِ ٟٔ
اِ ٌَ ٔ ٟ ٚب ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی و َٗا َ٢
اب أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ِاْل َ َ

بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َح ٔسی ّثا كَو ٔ ّیًل ًَ ِ ٩ا َّ
ا٪
ٟس َّجا َٔٓ ٢ک َ َ
اب ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َی َِ ٨تهٔی إلٔ َی َب ٌِ ٔف ِّ
ٓ ٔ َامی َح َّسثَ َ٨ا َٗا َ ٢یَأتِ ٔی َوص َُو َُّ َ ٣
رخ ُد
اٟش َبا ٔر َّأًٟی َتلٔی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََی ِ ُ
َح َِْ ٠ًَ ٦یطٔ أَ ِ ٪یَ ِس ُخ َ ١ن ٔ َ٘ َ

ک َّ
اٟس َّجا َُّ ٢أ ٟذی َح َّسثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ض ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط أَ ِط َض ُس أََ َّ ٧
ض أَ ِو َٔ ٩ِ ٣خْ ِر ٔا٨َّ ٟا ٔ
إَِٔ ٟیطٔ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َر ُج ْ ١ص َُو َخِْرُ ا٨َّ ٟا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی َثطُ ٓ ََی ُ٘و َُّ ٢
وََّ ٪ل َٗا َََ ٓ ٢ی ِ٘ ُتُ ُ٠ط ث ُ َّ٥
و ٪فٔی اِلِ َ ِ٣ز ٔٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
اٟس َّجا ُ ٢أَ َرأَیِت ُِ ٥إ ٔ َِ َٗ ٪تُِ ٠ت َص َذا ث ُ َّ ٥أَ ِح َی ِی ُتطُ أَ َت ُظ َُّ ٜ
ٔیک َٗ ُّم أَ َط َّس َب ٔؼْ َر ّة ٔ٣ىِّی ِاْل ََٗ ٪ا ََُْٓ ٢رٔی ُس َّ
اٟس َّجا ُ ٢أَ َِ ٪ي ِ٘ ُت َ٠طُ ٓ ًََل ي َُش َُّ ٠م
یُ ِحیٔیطٔ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢ح ْٔ َن یُ ِحیٔیطٔ َواہللٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ٓ َ

رض ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ًَل٦
ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح َُ ٙي َ٘ا ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا اَّ ٟز ُج َ ١ص َُو ا َِ ٟد ٔ ُ
رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع رضحت اوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکر اؽاہللےناکیدؿمہ ےس داجؽےک قلعتماکی یبملدحثیایبؿیکایسدحثی
ےک درایمؿ ںیمہ آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اتب ا ہک فہ آےئ اگ نکیل دمہنی یک اھگویٹں ںیمدالخ وہان اس رپ رحاؾ وہاگ فہ دمہنی ےک
رقبی ضعب رجنب زونیمں کت ےچنہپ اگ سپ اکی دؿ اس یک رطػ اکی ااسی آدیم ےلکن اگ وج ولوگں ںیم ےس بس ےس الضف  ا الضف
ولوگںںیمےسوہاگ فہزبرگاسےسےہک اگںیموگایہداتی وہںہکوتفیہداجؽےہسج ےکابرےںیمںیمہر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےندحثیایبؿیکیھتوتداجؽےہکاگارگںیماسآدیموکلتقرکدفںافررھپاےسزدنہرکفںوتاہمتریایکراےئےہرھپ
یھب مریمےاعمہلمںیم کشرکف ےگفہ ںیہکےگ ںیہنوت فہاےس لتقرکے اگ رھپاےسزدنہرکےاگ وتفہ آدیمےہکاگ بجاےس
زدنہ ایک اجےئ اگ اہلل یک مسق ےھجم ریتے ابرے ںیم اب ینتج ریصبت ےہ اینت ےلہپ ہن یھت رھپ داجؽ اےس دفابرہ لتق رکےن اک ارادہ
رکےاگنکیلاسرپاقدرہنوہاگاوبااحسؼےناہک،اہکاجاتےہہکفہآدیمرضحترضخہیلعاالسلؾوہںےگ۔
رافی  :رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبعوقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع رضحت
اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکففصافراسدمہنییکرحتمافراساکومنموکلتقافرزدنہرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2879

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،ابوی٤ا ٪طٌیب زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہیریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿبیعشزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکففصافراسدمہنییکرحتمافراساکومنموکلتقافرزدنہرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2880

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بٗ ٩ہزاز ًبساہلل بً ٩ث٤ا ٪ابی ح٤زہ ٗیص ب ٩وہب ابی وزاک حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ُٗ ٩ضزَا َذ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِٔ ٣َ ١ز َو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
رخ ُد َّ
اٟس َّجا َُ َٓ ٢ی َت َو َّج ُط ٗ ٔ َب َُ ٠ط َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
ا َِ ٟو َّزا ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ ُ
َّ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن َٓ َت َِ٘ ٠ا ُظ ا َِ ٤َ ٟشأ ٟحُ ََ ٣شأ ٟحُ َّ
وُ َٟ ٪ط
َخ َد َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘وَ ُٟ
اٟس َّجا ََٔ ٓ ٢ی ُ٘وَ ُٟ
وُ َٟ ٪ط أَیِ ََ ٩ت ٌُِ ٔ٤س ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ًُِ ٔ٤س إلٔ َی َص َذا أ ٟذی َ َ

و ٪ا ِٗ ُتُ٠و ُظ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف أََِ ٟی َص َٗ ِس َ َ ٧ضا َُ ٥ِ ٛربُّ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِ٘ ُتُ٠وا
أَ َو َ٣ا تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣ب ٔ َزبِّ َ٨ا ٓ ََی ُ٘و ُ٣َ ٢ا ب ٔ َزبِّ َ٨ا َخَٔائْ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ

َّ
اض َص َذا َّ
و ٪بٔطٔ إلٔ َی َّ
ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ َح ّسا زُوَ٧طُ َٗا ََ َٓ ٢ی َِ ٨لَ ُ٘ ٔ ٠
اٟس َّجا َٔٓ ٢إٔذَا َرآ ُظ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔٗ ٩ُ ٣ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اٟس َّجا ُ ٢أ ٟذی ذ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢یأ ِ ُ٣زُ َّ
ُضبّا َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُ ٢أَ َو
اٟس َّجا ُ ٢بٔطٔ َٓ ُیظَ َّب ُح ٓ ََی ُ٘و ُُ ٢خ ُذو ُظ َو ُط ُّحو ُظ َٓ ُی َ
وس ٍُ هَ ِضزُ ُظ َوبَ ِلُ ُ٨ط َ ِ
ُرف َ ٚبَْ ِ َن رٔ ِجَِ ٠یطٔ
رفٗٔطٔ َحًَّی ي َ َّ
رش بٔا ِٔ٤ٟئِظَ ارٔ ٔٔ ِ ٣َ ٩ِ ٣
َ٣ا تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔی َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُ ٢أََ ِ ٧ت ا ِٔ ٤َ ٟشی ُح ا ِل ََّ ٜذ ُ
اب َٗا َُ َٓ ٢ی ِؤ َ٣زُ بٔطٔ َٓ ُی ِؤ َ ُ
َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥یَ ِ٤شٔی َّ
اٟس َّجا ُ ٢بَْ ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ل ٌَ َتْ ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُٟ ٢طُ ٗ ََُِ ٓ ٥ی ِش َتؤی َٗائ ّٔ٤ا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُٟ ٢طُ أَتُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔی ٓ ََی ُ٘و ُ٣َ ٢ا ا ِز َز ِز ُت
ض َٗا ََ َٓ ٢یأ ِ ُخ ُذ ُظ َّ
اٟس َّجا َُ ٔ ٟ ٢ی ِذبَ َح ُط
ٓ َ
اض إُٔ َّ ٧ط ََّل َئ ٌَِ ُ
َ ١ب ٌِسٔی بٔأ َ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ٔیک إ ٔ ََّّل َب ٔؼْ َر ّة َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

اسا ٓ ًََل َي ِش َت ٔلی ٍُ إَِٔ ٟیطٔ َسب ٔ ّیًل َٗا َََ ٓ ٢یأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َی َسیِطٔ َورٔ ِجَِ ٠یطٔ ٓ ََی ِ٘ ٔذ ُٖ بٔطٔ ٓ ََی ِح ٔش ُب
َٓ ُی ِح ٌَ َ٣َ ١ا بَْ ِ َن َر َٗبَتٔطٔ إلٔ َی َت ِزٗ َُوتٔطٔ َ ُ ٧ح ّ
ض َط َضا َز ّة ً ٔ َِ ٨س
اض أَ٤َ َّ ٧ا َٗ َذ َٓ ُط إلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِٟق ٔ َی فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا أَ ًِوَ ُ ٥ا٨َّ ٟا ٔ
اُ ٨َّ ٟ
َر ِّب ا ٌَِ ٟا ََ ْٔ٤ٟن
دمحمنبدبعاہللنبزہقاددبعاہللنبامثعؿایبزمحہسیقنبفبہایبفداکرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اداجؽےلکناگوتومنینمںیماکیآدیمیکرطػوتمہجوہاگوتاسےسداجؽےکرہپہدار
ںیلم ےگ فہ اس ےس ںیہک ےگ اہکں اک ارادہ ےہ فہ ےہک اگ ںیم اس یکرطػ اک ارادہ راتھک وہں سج اکرخفج وہا ےہ فہ اس ےس ںیہک
ےگ ایک  م امہرے رب رپ اامیؿ ںیہن الےت فہ ےہک اگ امہرے رب ںیم وت وکیئ وپہدییگ ںیہن ےہ وت فہ ںیہک ےگ اےس لتق رک دف رھپ فہ
ا کی دفرسے ےس ںیہک ےگ ایک  م وک اہمترے رب ےن عنم ںیہن ایک ہک  م اس ےک العفہ یسک وک لتق ہن رکان سپ فہ اس وک داجؽ یک
رطػ ےل اجںیئ ےگ بج ومنم اےس دےھکی اگ وت ےہک اگ اے ولوگ ہی داجؽ ےہ سج اک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذرک ایک رھپ
داجؽاسےکرساھپڑےناکمکح دےاگوتےہکاگاےسڑکپولافراساکرساھپڑڈاولرھپاسیک رمافرٹیپرپتخسرضبوگلاےئاگرھپ
داجؽاسےسےہکاگایکوتھجمرپاامیؿںیہنالاتوتفہےہکاگوتحیسماذکلابےہرھپداجؽاےسآرےےکاسھتریچےناکمکحدےاگ

افراسیکامگنےسرشفعرکےکاسےک دفونںاپؤںکتوکآرےےسریچرکدجارکد ااجےئاگرھپداجؽاسےکمسجےکدفونں
ڑکٹفںےکدرایمؿےلچاگرھپےہکاگڑھکاوہاجوتفہدیساھوہرکڑھکاوہاجےئاگرھپاسےسےہکاگایکوتھجمرپاامیؿںیہنالاتوتفہےہک
اگےھجمریتےابرےںیمےلہپےسز ادہریصبت اطعوہیئگےہرھپفہےہکاگاےولوگہیداجؽریمےدعبیسکیھبافرآدیمےسااسیہن
رکےکساگرھپداجؽاےسذحبرکےنےکےئلڑکپےاگاسیکرگدؿافریلسنہےکدرایمؿیکہگجاتےبنیکوہاجےئیگافراےسذحب
رکےن اک وکیئ راہتس ہن ےلم اگ رھپ فہ اس ےک اہھت افر اپؤں ڑکپ رک کنیھپ دے اگ وت فہ ولگ امگؿ رکںی ےگ ہک اس ےن اےس آگ یک
رطػاکنھپےہاحالہکناےستنجںیمڈاؽد ااجےئاگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہیآدیمربااعلنیملےکاہںبسےس
ڑبیاہشدتاکاحلموہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزہقاددبعاہللنبامثعؿایب زمحہسیقنبفبہایبفداکرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽاکاہللےکزندکیریقحوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکاہللےکزندکیریقحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2881

راوی  :طہاب بً ٩باز ًبسی ابزاہی ٥ب ٩ح٤یس رواسی اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس ٗیص ب ٩ابی حاز ٦حرضت ِْ٣رہ ب ٩طٌبہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟز َؤاس ُّٔی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازٕٔ ٦
َح َّسثَ َ٨ا ٔط َض ُ
اب بِ ًَُ ٩بَّاز ٕا ِِ ٌَ ٟب ٔس ُّی َح َّسث َ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ُّ
ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ٣َ ٢ا َسأ َ َ ٢أَ َح ْس أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ک
اٟس َّجا ٔ ٢أَ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا َسأ َ ُِ ٟت َٗا ََ ٢و َ٣ا یُ ِٔ ٨ؼبُ َ
و ٪إ ٔ َُّ ٌَ ٣َ ٪ط َّ
ک
اٟل ٌَ َاَ ٦واِلِ ََ ِ ٧ض َار َٗا َ ٢ص َُو أَص َِو ًَُ ٪ل َی اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
رض َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ض َِ ٥ي ُ٘و َُ ٟ
ُٔ ٨ِ ٣ط إُٔ َّ ٧ط َّلَ َي ُ ُّ
اہشب نب ابعد دبعی اربامیہ نب دیمح رفایس اامسلیع نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
راتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ھجم ےس ز ادہ یسک ےن یھب داجؽ ےک قلعتم  ااؽ ںیہن ےئک آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفام ا ماسابرےںیمویکںز ادہرکفدنموہفہےھجتوکیئرضرہن اچنہےکس اگںیمےن رعضایکاےاہللےکر اؽولگےتہکںیہ

ہکاسےکاسھتاھکانافررہنںیوہںیگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہاہللےکزندکیاسےسیھبز ادہریقحوہاگ۔
رافی  :اہشبنبابعددبعیاربامیہنبدیمحرفایسالیعمسنبایباخدلسیقنبایباحزؾرضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکاہللےکزندکیریقحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2882

راوی  :رسیخ ب ٩یو٧ص ہظی ٥اسٌ٤یٗ ١یص حرضت ِْ٣رہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ِ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ٣َ ٢ا َسأ َ َ ٢أَ َح ْس أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُ َ
اُ ٩ِ ٣ٔ ٢خ ِبز ٕ َو َِ ٟح َٕ ٥وَ َ ٧ض ْز ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟس َّجا ٔ ٢أَ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا َسأ َ ُِ ٟت ُط َٗا ََ ٢و َ٣ا ُس َؤاَ ُٟ
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت إُٔ َّ ٧ض َِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
وُ ٌَ ٣َ ٪ط ٔج َب ْ
ک
َ٣ا ٕئ َٗا َ ٢ص َُو أَص َِو ًَُ ٪ل َی اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
رسجی نب ویسن میشہ اامسلیع سیق رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےس داجؽ ےک قلعتم ھجم ےس ز ادہ ںیہن وپاھچ رافی ےن اہک  م ےن ایک وپاھچ اھت ںیم ےن اہک ولگ ےتہک ںیہ ہک اس ےک اسھت رفیٹ افر
وگتشےکاہپڑوہںےگافراپینیکرہنوہیگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام افہاہللےکزندکیاسےسیھبز ادہریقحوہاگ۔
رافی  :رسجینبویسنمیشہالیعمسسیقرضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکاہللےکزندکیریقحوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2883

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٤٧ ٩ر وٛیٍ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب٩
ہارو٣ ،٪ح٤س ب ٩رآٍ ابواسا٣ہ اسٌ٤ی ١ابزاہی ٥ب ٩ح٤یس

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
و ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
أ ُ َسا ََ ٣ة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َیزٔی َس َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَ ِی بُى َ َّی

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن فعیک  ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،انب ایب رمع ایفسؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب راعف
اوبااسہماامسلیعاربامیہنبدیمحاؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاہتبلسیدییکدنسںیمہیااضہفےہہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنےھجمرفام ااےریمےےٹیب۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن فعیک ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،انب ایب رمع ایفسؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب
راعفاوبااسہمالیعمساربامیہنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخفجداجؽافراساکزنیمںیمرہھٹےنافرٰیسیعےکزنفؽافراےسلتقرکےنالہاامیؿ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽافراساکزنیمںیمرہھٹےنافرٰیسیعےکزنفؽافراےسلتقرکےنالہاامیؿافرکینولوگںےکاھٹاجےنافرربےےکابح رہاجےنافروتبںیکوپاجرکےن
افروصرںیموھپےکناجےنافرربقفںےسااھٹےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2884

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ طٌبہ ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا ٥ٟحرضت يٌ٘وب بً ٩اػ ٥بْ ٩عوہ ب٣ ٩شٌوز ث٘فی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ٩
وب بِ َٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َي ٌِ ُ٘ َ
ُْع َو َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َّ
اٟث َ٘ف ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َجائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیث َّأ ٟذی تُ َح ِّس ُث بٔطٔ َت ُ٘و ُ٢
ِ
إ ٔ ََّّ ٪
ا ٪اہللٔ أَ ِو ََّل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّّل اہللُ أَ ِو کَّ ٤َ ٔ ٠ة ِ َ ٧ح َوص َُ٤ا َِ َ٘ ٟس َص َُ ٤ِ ٤ت أَ ََِّ ٪ل أ ُ َح ِّس َث أَ َح ّسا َط ِیئّا
اٟشا ًَ َة َت ُ٘ ُو ٦إلٔ َی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َح َ

أَبَ ّسا إٔ٤َ َّ ٧ا ُُِٗ ٠ت إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ست َ َر ِو ََ ٪ب ٌِ َس َٗٔ٠ی ٕ ١أَ ِّ ٣زا ًَو ّٔامی یُ ََح َُّ ٚا ِٟب َ ِی ُت َویَُٜو َُ ٪ویَُٜو ُ ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رخ ُد َّ
اٟس َّجا ُ ٢فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی ٓ ََی ُِ ُٜ٤ث أَ ِر َبٌْٔ َن ََّل أَ ِزرٔی أَ ِر َبٌْٔ َن یَ ِو ّ٣ا أَ ِو أَ ِر َبٌْٔ َن َط ِض ّزا أَ ِو أَ ِر َبٌْٔ َن ًَا ّ٣ا َٓ َی ِب ٌَ ُث اہللُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
َ
اض َس ِب ٍَ ٔسَ ْٔ٨ن َِ ٟی َص بَْ ِ َن اث ِ َٔ ِ ْ٨ن ًَ َسا َو ْة ث ُ َّ٥
ْع َوةُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ٓ ََی ِلُ٠بُ ُط َٓ ُی ِضُ ُٜٔ٠ط ث ُ َّ ٥یَ ُِ ُٜ٤ث اُ ٨َّ ٟ
ً َٔیسی ابِ َِ ٣َ ٩ز َی ََٛ ٥أُ َّ ٧ط ُِ
 ١اہللُ رٔی ّحا بَارٔ َز ّة َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب َّٔ ١
ق أَ َح ْس فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا ُ ٢ذ ََّرة ٕ َٔ ٩ِ ٣خْ ِر ٕأَ ِو إ ٔ َی٤ا ٕ ٪إ ٔ ََّّل
اٟظأًََِ ٓ ٔ ٦ل َی ِب َقی ًَل َی َو ِجطٔ اِلِ َ ِر ٔ
یُ ِز ٔس ُ
َٗ َب َـ ِت ُط َحًَّی َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َح َس َُ ٥ِ ٛز َخ َ ١فٔی ََ ٛب ٔس َج َب ََٕ ٟ ١س َخ َِ ٠ت ُط ًََِ ٠یطٔ َحًَّی َت ِ٘ب ٔ َـ ُط َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت َُضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض فٔی خ َّٔٔ ٔة َّ
اٟلْ ِر ٔ َوأَ ِح ًَلِّ ٔ ٦
ُ َٟ ١ض ِ٥
رکا َٓ َی َت ََّ ٤ث ُ
رک َ
اٟش َبا َٔ ََّل َي ٌِز ٔ ُٓ َ
رش ُار ا٨َّ ٟا ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢ی ِب َقی ٔ َ
وّ َ ٨ِ ٣ُ ٪
وٌِ ٣َ ٪زُوّٓا َو ََّل یُ ُِ ٔ ٨
َّ
ک َز ٌّار رٔزِ ُٗ ُض َِ ٥ح َش ِْ ًَ ٩ی ُظ ُض ِ٥
و٤َ َٓ ٪ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا ٓ ََیأ ِ ُ٣زُص ُِ ٥بٌٔ َٔبا َزة ٔاِلِ َ ِوثَا َٔ ٪وص ُِ ٥فٔی ذََ ٔ ٟ
وََ ٓ ٪ی ُ٘وَ ُٟ
اٟظ ِی َلا ََُ ٓ ٪ی ُ٘و ُ ٢أَ ََّل َت ِش َتحٔیبُ َ

اٟؼورٔ ٓ ًََل َي ِش َُ ٌُ ٤ط أَ َح ْس إ ٔ ََّّل أَ ِػغَی ٟٔی ّتا َو َر َٓ ٍَ ٟٔی ّتا َٗا ََ ٢وأَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ي ِش َُ ٌُ ٤ط َر ُج َْ ١یُ ُ٠ون َح ِو َق إ ٔبٔٔ٠طٔ َٗا َ٢
ث ُ َّ ٥یُ ُِ َٔ ٨ذ فٔی ُّ
اٟو ُّ ١نُ ٌِ٤ا َُّ ٪
اٟل ُّ ١أَ ِو ِّ
رطا َٛأَُ َّ ٧ط َّ
اک َٓت َ ِ٨بُ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِج َشا ُز
اض ث ُ َّ ٥یُ ِز ٔس ُ
اٟظ ُّ
ٓ ََی ِؼ ٌَ َُ ٙو َي ِؼ ٌَ ُ ٙاُ ٨َّ ٟ
 ١اہللُ أَ ِو َٗا َ ٢یُ ِ٨ز ٔ ُ ٢اہللُ َّ َ ٣
َ
وَٗ ٪ا َ ٢ث ُ َّ٥
اض َص ٥َّ ُ٠إلٔ َی َربَِّ ٥ِ ُٜوٗ ٔ ُٔوص ُِ ٥إُٔ َّ ٧ض ِِ ٣َ ٥شئُوَ ُٟ
َخی َٓإٔذَا ص َُِ ٔ ٗ ٥ی ْا ٦یَ ُِ ٨وزُ َ
ا٨َّ ٟا ٔ
و ٪ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا ُ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ض ث ُ َّ ٥یُ ُِ َٔ ٨ذ ٓ ٔیطٔ أ ُ ِ َ
١
ُي َ٘ا ُ ٢أَ ِ ٔ
َخ ُجوا َب ٌِ َث ا٨َّ ٟارٔ َٓ ُی َ٘ا ُُ َٓ ٥ِ َٛ ٩ِ ٣ٔ ٢ی َ٘ا ُ ٩ِ ٣ٔ ٢کُ ِّ١أَ ِ ٕٕ ٟتٔ ِش ٍَ ٔ٣ائ َ ٕة َوتٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌْٔ َن َٗا َََ ٓ ٢ذا َک یَ ِو ََ ٦ی ِح ٌَ ُ
ٕ ًَ َِ ٩سا ٕٚ
أ ٪طی ّبا َوذََ ٔ ٟ
ا ِٟو ٔ َِ ٟس َ
ک یَ ِو َ ٦یُِٜظَ ُ
دیبعاہللنباعمذہبعش،امعنؿنباسملرضحتوقعیبنباعمصنبرعفہنبوعسمدیفقثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےنرضحتدبعاہللنبرمعفےسانسافراؿےکاپساکیآدیمےنآرکرعضایکہیدحثیےسیک ےہےسجآپرفاتیرکےتںیہہک
ّللَّ اایسرطحاکوکیئافرہملکاہکہکںیم ےنہتخپارادہرکایل اھت
ّللَّ ا َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
 ماتماساسرطحاقمئوہیگاوہنںےناہک ُش ْئحَا َاؿا ِ
ہک ںیم یسک ےس یھب یھبک وکیئ دحثی رفاتی ہن رکفں اگ ںیم ےن وت ہی اہک اھت 5رقنعبی وھتڑی یہ دمت ےک دعب اکی تہب ڑبا احدہث
دوھکی ےگ وج رھگ وک الجدے اگ افر وج وہان ےہ فہ رضفر وہاگ رھپ اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا داجؽ ریمی اتم ںیم
رخفجرکےاگ افر اؿ ںیم اچسیلدؿرہھٹے اگافرںیم ںیہناجاتنہکاچسیلدؿ  ااچسیلےنیہم  ااچسیلاسؽرھپ اہللاعتیلرضحت
ٰیسیع نب رممی وک گ ےجی اگ وگ ا ہک فہ رعفہ نب وعسمد ںیہ وت فہ التش رک ےک داجؽ وک لتق رکدںی ےگ رھپ ولگ است اسؽ ایس رطح
زگارںیےگہکیسکیھبدفااخشصےکدرایمؿوکیئدعافتہنوہیگرھپاہللاعتیلاشؾیکرطػےساکیڈنھٹیوہاگ ےجیاگسجےس
زنیمرپوکیئیھبااسیآدیمابح ںیہنرےہاگہکاسیکرفحضبقرکیلاجےئیگسجےکدؽںیماکیذرہےکرباربیھبالھبیئ ااامیؿ
وہاگاہیںکتہکارگاؿںیمےسوکیئاہپڑےکادنردالخوہایگوتفہاسںیماسکتچنہپرکاےسضبقرکےکیہوھچڑےیگاےس
ںیمےنر ا ؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسرھپربےولگیہابح رہاجںیئےگوجھڑویںیکرطحدلجابزافرےبلقعدردنہتفص
وہںےگفہیسکیکینوکہناچہپںینےگافرہنربایئوکربایئوصتررکںیےگاؿےکاپساطیشؿیسکسیھبںیمآےئاگوتفہےہکاگایک م
ریمیابتںیہنامےتن وتفہںیہکےگہکوتںیمہایکمکحداتیےہوتاطیشؿاںیہنوتبں یکوپاجرکےناکمکحدےاگافرفہایستبرپیتس
ںیم ڈفےب وہےئ وہں ےگ اؿ اک رزؼ ااھچ وہاگ افر اؿ یک زدنیگ شیع فرشعت یک وہیگ رھپ وصر وھپاکن اجےئ اگ وج یھب اس یک آفاز
ےنس اگ فہ اینپرگدؿ وک اکی رمہبت اکی رطػ اکھجےئ اگ افر دفرسیرطػ ےس ااھٹ ےل اگ افر وج صخش بس ےس ےلہپ وصر یک آفاز
ےنساگفہاےنپافوٹنںاکوحضدرتسرکراہوہاگفہےبوہشوہاجےئاگافردفرسےولگیھبےبوہشوہاجںیئےگرھپاہللگ ےجی
اگ  ا اہلل منبش یکرطح ابرش انزؽرکے اگ سج ےسولوگں ےک مسج اگ زپںی ےگ رھپ وصر ںیمدفرسی دہعف وھپاکن اجےئ اگ وتولگ
ڑھکےوہاجںیئےگافردےتھکیوہںےگرھپاہکاجےئاگاےولوگاےنپربیکرطػآؤافراؿوکڑھکارکفاؿےس ااؽایکاجےئاگ

رھپاہکاجےئ اگدفزخےکےئل اکیامجتعاکنولوتاہک اجےئ اگےنتکولوگںیکامجتع اہک اجےئاگرہسہار ےسون ااننونےآپ یلص
اہللہیلعفملسےنرفام اہیفہدؿےہوجوچبںوکوبڑاھرکدےاگافراسدؿیلڈیلوھکؽدیاجےئیگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذہبعش،امعنؿنباسملرضحتوقعیبنباعمصنبرعفہنبوعسمدیفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽافراساکزنیمںیمرہھٹےنافرٰیسیعےکزنفؽافراےسلتقرکےنالہاامیؿافرکینولوگںےکاھٹاجےنافرربےےکابح رہاجےنافروتبںیکوپاجرکےن
افروصرںیموھپےکناجےنافرربقفںےسااھٹےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2885

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا ٥ٟحرضت يٌ٘وب بً ٩اػ ٥بْ ٩عوہ ب٣ ٩شٌوز

وب بِ َ٩
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َي ٌِ ُ٘ َ
ک َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اٟشا ًَ َة َت ُ٘ ُو ٦إلٔ َی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َ٢
ًَ ٔ
ْع َو َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج ًّل َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو إَٔ َّ ٧
اػ ٔ ٥بِ ِٔ ُ ٩
رح َی ٙا ِٟب َ ِیتٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َص َذا أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ
أ َ ٪
َِ َ٘ ٟس َص َُ ٤ِ ٤ت أَ َِّ ٪لَ أ ُ َح ِّسثَ ٥ِ ُٜبٔظَ ِی ٕئ إٔ٤َ َّ ٧ا ُُِٗ ٠ت إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت َز ِو ََ ٪ب ٌِ َس َٗٔ٠ی ٕ ١أَ ِّ ٣زا ًَو ّٔامی َٓک َ َ
رخ ُد َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اٟس َّجا ُ ٢فٔی أ ُ ًَّٔ٣ی َو َس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ
َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
رف َح َّسثَىٔی ُط ٌِ َب ُة
ٌَُ ٣اذ ٕ َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔطٔ ٓ ًََل یَ ِب َقی أَ َح ْس فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا ُ ٢ذ ََّرة ٕ ٔ ٩ِ ٣إ ٔ َی٤ا ٕ ٪إ ٔ ََّّل َٗ َب َـ ِت ُط َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َ٣زَّا ٕ
ْع ِؿ ُت ُط ًََِ ٠یطٔ
ت َو َ َ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امعنؿنباسملرضحتوقعیبنباعمصنبرعفہنبوعسمدےسرفاتیےہہکںیمےناکیآدیم
وک دبعاہلل نبرمعف ےس ےتہک وہےئ انسہک آپ ےتہک ںیہہک  ماتم الفں الفں العامت رپاقمئ وہیگ وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن ہتخپ ارادہ
رکایل ےہ ہک ںیم  م ےس وکیئ یھب دحثی رفاتی ہن رکفں اگ ںیم ےن وت رصػ یہی اہک اھت ہک  م وھتڑی یہ دمت ےک دعباکی تہب ڑبا
احدہثدوھکیےگوگ اہکرھگلجایگرضحتہبعشےنایسرطح ااسیکلثمرفاتییکدبعاہللنبرمعفےناہک ر اؽاہللرفام اداجؽ
ریمی اتم ںیم ےلکن اگ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک سج ےک دؽ ںیم اکی ذرہ ےک ربارب یھب اامیؿ وہاگ اس یک رفح
ضبقرکےکیہوھچڑےیگدمحمنبرفعجےناہکہبعشےنہیدحثیےھجمابرابرایبؿیکافرںیمےنیھباؿےکاسےنمہیدحثیشیپ
یک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امعنؿنباسملرضحتوقعیبنباعمصنبرعفہنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽافراساکزنیمںیمرہھٹےنافرٰیسیعےکزنفؽافراےسلتقرکےنالہاامیؿافرکینولوگںےکاھٹاجےنافرربےےکابح رہاجےنافروتبںیکوپاجرکےن
افروصرںیموھپےکناجےنافرربقفںےسااھٹےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2886

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩برش ابی حبا ٪ابی زرًہ حرضرت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢حٔٔوِ ُت ٔ٩ِ ٣
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش ًَ ِ ٩أَبٔی َحی َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی ّثا  ٥َِ ٟأَ ِن َش ُط َب ٌِ ُس َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َِ ٢اْلیَا ٔ
ت
َخو ّجا كُُ٠و َُ َّ
َخو ُد َّ
َخی ًَل َی
اٟسابَّةٔ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َو ُ ُ
ُُ
ض ُؿ ّهی َوأَ ُّی ُض َ٤ا َ٣ا کَاِ َ ٧ت َٗ ِب ََ ١ػاحٔبَت َٔضا َٓاِلِ ُ ِ َ

َقی ّبا
إٔثِز ٔ َصا َ ٔ

اوبرکب نبایبہبیش،دمحم نبرشب ایبةحؿ ایبزرہعرضحرت دبعاہللنبرمعفریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکںیم ےنر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی دحثی  اد یک ےسج ںیم ر اؽ اہلل ےس ا ےن ےک دعب وھبال ںیہن وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت
 ماتمیکادتبایئالعتمںیمےس ارجاکرغمبےسولطعوہانافراچتشےکفتق ولوگںےکاسےنمدابةاالرضاکانلکنےہاؿ
دفونںںیمےسیسکاکیھبدفرسےےسےلہپوہظروہاگوتاےکسرقبییہزامہنںیمدفرسیالعتماظرہوہاجںیئیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبایبةحؿایبزرہعرضحرتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽافراساکزنیمںیمرہھٹےنافرٰیسیعےکزنفؽافراےسلتقرکےنالہاامیؿافرکینولوگںےکاھٹاجےنافرربےےکابح رہاجےنافروتبںیکوپاجرکےن
افروصرںیموھپےکناجےنافرربقفںےسااھٹےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2887

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابوحیا ٪حرضت ابوزرًہ

ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢جََ ٠ص إلٔ َی َِ ٣ز َو َ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحی َ
َخو ّجا َّ
رف ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن ٓ ََشٌُ ٔ٤و ُظ َوص َُو یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ٩اْل َیا ٔ
اٟس َّجا َُ٘ َٓ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٩
بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ثَ ًَلثَ ُة َن َ ٕ
ت أَ َّ ٪أَ َّوََ ٟضا ُ ُ
ًَ ِ٤ز ٕو َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِِ ٣َ ١ز َوا َُ ٪ط ِیئّا َٗ ِس َحٔٔوِ ُت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی ّثا  ٥َِ ٟأَ ِن َشطُ َب ٌِ ُس َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ

َّ
َّ
َک بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٓ ٢ذ َ َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبایحؿرضحتاوبزرہعےسرفاتیےہہکرمفاؿنبمکحےکاپسدمہنیںیماملسمونںںیمےسنیتآدیم
ےھٹیبوہےئےھتسپاوہنںےنرمفاؿےسانسافرفہالعامت ماتمےکابرےںیمرفا اتایبؿرکراہاھتےبکشاؿںیمبسےس
یلہپالعتمرخفجداجؽےہدبعاہللنبرمعفےناہکرمفاؿےنھچکیھبںیہناہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسدحثی اد
یکےسجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسا ےنےکدعبوھبالںیہنوہںآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتےھتابح دحثیذموکردحثییہ
یکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبایحؿرضحتاوبزرہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رخفجداجؽافراساکزنیمںیمرہھٹےنافرٰیسیعےکزنفؽافراےسلتقرکےنالہاامیؿافرکینولوگںےکاھٹاجےنافرربےےکابح رہاجےنافروتبںیکوپاجرکےن
افروصرںیموھپےکناجےنافرربقفںےسااھٹےئاجےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2888

راوی  :نَص بً ٩لی ابواح٤س سٔیا ،٪ابوحیا ٪حرضت ابوزرًہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَکوا َّ
اٟشا ًَ َة ً ٔ َِ ٨س
ِم َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحی َ
َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢ت َذ َ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َک ُؿ ّهی
َِ ٣ز َو َ
اَ٘ َٓ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رصننبیلعاوبادمحایفسؿ،اوبایحؿرضحتاوبزرہعریضاہللاعتٰیلہنعرفاتیےہہکرمفاؿےکاپسولوگںےن ماتماکذترکہایک
وتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعےناہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکایسرطحرفامےتوہےئانسنکیلاسںیماچتش
ےکفتقاکذرکںیہنابح دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :رصننبیلعاوبادمحایفسؿ،اوبایحؿرضحتاوبزرہعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسجہسےکہصقےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسجہسےکہصقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2889

راوی ً :بساٟوارث ابً ٩بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ححاد ب ٩طاْعً ،بساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ابی جسی حشْن ب ٩ذٛوا٪
ب ٩بزیسہ  ،حرضت ًا٣ز ب ٩رشاحی ١طٌيی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟؼَّ َ٤سٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ
اٟظ ٔ ٔ
َ

رشاح ٔی َ١
ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشْ ِ ٔن بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة َح َّسثَىٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ َ ٩
َّ
ا ٪أََّ٧طُ َسأ َ ََٓ ٢اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِی ٕص أ ُ ِخ َت َّ
اٟـحَّا ٔک بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َوک َاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
ت اِلِ ُ َو َٔ٘ َٓ ٢ا َ٢
اٟظ ٌِ ٔي ُّی َط ٌِ ُب صَ َِ ٤س َ

َح ِّسث ٔیىٔی َحسٔی ّثا َسٌِ ٔ٤ت ٔیطٔ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل ُت ِشٔ٨سٔیطٔ إلٔ َی أَ َح ٕس َُْ ِرٔظ ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َٟئ ٔ ِٔ ٩طئ َِت َِلَٓ ٌََِّ٩َ٠
ُ
یب فٔی أَ َّو ٔ ٢ا ِٟحٔ َضاز ٔ ٍََ ٣
َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أَ َج َِ ١ح ِّسث ٔیىٔی َٓ َ٘اَِ ٟت ِ َٜ َ ٧ح ُت ابِ َ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َوص َُو ٔ ٩ِ ٣خ َٔیارٔ َط َب ٔ
َقیِ ٕع یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٓأ ٔػ َ
اب ُ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َتأَیَّ ُِ ٤ت َخ َل َبىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٖ فٔی َن َرفٕ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َخ َل َبىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َِ ٣و ََّل ُظ أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َو ُُ ٨ِ ٛت َٗ ِس حُ ِّسث ِ ُت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّبىٔی َٓ ُِ ٠ی ٔح َّب أ ُ َسا ََ ٣ة َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َّ٤َ ٠ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت أَ ِ٣زٔی ب ٔ َیس َٔک
رش ٕ
رش ٕ
ٔیُ ٤ة اَ٘ َٔ ٨َّ ٟةٔ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ یَ ِ٨ز ٔ ُ٢
یک َوأ ُ ُّٔ َ ٦
َٓأَِ ٜٔ ِ ٧حىٔی َٔ ٩ِ ٣طئ َِت َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧ت٘ٔلٔی إلٔ َی أ ُ ِّٔ َ ٦
یک ا َِ ٣زأَ ْة ََُّ ٔ ٨ی ْة ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ ًَو َ
یک ا َِ ٣زأَ ْة َٛثْٔ َرةُ ِّ
ًََِ ٠ی َضا ِّ
رش ٕ
ار ٔک
َ٘ َٓ ١ا َََّ ٢ل َتٔ ٌَِلٔی إ ٔ َّ ٪أُٔ َ َّ٦
َک ُظ أَ َِ ٪ي ِش ُ٘ َم ًَ ِٔ ٨ک خ َُٔ ٤
اٟـیَٔا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َسأَٓ ٌَِ ُ
اٟـیَٔا َٔٓ ٪إٔنِّی أَ ِ َ
أَ ِو َی ِٔ َٜ ٨ظ َ َّ
رکصْٔ َن َو َل ٩ِٔ ٜاَ ِ ٧ت٘ٔلٔی إلٔ َی ابِ ٔٔ ٤ِّ ًَ ٩ک ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو ابِ ٔ٩
ٕ اٟث ِو ُب ًَ َِ ٩سا َٗ ِی ٔک َْٓ َ َری ا ِِ َ٘ ٟو ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٦ک َب ٌِ َف َ٣ا َت ِ َ
ُ
َقیِ ٕع َوص َُو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِل َّٔ ٩أ ٟذی ه ٔ َی ٔ٨ِ ٣طُ َٓاَ ِ ٧ت َُِ٘ ٠ت إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ٘ َـ ِت ً َّٔست ٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت
أ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦وص َُو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ٓ ٔ ِضز ٕٓ ٔ ِضز ٔ ُ َ

َرخ ِج ُت إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت ٍََ ٣
َ ٔ ٧سا َئ ا ِ٨َ ٤ُ ٟازٔی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٨ازٔی اٟؼَّ ًَل َة َجا ّٔ ٌَ ٣ة ٓ َ َ
ئ َّأًٟی َتلٔی ُه ُض َور ا ِِ َ٘ ٟو٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا َٗ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ َُٜٓ ٥َ ٠ت فٔی َػ ِّٕ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

وَ ٥َ ٔ ٟ ٪ج َُ ٌِ ٤تَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا اہللُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ًَل َتطُ َجََ ٠ص ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوص َُو َي ِـ َح ُ
ک َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ی ِ٠زَ ِ ٦ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا َٕ ٣ُ ٪ؼ ًَّل ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِس ُر َ

َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢إنِّٔی َواہللٔ َ٣ا َج َُ ٌِ ٤تَ ٔ ٟ ٥ِ ُٜزُ َِب ٕة َو ََّل َ ٔ ٟزص َِب ٕة َو َلَ ٩ِٔ ٜج َُ ٌِ ٤تِٔ ٥ِ ُٜلَ ََّ ٪تّ ٔ٤امی َّ
َصاًّ ٔ ٧یا َٓ َحا َئ
اٟسار َّٔی ک َ َ
اَ ٪ر ُج ًّل َن ِ َ
ٓ ََبا َی ٍَ َوأَ ِسَ ٥ََ ٠و َح َّسثَىٔی َحسٔی ّثا َوآ َََّ ٙأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َح ِّسثُٔ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜشیحٔ َّ
َحیَّ ٕة ٍََ ٣
اٟس َّجا َٔ ٢ح َّسثَىٔی أَُ َّ ٧ط َرَ ٔ ٛب فٔی َسٔٔی َٕ ٨ة بَ ِ ٔ
َح َحًَّی َِِ ٣ز ٔ ٔب َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
َح ث ُ َّ ٥أَ ِر َٓئُوا إلٔ َی َجز ٔ َیزة ٕ فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ثَ ًَلث ْٔ َن َر ُج ًّل ِٔ َٟ ٩ِ ٣د َٕ ٥و ُج َذ َأَ ٌ٠َ َٓ ٦ب بٔض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟو ُد َط ِض ّزا فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ

اٟشٔٔی َ٨ةٔ ٓ ََس َخُ٠وا ا َِ ٟحز ٔ َیز َة َٓ ََ ٔ ٘٠ی ِت ُض َِ ٥زابَّ ْة أَصَُِ ٠ب َٛثْٔرُ َّ
و٣َ ٪ا ُٗبُُ ُ٠ط ُٔ ٩ِ ٣زبُزٔظ ٔ َٔٛ ٩ِ ٣ث ِ َرة ٔ
َق ِب َّ
اٟظ ٌَز ٔ ََّل یَ ِس ُر َ
َٓ َحَُ ٠شوا فٔی أَ ِ ُ

َّ
اس ُة َٗاَِ ٟت أَ ُّی َضا ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا إلٔ َی َص َذا اَّ ٟز ُج ٔ ١فٔی َّ
اٟسیِز ٔ
اس ُة َٗاُٟوا َو َ٣ا ا َِ ٟح َّش َ
اٟظ ٌَز ٔ َٓ َ٘اُٟوا َویَِٔ ٠ک َ٣ا أَِ٧تٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أََ٧ا ا َِ ٟح َّش َ
رسا ًّا َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا
َٓإُٔ َّ ٧ط إلٔ َی َخبَر ٔ ُ ٥ِ ٛبٔاِلِ َ ِط َوا َٔٗ ٚا َ٤َّ َٟ ٢ا َس َِّ ٤ت َ٨َ ٟا َر ُج ًّل َ ٔرف ِٗ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَ ٪ط ِی َلاّ َ ٧ة َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ٔ َ
َّ
اٟسیِ َز َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ أَ ًِوَ ُ ٥إ ٔ ِن َشا َٕ ٪رأَیِ َ٨ا ُظ َٗ ُّم َخ ِّ٘ ٠ا َوأَ َط ُّس ُظ ؤثَاّٗا َِ ٣ح ُ٤و ًَ ْة َی َسا ُظ إلٔ َی ًُُٔ٘٨طٔ َ٣ا بَْ ِ َن ُر ِٛبَت َِیطٔ إلٔ َی ٌَِ ٛب َ ِیطٔ ب ٔا َِ ٟحسٔی ٔس
َ
َحیَّ ٕة
اض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َرٔٛب ِ َ٨ا فٔی َسٔٔی َٕ ٨ة بَ ِ ٔ
ُٗ ِ٨َ ٠ا َویَِ ٠
َک َ٣ا أََ ِ ٧ت َٗا َِ َٗ ٢س َٗ َس ِرتُ ًَِ ٥ل َی َخبَر ٔی َٓأ ِخبٔرُونٔی َ٣ا أَْمُتْن َٗاُٟوا ِ َ ٧ح ُ ٩أُْ َ ٧
ِ
ُ
َقب ٔ َضا ٓ ََس َخ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟحز ٔ َیز َة
ٓ ََؼا َز ِٓ َ٨ا ا َِ ٟب ِ َ
َح ح ْٔ َن اُِ َتَٔ ٌ٠َ َٓ ٥ََ ٠ب ب ٔ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟو ُد َط ِض ّزا ث َّ ٥أَ ِرَٓأَ٧ا إلٔ َی َجز ٔ َیزت َٔک َص ٔذظ ٔ َٓ َحَِ ٠ش َ٨ا فٔی أَ ِ ُ

ٟظ ٌَز ٔ ََّل یُ ِس َری َ٣ا ُٗبُُ ُ٠ط ُٔ ٩ِ ٣زبُزٔظ ٔ َٔٛ ٩ِ ٣ث ِ َرة ٔ َّ
َٓ ََ ٔ ٘٠یت ِ َ٨ا َزابَّ ْة أَصَُِ ٠ب َٛثْٔرُ ا َّ
اٟظ ٌَز ٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َویَِٔ ٠ک َ٣ا أَِ٧تٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أََ٧ا
اس ُة َٗاَِ ٟت ا ًُِ ٔ٤سوا إلٔ َی َص َذا اَّ ٟز ُج ٔ ١فٔی َّ
رسا ًّا
اٟسیِز ٔ َٓإَّٔ٧طُ إلٔ َی َخبَر ٔ ُ ٥ِ ٛب ٔاِلِ َ ِط َوا َٔٓ ٚأَٗ َِب ِ٨َ ٠ا إَِٔ ٟی َ
اس ُة ُٗ ِ٨َ ٠ا َو َ٣ا ا َِ ٟح َّش َ
ا َِ ٟح َّش َ
کَٔ
ا٨َ ٠ِ ُٗ ٪ا ًَ ِ ٩أَ ِّی َطأَِ ٔ ٧ضا َت ِش َت ِدبٔرُ َٗا َ ٢أَ ِسأ َ ُل٥ِ ُٜ
وَ ٪ط ِی َلاّ َ ٧ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخبٔرُونٔی ًَ ِِ َ ٧ ٩د ٔ ١بَ ِی َش َ
َوَٓز ٔ ًِ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا َوَ٧ ٥َِ ٟأ ِ َ ٩ِ ٣أَ َِ ٪تَ ُٜ
ک أَ ََِّ ٪ل تُ ِثَ ٔ٤ز َٗا َ ٢أَ ِخبٔرُونٔی ًَ ِ ٩ب ُ َحْ ِ َرة ٔ َّ
اٟلبَر ٔ َّی ٔة ُٗ ِ٨َ ٠ا ًَ ِ ٩أَ ِّی َطأَِ ٔ ٧ضا
ًَ ِِ َ ٧ ٩دَ ٔ ٠ضا َص ِ ١یُ ِثٔ٤زُ ُٗ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط یُو ٔط ُ
ُُغ
َت ِش َت ِدبٔرُ َٗا ََ ٢ص َِٔ ٓ ١یضا َ٣ائْ َٗاُٟوا ه ٔ َی َٛثْٔ َرةُ ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٗا َ ٢أَ َ٣ا إ ٔ َّ٣َ ٪ائ َ َضا یُو ٔط ُ
ک أَ َِ ٪ی ِذ َص َب َٗا َ ٢أَ ِخبٔرُونٔی ًَ ِٔ ِ ًَْ ٩ن ز َ َ
ئ
ئ ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن ُٗ ِ٨َ ٠ا َٟطُ َن ٌَ ِ ٥ه ٔ َی َٛثْٔ َرةُ ا ِ٤َ ٟا ٔ
َٗاُٟوا ًَ ِ ٩أَ ِّی َطأَِ ٔ ٧ضا َت ِش َت ِدبٔرُ َٗا ََ ٢ص ِ ١فٔی ا ِٔ ِ ٌَْ ٟن َ٣ائْ َو َص ِ ١یَزِ َر َُ أَصَِ ُ٠ضا ب ٔ َ٤ا ٔ
َخ َد َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة َوَ٧زَ ََ ٢یثِر َٔب َٗا َ ٢أَ َٗا َت َُ ٠ط
َوأَصَِ ُ٠ضا َیزِ َرًُ َ
و٣َ ٩ِ ٣ٔ ٪ائ َٔضا َٗا َ ٢أَ ِخبٔرُونٔی ًَ ِٔ َ ٧ ٩ي ِّی اِلِ ُ ِِّّ ٣یْ َن َ٣ا ٓ ٌََ ََٗ ١اُٟوا َٗ ِس َ َ
ک
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ٕ َػ َ ٍَ ٨بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ِخب َ ِرَ٧ا ُظ أََّ٧طُ َٗ ِس هَ َض َز ًَل َی ََ ٩ِ ٣یٔ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َوأَكَاًُو ُظ َٗا َُ َٟ ٢ض ِِ َٗ ٥س ک َ َ
ا َِ ٌَ ٟز ُب ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا َِ َٛ ٢ی َ

رخو ٔد
ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا إ ٔ َّ ٪ذَا َک َخْ ِ ْر َُ ٟض ِ ٥أَ ِ ٪یُ ٔلی ٌُو ُظ َوإنِّٔی ُِ ٣دبٔرُ ًَُ ٥ِ ٛىِّی إنِّٔی أََ٧ا ا ِٔ ٤َ ٟشی ُح َوإنِّٔی أُو ٔط ُ
ک أَ ِ ٪یُ ِؤذ ََ ٪لٔی فٔی ا ُِ ُ ٟ
َ
ق ٓ ًََل أَ َز ََ َ َِق َی ّة إ ٔ ََّّل صَ َب ِلت َُضا فٔی أَ ِر َبٌْٔ َن َِ ٟی َّ ٠ة َُْ ِ َر ََ َّٜ ٣ة َوكَ ِی َب َة َٓ ُض َ٤ا َُّ َ ٣
َح ََ ٣تا ًَٔ ٪ل َ َّی ک ٔ َِ ٠تاص َُ٤ا ک ُ َّ٤َ ٠ا
َخ َد َٓأَسْٔ َر فٔی اِلِ َ ِر ٔ
َٓأ ِ ُ
َک ب ٔ َی ٔسظ ٔ َّ
ٕ َػ ِّ ٠تا َي ُؼ ُّسنٔی ًَ َِ ٨ضا َوإ ٔ ًََّ ٪ل َی کَُ ِّ١ن ِ٘بٕ َٔ ٨ِ ٣ضا
اٟش ِی ُ
أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِز ُخ ََ ١واح َٔس ّة أَ ِو َواح ّٔسا ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ا ِس َت ِ٘ َب َ٠ىٔی َْ ٠٣

َّ
َّ
َصتٔطٔ فٔی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َص ٔذظ ٔكَ ِی َب ُة َص ٔذظ ٔكَ ِی َب ُة َص ٔذظ ٔ
ًََ ٣لئ ٔ َّ ٜة یَ ِ ُ
َح ُسوَ َ ٧ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وك َ ٌَ َ ٩بِٔ ٔ٤د َ َ
اض َن ٌَ َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ط أَ ًِ َح َبىٔی َحس ُ
ٔیث َتٕ ٔ٤ی ٥أَُ َّ ٧ط َوآ َََّ ٙأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت
كَ ِی َب ُة َي ٌِىٔی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَ ََّل صَ ُِ ٨ِ ُٛ ١ت َح َّسث ِ ُت ٥ِ ُٜذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َح َّ
رش ٔٚ
رش ٔ٣َ ٚا ص َُو َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َح ا َِ ٟی َََّ ٩ٔ ٤ل بَ َِ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ١ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اٟظأِٔ ٦أَ ِو بَ ِ ٔ
أ ُ َح ِّسثُُ ٨ِ ًَ ٥ِ ُٜط َو ًَ ِ ٩ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َو ََ َّٜ ٣ة أََّلَ إَّٔ٧طُ فٔی بَ ِ ٔ

رش َٔٗ ٚاَِ ٟت َٓ َحٔٔوِ ُت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رش ٔ٣َ ٚا ص َُو َوأَ ِو َ٣أ َب ٔ َی ٔسظ ٔإلٔ َی ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َ٣ا ص َُو َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
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اعرم نب رشالیح یبعش ےس رفاتی ےہ ہک اس افہمط تنب سیق احضک نب سیق یک نہب ےس وپاھچ ہک ےھجم ایسی دحثی رفاتی یک وج
آپےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوخد ینوہافراسںیمیسکافراکفاہطسایبؿہنرکانرضحتافہمطےناہکارگ ماچےتہوہوت
ںیمایسیدحثیرفاتیرکیتوہںاوہنںےنرضحتافہمطےساہکاہںایسیدحثیےھجمایبؿرکفوتاوہنںےناہکںیمےنانبریغمہ
ےساکنحایکافرفہاؿدونںرقشیےکدمعہونوجاؿںیمےسےھتافرفہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاہجدںیمدیہشوہےئگ
سپ بج ںیم ویبہ وہیئگ وت رضحت دبعارلنمح نب توػ ےن ااحصب ر اؽ یلص اہللہیلعفملسیک اکی امجتع ںیم ےھجم اغیپؾ اکنحد ا
افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اےنپ آزاد رکدہ الغؾ ااسہم نب زدی ےک ےئل اغیپؾ اکنح د ا افر ںیم ہی دحثی نس یکچ یھت
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوجھجمےس تبحمرکاتےہاےساچےئہہکفہااسہمےستبحمرکےسپر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنبجھجمےسوگتفگیکوتںیمےنرعضایکریمااعمہلمآپیلصاہللہیلعفملسےکرپسدےہآپیلصاہللہیلعفملسسجےس
اچںیہریمااکنحرک دںیآپ ےنرفام ااؾرشکی ےکاہں لقتنموہاج افراؾرشکیااصنرںیمےس ینغتورتںیھت افراہللےکراہتس
ںیم تہب رخچ رکےن فایل ںیھت اس ےک اہں امہمؿ آےت رےتہ ےھت وت ںیم ےن رعض ایک ںیم رقنعبی ااسی رکفں یگ وت آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفام اوتااسیہنرکویکہکناؾرشکیایسیتورتںیہنجےکاپسامہمؿرثکتےس آےترےتہںیہںیماسابتوکدنسپ
ریتادفٹ رگ اجےئ  ا ریتی یلڈیل ےس ڑپکا ٹہ اجےئ افر ولگ ریتا فہ ضعب ہصح دھکی ںیل ےسج وت اندنسپ رکیت وہ
ںیہن رکات ہک ھجت ےس
ی
ہکلب وت اےنپ اچچ زاد دبعاہلل نب رمعف نب اؾ وتکمؾ ےک اہں لقتنم وہ اج افر فہ رقشی ےک اخدناؿ نب رہف ےس قلعت رےتھک ںیہ افر فہ ایس
اخدناؿےسےھتسجےسافہمطتنبسیقںیھتسپںیماؿےکاپسلقتنموہیئگبجریمیدعتوپریوہیئگوتںیمےنر اؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفملسیک رطػ ےسدناءدےنیفاےلیکآفاز  ینوج  ہہراہ اھت امنزیک اجتعوہےنفایلےہسپ ںیم دجسمیکرطػ ت یل
افرںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتامنزادایکاساحؽںیمہکںیمتوروتںیکاسفصںیمیھتوجرمدفںیکوتشپں
ےسیلموہیئیھتبجر اؽاہللےناینپامنزوپریرکیلوترکسماےتوہےئربنمرپرشتفیرفاموہےئوترفام ارہآدیماینپامنزیکہگج
رپیہاھٹیب رےہرھپرفام اایک ماجےتنوہہکںیمےنںیہمتویکںعمجایکےہاحصہبےنرعضایکاہللافراساکر اؽیہرتہباجےتنںیہ
آپیلصاہللہیلعفملسےن رفام ااہللیکمسقںیمےنںیہمتیسکابتیکرتبیغ ااہللےسڈراےنےکےئلعمجںیہنایکںیمےنںیہمت
رصػ اس ےئل عمج ایک ےہ ہک میمت داری رصناین آدیم ےھت سپ فہ آےئ افر امالؾ رپ تعیب یک افر املسمؿ وہ ےئگ افر ےھجم اکی ابت
اتبیئوجاسربخےکوماقفےہوجںیمںیہمتداجؽےکابرےںیمےلہپیہاتب اکوہںانچہچناوہنںےنےھجمربخدیہکفہونبمخلافرونب
ذجاؾ ےک سیت آدویمں ےک اسھت اکی یرحی یتشک ںیم  اار وہےئ سپ اںیہن اکی امہ کت یرحی ومںیج دیتلیکھ رںیہ رھپ فہ دنمسر
تہ
ںیم اکی زجریہ یک رطػ ی خیے اہیں کت ہک  ارج رغفب وہ ایگ وت فہ وھچیٹ وھچیٹ ویتشکں ںیم ھٹیب رک زجریہ ےک ادنر دالخ وہےئ وت

اںیہنفاہںاکیاجونرالموجومےٹافرےنھگابولںفاالاھتابولںیکرثکتیکفہجےساساکاالگافرالھچپہصحفہہناچہپؿ ےکسوتاوہنں
ےناہکریتےےئلالہتکوہوتوکؿےہاسےناہکاےوقؾاسآدیمیکرطػرگےجںیمولچویکہکنفہاہمتریربخےکابرےںیم
تہبوشؼراتھکےہسپبجاسےنامہراانؾایلوتمہربھگاےئگ ہکفہںیہکنجیہہنوہسپمہدلجیدلجیےلچاہیںکتہکرگےج
ںیمدالخوہےئگفاہںاکیتہبڑبا ااسنؿ اھتہکاسےسےلہپ مہےناانتڑباآدیماینت یتخسےکاسھتدنباھوہا ںیہک ہنداھکی اھتاس
ےک دفونں اہوھتں وک رگدؿ ےک اسھت ابدناھ وہا اھت افر ونٹھگں ےس ںونخں کت ولےہ یک زوریجفں ےس ڑکجا وہا اھت مہ ےن اہک ریتے
ےئلالہتکوہوتوکؿےہاسےناہک مریمیربخولعمؾرکےنرپاقدروہیہےئگوہوت میہاتبؤہک موکؿوہ؟اوہنںےناہکمہرعب
ےکولگ ںیہ مہ در ایئ اہجز ںیم  اار وہےئسپ بج مہ  اار وہےئ وت دنمسر وک وجش ںیم اپ اسپ ومںیج اکی ہنیہم کت مہ ےس
یتلیھک رںیہ رھپںیمہ اہمترےاس زجریہ کت اچنہ د اسپ مہ وھچیٹ وھچیٹ ویتشکں ںیم  اار وہےئ افر زجریہ ےک ادنر دالخ وہ ےئگ وت
ںیمہ تہب ومےٹ افر ےنھگ ابولں فاال اجونر الم سج ےک ابولں یک رثکت یک فہج ےس اس اک االگ افر الھچپ ہصح اچہپان ہن اجات اھت مہ ےن اہک
ریتے ےئل الہتک وہ وت وکؿ ےہاس ےن اہک ںیم اسجہس وہں مہ ےن اہکاسجہس ایک وہات ےہاس ےن اہک رگےج ںیم اس آدیم اک دصق
رکفویکہکنفہ اہمتریربخاکتہبوشؼراتھکےہسپ مہ ریتیرطػدلجیےسےلچافر مہربھگاےئ افراس ےسرپ انمہنےھتہکفہ
نجوہ اسےناہکےھجمناسیؿےکابغےکابرےںیمربخدفمہےناہکاسیکسکزیچےک ابرےںیم مربخولعمؾرکاناچےتہوہاس
ےناہکںیماسیکوجھکرفںےکلھپےکابرےںیموپ انھاچاتہوہںمہےناسےساہکاہںلھپآاتےہاسےناہکرقنعبیہیزامہن
آےنفاالےہہکفہدرتخ لھپہندںیےگاسےناہکےھجم ہریہربطہیےکابرےںیمربخدفمہےناہکاسیکسکزیچےکابرےںیم
 مربخولعمؾرکاناچےتہوہاسےناہکایکاسںیماپینےہمہےناہکاسںیماپینرثکتےکاسھتوموجدےہاسےناہکرقنعبیاس
اک اسرا اپین متخ وہ اجےئ اگ اس ےن اہک ےھجم زرغ ےک ہمشچ ےک ابرے ںیم اتبؤ مہ ےن اہک اس یک سک زیچ ےک ابرے ںیم  م ولعمؾ رکان
اچےتہوہاسےناہکایکاسہمشچںیمفاہںےکولگاسےکاپینےسیتیھکابڑیرکےتںیہمہےناہکاہںہیریثکاپینفاالےہافرفاہں
ےکولگاسےکاپینےسیتیھکابڑیرکےتںیہرھپاسےن اہکےھجماویمںےکیبنےکابرےںیمربخدفہکاسےنایکایکمہےناہکفہ
ہکمےسےلکنافررثیبینعیدمہنیںیمارتےںیہاسےناہکایکراےتسںیمرعفہریضاہللاعتٰیلہنعےنگنجیکےہمہےناہکاہںاس
ےناہکاسےنالہرعبےکاسھتایکولسکایکمہےناےسربخدیہکفہاےنپہقحلمدحفدےکرعبرپاغبلآےئگںیہافراوہنں
ےن اس یک ااطتع یک ےہ اس ےن اہک ایک ااسی وہ  اک ےہ مہ ےن اہک اہں اس ےن اہک اؿ ےک قح ںیم ہی ابت رتہب ےہ ہک فہ اس ےک
اتدعباروہاجںیئافرںیمںیہمتاےنپابرےںیمربخداتیوہںہکںیمحیسمداجؽوہںرقنعبیےھجمےنلکنیکااجزتدےدیاجےئیگ
سپ ںیم ولکنں اگ افر ںیم زنیم ںیم رکچ اگلؤں اگ افر اچسیل راوتں ںیم رہ رہ یتسب رپ ارتفں اگ ہکم افر دمہنی ہیبط ےک العفہ ویکہکن اؿ
دفونںرپدالخوہانریمےےئلرحاؾرکد ااجےئاگافراسںیمدالخوہےنےسےھجمرفاکاجےئاگافراسیکرہاھگیٹرپرفےتشرہپہ

دار وہں ےگ رضحت افہمط ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ام یل وک ربنم رپ وھبچ ا افر رفام ا ہی ہیبط ےہ ہی ہیبط ےہ ہی
ہبیطےہینعیدمہنیےہایکںیمےنںیہمتہیابںیتےلہپیہایبؿہنرکدںیںیھتولوگںےنرعضایک یاہں،رفام اےبکشےھجممیمتیک
اس ربخ ےس وخیش وہیئ ےہ ہک فہ اس دحثی ےک وماقف ےہ وج ںیم ےن ںیہمت داجؽ افر دمہنی افر ہکم ےک ابرے ںیم ایبؿ یک یھت
آاگہروہداجؽاشؾ انمیےکدنمسرںیمےہ،ںیہنہکلبرشمؼیکرطػےہفہرشمؼیکرطػےہفہرشمؼیکرطػےہافرآپ
ےناےنپاہھتےسرشمؼیکرطػااشرہایکسپںیمےنہیدحثیر اؽاہللےس ادرکیل۔
رافی  :دبعاولارثانبدبعادمصلنبدبعاولارثاجحجنباشرع،دبعاولارثنبدبعادمصلایبدجینیسحنبذوکاؿنبربدیہ ،
رضحتاعرمنبرشالیحیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسجہسےکہصقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2890

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثی ،خاٟس ب ٩حارث ،ابوًث٤ا ٪سیاز ابوح ،٥ٜحرضت طٌيی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ َح َّسثَ َ٨ا َسی َّْار أَبُو ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
ِم أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َحسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َحسث َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ُِ ٟض َح ِی ٔ ُّ
َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب َوأَ ِس َ٘ت ِ َ٨ا َسو ٔ َیُ ٙسِٕ ٠ت
اٟظ ٌِ ٔي ُّی َٗا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َٓأ َ ِت َح َٔت ِ َ٨ا بٔزُكَبٕ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ُرك َ ُب ابِ ٔ ٩كَ ٕ
ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟل ََّ٘ ٠ةٔ ثَ ًَلثّا أَیِ ََ ٩ت ٌِ َت ُّس َٗاَِ ٟت كَ ََّ٘ ٠ىٔی َب ٌِلٔی ثَ ًَلثّا َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ ًِ َت َّس فٔی أَصِلٔی

ض َٗاَِ ٟت َُٓ ٨ِ ُٜت فٔی اٟؼَّ ِّٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسٔ ٦
ض إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ ًَل َة َجا ّٔ ٌَ ٣ة َٗاَِ ٟت َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت ٓ َٔی ٩ِ ٤اَ ِ ٧ل ٩ِ ٣ٔ ََٙ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
َٗاَِ ٟت َُٓ٨وز ٔ َی فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
َخ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢اَِ ٟت ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َوص َُو َیلٔی ا َِ ٤ُ ٟؤ َّ َ
بَىٔی ًَ ٕ َٓ ٔ ٟ ٥تٕ ٔ٤یَّ ٥
ا ٚا َِ ٟحس َ
َح َو َس َ
ٔیث َو َزا َز ٓ ٔیطٔ َٗاَِ ٟت َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟسار ِّٔی َرٔٛبُوا فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ق َو َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔكَ ِی َب ُة َي ٌِىٔی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
َصتٔطٔ إلٔ َی اِلِ َ ِر ٔ
َوأَص َِوی بِٔ ٔ٤د َ َ
ییحی نببیبح احریث ،اخدل نب احرث ،اوبامثعؿایسد اوبمکح ،رضحت یبعش ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ افہمط تنبسیق
ریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپساحرضوہےئوتاوہنںےنںیمہاتزہوجھکرفںاکہفحتد اافراںیہن انباطبیکوجھکرںیاہکاجاتاھتافرےھجم
وجاکوتسالپ اوتںیمےناؿےسہقلطمےکابرےںیم ااؽایکہکفہاینپدعتاہکںزگرےاوہنںےناہکریمےاخفدنےنےھجمنیت
الطںیق دے دںی وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن ےھجم اےنپ الہ ںیم دعت زگارےن یک ااجزتدی رھپ ولوگں ںیم دنا دی یئگ ہک

امنزیکامجتعڑھکیوہےنفایلےہوتںیمیھبدفرسےولوگںےکاسھتایلگفصںیمیھتافرفہرمدفںیکآرخیفصےکاسھت
یھت افر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ ہبطخ دے رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام امیمتداریےکاچچزاددنمسرںیم ااروہےئابح دحثیزگریکچےہاسںیمااضہفہیےہہکرضحتافہمط ےناہکوگ اہکںیم
یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ دھکی ریہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ام یل وک زنیم یک رطػ اکھج رک رفام رےہ ںیہ ہک ہی ہبیط
ینعیدمہنیونمرہےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،اوبامثعؿایسداوبمکح،رضحتیبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسجہسےکہصقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2891

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی اح٤س بً ٩ث٤ا٧ ٪وٓلی وہب ب ٩جزیزُ ،یًل ٪ب ٩جزیز ث٘فی حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُ َِی ًَل َ٪
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
بِ ََ ٩جزٔیز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َٗاَِ ٟت َٗس ًََٔ ٦ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تْ ٔ٤یَّ ٥
اٟسار ُّٔی

َ
َرخ َد إَِٔ ٟی َضا َی َِ ٠تُ ٔ٤ص
َٓأ ِخب َ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َرَ ٔ ٛب ا َِ ٟب ِ َ
َح َٓ َتاصَ ِت بٔطٔ َسٔٔی َُ ٨ت ُط ٓ ََش َ٘ َم إلٔ َی َجز ٔ َیزة ٕ ٓ َ َ
ا ِ٤َ ٟا َئ ََٓ٠ق ٔ َی إ ٔ ِن َشاّ٧ا َی ُح ُّز َط ٌَ َز ُظ َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
رخو ٔد َٗ ِس َوكٔئ ُِت ا ِٟب ٔ ًَل َز
ٔیث َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط َِ ٟو َٗ ِس أُذ ٔ َ ٪لٔی فٔی ا ُِ ُ ٟ
َ
ض َٓ َح َّسثَ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ص ٔذظ ٔكَ ِی َب ُة َوذَا َک َّ
اٟس َّجا ُ٢
َخ َج ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
ک ُ ََّ ٠ضا َُْ ِ َر كَ ِی َب َة َٓأ ِ َ
نسحنبیلعولحاینادمح نبامثعؿون،یلفبہنبرجری،الیغؿنبرجرییفقثرضحتافہمطتنبسیقریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہ ہک رضحت میمتداری ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس وک ربخ دیہک فہ
دنمسرںیم ااروہےئافراؿیکیتشکراہتس ےسٹہیئگوتاسےناںیہناکی زجریہںیم رگا اہیاسزجریےںیماپین التشرکےن
ےکےئلےلکنافرفاہںاکیااسنؿےسالماقتوہیئوجاےنپابؽچنیھکراہاھتابح دحثیزگریکچاسںیمہیےہہکاسےناہکارگےھجم
ےنلکنیکااجزتددیییئگوتںیمدمہنیہبیطےکالعفہ ماؾرہشفںوکرفدنڈاولںاگرھپر اؽاہللرضحتمیمتداریوکولوگںیکرطػ
ےلےئگافراوہنںےنولوگںےکاسےنمہیاسرافاہعقایبؿایکآپےنرفام اہیہبیطےہافرفہداجؽےہ۔

رافی  :نسحنبیلعولحاینادمحنبامثعؿون،یلفبہنبرجری،الیغؿنبرجرییفقثرضحتافہمطتنبسیقریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسجہسےکہصقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2892

راوی  :ابو برک ب ٩اسحا ٚیحٌی ب ٩بْٜر ِْ٣رہ حزامی ابوز٧از طٌيی ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُِْٜر ٕ َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أَب ٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ

اض َح َّسثَىٔی َتْ ٔ٤یَّ ٥
اسا ٔ٩ِ ٣
ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌَ َٗ ٥َ ٠س ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اٟسار ُّٔی أَ َّ ٪أُّ َ ٧
رفَ ٔ ٛب َب ٌِ ُـ ُض ًَِ ٥ل َی َِ ٟو ٕح ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟوا ٔح َّ
َح
َرخ ُجوا إلٔ َی َجز ٔ َیزة ٕفٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َٗ ِو ٔ٣طٔ کَاُ ٧وا فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟشٔٔی َٔ ٨ة ٓ َ َ
َح فٔی َسٔٔی َٕ ٨ة َُ ٟض َِٓ ٥اَ َ َٜ ِ ٧
رس ِت بٔض ٔ َِ َ ٥

ا ٚا َِ ٟحس َ
َو َس َ
ٔیث

اوبرکبنبااحسؼییحینبریکبریغمہزحایماوبزاندیبعش،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللربنم
رپرشتفیرفاموہےئافررف ام ااےولوگمیمتداریےنےھجمہیابتایبؿیکےہہکاسیکوقؾںیمےسھچکولگدنمسرںیماینپیتشک
ںیمےھتہکفہوٹٹیئگوتاؿںیمضعبولگیتشکےکوتختںںیمےساکیہتخترپ ااروہےئگافرفہدنمسرںیماکیزجریہیکرطػ
ےلکنابح دحثیزگریکچ۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼییحینبریکبریغمہزحایماوبزاندیبعش،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسجہسےکہصقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2893

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌس وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اب٤ً ٩ز اوزاعی اسحا ٚابً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ  ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَىٔی أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو َي ٌِىٔی اِلِ َ ِو َزاعٔ َّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ ٩ِ ٣بَ َٕ ٠س إ ٔ ََّّل َس َی َل ُؤ ُظ َّ
اٟس َّجا ُ ٢إ ٔ ََّّل ََ َّٜ٣ة

َح ُس َضا َٓ َی ِ٨ز ٔ ُ ٢ب ٔ ِّ
ٕ ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة ثَ ًَل َث
اٟش ِب َدةٔ َٓت َ ِر ُج ُ
َوا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوَِ ٟی َص َن ِ٘ ْب ٔ ٩ِ ٣أَ ِن َ٘اب ٔ َضا إ ٔ ََّّل ًََِ ٠یطٔ ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َػا ِّْٓ َن َت ِ ُ
َر َجَٔا ٕ
رخ ُد إَِٔ ٟیطٔ َٔ ٨ِ ٣ضا ک ُ ُّ ١ک َ ٔارفٕ َو ُ٨َ ٣آ ٕٔٙ
ت َی ِ ُ

یلع نب رجح دعس فدیل نب ملسم ،انب رمع افزایع ااحسؼ انب دبعاہلل نب ایب ہحلط  ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اہکمافردمہنیےکالعفہرہرہشوکداجؽرفدنڈاےلاگافرہکمدمہنیےکرہراےتسرپرفےتش
رہپہ دےنی ےک ےئل فص ابدنوہ ڑھکے وہےئ وہں ےگ رھپ فہ ددلیل زنیم ںیم ارتے اگ افر دمہنی نیت رمہبت رلزے اگ افر دمہنی
ےسرہاکرفانمقف لکرکداجؽیکرطػالچاجےئاگ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسفدیلنبملسم،انبرمعافزایعااحسؼانبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسجہسےکہصقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2894

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ح٤از ب ٩س٤٠ہ اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َََ ٓ ٢یأتِ ٔی س ِٔب َد َة ا ُِ ٟحزُ ٔ
رض ُب رٔ َوا َٗ ُط َو َٗا َ٢
ٖ ٓ ََی ِ ٔ
إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢ذ َ َ

رخ ُد إَِٔ ٟیطٔ ک ُ ُّ٨َ ٣ُ ١آ َٕٔ ٙو ُ٨َ ٣آ ٔ َ٘ ٕة
ٓ ََی ِ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحمامحدنبہملسااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ایس رطح دحثی رفاتی یک اس ںیم ہی یھب ےہ ہک رھپ فہ اانپ ہمیخ رجػ یک وشر فایل زنیم ںیم
اگلےئاگافررفام ارہانمقفرمدافرانمقفتورت لکرکداجؽیکرطػالچاجےئاگ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحمامحدنبہملسااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم...

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2895

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ٥یحٌی ب ٩ح٤زہ اوزاعی اسوز بً ٩بساہلل ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یت ِ َب ٍُ َّ
و ٪أَ ِّٟٔا ًََِ ٠یض ٔ َِّ ٥
اٟل َیاَ ٔ ٟش ُة
اَ ٪س ِب ٌُ َ
اٟس َّجا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ی ُضوز ٔأَ ِػ َب َض َ

وصنمرنب ایبزمامحییحینبزمحہافزایعا ادنبدبعاہلل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا َأ ْط َئ َھا َاؿےکرتسسہاروہیدیداجؽےکریپفاکروہاجںیئےگنجرپسرگنیکاچدرںی
وہںیگ۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامحییحینبزمحہافزایعا ادنبدبعاہلل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2896

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ححاد ب٣ ٩ح٤س اب ٩جزیخ ،ابوزبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ جابز بً ٩بساہلل ،حرضت ا ٦رشیک

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی أَبُو اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
َح َّسثَىٔی صَ ُ

اض َّٔ ٩ِ ٣
رش ٕ
اٟس َّجا ٔ ٢فٔی ا ِٟح ٔ َبا َٔٗ ٢اَِ ٟت
یک أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٟ ٢ی ٔ َّ
َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی أ ُ ُّٔ َ ٦
رف َّ ٪اُ ٨َّ ٟ
رش ٕ
یک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأَیِ َ ٩ا َِ ٌَ ٟز ُب َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢ص ُِٔ٠َٗ ٥ی ْ١
أ ُ ُّٔ َ ٦

اہرفؿنبدبعاہللاجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریبریضاہللاعتٰیلہنعاجربنبدبعاہلل،رضحتاؾرشکیےسرفاتیےہہکاسےن
یبن یلص اہلل ہیلعفملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہکولگ داجؽ ےس اہپڑفںیک رطػ اھبںیگ ےگ اؾ رشکی ےن رعض ایک اے اہلل ےک
ر اؽاؿدونںرعباہکںوہںےگآپےنرفام افہتہبمکوہںےگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاجحجنبدمحمانبرججی،اوبزریبریضاہللاعتٰیلہنعاجربنبدبعاہلل،رضحتاؾرشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2897

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،بس ب ٩ح٤یس ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
دمحمنباشبر،دبنبدیمحاوباعمص،انبرججی،اسدنسےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبنبدیمحاوباعمص،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2898

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اح٤س ب ٩اسحاً ٚبساٌٟزیز اب٣ ٩دتار ایوب ح٤یس ب ٩ہًل ٢حرضت ابواٟسہ٤اء اور ابوٗتازہ

وب ًَ ِ٩
رضم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟح ِ َ
ُح َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ًَٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢رص ِٕم ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَب ُو َّ
ا ٪بِ َُ ٩ح َؼْ ِ ٕن َٓ َ٘ا َ٢
اٟسص َِ٤ا ٔ
ئ َوأَبُو َٗ َتا َز َة َٗاُٟوا ُ٨َّ ٛا ُّ ٤ُ َ ٧ز ًَل َی صٔظَ أ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز َٕ٧أتِ ٔی ً َِٔ ٤ز َ
رض َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ٔ ٥َ ٠ىِّی َو ََّل أَ ًِ ٥ََ ٠ب ٔ َحسٔیثٔطٔ ٔ٣ىِّی
ذ َ
َات َی ِو ٕ ٦إُٔ َٟ ٥ِ َُّٜ٧ت َحاو ٔ ُزونٔی إلٔ َی رٔ َجا ٕ٣َ ٢ا کَاُ ٧وا بٔأ َ ِح ََ
اٟشا ًَ ٔة َخ ِْٙ ٠أَ ِٛبَرُ َّٔ ٩ِ ٣
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا بَْ ِ َن َخ ِٙٔ ٠آ َز َ ٦إلٔ َی ٗ ٔ َیاَّ ٔ ٦
اٟس َّجا ٔ٢
زریہ نب رحب ،ادمح نب ااحسؼ دبعازعلسی انب اتخمر اویب دیمح نب الہؽ رضحت اوبادلامہء افر اوباتقدہ افر اکی امجتع ےس رفاتی
ےہمہاشہؾنباعرمےکاپسےسزگررکرمعاؿنبنیصح ےکاپساجےتےھتوتاکیدؿاہک مےھجموھچڑرکا ےسولوگںیکرطػ
اجےتوہوجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمھجمےسز ادہاحرضرےنہفاےلںیہنںیہافرہنیہآپیلصاہللہیلعفملسیک
ااحدثیوکوتھجمےسز ادہاجےننفاالےہںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکرضحتآدؾیکدیپاشئےس
ےلرک ماتمکتدیپاوہےنفایلوکیئیھبولخمؼداجؽےسڑبیںیہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ادمحنبااحسؼدبعازعلسیانباتخمراویبدیمحنبالہؽرضحتاوبادلامہءافراوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2899

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساہلل ب ٩جٌرف ًبیساہلل ب٤ً ٩ز ایوب ح٤یس ب ٩ہًل ٢تْن آز٣یوں ج٣ ٩یں حرضت ابوٗتازہ

وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ًَٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ اَّ ٟزق ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼْ ِ ٕن بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
ثَ ًَلثَ ٔة َرص ِٕم ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَبُو َٗ َتا َز َة َٗاُٟوا ُ٨َّ ٛا ُّ ٤ُ َ ٧ز ًَل َی صٔظَ ا ٔ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕإلٔ َی ً َِٔ ٤ز َ

بِ ِٔ ٣ُ ٩د َتارٕ َُْ ِ َر أََّ٧طُ َٗا َ ٢أَ ِْ ٣ز أَ ِٛبَرُ َّٔ ٩ِ ٣
اٟس َّجا ٔ٢

دمحمنباح م،دبعاہلل نبرفعجدیبعاہللنب رمعاویبدیمح نب الہؽ نیتآدویمں نجںیم رضحتاوباتقدہ یھب ںیہےسرفاتی ےہ ہک
مہ اشہؾ نب اعرم ےک اپس ےس زگر رک رمعاؿ نب نیصح ےک اپس اجےت ےھت ابح  دحثی دبعازعلسی نب اتخمر یک دحثی یک رطح ےہ
اسںیمےہہکداجؽےسڑباوکیئہنتفںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنباح م،دبعاہللنبرفعجدیبعاہللنبرمعاویبدیمحنبالہؽنیتآدویمںنجںیمرضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2900

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ححز اسٌی ١اب ٩جٌرفًً ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَاز ٔ ُروا بٔاِلِ َ ًِ٤ا ٔٔ ٢س ًّتا كُُ٠و ََ َّ
ا ٪أَ ِو
اٟس َخ َ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا أَ ِو ُّ
َ
اٟس َّجا َ ٢أَ ِو َّ
َّ
اػ َة أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ ِو أَ َِ ٣ز ا ٌَِ ٟا َّ٣ةٔ
اٟسابَّ َة أَ ِو َخ َّ

ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجحاشعتلانبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملس ےنرفام اھچابوت ںےسےلہپےلہپ اامعؽرکےن ںیمدلجی رکف ارجےکرغمب ےسولطعوہےندوھںیئ داجؽداہب  م
ںیمےسیسکاخصیکومت ابسیکومتینعی ماتمےسےلہپ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجحاشعتلانبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2901

راوی  :ا٣یہ ب ٩بشلاً ٦یشی ،یزیس ب ٩زریٍ طٌبہٗ ،تازہ ،حش ٩زیاز ب ٩رباح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َا ٦ا ِِ ٌَ ٟیش ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩زٔیَاز ٔبِ ٔ ٩رٔ َیا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی
ق َوكُُ٠و ََ َّ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَاز ٔ ُروا بٔاِلِ َ ًِ َ٤ا ٔٔ ٢س ًّتا َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
اَ ٪و َزابَّ َة اِلِ َ ِر ٔ
اٟس َخ َ
اٟس َّجا ََ ٢و ُّ

ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َوأَ َِ ٣ز ا ٌَِ ٟا َّٔ ٣ة َو ُخ َو ِيؼَّ َة أَ َح ٔس ُ٥ِ ٛ

اہیمنباطسبؾعبسی،سیدینبزر،عہبعش،اتقدہ،نسحز ادنبرابح،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ ہک ھچ زیچفں ےک اظرہ وہےن ےس ےلہپ اامعؽ یک تقبس رکف داجؽ دوھاں داۃب االرض  ارج اک
رغمبےسولطعوہانافراعؾومتینعی ماتمافراحضیسکاکییکومت۔
رافی  :اہیمنباطسبؾعبسی،سیدینبزر،عہبعش،اتقدہ،نسحز ادنبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽےکقلعتمہیقبااحدثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2902

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ہ٤اٗ ٦تازہ ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨اظ ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ

زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح
رمفیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارثامہؾاتقدہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتففاسفدںیمابعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتففاسفدںیمابعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2903

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس ٌ٣لی ب ٩زیاز ٌ٣اویہ بَ ٩قہ حرضت  ١ٌ٘٣ب ٩يشار

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩لَّی بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ََّٔ ُ ٩ق َة ًَ ِ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩بِ َٔ ٩ي َشا ٕر أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ َر َّز ُظ إلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ ََّٔ ُ ٩ق َة َر َّز ُظ

إلٔ َی َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َٔ ٩ي َشارٕ َر َّز ُظ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِٔ ٌٟبا َزةُ فٔی ا َِ ٟض ِز ٔد َٛض ٔ ِح َزة ٕإلٔ َ َّی و َح َّسثَٔ٨یطٔ

ییحینبییحی،امحدنبزدیمعلینبز اداعمفہینبرقہرضحتلقعمنباسیرےسراتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااسفدےک
زامہنںیمابعدترکانریمیرطػرجہترکےنےکرباربےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدیمعلینبز اداعمفہینبرقہرضحتلقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتففاسفدںیمابعدترکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2904

راوی  :ابوکا ١٣ح٤از

أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوباکلمامحداسدنسےسیھبہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوباکلمامحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم...

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2905

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہً ،لی ب ٩اٗ٤ز حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ؾ ًَ ِ٩
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اِلِ َٗ َِ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اِلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ض
رشارٔ ا٨َّ ٟا ٔ
اٟشا ًَ ُة إ ٔ ََّّل ًَل َی ٔ َ
زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،یلع نب ارمق رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفام ا ماتمربےولوگںرپیہاقمئوہیگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،یلعنبارمقرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2906

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزحً ٩٤بساٌٟزیزب ٩ابی حاز ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسث َ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٕ ٦أَُ َّ ٧ط
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َسَ ٍَ ٔ٤س ِض ًّل َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي ٔظْرُ بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َّأًٟی َتلٔی ِاْلٔبِ َض َاَ ٦وا ُِ ٟو ِس َلی َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا

َو َّ
اٟشا ًَ ُة َص ََ ٜذا

دیعس نب وصنمر ،وقعیب نب دبعارلنمح دبعازعلسینب ایب احزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اوگنےھٹ ےک رقبی فایل درایمین ام یل ےس
ااشرہرکےتوہےئرفام اےھجمافر ماتموکاسرطحاجیھبایگےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،وقعیبنبدبعارلنمحدبعازعلسینبایباحزؾریضاہللاعتٰیلہنعرضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2907

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
اٟشا ًَ ُة ََ ٛضا َتْ ِ ٔن َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َو َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة

ََک ُظ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ِو َٗا َُ ٟط َٗ َتا َزةُ
َي ُ٘و ُ ٢فٔی َٗ َؼ ٔؼطٔ ََِ ٔٛـ ٔ ١إ ٔ ِح َساص َُ٤ا ًَل َی اِلِ ُ ِ َ
َخی ٓ ًََل أَ ِزرٔی أَذ َ َ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحمنبرفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم افر  ماتم وک اؿ دف اویلگنں یک رطح اجیھب ایگ ےہ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ وصقں ںیم ےتہک ںیہ
اسیجہکاؿدفونںاویلگنںںیمےساکیدفرسیےسڑبیےہںیمںیہناجاتنہکاوہنںےناےساسنےسذرکایک ااتقدہےنوخداہک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2908

راوی :

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة َوأَبَا اٟت َّیَّاحٔ
یُ َح ِّسثَا ٔ ٪أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
َق َُ ٪ط ٌِ َب ُة
اٟشا ًَ ُة َص ََ ٜذا َو َ َ

بَْ ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ا َِ ٤ُ ٟش ِّب َحةٔ َوا ُِ ٟو ِس َلى َی ِحٜٔیطٔ

ییحی نببیبح احریث ،انب احرث ،اتقدہ ،اوباایتلح  ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا ےھجم افر
 ماتم وک اس رطح اجیھب ایگ ےہ افر ہبعش ےن اینپ اہشدت فایل ام یل افر درایمؿ فایل ام یل الم رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکحتی
رفاتییک۔
رافی :

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2909

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ابی ٣ح٤س ب ٩وٟیس ٣ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابی اٟتیاح حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟتَّیَّا ٔح ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا
دیبع اہلل نب اعمذ ایب دمحم نب فدیل دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب اایتلح رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی
دحثیایسرطحرفاتییکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذایبدمحمنبفدیلدمحمنبرفعج،ہبعش،ایباایتلحرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2910

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،ح٤زہ ؿيی ابی تیاح ا٧ص،

ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة َي ٌِىٔی َّ
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اٟـ ِّي َّی َوأَبٔی اٟتَّیَّا ٔح ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ ِ٥
دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،زمحہیبضایبایتحاسن،اسدنسےسیھبہیدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،زمحہیبضایبایتحاسن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2911

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی ٌ٣ت٤ز ٌ٣بس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
اٟشا ًَ ُة ََ ٛضا َتْ ِ ٔن َٗا ََ ٢و َؿ ََّّ ٥
بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
اٟشبَّابَ َة َوا ُِ ٟو ِس َلی
مس
اوباسغؿ معیرمتعمدبعم،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللےنرفام اےھجمافر ماتموکاؿدفیکرطح

اجیھبایگےہافرآپیلصاہللہیلعفملسےناہشدتفایلام یلافردرایمینام یلوکالم ا۔
مس
رافی  :اوباسغؿ معیرمتعمدبعم،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2912

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا ٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ َ
اب إٔذَا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْع ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ا ٪اِلِ ِ َ
اٟشا ًَةٔ ًََ٣ی َّ
َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأَُٟو ُظ ًَ َِّ ٩
اٟشا ًَ ُة َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی أَ ِح َس ٔث إ ٔ ِن َشا ُٕ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إ ٔ ِ٪
َيٌ ِٔع َص َذا  ٥َِ ٟیُ ِسر ِٔٛطُ ا َِ ٟض َز َُٗ ٦ا َِ ٣ت ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜسا ًَ ُت٥ِ ُٜ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک داہییتولگ بج ر اؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہےتوتآپیلصاہللہیلعفملسےس ماتمےکابرےںیموپےتھچہکفہبکاقمئوہیگآپیلص
اہللہیلعفملسےناؿےسمکرمع آدیمیکرطػدھکیرکرفام اارگہیزدنہراہوتاسےکوبڑوہوہےنےسےلہپ مرپاہمتری ماتماقمئ
وہاجےئیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوبااسہماشہؾرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2913

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ح٤از ب ٩س٤٠ہ ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ٣َ ٥َ ٠ی َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َوً ٔ َِ ٨س ُظ ُ ًَُل ْ ٩ِ ٣ٔ ٦اِلِ َ ِن َؼارٔ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َُ ٣ح َّْ ٤س َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٪يٌ ِٔع َص َذا ا ًَِ ُِ ٟل َُ ٌََ ٓ ٦سی أَ ََِّ ٪ل یُ ِسر َٔٛطُ ا َِ ٟض َز َُ ٦حًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم امحد نب ہملس اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےس ااؽ ایک ماتم بکاقمئوہیگاس ےکاسھتااصنر اکاکیڑلاک اھٹیبوہا اھتےسج دمحماہک اجات اھت ر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفام اارگہیڑلاکزدنہراہوتوہاتکسےہہکاسےکوبڑاھوہےنےسےلہپ ماتماقمئوہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحمامحدنبہملساثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2914

راوی  :ححاد ب ٩طاْع ،س٠امی ٪ب ٩رحب  ،ح٤از اب ٩زیس ٌ٣ ،بس ب ٩ہًل ،٢حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ََ ٌِ ٣ب ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل ٕ ٢ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی ًَ ِ٩
اٟظ ٔ ٔ
اْع َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ًََ٣َ ٢ی َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َٗا ََ َٓ ٢ش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صُ َِ ٨ی َض ّة ث ُ ََّ٧ ٥وَ َز إلٔ َی ُ ًَُلٕ ٦بَْ ِ َن َی َسیِطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِزز ٔ َطُ٨وئ َ َة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٤ِّ ًُ ٪ز َص َذا  ٥َِ ٟیُ ِسر ُِٔ ٛط ا َِ ٟض َز َُ ٦حًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َٗا َ٢
َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص ذَا َک ا ًَِ ُِ ٟل ُ ٩ِ ٣ٔ ٦أَ ِت َزابٔی یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
اجحجنباشرع،امیلسؿنبرحب،امحدانبزدی،دبعمنبالہؽ،رضحتاسننبامکلےسرفاتی ےہہکاکیآدیمےنیبنیلصاہلل
ہیلع فملس ےس وپاھچ  ماتم بک اقمئ وہیگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وھتڑی دری ےک ےئل اخومش وہ ےئگ رھپ اےنپ اسےنم وموجد
ہلیبقازدونشءےکاکیڑلےکیکرطػداھکیوترفام اارگاسڑلےکوکرمعدییئگوتاےسڑباھاپںیہنآےئاگاہیںکتہک ماتماقمئ
وہاجےئیگرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےناہکفہڑلاکاؿدونںریمےمہرمعڑلوکںںیمےساھت۔
رافی  :اجحجنباشرع،امیلسؿنبرحب،امحدانبزدی،دبعمنبالہؽ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2915

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ًٔا ٪ب٣ ٩ش ٥٠ہ٤اٗ ٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٣َ ٢زَّ ُ ًَُل َْ ِْٔ٤ُِ ٠ٟٔ ٦رة ٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ُط ٌِ َب َة َوک َ َ َ
َخ َص َذا َٓ ٩َِ ٠یُ ِسر َُٔ ٛط ا َِ ٟض َز َُ ٦حًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
َقانٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪یُ َؤ َّ ِ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أ ِ َ
اہرفؿ نب دبعاہلل افعؿ نب ملسم امہؾ اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل
اعتٰیلہنعاکاکیڑلےکرپزگروہاافرفہریمےمہرمعفںںیمےساھتوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگہیزدنہراہوترہزگوبڑاھہن
وہاگاہیںکتہک ماتماقمئوہاجےئ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللافعؿنبملسمامہؾاتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
 ماتمےکرقبیوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2916

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ِ ١اْلَٔ٧ا ُئ إلٔ َی ٓ ٔیطٔ َحًَّی َت ُ٘وَ ٦واَّ ٟز ُج ًَل َٔ ٪یت َبا َيٌا َّٔ ٪
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟث ِو َب ٓ ََ٤ا
َ ١ی ِحُ ُ٠ب اَ ِ٘ ٠ِّ ٟح َة ٓ ََ٤ا َي ٔؼ ُ
اٟشا ًَ ُة َواَّ ٟز ُج ُ
َ َ
َ
َ ١یُ ٔ ٠م فٔی َح ِو ٔؿطٔ ٓ ََ٤ا َي ِؼ ُس ُر َحًَّی َت ُ٘ َو٦
َیت ََبا َي ٌَأ٧طٔ َحًَّی َت ُ٘ َوَ ٦واٟزَّ ُج ُ
زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ا  ماتم اقمئ وہیگ افر آدیم افینٹن اک دفدھ اکنؽ راہ وہاگ افر ربنت اس ےک ہنم کت ہن ےچنہپ اگ ہک  ماتم اقمئ وہ اجےئ یگ افر دف
آدیم ڑپکے یک رخدی فرففتخ رک رےہ وہں ےگ افر اؿ یک رخدی ف رففتخ لمکم وہےن ےس ےلہپ  ماتم اقمئ وہ اجےئ یگ افر وکیئ
آدیماےنپوحضوکدرتسرکراہوہاگافرفہاسےسدفرہنوہاگہک ماتماقمئوہاجےئیگ۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2917

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
وَ ٪ط ِض ّزا َٗا َ٢
و ٪یَ ِو ّ٣ا َٗا َ ٢أَبَ ِی ُت َٗاُٟوا أَ ِر َب ٌُ َ
وَٗ ٪اُٟوا یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِر َب ٌُ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَْ ِ َن اَ ِٔ ٨َّ ٟد َتْ ِ ٔن أَ ِر َب ٌُ َ
ئ َّ ٣
وَ ٪س َّ ٨ة َٗا َ ٢أَبَ ِی ُت ث ُ َّ ٥یُ ِ٨ز ٔ ُ ٢اہللُ َّٔ ٩ِ ٣
َٗ ١ا ََ ٢وَِ ٟی َص ٔ٩ِ ٣
اٟش َ٤ا ٔ
ُو٤َ َٛ ٪ا یَ ِ٨بُ ُت ا َِ ٟب ِ٘ ُ
ائ َٓ َی ِ٨بُت َ
أَبَ ِی ُت َٗاُٟوا أَ ِر َب ٌُ َ
ِاْل ٔ ِن َشا َٔ ٪ط ِی ْئ إ ٔ ََّّل َی ِبل َی إ ٔ ََّّل ًَوِ ّ٤ا َواح ّٔسا َوص َُو ًَ ِح ُب َّ
اٟذٔ َ ٧ب َو ٔ٨ِ ٣طُ یُ َز َُّ ٛب ا َِ ٟدَ ُِٙ ٠ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
اوبرکبیدمحمنبالعء،اوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ادفونںوخفنںےکدرایمؿاچسیلاکفہفقوہاگولوگںےناہکا ےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاچسیلدؿاوہنںےناہکںیم
ںیہناتہکولوگںےن اہکاچسیل اسؽاوہنں ےناہک ںیمںیہن اتہکرھپاہللزعفلج آامسؿ ےساپینااترںی ےگسج ےسولگزبسہ ےک
اےنگ یک رطح اںیگ ےگ افر ااسنؿ یک اکی ڈہی ےک  اا بس زیچ لگ ڑس اجےئ یگ افر فہ رزیھ یک ڈہی ےہ افر ایس ڈہی ےس ولخمؼ وک

 ماتمےکرفزعمجایکاجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوباعمفہیاشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2918

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسِْ٣ ،رہ ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ َي ٌِىٔی ا ِٟحٔزَام ٔ َّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ
ِ
اب إ ٔ ََّّل ًَ ِح َب َّ
اٟذٔ َ ٧ب ُٔ ٨ِ ٣ط ُخَ َٙ ٔ ٠وٓ ٔیطٔ یُ َز َُّ ٛب
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ ١ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦یأکُُ ُ٠ط اٟتُّ َر ُ

ہبیتق نب دیعس ، ،ریغمہ ا یب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا
انبآدؾیکرزیھیکڈہیےکالعفہاسرےمسجوک یٹاھکاجیتےہ،فہایسےسدیپاایکایگےہافرایسںیمعمجےئکاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہایبزاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2919

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪فٔی ِاْل ٔ ِن َشا ًَٔ ٪وِ ّ٤ا ََّل َتأِکُُ٠طُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اِلِ َ ِر ُق أَبَ ّسا ٓ ٔیطٔ یُ َز َُّ ٛب یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗاُٟوا أَ ُّی ًَوِ ٕ ٥ص َُو َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ًَ ٢ح ُب َّ
اٟذٔ َ ٧ب
دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ اہلل ےس رمفی رفا ات ںیم ےس ےہ ہک
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اااسنؿںیماکیڈہیےہےسجزنیمیھبکیھبںیہناھکےکسیگایسڈہیرپ ماتمےکدؿعمجایک
اجےئ اگاحصہبےن رعضایک اےاہلل ےکر اؽفہڈہی وکیسنےہآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام افہدؾ یکڈہیاک رسا ینعیرزیھ یک

ڈہیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2920

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیزًً ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ

ارف
اٟسَ ِ ٧یا ٔس ِح ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣و َج َُّ ٨ة ا ِٟک َ ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکر اؽےناراشدرفام اداینومنم
ےکےئلدیقاخہنےہافراکرفےکےیلتنج۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2921

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪اب ٩بًل ،٢جٌرف ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

رف ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ًَل َٕ ٩ِ ًَ ٢ج ٌِ َ ٕ

ی أَ َس َّ
اض ََ َٔ ٨َ ٛت ُط ٓ َََّ ٤ز ب ٔ َح ِس ٕ
ک َ٣ی ِّٕت
اٟشو َٔ ٚزاخ ًّٔل َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة َواُ ٨َّ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ ب ٔ ُّ
و٪
َٓت َ َ٨ا َو َُ ٟط َٓأ َ َخ َذ بٔأُذُٔ٧طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ُّی ٥ِ ُٜیُ ٔح ُّب أَ ََّ ٪ص َذا َٟطُ بٔس ِٔر َص َٕ٘ َٓ ٥اُٟوا َ٣ا ٔ ُ ٧ح ُّب أََّ٧طُ َ٨َ ٟا بٔظَ ِی ٕئ َو َ٣ا َن ِؼ َ ٍُ ٨بٔطٔ َٗا َ ٢أَتُ ٔح ُّب َ
َ٠سَ ِ ٧یا أَص َِو ًَُ ٪ل َی اہللٔ َٔ ٩ِ ٣ص َذا
اَ ٪ح ًّیا ک َ َ
أَُ َّ ٧ط َلَٗ ٥ِ ُٜا ُٟوا َواہللٔ َِ ٟو ک َ َ
ٕ َوص َُو َ٣ی ِّْت َٓ َ٘ا َََ ٓ ٢واہللٔ ُّ ٟ
ک َٓ َِ ٜی َ
اِ ًَ ٪ی ّبا ٓ ٔیطٔ ِٔلَُ َّ ٧ط أَ َس ُّ

ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ

دبعاہللنب ہملسمنببنعق،امیلسؿانبالبؽ،رفعج،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساکی
رمہبتابزارےسزگرےتوہےئیسکدنلبیےسدمہنیونمرہںیمدالخوہرےہےھتافراحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعآپےکدفونں
رطػ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےنڑیھب اک اکی ہچب وج وھچےٹ اکونںفاال اھت اےس رما وہاداھکی آپ ےن اس اک اکؿ ڑکپرک رفام ا  م
ںیمےسوکؿاےساکیدرمہںیمانیلدنسپرکےاگ؟احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکمہںیمےسوکیئیھباےسیسکزیچ
ےکدبےلںیمانیلدنسپںیہنرکاتافرمہ اےسےلرکایکرکںیےگ؟آپےنرفام اایک ماچےتہوہہکہیںیھمتلماجےئ؟احصہبرکاؾ
ریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکاہللیکمسقارگہیزدنہیھبوہاتوترھپیھباسںیمبیعاھتویکہکناساکاکؿوھچاٹےہاحالہکنابوت
ہیرمدارےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام  ااہللیکمسقاہللےکاہںہیدایناسےسیھبز ادہذلیلےہسجرطحاہمترےزندکی
ہیرمدارذلیلےہ۔

رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿانبالبؽ،رفعج،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2922

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س بْ ٩عْعہ سامیً ،بساٟوہاب ث٘فی ،جٌرف رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت جابز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َي ٌِٔ٨یا َّٔ ٪
َّ
ْع َة َّ
اٟث َ٘ف ٔ َّی
اٟشام ٔ ُّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ َ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َ ٩
ْع َ َ
رف ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َّ
اَ ٪ص َذا
ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪ح ًّیا ک َ َ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی ََِٓ ٠و ک َ َ
َ

َّ
ک بٔطٔ ًَ ِی ّبا
اٟش َُ ٜ

دمحمنبینثم،اربامیہ نبدمحم نب رعرعہاسیم،دبعاولاہبیفقث،رفعجریضاہللاعتٰیلہنع رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےنیبنرکمی
یلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہرصػیظفلرفؼےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اربامیہنبدمحمنبرعرعہاسیم،دبعاولاہبیفقث،رفعجریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2923

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ٣رطٖ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رط ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
ک إ ٔ ََّّل َ٣ا أَکََِ ٠ت َٓأ َ ِٓ َِ ٨ی َت أَ ِو
ک َیا ابِ َ ٩آ َز َ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ٔ ٟ
ْقأ ُ أَ َِ ٟضا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟتکَاثُزُ َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢ابِ ُ ٩آ َز َ٣َ ٦الٔی َ٣الٔی َٗا ََ ٢و َص َِ َٟ ١
َي ِ َ
َٟب ٔ ِش َت َٓأَبَِِ ٠ی َت أَ ِو َت َؼ َّسٗ َِت َٓأ َ َِ ٣ـ ِی َت
دہاب نب اخدل ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل
ہیلعفملس یکدختمآ اآپ زپھرےہ ےھتآپ ےنرفام ا انبآدؾ اتہک ےہریما امؽاے انبآدؾریتاایک امؽ ےہریتا امؽوترصػ

فیہےہوجوتےناھکایلافرمتخرکایل اوجوتےننہپایلافررپاانرکایل اوجوتےندصہقایکرھپوتمتخوہایگ۔
رافی  :دہابنباخدل،امہؾ،اتقدہ،رضحترطمػریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2924

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،اب ٩ابی ًسی ،سٌیس اب٣ ٩ثىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ،
حرضت ٣رطٖ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َوَٗاَّلَ َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی
رط ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ک ُ ُُّ ٠ض َِ َٗ ٩ِ ًَ ٥تا َز َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َک بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ صَ َّ٤إ ٦
اَ ِ ٧ت َض ِی ُت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

دمحمنبینثم،انباشب ر،دمحمنبرفعج،ہبعش،انبایبدعی،دیعسانبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رضحترطمػریضاہللاعتٰیلہنعاےنپ
ابپےسرفاتیرکےتںیہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمایگافررھپامہؾیکرفاتییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنب رفعج،ہبعش،انبایبدعی،دیعسانبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رضحترطمػریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2925

راوی  :سویس ب ٩سٌیس ،حٔؽ ب٣ ٩یرسہًً ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رس َة ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس َ٣الٔی َ٣الٔی إٔ٤َ َّ ٧ا َُ ٟط ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ ثَ ًَل ْث َ٣ا أَک َ ََٓ ١أ َ ِٓى َی أَ ِو َٟب ٔ َص َٓأَبِل َی أَ ِو أَ ًِ َلی َٓا ِٗ َتى َی َو َ٣ا س َٔوی
ض
ذََ ٔ ٟ
ک َٓ ُض َو ذَاص ْٔب َو َتارٔ ُُ ٛط ٨َّ ٠ٟٔا ٔ

 ادینبدیعس ،صفحنبرسیمہ،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا
دنبہ اتہک ےہ ریما امؽ احالہکن اس ےک امؽ ںیم ےس اس یک رصػ نیتزیچںی ےہ وج اھک ا افر متخ رکایل وج انہپ افر رپاان رکایل وج اس ےن
اہللےکراہتسںیمد اہیاسےنآرختےکےیلعمجرکایلاسےکالعفہوترصػاجےنفاالافرولوگںےکےیلوھچڑےنفاالےہ۔
رافی   :ادینبدیعس،صفحنبرسیمہ،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2926

راوی  :ابوبرک ب ٩اسح ،ٙاب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌرف ،حرضت ًًلء بً ٩بس اٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف أَ ِخب َ َرنٔی ا ًَِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ب ٔ َض َذا
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط

اوبرکبنبااحسؼ،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،رضحتالعءنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتذموکرہدحثییک
رطحلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،رضحتالعءنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2927

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،زہْر ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہً ،بساہلل ب ٩ابی برک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
رح ٕب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
یِم َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یت ِ َب ٍُ ا ِ٤َ ٟی َِّت ث َ ًَلثَ ْة َْٓ َ ِر ٔج ٍُ
اث ِ َ٨ا َٔ ٪و َی ِب َقی َواح ْٔس َیت ِ َب ٌُ ُط أَصُِ ُ٠ط َو َ٣اُ ُٟط َو ًَ َُ ُ٠٤ط َْٓ َ ِر ٔج ٍُ أَصُِ ُ٠ط َو َ٣اُ ُٟط َویَ ِب َقی ًَ َُ ُ٠٤ط

ییحی نب ییحی ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص

اہللہیلعفملسےنرفام ارمےنفاےلےکاسھتنیتزیچںیاجیتںیہرھپدففاسپآاجیتںیہہکبجاکیزیچابح رہاجیتےہرمےنفاےل
ےکاسھت اسےکرھگفاےل افراساک امؽافراسےکلمع اجےتںیہاسےکرھگفاےلافراساک امؽوتفاسپآاجات ےہاساکلمع
ابح رہاجاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،زریہنبرحب،انبہنییع،دبعاہللنبایبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2928

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ب ٩رح٠٣ہ ب٤ً ٩زا ،٪اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبْر٣ ،شور ب٩
٣رخ٣ہ ،حرضت ً٤زو بً ٩وٖ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪اُّ ٟتحٔی ٔي َّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رح ََ ٠َ ٣ة بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌ َی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َِ َ ٩
َح َّسثَىٔی َ ِ
رخ ََ ٣ة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َِ ًَ ٩و ٕ
یٕ بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ؤ ٓ ٕ
اَ ٪طض ٔ َس
ٔط َض ٕ
ی َوک َ َ
ٖ َوص َُو َحُ ٔ ٠
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَ َّ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
اب ًَ ِِ ُ ٩

بَ ِس ّرا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ إلٔ َى
رضم ٔ ِّی
َحیِ ٔ ٩یَأتِ ٔی بٔحٔزِیَت َٔضا َوک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َػا َٟحَ أَصِ َ ١ا َِ ٟب ِ َ
ا َِ ٟب ِ َ
َحیِ َٔ ٩وأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ًَِ ٌَ ٟل َء بِ َ ٩ا َِ ٟح ِ َ
ار بٔ ُ٘ ُسؤ ٦أَبٔی ًُب َ ِی َس َة ٓ ََوا َٓ ِوا َػ ًَل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ
َحیِ ََٔ ٓ ٩شِ ٌَ ٔ٤ت اِلِ َ ِن َؼ ُ
َٓ َ٘س َٔ ٦أَبُو ًُب َ ِی َس َة ب ٔ َ٤ا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟب ِ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َص َٖ َٓ َت ٌَز َُّؿوا َٟطُ َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َػلى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِن َ َ
َ
رشوا
َحیِ َٔ٘ َٓ ٩اُٟوا أَ َج ِ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢أبِ ٔ ُ
ح ْٔ َن َرآص ُِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ُه َُّ ٥ِ ُٜ٨سٌِ ٔ٤ت ُِ ٥أَ َّ ٪أَبَا ًُب َ ِی َس َة َٗس َٔ ٦ب ٔ َش ِی ٕء ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِ َ
ا٪
اٟسَ ِ ٧یا ًََِ ٠ی٤َ َٛ ٥ِ ُٜا بُ ٔش َل ِت ًَل َى َ ٩ِ ٣ک َ َ
َْق أَ ِخ َشی ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو َل ٜٔىِّی أَ ِخ َشی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ِ ٪تُ ِب َش َم ُّ
َوأَ ُِّ٠٣وا َ٣ا َي ُ ُّ
رس ََُ ٓ ٥ِ ٛواہللٔ َ٣ا ا َِ ِ ٟٔ
َٗ ِب ََٓ ٥ِ ُٜ٠ت َ َ٨آ َُشو َصا َ٤َ ٛا َت َ٨آ َُشو َصا َوتُ ِض٤َ َٛ ٥ِ َُٜٜ ٔ ٠ا أَصِ َِ َٜ٠ت ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩
وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ٪
َي ٌِ ُ٘ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔیُوَُ ٧ص َو ِٔ ٣ث َٔ ١حسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح َوتُِ٠ض ٔ َی٤َ َٛ ٥ِ ُٜا أَ َِ ٟض ِت ُض ِ٥

رحہلمنبییحینبدبعاہللنب رحہلمنبرمعاؿ،انبفبہ ،ویسن،انباہشب ،رعفہنب زریب،وسمرنبرخمہم،رضحترمعفنبتوػ

ریضاہللاعتٰیلہنعوجہکینباعرمنبولیئےکفیلحےھت ےسرفاتیےہہکفہزغفہ دبرںیمر اؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےکاسھت
وموجد ےھت اوہنں ےن ربخ دیہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یرحنییک رطػ
اجیھب اتہک فاہں ےس زجہی فوصؽ رکےک الںیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یرحنیفاولں ےس حلصرکیل یھت افر اؿ رپ رضحت
العءنبرضحیمریضاہللاعتٰیلہنعوکاریمرقمررفام ااھترضحتاوبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنعیرحنیاکامؽفوصؽرکےکالےئااصنرےن
بجہیابت ینہکرضحت اوبدیبعریضاہللاعتٰیلہنعآ ےئگںیہوتاوہنںےنرجفیک امنزر اؽاہللےکاسھتزپیھرھپبجر اؽ
اہلل یلصاہللہیلعفملس امنزےس افرغوہےئافرااصنرآپ ےکاسےنمشیپوہےئ وتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس اںیہندھکی رکوخش
وہےئ(رکسماےئ)رھپآپ ےنرفام اریماامگؿےہہک  م ےننسایل ےہہکرضحتاوبدیبعیرحنیےس ھچک(امؽ)ےلرکآےئںیہ؟
اوہنں ےن رعض ایک  ی اہں! اے اہلل ےک ر اؽ آپ ےن رفام ا وخش وہ اجؤ افر  م ولگ اس ابت یک ادیم روھک ہک سج ےس ںیہمت
وخشوہیگافراہللیکمسق!ےھجم مرپ ءااکڈرںیہنےہہکلبےھجماسابتاکڈرےہہکںیہک مرپدایناشکدہہنوہاجےئسجرطحہک م
ےسےلہپولوگںےندسحایکافر مالہکوہاجؤاسیجہک مےسےلہپالہکوہےئ۔
رافی  :رحہلم نبییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نبرمعاؿ ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب ،رعفہ نب زریب ،وسمر نب رخمہم ،رضحترمعف
نبتوػریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2929

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ابوػاٟحً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤زارمی ،یو٧ص،
حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ یُوَُ ٧ص َو ِٔ ٣ث ٔ١
َحسٔیثٔطٔ َُْ ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َػإ ٔ ٟح َوتُِ٠ض ٔ َی٤َ َٛ ٥ِ ُٜا أَ َِ ٟض ِت ُض ِ٥
نسح نب یلع ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوباصحل ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،ویسن ،رضحت زرہی ریض
اہللاعتٰیلہنعےسویسنیکدنسےکاسھتافراسیکذموکرہرفاتییکرطحدحثیلقنیکیئگےہ ااےئاسےکہکاسںیمےہہک
فہںیھمتیھبتلفغںیمڈاؽدےسجرطحہک مےسےلہپولوگںوکتلفغںیمڈاال۔

رافی  :نسح نب یلع ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوباصحل ،دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،ویسن ،رضحت
زرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2930

راوی ٤ً :ز ب ٩سواز ًا٣زیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،برک ب ٩سوازہ ،یزیس ب ٩رباح ،ابورفاض ٣ولی حرضت
ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
یس
رک بِ ََ ٩س َوا َز َة َح َّسث َ ُط أَ ََّ ٪یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٕا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أ َّ ٪بَ ِ َ
ٕ َ
اؾ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اؾ َح َّسثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ض َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
رفا ٕ
بِ ََ ٩ربَاح ص َُو أبُو ٔ َ
و ٦أَ ُّی َٗ ِوٕ ٦أَْمُتْن َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َن ُ٘و ُ٤َ َٛ ٢ا أَ ََ ٣زَ٧ا اہللُ
اٟز ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إٔذَا ُٓتٔ َح ِت ًََِ ٠یَٓ ٥ِ ُٜار ُٔض َو ُّ

ک
و ٪أَ ِو ِ َ ٧ح َو ذََ ٔ ٟ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َُْ ِ َر ذََ ٔ ٟ
و ٪ث ُ ََّ ٥تت ََباُ َُـ َ
و ٪ث ُ ََّ ٥ت َت َسابَزُ َ
اس ُس َ
ک َتت َ َ٨آ َُش َ
و ٪ث ُ ََّ ٥ت َت َح َ
اب َب ٌِ ٕف
و ٪فٔی ََ ٣شأ ْٔٛن ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
وَ ٪ب ٌِ َـ ُض ًَِ ٥ل َی رٔ َٗ ٔ
یَ َٓ ٩ت ِح ٌََ ُ٠
ث ُ ََّ ٥ت َِ ٨لَ ُ٘ ٔ ٠

رمعنب ااداعرمی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،رکبنب اادہ،سیدینبرابح،اوبرفاسومیلرضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج افرس افر رفؾ وک حتف رکایل
اجےئ اگ اس فتق  مسک احؽ ںیم وہ ےگ؟ رضحت دبعارلنمح نب توػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک ہئم
سجرطحاہللےنمکحرفام اےہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکاسےکالعفہافرھچکںیہن؟ ماکیدفرسےرپرکشرکف
ےگرھپآسپںیماکیدفرسےےسدسحرکفےگرھپآسپںیماکیدفرسےےسضغبروھکےگ اآپیلصاہللہیلعفملسےنایس
رطحھچکرفام ارھپ منیکسماہمرجفںیکرطػاجؤےگافررھپاکیدفرسےیکرگدونںرپ ااریرکفےگ
رافی  :رمعنب ااداعرمی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،رکبنب اادہ،سیدینبرابح،اوبرفاسومیلرضحتدبعاہللنبرمعف
نباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ

دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2931

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٗ ،تیبہ ،یحٌیِْ٣ ،رہ بً ٩بساٟزح ٩٤حزامی ،ابی ز٧از ،اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخبَرََ٧ا ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی ًَ ِ٩
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ ٧وَ َز أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی َِّ ُٓ ٩ِ ٣ـ ََِ ٠ًَ ١یطٔ فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ٢
أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اِلِ ِ َ

َوا َِ ٟدَ ٠ِ َٓ ِٙٔ ٠ی ُِ ٨وزِ إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو أَ ِس َٔ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ ِّٔ ُٓ ٩ِ ٤َّ ٣ـ ََِ ٠ًَ ١یطٔ

ییحی نبییحی،ہبیتق نبدیعس ، ،ہبیتق،ییحی،ریغمہنبدبعارلنمح زحایم،ایبزاند،ارعج رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ آدیم یسک دفرسے ا ےس آدیم وک دھکی رک وج اس ےس امؽ افر
وصرت ںیم ڑبھ رک وہ وت اےس اچےئہ ہک فہ اےس یھب دےھکی ہک وج اس ےس امؽ ف وصرت ںیم مک رت وہ ےسج اس رپ تلیضف دی یئگ ےہ
اایتخررکےنےکہجیتنںیمااسنؿںیماہللاکرکشادارکےنیکرتبغدیپاوہیگ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،ہبیتق،ییحی،ریغمہنبدبعارلنمحزحایم،ایبزاند،ارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2932

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ َس َو ّ
ائ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنب ہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمی یلصاہللہیلعفملس ےساوبازلاندیکرفاتی
لقنرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2933

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،جزیز ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ابو ػاٟح ،ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ِ ٧وزُوا
إلٔ َی َ ٩ِ ٣أَ ِس َٔ ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١و ََّل َت ُِ ٨وزُوا إلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو ٓ َِو َُٗ َٓ ٥ِ ُٜض َو أَ ِج َس ُر أَ ََِّ ٪ل َتز ِ َز ُروا ن ٌِٔ ََ ٤ة اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
زریہ نب رحب ،رجری ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،فعیک ،اشمع ،اوب اصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اس آدیم یک رطػ دوھکی ہک وج  م ےس مک رت درہج ںیم ےہ افر اس آدیم یک
رطػہندوھکیہکوجدرہجںیم مےسدنلبوہ ماہللیکوتمعنںوکریقحہنےنھجمسگلاجؤ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اوبرکبی،اوباعمفہی،اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2934

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،ہ٤ا ،٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ً٤زہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة أَ َّ ٪أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َّ
َّ
َ
َ
َق ََ َوأَ ًِ َِم َٓأ َ َرا َز اہللُ أَ ِ٪
ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ثَ ًَلثَ ّة فٔی بَىٔی إ ٔ ِ َ
رسائ ٔی َ ١أبِ َز َؾ َوأ ِ َ

ک َٗا ََِ ٟ ٢و َْ ٪ح َش َْ ٩و ٔجِْ ٠س َح َش َْ ٩و َی ِذ َص ُب ًَىِّی َّأ ٟذی
َیب ِ َتَ ٔ ٠ی ُض ََِ ٓ ٥ب ٌَ َث إَِٔ ٟیض ٔ ِ٠َ ٣َ ٥کّا َٓأتََی اِلِ َبِ َز َؾ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َط ِی ٕئ أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
ک َٗا َ٢
اض َٗا ََ ٤ََ ٓ ٢ش َح ُط ٓ ََذ َص َب ًَ ُِ ٨ط َٗ َذ ُر ُظ َوأ ُ ًِ ٔل َی َِ ٟوّ٧ا َح َش ّ٨ا َو ٔجِّ ٠سا َح َش ّ٨ا َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
َٗ ِس َٗ ٔذ َرنٔی اُ ٨َّ ٟ

َ َ
َّ َ َ
ْق َط َّ
ْق َٗا ََٓ ٢أ ُ ًِ ٔل َی َ٧ا َٗ ّة
َق ََ َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْلٔب ٔ ُ
ِاْلٔب ٔ ُ
َ ١و َٗا َ ٢ا ِْل َ ُ
َخ ا َِ ٟب َ ُ
 ١أَ ِو َٗا َ ٢ا َِ ٟب َ ُ
ک إ ٔ ِس َح ُ ٙإَّٔل أ َّ ٪اِلِ بِ َز َؾ أ ِو اِلِ ِ َ
ک َٗا ََ ٢ط ٌَ ْز َح َش َْ ٩و َی ِذ َص ُب ًَىِّی َص َذا َّأ ٟذی
َک ٓ َٔیضا َٗا ََٓ ٢أتََی اِلِ َ َِ
َق ََ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َط ِی ٕئ أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
رشا َئ َٓ َ٘ا َ ٢بَ َار َک اہللُ َ ٟ
ًُ َ َ
ک َٗا ٢ا ِٟب َ ُ
َ
ُ
ْق ّة
َٗ ِس َٗ ٔذ َرنٔی اُ ٨َّ ٟ
اض َٗا ََ ٤ََ ٓ ٢ش َح ُط ٓ ََذ َص َب ًَ ِ٨طُ َوأ ًِ ٔل َی َط ٌَ ّزا َح َش ّ٨ا َٗا ََٓ ٢أ ُّی ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ َ َ ُ
ْق َٓأ ًِ ٔل َی َب َ َ
اض
َصی َٓأ ُ ِب َٔ
ک َٗا َ ٢أَ َِ ٪یزُ َّز اہللُ إلٔ َ َّی َب َ ٔ
َک ٓ َٔیضا َٗا ََٓ ٢أتََی اِلِ َ ًِ َِم َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َط ِی ٕئ أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
َحا ًّٔ ٣ل َٓ َ٘ا َ ٢بَ َار َک اہللُ َ ٟ
َص بٔطٔ اَ ٨َّ ٟ
ک َٗا َ ٢ا َِٓ ٥ُ ٨َ َِ ٟأ ُ ًِ ٔل َی َطا ّة َواّ ٔ ٟسا َٓأُِ٧ت ٔخَ َص َذا َٔ ٪و َو ََّ ٟس َص َذا َٗا َ٢
َص ُظ َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
رف َّز اہللُ إَِٔ ٟیطٔ َب َ َ
َٗا ََ ٤ََ ٓ ٢ش َحطُ َ َ

ْق َوَ ٔ ٟض َذا َواز ٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِٗ ٥ٔ ٨َ َِ ٟا َ ٢ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط أَتَی اِلِ َبِ َز َؾ فٔی ُػ َورتٔطٔ َو َص ِیئَتٔطٔ َٓ َ٘ا َ٢
اَ ٔ ٟ ٪ض َذا َواز ٕ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ ١وَ ٔ ٟض َذا َواز ٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب َ ٔ
َٓک َ َ
اک َّ
اِ ٠ٟو َ٪
ک ب ٔ َّأ ٟذی أَ ًِ َل َ
ْٔن َٗ ِس ا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ب ٔ َی ا ِٟحٔ َبا ُ ٢فٔی َس َ ٔ
ک أَ ِسأ َ َُ ٟ
رفی ٓ ًََل بَ ًَلَْ لٔی ا َِ ٟی ِو َ ٦إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ ث ُ َّ ٥ب ٔ َ
َر ُج ِْ ٣ٔ ١شْ ٜ
رفی َٓ َ٘ا َ ٢ا ُِ ٟح ُ٘ ُ
ک أََ ٥َِ ٟت٩ِ ُٜ
ا َِ ٟح َش ََ ٩وا ِٟحَِٔ ٠س ا َِ ٟح َش ََ ٩وا ِ٤َ ٟا َ ٢بٌَْٔ ّرا أَ َت َب ََِّ ٠ًَ ُّ ٠یطٔ فٔی َس َ ٔ
ْع ُٓ َ
وَٛ ٚثْٔ َر ْة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َٛأنَِّی أَ ِ ٔ
اک اہللُ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َورٔث ِ ُت َص َذا ا ِ٤َ ٟا َ ٢کَاب ٔ ّزا ًَ ِ ٩کَابٔز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت کَاذٔبّا ٓ ََؼَّْرَ َک اہللُ إلٔ َی
اض َْٓ٘ٔ ّرا َٓأ َ ًِ َل َ
أَبِ َز َؾ َي ِ٘ َذ ُر َک اُ ٨َّ ٟ

ُ
َ َ
َق ََ فٔی ُػ َورتٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َٗا ََ ٔ ٟ ٢ض َذا َو َر َّز ًََِ ٠یطٔ ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َر َّز ًَل َی َص َذا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت کَاذٔبّا
َ٣ا َ ٨ِ ٛت َٗا ََ ٢وأتَی اِلِ ِ َ
ی ١ا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ب ٔ َی ا ِٔ ٟح َبا ُ ٢فٔی
ْٔن َوابِ َُ ٩سب ٔ ٕ
ٓ ََؼْ َّ َر َک اہللُ إلٔ َی َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َٗا ََ ٢وأَتَی اِلِ َ ًِ َِم فٔی ُػ َورتٔطٔ َو َص ِی َئتٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ِْ ٣ٔ ١شْ ٜ
رفی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ُُ ٨ِ ٛت أَ ًِ َِم
َص َک َطا ّة أَ َت َب َّ ُّ ٠ب ٔ َضا فٔی َس َ ٔ
َس َ ٔ
ک ب ٔ َّأ ٟذی َر َّز ًََِ ٠ی َ
ک أَ ِسأََ ُٟ
رفی ٓ ًََل بَ ًَلَْ لٔی ا َِ ٟی ِو َ ٦إ ٔ ََّّل بٔاہللٔ ث ُ َّ ٥ب ٔ َ
ک َب َ َ
َک َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
َصی َٓد ُِذ َ٣ا ٔطئ َِت َو َز َِ َ٣ا ٔطئ َِت ٓ ََواہللٔ ََّل أَ ِج َض ُس َک ا َِ ٟی ِو ََ ٦ط ِیئّا أَ َخ ِذ َت ُط ِ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِٔ ٣ش ِ
رف َّز اہللُ إلٔ َ َّی َب َ ٔ
ک َ٣اَ ٟ
ََ
ک
ک َو ُسد ٔ َم ًَل َی َػاحٔب َ ِی َ
ابِ ُتٔ٠یت ُِِ َ٘ َٓ ٥س ُرض َٔی ًَ َِ ٨

ابیشؿ نب رففخ،امہؾ ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،دبعارلنمح نب ایبرمعہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ
ہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامرےہےھتہکینبارسالیئںیمنیتآدیمےھت()4وکڑیھ()7
اجنگ() 5ادناھوتاہللاعتیلےنارادہرفام اہکونیتںوکآزام ااجےئوتاہللاعتیلےناؿیکرطػاکیرفہتشاجیھبفہوکڑیھآدیمےکاپس
آ ا افر اس ےس اہک ہک ےھجت یسک زیچ ےس (ز ادہ ایپر) ےہ؟ فہ وکڑیھ ےنہک اگل ریما وخوصبرت رگن وہ وخوصبرت دلج وہ افر ولگ ھجم
ےسرفنترکےتںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارفےتشےناسوکڑیھ(ےکمسجرپ)اہھتریھپاوتاسےسفہامیبرییلچیئگافر
اس وک وخوصبرت رگن افر وخوصبرت دلج اطع رک دی یئگ رفےتش ےن اہک ےھجت امؽ وکاسن ز ادہ ایپرا ےہ؟ فہ ےنہک اگل افٹن  ا اس ےن اہک
اگےئ۔ رافی ااحسؼ وک کش ےہ نکیل اؿ دفونں ںیم ےس (ینعی وکڑیھ افر ےجنگ ںیم اکی ےن) افٹن اہک افر دفرسے ےن اگےئ اہک
آپ یلصاہلل ہیلع فملس ےنرفام ااےس دسمہیںے یکاگنھب افیٹن دےدی یئگ رھپرفےتش ےن اہکاہللےھجت اس ںیمربتک اطعرفامےئ

آپ یلص ا ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ رفہتش ےجنگ آدیم ےک اپس آ ا افر اےس اہک ےھجت وکیسن زیچ بس ےس ز ادہ ایپری ےہ فہ ےنہک اگل
وخوصبرتابؽافرےجنگنپیکہیامیبریہکسجیکفہجےسولگھجمےسرفنترکےتںیہھجمےسیلچاجےئآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ارفےتشےناس ےک رسرپاہھتریھپاوتاسےسفہ امیبرییلچیئگ افراےسوخوصبرتابؽاطعرکد ےےئگ رفےتشےناہک ےھجت
بس ےس ز ادہ امؽ وکاسن دنسپ ےہ فہ ےنہک اگل اگےئ رھپ اےس احہلم اگےئ اطع رک دی یئگ افر رفےتش ےن اہک اہلل ےھجت اس ںیم ربتک اطع
رفامےئآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھپرفہتشادنوہآدیمےکاپسآ اافراسےساہکےھجتوکیسنزیچبسےسز ادہایپریےہفہ
ادناھےنہکاگلاہللاعتیلےھجمریمیانیبیئفاسپ ولاٹدےاتہک ںیمولوگںوکدھکیوکسںآپ یلصاہللہیلعفملسےنرفام ارفےتشےناس
ےک رہچے رپ اہھت ریھپا وت اہلل ےن اس یک انیب یئ اےس فاسپ ولاٹ دی رفےتش ےن اہک ےھجت امؽ وکاسن بس ےس ز ادہ دنسپ ےہ فہ ےنہک اگل
رکب اں وت رھپ اےس اکی اگنھب رکبی دے دی یئگ انچہچن رھپ اؿ بس ےن ےچب ےنج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکڑیھ آدیم اک
افوٹنں ےس لگنج رھب ایگ افر ےجنگ آدیم یک اگویں یک اکیفادی رھب یئگ افر ادنوہ آدیم اک رکبویں اک رویڑ رھب ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفام ارھپ(ھچکرعہصےکدعب)فیہرفہتشاینپدفرسیلکشفوصرتںیموکڑیھآدیمےکاپسآ اافراسےساہکںیماکی
نیکسمآدیموہںافر رفس ںیم ریمااسرازادراہمتخوہایگےہ سجیکفہجےس ںیمآج(اینپزنمؽوصقمدرپ) ااےئاہلل اعتیلیکدمد
ےکںیہنچنہپاتکسوتںیمھجتےسایسےکانؾرپ ااؽرکاتوہںہکسجےنےھجتوخوصبرترگنافروخوصبرتدلجافرافٹناکامؽ
اطعرفام ا(ےھجمرصػاکیافٹندےدے)وجریمےرفسںیمریمےاکؾآےئفہوکڑیھےنہکاگل(ریمےافرپ)تہبز ادہوقحؼ
ںیہ،رفےتشےناہکںیمےھجتاچہپاتنوہںایکوتڑکیھافراتحمجںیہناھت،ھجتےسولگرفنترکےتےھترھپاہللاپکےنےھجتہیامؽاطع
رفام افہ وکڑیھ ےنہک اگل 5ہی امؽ وت ےھجم ریمے ابپ دادا ےس فراتث ںیم الم ےہ ،رفےتش ےن اہک 5ارگ وت وھجٹ  ہہ راہ ےہ وت اہلل ےھجت رھپ
ایس رطح رک دے سج رطح ہک وتےلہپ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ رفہتش اینپ ایس لکش ںیم ےجنگ ےک اپس آ ا افر اس
ےس یھب فیہ ھچک اہک ہک وج ڑکیھ ےس اہک اھت ،رھپ اس ےجنگ ےن یھب فیہ وجاب د ا ہک وج وکڑیھ ےن وجاب د ا اھت ،رفہتش ےن اس ےس
ت
یھبیہیاہکہکارگوتوھجاٹےہوتاہللاعتیل جھتااسرطحرکدےسجرطحہکوتےلہپاھت۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا5رھپرفہتش
اینپایسلکشفوصرتںیمادنوہےکاپسآ اافراہکہکںیماکینیکسمافراسمرفآدیموہںافرریمےرفسےک ماؾاابسبفریغہ
متخ وہےئگںیہ افرںیمآج ااےئاہللیکدمدےکاینپزنمؽوصقمدرپںیہن چنہپاتکسںیم ھجتےسایساہللےکانؾرپ ہک سجےن ےھجت
انیبیئ اطعیک ،اکی رکبی اک  ااؽرکات وہں وجہک ےھجم ریمے رفس ںیم اکؾ آےئ ،فہ ادناھ ےنہک اگل ہک ںیم البہبش ادناھ اھت رھپ اہلل اعتیل
ےن ےھجم ریمیانیبیئفاسپ ولاٹ دی۔ اہللیک مسق! ںیم آج اہمترےاہھت ںیہن رفوکں اگ۔  م وج اچوہ ریمے امؽ ںیم ےس ےل ول افر وج
اچوہوھچڑدف۔وترفےتشےنادنوہےساہک 5ماانپامؽرےنہدفویکہکن مونیتںآدویمںوکآزام اایگےہوتاہللاعتیلھجتےسرایضوہایگ
ےہافرریتےدفونںاسویھتںےسانراضوہایگےہ۔

رافی  :ابیشؿنبرففخ،امہؾ،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،دبعارلنمحنبایبرمعہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2935

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥باض بً ٩بس اٌٟوی ،٥اسحً ،ٙباض ،اسح ،ٙابوبرک ،بْٜر ب٣ ٩ش٤ار ،حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥و َّ
َّاض َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِرکٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَب ُ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح ََٗ ٙا ًََ ٢ب ْ
اَ ٪س ٌِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ فٔی إٔبٔٔ٠طٔ َٓ َحائ َ ُط ابُِ ُ٨ط ًُ َ٤زُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ
ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َِْٜرُ بِ ُِ ٣ٔ ٩ش َ٤ارٕ َح َّسثَىٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ک َ َ
َس ٌِ ْس َٗا َ ٢أًَُوذُ بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک
و ٪ا َِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک َوَُ ََ ٔ٤٨
رش َص َذا اٟزَّأ ٔ ٛب َٓ َ٨زَ ََ٘ َٓ ٢ا ََٟ ٢طُ أََ٧زَ َِ ٟت فٔی إٔبَٔ ٔ ٠
اض َیت َ ََ ٨ازًُ َ
ک َو َت َز َِ ٛت اَ ٨َّ ٟ

اسِ ُٜت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب ا ِِ ٌَ ٟب َس اَّ ٟتق ٔ َّی
َرض َب َس ٌِ ْس فٔی َػ ِسرٔظ ٔ َٓ َ٘ا َِ ٢
بَ ِی َُ ٨ض َِ َ ٓ ٥
ا َِِ ٟىٔ َّی ا َِ ٟدف ٔ َّی
ااحسؼ نب اربامیہ ،ابعس نب دبع امیظعل ،ااحسؼ  ،ابعس ،ااحسؼ  ،اوبرکب ،ریکب نب امسمر ،رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ افوٹنں ںیم (وموجد) ےھت ہک ایس دفراؿ اؿ اک اٹیب رمع آ ا وت بج
رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس داھکی وت رفام ا ںیم  اار ےک رش ےس اہلل اعتیل یک انپہ اماتگن وہں وت بج فہ ارتا وت رضحت دعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسےنہک اگلہک ایکآپافوٹنںافر رکبویںںیمرےنہےگلںیہ افرولوگںوکوھچڑد اےہ افرفہکلمیکاخرطڑگھجا
رےہںیہوترضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےناسےکےنیسرپاہھتامراافررفام ا5اخومشوہاج۔ںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکاہللاےنپدنبےےسایپررکاتےہوجرپزیہاگرافرینغےہافراکیوکےنںیمپھچ رک
اھٹیبےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ابعسنبدبعامیظعل،اقحس،ابعس،اقحس،اوبرکب،ریکبنبامسمر،رضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2936

راوی  :یحٌی ب ٩حبیب حارثیٌ٣ ،ت٤ز ،اسٌ٤یٗ ،١یص ب ٩سٌس٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،ابْ٤٧ ٩ر ،اب ٩برش رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت سٌس ب ٩ابی و ٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس

ِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َي ُ٘وَّلُ َواہللٔ إنِّٔی َِلَ َّو ُ٢
اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َوابِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٌَ ٟز ٔب َرمَی بٔ َش ِض ٕ ٥فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َو َِ َ٘ ٟس ُ٨َّ ٛا َن ِِزُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ٨َ ٟا كَ ٌَ ْاَ٧ ٦أِکُُ ُ٠ط إ ٔ ََّّل

اٟش ُ٤زُ َحًَّی إ ٔ َّ ٪أَ َح َسَ٧ا ََ ٟی َـ ٍُ َ٤ٛا َت َـ ٍُ َّ
اٟظاةُ ث ُ َّ ٥أَ ِػ َب َح ِت بَُ٨و أَ َس ٕس ُت ٌَز ُِّرنٔی ًَل َی ِّ
َو َر ُ ٚا ُِ ٟح ِب َٔ ٠ة َو َص َذا َّ
یِ َ٘ َٟ ٩س خ ِٔب ُت إٔذّا
اٟس ٔ
َ

َو َؿ َّ٤َ ًَ ١لٔی َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕإٔذّا

ییحینببیبحاحریث،رمتعم،اامسلیع،سیقنبدعس،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبریمن،انبرشبریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدعسنبایب
فاقصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت ںیہاہللیکمسق!رعبںیمےسبسےسالہپںیمفہآدیموہںہکسجےناہللےکراہتسںیمریت
اکنیھپافرامہرےاپساسدتلہدرتخےکوتپںافررمسےکوتپںےک اااھکےنےکےیلافرھچکہناھتاہیںکتہکمہںیمےسوکیئ
اضقےئ احتج اس رطح رکات اسیج ہک رکبی ینگنیم رکیت ےہ رھپ آج ونب ادس ےک ولگ دنی یک ابںیت اھکسےن ےگل ںیہ وت ںیم ابلکل
اھگےٹیہراہارگہیابتیھتافرریمےاسرےاامعؽاضن وہےئگ۔
رافی  :ییحی نب بیبح احریث ،رمتعم ،الیعمس ،سیق نب دعس ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،انب ریمن ،انب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت
دعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2937

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،وٛیٍ ،حرضت اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَ َح ُسَ٧ا ََ ٟی َـ ٍُ َ٤َ ٛا
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢حً َّی إ ٔ ِ ٪ک َ َ

َت َـ ٍُ ا ِ٨ِ ٌَ ٟز ُ َ٣ا َی ِدُ ٔ ٠ل ُط بٔظَ ِی ٕئ

ییحینبییحی،فعیک،رضحتاامسلیعنبایباخدلریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافراسںیماوہنں

ےناہکاہیںکتہکارگمہںیمےسوکیئاضقےئاحتجرکاتوتا ےسرکاتسک ےرکبیمیںگئیرکیتےہافراسںیموکیئزیچیلموہیئہن
وہیتیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،فعیک،رضحتالیعمسنبایباخدلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2938

راوی  :طیبا ٪ب ٩رفور ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،ح٤یس ب ٩ہًل ،٢حرضت خاٟس بْ٤ً ٩ر ًسوی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رفو َر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢خأ ٔ ٟس بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َصَ ٕ ٦و َو َِّ ٟت َح َّذا َئ َوَ ٥َِ ٟی ِب ََ ٨ِ ٣ٔ ٙضا إ ٔ ََّّل
ًُت ِ َب ُة بِ َُُ ٩زِ َو َ
اَ َٓ ٪حَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا بَ ٌِ ُس َٓإ ٔ َُّّ ٪
اٟسَ ِ ٧یا َٗ ِس آ َذِ َ ٧ت بٔ َ ِ
رضت َٔٓ ٥ِ ُٜإُٔ َّ ٧ط
ُػ َبابَ ْة َُ ٛؼ َبابَةٔ ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ یَ َت َؼابُّ َضا َػاحٔبُ َضا َوإَٔ ٨ِ ٣ُ ٥ِ َُّٜ٧تَ٘ٔ ُ٠
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا إلٔ َی َزا ٕر ََّل َز َوا َََ ٟ ٢ضا َٓاَ ِ ٧تُ٘ٔ٠وا ب ٔ َدْ ِر ٔ َ٣ا ب ٔ َح ِ َ

َک َ٨َ ٟا أَ َّ ٪ا َِ ٟح َح َز یُ َِ ٠قی َٔ ٩ِ ٣ط َٔ ٔة َج َض َََّ ٓ ٥َ ٨ی ِضؤی ٓ َٔیضا َس ِبٌْٔ َن ًَا ّ٣ا ََّل یُ ِسرٔ ُک ََ ٟضا َٗ ٌِ ّزا َو َواہللٔ َٟت َُِْ َ ٤ل َّ ٪أَٓ ٌََحٔبِت َُِ ٥و َِ َ٘ ٟس
َٗ ِس ذُ ٔ َ
َصا ًَْ ِ ٔن َٔ ٣َ ٩ِ ٣ؼارٔی ٍٔ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٔ ٣شْ َرةُ أَ ِر َبٌْٔ َن َس َّ ٨ة َوََ ٟیأِتْٔ َ َّن ًََِ ٠ی َضا َی ِو َْ ٦وص َُو َٛو ْٔیى ٔ ٩ِ ٣اٟزِّ َحأ ٦
ذُ ٔ َ
َک َ٨َ ٟا أَ َّ٣َ ٪ا بَْ ِ َن َٔ ِ ٣

َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی َساب ٔ ٍَ َس ِب ٌَ ٕة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ٨َ ٟا ك َ ٌَ ْا ٦إ ٔ ََّّل َو َر َُّ ٚ
َق َح ِت أَ ِط َسا ُٗ َ٨ا
اٟظ َحز ٔ َحًَّی َ ٔ
َٓا َِ ٟت َ٘ ِل ُت بُزِ َز ّة َٓظَ َ٘ ِ٘ت َُضا بَ ِیىٔی َوبَْ ِ َن َس ٌِ ٔس بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ٓ ََّاتزَ ِر ُت بِٔ ٔ ٨ؼٔ َٔضا َو َّاتزَ َر َس ٌِ ْس بِٔ ٔ ٨ؼٔ َٔضا ٓ ََ٤ا أَ ِػ َبحَ ا َِ ٟی ِو َ٨َّ ٣ٔ ٦ا أَ َح ْس
و ٪فٔی َن ِٔ ٔسی ًَو ّٔامی َوً ٔ َِ ٨س اہللٔ َػِْٔ ّرا َوإَٔ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟتُ٧ ٩ِ ُٜبُ َّو ْة َٗ ُّم إ ٔ ََّّل
إ ٔ ََّّل أَ ِػ َبحَ أَ ّٔ ْ٣را ًَل َی َِٔ ٣صٕ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ َِ ٣ؼارٔ َوإنِّٔی أًَُوذُ بٔاہللٔ أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
و ٪اِلِ ُ ََ ٣زا َئ َب ٌِ َسَ٧ا
وَ ٪وتُ َح ِّزب ُ َ
آَخ ًَاٗٔبَت َٔضا ُ٠ِ ٣کّا ٓ ََش َت ِدبُرُ َ
اس َد ِت َحًَّی یََ ُٜ
َت ََ ٨
وُ ٔ ٪

ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،رضحتاخدلنبریمعدعفیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکہبتعنبزغفاؿ
ےنںیمہاکیہبطخد ا ۔اوہنں ےن(بسےسےلہپ)اہلل اعت یلیکدمحفانثءایبؿ یک رھپرفام ااامدعب! ہکداین ےناےنپ متخ وہےنیک ربخ
دے دی ےہ افراس ںیم ےس ھچک یھب ابح  ںیہن راہ  ااےئاس ےکہک سجرطح اکی ربنت ںیم ھچک اچب وہا اپین ابح  رہاجات ےہ ےسج
اس اکےنیپفاالوھچڑداتیےہ افر مولگاسداینےسا ےسرھگ یکرطػ لقتنموہےنفاےلوہہکسج وک رھپوکیئزفاؽںیہن۔ذہلا  م
اےنپکیناامعؽآےگجیھبرکاجؤویکہکنںیمہہیابتذرکیکیئگےہہکاکیرھتپمنہجےکاکیانکرےےساسںیمڈاالاجےئاگافر
فہ رتس اسؽ کت اس ںیم رگات رےہ اگ رھپ یھب فہ منہج یک ہہت کت ںیہن چنہپ ےکس اگ۔ اہلل یک مسق! دفزخ وک رھب د ا اجےئ اگ ایک  م بجعت

رکےت وہ؟ افر مہ ےس ہی ابت یھبذرکیک یئگ ےہہک تنج ےک اکی انکرے ےس دفرسے انکرےکت اچسیل اسؽ یک اسمتف ےہ
افرتنجرپاکیااسیدؿآےئاگہکفہولوگںےکرشیکفہجےسرھبیوہیئوہیگ،افروتےنےھجمداھکیوہاگہکںیماسوتںںیمےس
اسوتاں وہ وت ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےکاسھت ےھت امہرا اھکان  ااےئدروتخں ےکوتپں ےک افر ھچک ہن اھت۔ اہیںکت ہک امہری
ابںیھچزیمخوہںیئگ۔ےھجم اکیاچدریلمےسجاھپڑرکںیم ےندفڑکٹےےیک اکی ڑکٹےاکہتدنبانب ا افراکیڑکٹےاک دعس نبامکل
تہ
ےنہتدنبانب اافرآجمہںیمےسوکیئااسیآدیم تب ےہہکوجرہشفںںیمےسیسکرہشاکاحمکہنوہافرںیماہللیکانپہاماتگنوہںاس
ابتیکہکںیماےنپآپوکڑباوھجمسںافراہللاعتیلےکاہںوھچاٹاھجمساجؤںویکہکنیسکیبنیکوبنتیھبہشیمہںیہنریہافروبنتاک
ارثیھباجاتراہاہیںکتہکاساکآرخاکرااجنؾہیوہاہکفہتنطلسابتہوہیئگافر مرقنعبیاؿاحومکںاکرجتہبرکفےگہکوجامہرے
دعبںیمآںیئےگ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،رضحتاخدلنبریمعدعفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2939

راوی  :اسحا ٚب٤ً ٩ز ب ٩س٠یم ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،ح٤یس ب ٩ہًل ،٢خاٟس بْ٤ً ٩ر ،حرضت خاٟس ب ٩و ٟیس

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٕ ٔ ٠یم َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ًَٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢خأ ٔ ٟس بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ َو َٗ ِس أَ ِز َر َک
ا٪
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َط ِی َب َ
اَ ٪وک َ َ
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی َة َٗا ََ ٢خ َل َب ًُت ِ َب ُة بِ َُُ ٩زِ َو َ
َصة ٔٓ ََذ َ َ
ا ٪أَ ّٔ ْ٣را ًَل َی ا َِ ٟب ِ َ
ااحسؼنبرمعنبطیلس،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،اخدلنبریمع،رضحتاخدلنبفدیلےسرفاتیےہاوہنںےنزامہناجتیلہ
بئ
اپ ااھت۔اخدلریضاہللاعتٰیلہنعرفام ہب ہکہبتعنبزغفاؿےناکیہبطخد اہکبجفہرصبہرپاحمکرقمرےھت(افررھپاسےکدعب)
ابیشینیکرفاتییکرطحرفاتیذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنبرمعنبطیلس،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،اخدلنبریمع،رضحتاخدلنبفدیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2940

راوی  :ابو َکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،وٛیٍَ ،قہ ب ٩خاٟس ،ح٤یس ب ٩ہًل ،٢حرضت خاٟس بْ٤ً ٩ر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ََِّ ُ ٩ق َة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ًَٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢خأٟسٔ بِ ِٔ ْ٤َ ًُ ٩ر ٕ َٗا َ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اَ ٪ي ُ٘وَّلُ َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی َساب ٔ ٍَ َس ِب ٌَ ٕة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا كَ ٌَا ُ٨َ ٣ا إ ٔ ََّّل َو َر ُٚ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُت ِ َب َة بِ ََُ ٩زِ َو َ
َق َح ِت أَ ِط َسا ُٗ َ٨ا
ا ُِ ٟح ِب َ٠ةٔ َحًَّی َ ٔ
اوبرکبی دمحم نبالعء ،فعیک ،رقہ نب اخدل ،دیمح نب الہؽ ،رضحت اخدل نب ریمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن ہبتع

نب زغفاؿےسانسفہےتہکںیہہکےھجمایکداتھکیےہںیموتاؿاسوتںںیمےساسوتاںوہںہکوجیبنیلصاہللہیلعفملس ےکاسھت ےھت
افرامہرےاپساھکےنےکےیل ااےئدتلہدرتخےکوتپںےکافرھچکہناھتاہیںکتہکامہریابںیھچزیمخوہںیئگ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،فعیک،رقہنباخدل،دیمحنبالہؽ،رضحتاخدلنبریمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2941

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ،سٔیا ،٪سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ِ١
و ٪فٔی ُر ِؤ َیةٔ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص فٔی َّ
و ٪فٔی
اٟوضْٔ َرة َِٔ ٟی َش ِت فٔی َس َحابَ ٕة َٗاُٟوا ََّل َٗا َََ ٓ ٢ض ُِ ١ت َـ ُّار َ
َ َ ٧زی َربَّ َ٨ا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا ََ ٢ص ُِ ١ت َـ ُّار َ

و٪
و ٪فٔی ُر ِؤ َیةٔ َربِّ ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّل َ٤َ ٛا ُت َـ ُّار َ
ُر ِؤ َیةٔ ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َِ ٟی َص فٔی َس َحابَ ٕة َٗاُٟوا َّلَ َٗا َََ ٓ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََّل ُت َـ ُّار َ
ک ا َِ ٟد ِی ََ ١وا ِْلٔب ٔ ََ ١وأَذ َِر َک
فٔی ُر ِؤیَةٔ أَ َح ٔسص َٔ٤ا َٗا َََ ٓ ٢ی َِ ٠قی ا ِِ ٌَ ٟب َس ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی ُٓ ِ ١أَ ٥َِ ٟأ ُ ِ ٔ
رخ ََ ٟ
ک َوأ ُ َسوِّ ِز َک َوأ ُ َز ِّو ِج َ
َک َِ ٣
ک َوأ ُ َس ِّ ِ

ک ًَُ ٣لق ٔ َّی َٓی ُ٘و ََُّ ٢ل َٓی ُ٘و َُٓ ٢إٔنِّی أَ ِن َشا َک َ٤ٛا َن ٔشی َتىٔی ث ُ ََّ ٥ی َِ ٠قی َّ
اٟثان ٔ َی
َت ِزأَ ُض َو َت ِزبَ ٍُ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢بَل َی َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُ ٢أََٓوَ ََ ٨ِ ٨ت أََ َّ ٧
َ
َ
َ
َک ا َِ ٟد ِی ََ ١و ِاْلٔب ٔ ََ ١وأَذ َِر َک َت ِزأَ ُض َو َت ِزبَ ٍُ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢بَل َی أَ ِی َر ِّب
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی ُٓ ِ ١أَ ٥َِ ٟأ ُ ِ ٔ
رخ َ ٟ
ک َوأ ُ َسوِّ ِز َک َوأ ُ َز ِّو ِج َ
َک َِ ٣
ک َوأ ُ َس ِّ ِ
اک َ٤ٛا َن ٔشی َتىٔی ث ُ ََّ ٥ی َِ ٠قی َّ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا
اٟثاَ ٔ ٟث ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أََٓوَ ََ ٨ِ ٨ت أََ َّ ٧
ک ًَُ ٣لق ٔ َّی ٓ ََی ُ٘و َُّ ٢لَ ٓ ََی ُ٘و َُٓ ٢إٔنِّی أَ ِن َش َ َ
اس َت َلا ََ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢صَاصُ َ٨ا إٔذّا َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
ک َوبٔزُ ُسَ ٔ ٠
ک َوب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
َر ِّب آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َ
ک َو َػ َِّ ٠ی ُت َو ُػ ُِ ٤ت َو َت َؼ َّسٗ ُِت َویُ ِثىٔی ب ٔ َدْ ِر ٕ َ٣ا ِ
َّ
َرک فٔی َن ِٔ ٔشطٔ َ ٩ِ ٣ذَا َّأ ٟذی َي ِظ َض ُس ًَل َ َّی َٓ ُی ِد َت ًَُ ٥ل َی ٓ ٔیطٔ َويُ َ٘ا َُٔ ٔ ٟ ٢د ٔ ٔذظ ٔ َو َِ ٟحٔ٤طٔ
ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ِاْل َِ َ ٧ ٪ب ٌَ ُث َطاص َٔسَ٧ا ًََِ ٠ی َ
ک َو َی َتٔ ُ

ک َّأ ٟذی َي ِش َد ُم
ک ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َُٔ ٙوذََ ٔ ٟ
ک ُ ٔ ٟی ٌِ ٔذ َر َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔشطٔ َوذََ ٔ ٟ
َوً ٔوَ ا ٔ٣طٔ أ ِ ٧لقٔی َٓت َ ِٔ ٨ل َُٓ ٙد ٔ ُذ ُظ َو َِ ٟح ُُ ٤ط َوً ٔوَ ا ُُ ٣ط بٔ ٌَ َٔ٠٤طٔ َوذََ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ
دمحم نب ایب رمع ،ایفسؿ ،لیہس نب اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع
ےنرعضایکاےاہللےکر اؽ!ایکمہاےنپربوک ماتمےکدؿدںیھکیےگ؟آپےنرفام اایکںیہمتدفرہپےکفتقںیمہکبج
وکیئ ابدؽ ہن وہ  ارج ےک دےنھکی ںیم وکیئ تقشم وہیت ےہ؟ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیہن! آپ ےن رفام ا ایک
ںیہمتوچدوہںیراتےکاچدنےکدےنھکیںیمہکبجابدؽہنوہںوکیئتقشموہیتےہ؟مسقےہاسذاتسجےکہضبقدقرتںیم
ریمیاجؿےہہک مولوگںوک اےنپربےکدےنھکیںیم یسک مسقاک اجحبںیہنوہاگ ااےئاسےکہکک انںیہمت ارجافراچدنںیم
ےس یسک اکی ےکدےنھکی ںیم اجحب وہات ےہآپ ےن رفام ارھپاس ےک دعب اہلل اےنپدنبفں ےسالماقترکے اگ افر رفامےئ اگ اے
الفںایکںیمےنےھجتزعتںیہندیافرےھجترسدارںیہنانب اافرےھجتوجڑاںیہنانب اافرریتےےیلوھگڑےافرافٹن رخسںیہنےئک
افر ایک ںیم ےن ےھجت ر اتس افر آراؾ یک احتل ںیم ںیہن وھچڑا افر وت اؿ ےس وچاھتیئ ہصح اتیل اھت فہ رعض رکے اگ  ی اہں اے
رپفرداگراہللزعفلجرفامےئ اگایکوتامگؿ رکاتاھتہکوتےھجم ےسالماقترکےاگ فہ رعضرکے اگںیہن رھپاہللزعفلج رفامےئ اگ
ہک ںیم ےھجت الھب داتی وہں سج رطح ہک وت ےن ےھجم الھب د ا اھت رھپ اہلل ریتے ےس الماقت رکے اگ افر اہلل اےس یھب ایس رطح ےس
رفامےئاگفہرعضرکےاگاےرپفرداگرںیمھجترپافرریتیاتکوبںرپافرریتےر اولںرپاامیؿال اافرںیمےنامنززپیھافر
ںیمےنرفزہراھکافرںیمےندصہقفریخاتایکاسےسسجدقروہےکسیگفہاینپیکینیکرعتفیرکےاگرھپاہللاعتیلرفامےئ اگ
ت
ئ
ھب
خ
ےھجتایھبریتیویکینںاکہتپلچاجےئاگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھپاےساہکاجےئاگہکمہایھبریتےالخػوگاہ یے
ںیہفہاےنپدؽںیموغرفرکفرکےاگہکوکؿےہوجریمےالخػوگایہدےرھپاسےکہنمرپرہماگلدیاجےئیگافراسیکراؿ
وگتشڈہویںےساہکاجےئاگوبولرھپاسیکرگافراساکوگتشافراسیکڈہ اںاسےکاامعؽیکوگایہدےتیوہےئوبںیلےگ
افر ہی بس اس فہج ےس وہ اگ ہک یسک بخ  یک رطػ ےس وکیئ ذعر اقمئ ہن وہ ےکس اگ افر ہی انمقف آدیم وہاگ افر اس رپ اہلل اعتیل اینپ
انرایگضاکااہظررفامےئاگ۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿ،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩نرض ب ٩ابی نرض ،ابونرض ،ہاط ٥بٗ ٩اسً ،٥بیساہلل ،سٔیا ٪ثوریً ،بیساٜ٤ٟتبٓ ،ـی ،١طٌيی،
حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
رض َح َّسثَىٔی أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض بِ ٔ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رض صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
اٟث ِور ِّٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٕس ا ِِٜ٤ُ ٟت ٔٔب ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی َّٕ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ک َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٢داكَ َبةٔ ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َربَّ ُط َي ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب أَ٥َِ ٟ
و ٥َّ ٣ٔ ٪أَ ِؿ َح ُ
ٓ ََـ ٔح َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِس ُر َ
ک ا َِ ٟی ِو َ٦
تُحٔ ِزنٔی ُّٔ ٩ِ ٣
اٟوَٗ ٥ِٔ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢بَل َی َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و َُٓ ٢إٔنِّی ََّل أ ُ ٔجیز ُ ًَل َی َن ِٔ ٔسی إ ٔ ََّّل َطاص ّٔسا ٔ٣ىِّی َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و َُٛ ٢فَی ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َ
ِرکا ٔ ٦ا ِٟکَات ٔبْٔ َن ُط ُضو ّزا َٗا َُ َٓ ٢ی ِد َت ًَُ ٥ل َی ٓ ٔیطٔ َٓ ُی َ٘ا ُِٔ ٢ل َ ِرکَأ٧طٔ أ ِ ٧لقٔی َٗا ََٓ ٢ت َ ِٔ ٨ل ُ ٙبٔأ َ ًِ َ٤أٟطٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
ک َطض ٔ ّ
ًََِ ٠ی َ
یسا َوبٔال ٔ َ
١
یُ َدلَّی بَ ِی َُ ٨ط َوبَْ ِ َن ا ِٟک َ ًَلَٗ ٔ ٦ا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُ ٢بُ ٌِ ّسا َلَ َّ٩ُٜو ُس ِح ّ٘ا ٓ ٌََ ُِ ٨ِ ُٛ َّ٩ُٜ٨ت أَُ٧ا ٔؿ ُ
اوبرکب نب رضن نب ایب رضن ،اوبرضن،اہمش نب اقمس ،دیبع اہلل ،ایفسؿ وثری ،دیبعالمکیت ،لیضف ،یبعش ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل

اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسےھٹیبےھتہکآپیلصاہللہیلعفملسےسنہآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام اایک ماجےتنوہہکںیمسکفہجےساسنہوہں رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہےنرعضایکاہللافراساک
ر اؽ یہ ز ادہ رتہب اجےتن ںیہ آپ ےن رفام ا م دنبے یک اس ابت ےس اسنہ وہں ہک وج فہ اےنپ رب ےس رکے اگ فہ دنبہ رعض
رکےاگاےرپفرداگرایکوتےنےھجمملظےسانپہںیہندیآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااہللرفامےئاگاہںآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفام ارھپدنبہرعضرکےاگںیم اےنپ افرپاینپذات ےکالعفہ یسکیکوگایہوکاجزئ ںیہناتھجمسآپیلصاہلل ہیلعفملسےنرفام ا
رھپاہلل رفامےئ اگہکآجےک دؿریتےافرپریتی یہذاتیکوگیہ افررکااماکنیبت یکوگایہافکتیرکاجےئیگ آپ ےنرفام ارھپ
اس دنبے ےک ہنم رپ رہم اگل دی اجےئ یگ افر اس ےک درگی اعضااء وک اہک اجےئ اگ ہک وبںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےک
اعضااءاسےکاسرےاامعؽایبؿرکںیےگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارھپدنبہاےنپاعضااءےس ےہکاگدفروہاجؤولچدفروہاجؤ
ںیماہمتریرطػےسیہوتڑگھجارکراہاھت۔

رافی  :اوبرکب نب رضن نب ایب رضن ،اوبرضن ،اہمش نب اقمس ،دیبعاہلل ،ایفسؿ وثری ،دیبعالمکیت ،لیضف ،یبعش ،رضحت اسن نب امکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2943

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ،اب ٩زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُز ِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١رٔزِ َ ٚآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ُٗو ّتا
زریہنبرحب،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،انبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملساینراشدرفام ااےاہللدمحمیکآؽوکردقرافکتیرزؼاطعرفام۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،انبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2944

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہْر ب ٩رحب ،ابوَکیب ،وٛیٍ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ابٌ٘ٗ ٩اَ ،ابی  ،زرًہ حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَبُو ُ َ
بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١رٔزِ َ ٚآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ُٗو ّتا

َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ارزُ ِٚ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،فعیک ،اشمع ،امعرہ انب اقعقع ،ایب  ،زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل دمحم یک آؽ وک ردقر افکتی رزؼ اطع رفام دے رمعف یک رفاتی
لل َّ
لل َّ
ه
ه
د
ُ
ُ
َ
َ
ع
َ
ںیما ّما ْ َلْ یکاجبےئا ّم ِرزْ ؼےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،فعیک ،اشمع ،امعرہ انب اقعقع ،ایب  ،زرہع رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ

دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2945

راوی  :ابوسٌیس اطخ ،ابواسا٣ہ ،اً٤ع ،حرضت ً٤ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ

ََک ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو َسٌٔی ٕس اِلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اِلِ َ ًِ ََ ٤ع ذ َ َ
ََٔٛآّا
اوبدیعساجش،اوبااسہم،اشمع،رضحتامعرہنباقعقعےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافراسرفاتیںیمآپیلصاہلل
وُقيیکاجبےئ َکفَا ً اافاکظفلرفام اےہ۔
ہیلعفملسےن ً ا
رافی  :اوبدیعساجش،اوبااسہم،اشمع،رضحتامعرہنباقعقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2946

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی٨٣ ،٥ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َُ ٢ز َصْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ذ َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَأ ٦ب ُ ٓز ٕث َ ًَل َث ََ ٟیا ٕ ٢ت َٔبا ًّا

َحًَّی ُٗب ٔ َف

زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،وصنمر ،اربامیہ ،ا اد ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ےس آؽ دمحم
دمہنیونمرہ آےئ یھبک یھب اگلاتر نیت راںیت وہیگں یک رفیٹ ےس ٹیپ رھب رک اھکان ںیہن اھک ا اہیںکت ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس اس
افینداینےسرتصخرفامےئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،وصنمر،اربامیہ،ا اد،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2947

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسح ،ٙابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ابزاہی ،٥اسوز،
سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ًَلثَ َة أَیَّإ ٦ت َٔبا ًّا ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٔ

ب ُ ٓز ٕ َحًَّی ََ ٣ضی َ ٔ ٟشبٔیٔ٠طٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ  ،اوباعمفہی ،اشمع ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ ،ا اد ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس یھبک یھباگلاترنیتدؿکت دنگؾیکرفیٹےس ریسںیہن وہےئاہیں کت
ہکآپاسافینداینےسرتلحرفامےئگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اقحس ،اوباعمفہی ،اشمع ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ ،ا اد ،دیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2948

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ،سیسہ ًائظہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩یَز ٔ َ
یس یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩اِلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِبز ٔ
َطٌْٔر ٕ َی ِو َٔ ِ ْ٣ن ُ٣ت َ َتابٔ ٌَْ ِ ٔن َحًَّی ُٗب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،دبعارلنمح نب سیدی ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہکآؽ
دمحمیھبکاگلاتردفدؿوجیکرفیٹےسریسںیہنوہےئاہیںکتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملساسافینداینےسرتلحرفامےئگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنبسیدی،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2949

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِبز ٔبُزٓ ٕٓ َِو َ ٚثَ ًَل ٕث
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکآؽدمحم
یھبکیھبنیتدؿےسز ادہدنگؾیکرفیٹےسریسںیہنوہےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2950

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ بُ ٩یاث ،ہظا ٦بْ ٩عوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِبز ٔا ِٟب ُ ِّر ثَ ًَلثّا َحًَّی ََ ٣ضی َ ٔ ٟشبٔیٔ٠طٔ
اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکآؽدمحمنیتدؿ
کتاگلاتردنگؾیکرفیٹےسریسںیہنوہےئاہیںکتہکاسافینداینےسرتلحرفامےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2951

راوی  :ابوَکیب ،وٛیٍ ،حٔؽ بُ ٩یاث ،ہظا ٦بْ ٩عوہ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ص ًَٔل ٔ ٢بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َٔ ِ ْ٣ن ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٔب ُ ٓز ٕإ ٔ ََّّل َوأَ َح ُسص َُ٤ا َت ِْ ٤ز

اوبرکبی،فعیک،صفح نب ایغث،اشہؾ نبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنع ےسرفاتیےہہکآؽدمحمدف دونںکتدنگؾیک
رفیٹےسریسںیہنوہےئ ااےئاسےکہکرصػاکیوجھکریہوہیتیھت۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،صفحنبایغث،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2952

راوی ٤ً :زو ٧اٗسً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪یحٌی ب ٩ی٤ا ،٪ہظا ٦بْ ٩عوہ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢و َی ِحٌَی بِ ُ ٩یَ َ٤ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا آ ََ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُٜ٤ِ ٨َ َٟ ٥َ ٠ث َط ِض ّزا َ٣ا َن ِش َت ِوٗ ٔ ُس ب ٔ َ٨ا ٕر إ ٔ ِ ٪ص َُو إ ٔ ََّّل اَّ ٟت ِ٤زُ َوا ِ٤َ ٟا ُئ

رمعفاندق،دبعہنبامیلسؿ،ییحینبامیؿ،اشہؾ نبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکمہآؽدمحماکہیاحؽاھتہک
امہرےاہں ہنیہم ہنیہم رھبکتآگںیہنہ یتیھتہکلبرصػوجھکرافراپینرپیہزگررسبوہیتیھت۔
رافی  :رمعفاندق،دبعہنبامیلسؿ،ییحینبامیؿ،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2953

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ابْ٤٧ ٩ر ،حرضت ہظا ٦بْ ٩عوة

ُ
ْع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔإ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َوابِ ُِ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َکیِبٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩ابِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕإ ٔ ََّّل أَ َِ ٪یأِت ٔ َی َ٨ا اَ ٠ُّ ٟح ِی ُ٥
َُ ُٜ٤ِ ٨َ ٟث َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک آ ََ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َو َزا َز أَبُو ُ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،انب ریمن ،رضحت اشہؾ نب رعفة ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس

رفاتی ںیم آؽ دمحم اک ذرک ںیہن ےہ افر اوبرکبی ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ز ادیت ایبؿ یک ےہ ہک انب ریمن ےس رفاتی ےہ ہک  ااےئ
اسےکہکںیہکےسامہرےےئلوگتشآاجات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبااسہم،انبریمن،رضحتاشہؾنبرعفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2954

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء بَ ٩کیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ٟت تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ َٔ ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ِ
رط َطٌْٔر ٕفٔی َر ٓ ٕ
ٖ لٔی َٓأَکَُِ ٠ت ُٔ ٨ِ ٣ط َحًَّی كَا ًََ ٢ل َ َّی َٓک ٔ ُِ ٠تطُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا فٔی َرفِّی َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َیأکُُ ُ٠ط ذُو َٛب ٔ ٕس إ ٔ ََّّل َط ِ ُ

َٓ َٔىٔ َی
اوبرکبیدمحمنبالعءنبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیک
فافتوہیئوتریمےربنتںیم ااےئوھتڑےےسوجےکاھکےنےکےیلافرھچکںیہناھتںیمایسربنتںیمتہبدونںکتاھکیت
ریہںیمےناسربنتوکاناپوتاسںیمےسوجمتخوہےئگ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءنبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2955

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦یزیس ب ٩رو٣اْ ،٪عوہ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٩رو ََ ٣
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪
َت ُ٘و َُ ٢واہللٔ َیا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی إ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا َُ ٨ِ ٨َ ٟوزُ إلٔ َی ا ِٟض ٔ ًَل ٔ ٢ث ُ َّ ٥ا ِٟض ٔ ًَل ٔ ٢ث ُ َّ ٥ا ِٟض ٔ ًَل ٔ ٢ث َ ًَلثَ َة أَص َّٕٔ ٠ة فٔی َط ِض َزیِ َٔ ٩و َ٣ا أُوٗ ٔ َس فٔی أَبِ َیا ٔ
ت َر ُسو ٔ٢
اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ٢
ا ٪ي ٌَُی ُِّظَٗ ٥ِ ُٜاَِ ٟت اِلِ َ ِس َو َزا ٔ ٪اَّ ٟت ِ٤زُ َوا ِ٤َ ٟا ُئ إ ٔ ََّّل أَُ َّ ٧ط َٗ ِس ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْ َ ٧ ٥َ ٠ار َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َخا َُ ٟة ٓ ََ٤ا ک َ َ

و ٪إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اِلِ َ ِن َؼارٔ َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟض ِ٨َ ٣َ ٥ائ ٔ ُح َٓکَاُ ٧وا یُزِ ٔسَ ُ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠جْ َر ْ
ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا ٓ ََی ِش٘ٔی َ٨ا ُظ
ییحی نب ییحی ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،سیدی نب رفامؿ ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیھت اہلل یک مسق
تھ
ئ
ت
ب
ج
اےریمے ےمہاکیاچدندےتھکیرھپدفرسااچدندےتھکیرھپرسیتااچدندےتھکیوتونیہمںںیمنیتاچدندھکیےتیلےھتافرر اؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگفں ںیم آگ ںیہن ہ یت یھت رضحت رعفہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اخہل رھپ آپ یسک رطح
زدنیگزگارںیتںیھتدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفام اوجھکرافراپینےکاسھت ااےئاسےکہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےکھچکااصنریاسمہےئےھتافراؿےکدفدھفاےلاج ونرےھتفہولگر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػاؿاجونرفںاکدفدھ
جیھبدےتیےھتوتہدفدھآپںیمہالپدےتیےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعازعلسینبایباحزؾ،سیدینبرفامؿ،رعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2956

راوی  :ابوكاہز اح٤سً ،بساہلل ب ٩وہب ،ابوػرخ ،یزیس بً ٩بساہلل ٗشیم ،ہارو ٪ب ٩سٌیس ،اب ٩وہب ،ابوػرخ ،اب٩
ٗشیمْ ،عوہ ب ٩زبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ارو ُ٪
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َػ ِ ٕ
رخ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ح و َح َّسث َىٔی صَ ُ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َػ ِرخٕ ًَ ِ ٩ابِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ ِِ ُ ٩

ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا َطب ٔ ٍَ ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٕ َو َزیِ ٕت فٔی یَ ِوَ ٕ ٦واح ٔ ٕس ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن
َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َِ َ٘ ٟس ََ ٣

اوباطرہادمح،دبعاہللنبفبہ،اوبرخص،سیدینبدبعاہللقسبط،اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،اوبرخص،انبقسبط،رعفہنبزریبریضاہلل
اعتٰیلہنع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعر اؽاہللیلصا ہللہیلعفملسیکزفہجرہطمہےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
فافتاپےئگافرآپیلصاہللہیلعفملسےناکیدؿںیمدفرمہتبرفیٹافرزوتیؿاکا لکتریسوہرکںیہناھکےئ۔
رافی  :اوباطرہادمح،دبعاہللنبفبہ،اوبرخص،سیدینبدبعاہللقسبط،اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،اوبرخص،انبقسبط،رعفہنبزریب
ریضاہللاعتٰیلہنع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2957

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی،زاؤز بً ٩بساٟزح٤ا٣ ٪کی ٨٣ ،ؼور ،ا٨٣ ٦ؼور ،حرضت ًائظہ .سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،زاؤز ب٩
ًبساٟزحً ،٩٤لاء٨٣ ،ؼور بً ٩بساٟزح ،٩٤ػٔیہ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ار ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ح و َح َّسث َ َ٨ا َسٌٔی ُس
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َزا ُوزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِ٤َ ٟک ُِّّی ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ور بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟح َح ٔي ُّی ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َػ ٔٔ َّی َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ار َح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ئ
اض ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِس َو َزیِ ٔ ٩اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِ٤َ ٟا ٔ
َٗاَِ ٟت تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َطب ٔ ٍَ اُ ٨َّ ٟ
ییحی نب ییحی،دافٗد نب دبعارلنمح یکم  ،وصنمر ،اؾ وصنمر ،رضحت اعہشئ۔ دیعس نب وصنمر ،داؤد نب دبعارلنمح ،اطعء ،وصنمر نب
دبعارلنمح ،ہیفص ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملسیک فافت وہیئ وت اس فتق احصہب
رکاؾوجھکرافراپینےسیہریسوہےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،داؤدنبدبعارلامحؿیکم ،وصنمر،اؾوصنمر،رضحتاعہشئ۔دیعسنبوصنمر،داؤدنبدبعارلنمح،اطعء،وصنمر
نبدبعارلنمح،ہیفص،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2958

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼور ب ٩ػٔیہ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٔ بِ َٔ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت تُ ُوف ِّ َی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َطب ٔ ٌِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِس َو َزیِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر نب ہیفص ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
فافتاپےئگافرمہاپینافروجھکرےسیہریسوہےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمرنبہیفص،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2959

راوی  :ابو َکیب ،اطحعی ،نَص بً ٩لی ،ابواح٤س ،سٔیا ،٪حرضت سٔیا٪

ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَ َّ٪
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ

اَ ٪و َ٣ا َطب ٔ ٌِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِس َو َزیِ ٔ٩
فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

اوب رکبی ،ایعجش ،رصن نب یلع ،اوبادمح ،ایفسؿ ،رضحت ایفسں ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اؿ
دفونںرفا اتںیمےہہکاؿدفونںزیچفںینعیوجھکرافراپینےسیھبریسںیہنوہےتےھت۔
رافی  :اوبرکبی،ایعجش،رصننبیلع،اوبادمح،ایفسؿ،رضحتایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2960

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوا ،٪یزیس ابٛ ٩یشا ،٪ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ٩ِ ًَ ٕ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔو َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص أَبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا أَ ِط َب ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟسَ ِ ٧یا
َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ َُ ٠ط ثَ ًَلثَ َة أَیَّإ ٦ت َٔبا ًّا ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٔح ٔ َِ ٨ل ٕة َحًَّی ٓ َ
َار َُّ ٚ
دمحم نب ابعد ،انب ایب رمع ،رمفاؿ ،سیدی انب اسیکؿ ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مسق ےہ اس
ذاتیکسجےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہافرانبابعدےناینپرفاتیںیم َف َّ ِ
القتَفْ ُساوبرہریہ ِ َت ِ ِـےکاافلظےہکںیہینعی
مسق ےہ اس ذاتیک سج ےک ہضبقفدقرت ںیم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیک اجؿ ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن اگلاتر
نیتدؿکتاےنپرھگفاولںوکدنگؾیکرفیٹےسریسںیہنایکاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفملساسافینداینےسرتلحرفامےئگ۔
رافی  :دمحمنبابعد،انبایبرمع،رمفاؿ،سیدیانباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2961

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،یزیس بٛ ٩یشا ،٪حرضت ابوحاز ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢رأَیِ ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة ُي ٔظْرُ
یس بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َٔ ٣ز ّارا َي ُ٘و َُ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص أَبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا َطب ٔ ٍَ ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَصُِ ُ٠ط ث َ ًَلثَ َة أَیَّإ ٦ت َٔبا ًّا ٔ٩ِ ٣
اٟسَ ِ ٧یا
ُخ ِبز ٔح ٔ َِ ٨ل ٕة َحًَّی ٓ َ
َار َُّ ٚ
دمحم نب اح م ،ییحی نب دیعس ،سیدی نب اسیکؿ ،رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک فہ اینپ اویلگنں ےس ابر ابر ااشرہ رکےت وہےئ رفام رےہ ںیہ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکاجؿےہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفملسافرآپیلص اہللہیلعفملسےکرھگفاولںےناگلاترنیتدؿ
کتیھبکیھبدنگؾیکرفیٹےسریسوہرکںیہناھک ااہیںکتہکاسداینےئافینےسرتلحرفامےئگ۔
رافی  :دمحمنباح م،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،رضحتاوباحزؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2962

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،احوؾ ،س٤اک ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظْر ٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اِلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

اب َ٣ا ٔطئِت ُِِ َ٘ َٟ ٥س َرأَیِ ُت َ٧ب ٔ َّیَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا َیحٔ ُس َّٔ ٩ِ ٣
اٟس َٗ ٔ٣َ ١ا َی َِْ ٤لُ بٔطٔ بَ ِل َُ ٨ط
رش ٕ
َي ُ٘وَّلُ أََِ ٟشت ُِ ٥فٔی ك َ ٌَاَ ٕ ٦و َ َ
َک بٔطٔ
َو ُٗت َ ِی َب ُة  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

ہبیتق نبدیعس ، ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوحص ،امسک ،رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ایک  مولگ وج اچےتہوہ
اھکےتافرےتیپںیہنوہ؟ہکبجںیمےناہمترےیبنیلصاہللہیلعفملسوکداھکیےہہکآپ یلصاہللہیلعفملسوکرخاب وجھکریھبٹیپ
رھبرکںیہنیتلمیھت۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،اوحص،امسک،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2963

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آز ،٦زہْر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥حرضت س٤اک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُزصَْ ِ ْر ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ًَِ ٤ُ ٟلئ ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا

و ٪أَ َِ ٟوا ٔ ٪اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزُّبِسٔ
رسائ ٔی ُ
َ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ُزصَِْر ٕ َو َ٣ا َت ِز َؿ ِو َ ٪زُ َ
إٔ ِ َ

دمحم نب راعف،ییحی نبآدؾ ،زریہ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رضحت امسک ریض اہلل اعتٰیلہنع ےناسدنس ےک اسھت ذموکرہ دحثییک رطح
رفاتیلقنیکےہافرزریہیکاسرفاتیںیمہیاافلظزادئںیہہک موترطحرطحیکوجھکرافرہکسمےکالعفہرایضںیہنوہےت۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،زریہ،ااحسؼنباربامیہ،رضحتامسکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2964

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حرضت س٤اک ب ٩رحب

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک
اٟسَ ِ ٧یا َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
رح ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
اض ُّٔ ٩ِ ٣
اب اُ ٨َّ ٟ
ََک ًُ َ٤زُ َ٣ا أَ َػ َ
بِ ِٔ َ ٩
ا ٪یَ ِد ُل ُب َٗا َ ٢ذ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یوَ ُّ ١ا َِ ٟی ِو ََ ٦ی َِ ٠تؤی َ٣ا َیحٔ ُس َز َٗ ًّل یَ َِْ ٤لُ بٔطٔ بَ ِل َُ ٨ط
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتامسکنبرحبےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتامعنؿےسہبطخدےتیوہےئ
انساوہنںےنرفام ارضحترمع ریضاہللاعتٰیل ہنع ےنذرک رفام اہکولوگںےنوجدایناحلصرکیلےہاساکذرکایک افررفام اںیمےن
ر اؽاہللوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفملساسرادؿوھبکیکفہجےسرقیباررےتہےھتآپیلصاہللہیلعفملسرخابوجھکرکتہن
اپےتےھتہکسجےساانپٹیپرھبںیل۔

رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتامسکنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2965

راوی  :ابوكاہز اح٤س ً٤زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،ابوہانی ،ابوًبساٟزح ٩٤حبلی ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٤ً ٩زو
بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رس ٕح أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ َّی َي ُ٘وَّلُ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
سُ ٌٔ٤ت ًَب َس اہللٔ بِ٤ًَ ٩زٔو بِ ٩ا َِ ٔ ٌٟ
َک ا َِ ٣زأَ ْة
ئ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ْقا ٔ
یَ٘ َٓ ٩ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ أََ ٟ
َ ِ ِ
َ ِ ٔ َ
اؾ َو َسأ َُ ٟط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أََِ ٟش َ٨ا َٔ َ ُٓ ٩ِ ٣
ئ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪لٔی َخاز ٔ ّ٣ا َٗا ََٓ ٢أ ََ ِ ٧ت ٔ٩ِ ٣
َک َِ ٣ش ََ ٩ْ ٜت ِشُ٨ُٜطُ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أََ ِ ٧ت ٔ ٩ِ ٣اِلِ ََُِ ٔ ٨یا ٔ
َتأِؤی إَِٔ ٟی َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أََ ٟ
ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک
اوباطرہ ادمح رمعف نب رسح ،انب فبہ ،اوباہین ،اوبدبعارلنمح یلبح ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمعف نب اعص ریض اہلل
اعتٰیلہنعےساکیآدیمےن ااؽایکہکایکمہاہمرجنی ءااءںیمےسںیہنںیہوترضحتدبعاہللےناسآدیمےسرفام اایکریتی
ویبی ےہ سج ےک اپس وت راتہ ےہ فہ ےنہک اگل اہں رضحت دبعاہلل ےن رفام ا رھپ وت وت ینغ ولوگں ںیم ےس ےہ اس آدیم ےن اہک ریمے
اپساکیاخدؾیھبےہدبعاہللےنرفام ارھپوتوتابداشوہںںیمےسےہ۔
رافی  :اوباطرہ ادمح رمعف نب رسح ،انب فبہ ،اوباہین ،اوبدبعارلنمح یلبح ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمعف نب اعص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دفونںوخفنںےکدرایمینفہفقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2966

راوی  :ابوًبساٟزح٩٤

اؾ َوأََ٧ا ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َ٘اُٟوا یَا أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س إَّٔ٧ا َواہللٔ َ٣ا
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َجا َئ ثَ ًَلثَ ُة َن َ ٕ
رف إلٔ َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

َ
رس اہللُ َلَ ٥ِ ُٜوإ ٔ ِ٪
َن ِ٘ ٔس ُر ًَل َی َط ِی ٕئ َّلَ َن َٔ َ٘ ٕة َو ََّل َزابَّ ٕة َو ََّل ََ ٣تا َٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ٣َ ٥ا ٔطئِت ُِ ٥إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥ر َج ٌِت ُِ ٥إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓأ ًِ َل ِی َ٨ا ُ٣َ ٥ِ ٛا َي َّ َ
َّ
َّ
ْقا َئ
ََکَ٧ا أَ َِ ٣ز ُُّ ٔ ٟ ٥ِ ٛ
ٔطئِت ُِ ٥ذ َ ِ
٠شَِ ٠لا َٔ ٪وإ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥ػب َ ِرتُ َِٓ ٥إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ َ ُٓ ٪
َخئّا َٗاُٟوا َٓإَّٔ٧ا َن ِؼبٔرُ ََّل َن ِشأ َ َُ ٢ط ِیئّا
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
و ٪اِلِ ََُِ ٔ ٨یا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ إلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة بٔأ َ ِر َبٌْٔ َن َ ٔ
یَ ٩ي ِشب ٔ ُ٘ َ
اوبدبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک نیت آدیم رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ افر ںیم اؿ ےک اپس
وموجداھتفہآدیمےنہکاگلاےاوبدمحماہللیکمسقامہرےاپسھچک ںیہنےہہنرخچےہہن ااریہنامؽفاتمعرضحتدبعاہللےناؿ
ونیتںآدویمںےسرفام ا مایکاچےتہوہارگ مہیاچےتہوہہک مامہریرطػولٹآؤمہںیہمتفہدںیےگوجاہللاعتیلےناہمترے
ےئل اہمترے دقمر ںیم ھکل د ا ےہ افر ارگ  م اچوہ وت اہمترا ذرک ابداشہ ےس رکںی افر ارگ  م اچوہ وت ربص رکف ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ مہ اہمرجنی  ءااء  ماتم ےکدؿ امدلارفں ےس اچسیلاسؽ ےلہپ
تنجںیماجںیئےگفہآدیمےنہکاگلمہولگربصرکںیےگافرمہھچکںیہنامےتگن۔
رافی  :اوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھتپفاولںےکرھگفںرپےسدالخوہےنیکاممتعنےکایبؿںیم ااےئاسےکہکوجرفات...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رھتپفاولںےکرھگفںرپےسدالخوہےنیکاممتعنےکایبؿںیم ااےئاسےکہکوجرفاتوہادالخوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2967

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسً ،لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١ب ٩ایوب ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌرفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اب ا ِٔ ٟح ِحز ٔ ََّل
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وَّلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ل َ ِػ َح ٔ

١
َت ِس ُخُ٠وا ًَل َی َص ُؤ ََّل ٔ
یبِ ٣ٔ ٥ِ ُٜث ُ
ئ ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦ا َِّ ٌَ ٤ُ ٟذبْٔ َن إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا بَاَ ْٔٛن َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تُٜوُ ٧وا بَاَ ْٔٛن ٓ ًََل َت ِس ُخُ٠وا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
َ٣ا أَ َػابَ ُض ِ٥
ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،،یلعنبرجح،اامسلیعنباویب،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رھتپفں فاےل ینعی وقؾ ومثد ےک ابرے ںیم رفام ا اس وقؾ ےک رھگفں ےک اپس ےس ہن زگرف ویکہکن
اںیہنذعابد  اایگےہ ااےئاسےکہکفاہںےسرفےتوہےئزگرفافرارگںیہمترفانںیہنآاتوترھپفاہںےسہنزگرفںیہکااسی
ہنوہہک مرپیھبفہذعابطلسموہاجےئہکوجذعابوقؾومثدرپطلسموہااھت۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نبدیعس ،یلع نب رجح ،الیعمس نب اویب ،الیعمس نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رھتپفاولںےکرھگفںرپےسدالخوہےنیکاممتعنےکایبؿںیم ااےئاسےکہکوجرفاتوہادالخوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2968

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک ا ِٔ ٟح ِح َز ََ ٣شا ٩َ ٔ ٛثَ ُ٤و َز َٗا ََ ٢سا٥ُ ٔ ٟ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اب َوص َُو یَ ِذ ُ ُ
بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ إ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٣َ ٢ز ِرَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

٣َ ١ا أَ َػابَ ُض ِ ٥ث ُ َّ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٥َ ٠ل َت ِس ُخُ٠وا ََ ٣شاَّ ٩َ ٔ ٛأ ٟذ َ
یبِ ٣ٔ ٥ِ ُٜث ُ
ی ٩هَ ٤َُ ٠وا أَ ِن ُٔ َش ُض ِ ٥إ ٔ ََّّل أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا بَاَ ْٔٛن َح َذ ّرا أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
َ
رس ََ َحًَّی َخ َََّ ٔ٠ضا
َز َج َز َٓأ ِ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبع اہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےکاسھترھتپفاولںینعیوقؾومثدےکاقمامتےکاپسےسزگرےوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنمہےسرفام ا م
اؿ ولوگں ےک رھتپفں ےک اپس ےس ہن زگرف ہک وہنجں ےن اینپ اجونں رپ ملظ ایک ےہ  ااےئ اس ےک ہک  مفاہں ےس رفےت وہےئ
زگرفافراس ابت ےسوچب ہک ںیہکںیہمتھیہن آےچنہپ ہک وجذعاباؿوک  اچنہرھپاینپ  ااریوکڈاٹنرکدلجالچ ا اہیںکت ہکوقؾ
ومثدےکرھگفںوکےھچیپوھچڑد ا۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رھتپفاولںےکرھگفںرپےسدالخوہےنیکاممتعنےکایبؿںیم ااےئاسےکہکوجرفاتوہادالخوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2969

٣وسی ابوػاٟح طٌیب ب ٩اسحا ٚبً ٩بیساہلل ٧آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ح ٥ٜبٰ ٩

وسی أَبُو َػإ ٔ ٟح َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩

ق ثَ ُ٤و َز َٓا ِس َت َ٘ ِوا ٔ ٩ِ ٣آبَارٔصَا َو ًَ َحُ٨وا بٔطٔ ا ٌَِ ٟحْٔ َن
اض َ٧زَُٟوا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِٔ ٟح ِحز ٔأَ ِر ٔ
اَ ٨َّ ٟ
َٓأ َ ََ ٣زص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َضزٔي ُ٘وا َ٣ا ا ِس َت َ٘ ِوا َو َي ٌُِٔ ٔ ٠وا ِاْلٔب ٔ َ ١ا ٌَِ ٟحْٔ َن َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ي ِش َت ُ٘وا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبٔئِز ٔ
َّأًٟی کَاِ َ ٧ت َتز ٔ ُز َصا ا٨َّ ٟا َٗ ُة

مکحنبومٰیساوباصحلبیعشنبااحسؼنبدیبعاہللانعفرضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعربخیدےتیںیہہکاحصہبرکاؾر اؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےکاسھتوقؾومثدےکالعہقںیمارتےوتاوہنںےناسہگجےکونکؤںےسےنیپاکاپینایلافراوہنںےناساپین
ےسآاٹیھبوگدناھوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےنپاحصہبرکاؾوکمکحرفام اےنیپفاالاپیناہبد ااجےئافراساپینےسوگدناھایگ
آاٹ افوٹنں وک الھک د ا اجےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک مکح رفام ا ہک اس ونکںیئ ےس اپین ایل اجےئ ہک سج ونکںیئ رپ رضحت
اصحلیکافینٹناپینےنیپآیئیھت۔
رافی  :مکحنبومٰیساوباصحلبیعشنبااحسؼنبدیبعاہللانعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رھتپفاولںےکرھگفںرپےسدالخوہےنیکاممتعنےکایبؿںیم ااےئاسےکہکوجرفاتوہادالخوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2970

٣وسی انؼاری ،ا٧ص بً ٩یاق ،حرضت ًبیساہلل
راوی  :اسحا ٚبٰ ٩

وسی اِلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُْ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
َاس َت َ٘ ِوا ٔ ٩ِ ٣بٔئَارٔصَا َوا ًِ َت َحُ٨وا بٔطٔ
ٓ ِ
ااحسؼنبومٰیسااصنری،اسننبایعض،رضحتدیبعاہللاسدنسےکاسھتذموکرہدحثیرفاتییکرطحدحثیایبؿرکےتںیہ
 ااےئاےکسہکاسںیمےہاوہنںےناسےساپینایپافراسےساوہنںےنآاٹیھبوگدناھ۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،اسننبایعض،رضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبہنیکسممیتیےکاسےیکینرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ویبہنیکسممیتیےکاسےیکینرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2971

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب٣ ،اٟک ،ثور ب ٩زیس ،ابی ُیث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اٟشاعٔی ًَل َی اِلِ َ ِر َ٠َ ٣ةٔ َوا ِِ ٔ٤ٟشٔ ْٜٔن کَا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢وکَا َِ٘ ٟائ ََّٔٔ ٥ل َي ِٔت ُرُ َوکَاٟؼَّ ائ ََّٔٔ ٥ل

ِرط
ُئ ٔ ُ
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،امکل ،وثر نب زدی ،ایب ثیغ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
رکےتںیہ ہکآپےنرفام ا ویبہتورت افرونیکسمںرپوکششرکےنفاالاہلل ےکراےتس ںیماہجدرکےنفاےلیک رطح ےہ افر ںیم
امگؿرکاتوہںہکفہاساقمئیکرطحےہہکوجہناتکھتوہافراساصمئیکرطحےہہکوجااطفرہنرکاتوہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امکل،وثرنبزدی،ایبثیغ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ویبہنیکسممیتیےکاسےیکینرکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2972

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اسحاً ٚیسی٣ ،اٟک ،ثور ب ٩زیس ،ابوُیث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ث َ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ِّ
اٟسیل ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا ِِ َِ ٟیثٔ یُ َح ِّس ُث
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

 ١ا َِ ٟیت ٔٔیَٟ ٥طُ أَ ِو ِ َِْ ٔ ٟرٔظ ٔ أََ٧ا َوص َُو ََ ٛضا َتْ ِ ٔن فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَ َط َار
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَآ ٔ ُ
َ٣اْ ٔ ٟک ب ٔ َّ
اٟشبَّابَةٔ َوا ُِ ٟو ِس َلی
زریہنبرحب،ااحسؼ یسیع ،امکل،وثرنبزدی،اوبثیغ ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽ اہللیلصاہلل ہیلع
فملس ےن رفام ا یسک میتی ےچب یک افکتل رکےن فاال اس اک وکیئ رقیبی رہتش دار  ا اس ےک العفہ افر وج وکیئ یھب وہ افر فہ تنج ںیم اس

رطحوہںےگرضحتامکلریضاہللاعتٰیلہنعےناہشدتیکافردرایمینام یلےسااشرہرکےکاتب ا۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼیسیع،امکل،وثرنبزدی،اوبثیغ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیانبےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دجسمںیانبےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2973

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ایلی ،اح٤س بً ٩یسی ،اب ٩وہب٤ً ،زو اب ٩حارث ،بْٜرً ،اػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تازہ ،حرضت ًبیساہلل
خوَّلنی

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ب ُ َّ ِ ْٜرا
َح َّسثَىٔی َص ُ

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َٗ ِو ٔ٢
َح َّسثَ ُط أَ َّٔ ًَ ٪
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
َک أَُ َّ ٧ط َسِ ًُ ٍَ ٔ٤ث ََ ٤
اػ َ ٥بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِی َس اہللٔ ا َِ ٟد ِو ََّلن ٔ َّی َی ِذ ُ ُ
ض ٓ ٔیطٔ ح ْٔ َن بَى َی َِ ٣شحٔ َس اٟزَّ ُسو َٔ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِٔ َٗ ٥ِ َُّٜ٧س أَ ِٛث َ ِرتُ َِ ٥وإنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢بَى َی َِ ٣شحٔ ّسا َٗا َ ٢ب ُ َْ ِ ْٜر َح ٔش ِب ُت أََّ٧طُ َٗا ََ ٢یب ِ َتغٔی بٔطٔ َو ِج َط اہللٔ بَى َی اہللُ َٟطُ ِٔ ٣ث َ٠طُ فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوفٔی رٔ َوا َیةٔ

و ٪بَى َی اہللُ َُ ٟط بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َص ُ
ار َ
اہرفؿنبدیعسایلی،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعفانباحرث،ریکب،اعمصنبرمعنباتقدہ،رضحتدیبعاہللوخالینذرکرکےتںیہہک
اوہنں ےن انس ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ےن سج فتق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دجسم وک دفابرہ انب ا وت ولگ اس ابرے ںیم
ابںیترکےنےگلوترضحتامثعؿےنرفام ا مےنڑبیرثکتےسابںیتںیکاحالہکنںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسےہ
آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک سج آدیم ےن دجسم انبیئ رافی ریکب ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام اسجآدیمےناہللیکراضاحلصرکےنےکےئلاہللاکرھگانب اوتاسرطحاکاکیرھگتنجںیمانبےئاگافراہرفؿیکرفاتیںیم
ےہہکاہللاعتیلاسےکےئلتنجںیماکیرھگانبدےاگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعفانباحرث،ریکب،اعمصنبرمعنباتقدہ،رضحتدیبعاہللوخالین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دجسمںیانبےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2974

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ؿحاکً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف٣ ،ح٤وز بٟ ٩بیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـحَّا ٔک َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِّ ٩
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س أَ ِخب َ َرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
ک
ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪أَ َرا َز ب ٔ َ٨ا َئ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َ ٔ
اض ذََ ٔ ٟ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
رف َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ َٟٔ ٩بٔی ٕس أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
َرک َظ اُ ٨َّ ٟ

َوأَ َح ُّبوا أَ ِ ٪یَ َس ًَطُ ًَل َی َص ِی َئتٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢بَى َی َِ ٣شحٔ ّسا ِ بَى َی اہللُ َٟطُ فٔی
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط

زریہنبرحب،دمحم نبینثم ،احضک،دبعادیمحل نبرفعج ،ومحمدنبدیبلریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک بج رضحتامثعؿ نب
افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دجسم انبےن اک ارادہ رفام ا وت ولوگں ےن اےس اندنسپ اھجمس افر فہ ولگ اس ابت وک دنسپ رکےن ےگل ہک اس
دجسموکایساحتلرپوھچڑد ااجےئوترضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسےہآپ
یلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکسجآدیمےناہللےکےئلدجسمانبیئوتاہللتنجںیماسےکےئلاساسیجاکیرھگانبدےاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،احضک،دبعادیمحلنبرفعج،ومحمدنبدیبلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دجسمںیانبےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2975

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوبرک ح٨فیً ،بسا٠٤ٟک ،اب ٩ػباح ،حرضت ًبساٟح٤یس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جٌرف

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َو ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩اٟؼَّ َّبا ٔح ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ٔ٩
رف ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُِْٔرَ أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا بَى َی اہللُ َُ ٟط بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َج ٌِ َ ٕ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکب یفنح ،دبعاکلمل ،انب ابصح ،رضحت دبعادیمحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رفعج ےساس دنس ےک اسھت رفاتی
لقنیکیئگےہ ااےئاسےکہکاؿدفونںرفا اتںیمےہہکاہللاعتیلاسےکےئلتنجںیماکیرھگانبدےاگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبرکبیفنح،دبعاکلمل،انبابصح،رضحتدبعادیمحلریضاہللاعتٰیلہنعنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونیکسمںافراسمرففںرپرخچرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ونیکسمںافراسمرففںرپرخچرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2976

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہْر ب ٩رحب ،ابی برک ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪بساٌٟزیز اب ٩ابوس٤٠ہ ،وہب بٛ ٩یشاً ٪بیسب٩
ًْ٤ر ٟیثی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اًُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس بِ ِْٔ٤َ ًُ ٩ر ٕ َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٨ا َر ُج ْ١
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اٟشح َ
رش َج ْة
رفَْ َ٣ائ َ ُط فٔی َ َّ
بٔٔ ًََلة ٕ ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
اس َٔ ٙحسٔي َ٘ َة ُٓ ًَل َٕٓ ٪ت َ ََّ ٨هی ذََ ٔ ٟ
ک َّ َ ُ
ق ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ػ ِو ّتا فٔی َس َحابَ ٕة ِ
رحة ٕ َٓإٔذَا َ ِ
اب َٓأ ِ َ
ک ا ِ٤َ ٟا َئ ک ُ َّ٠طُ َٓتَت َ َّب ٍَ ا ِ٤َ ٟا َئ َٓإٔذَا َر ُج َْٗ ١ائ ْٔ ٥فٔی َحسٔي َ٘تٔطٔ یُ َحوِّ ُ ٢ا ِ٤َ ٟا َئ بِٔ ٔ٤ش َحاتٔطٔ
اٟرشا ٔد َٗ ِس ا ِس َت ِو ًَ َب ِت ذََ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
ِک ِّ َ
َ
ک َٗا ًََ ُٓ ٢ل ًْٔ ٔ ٟ ٪ل ِس َّٔ ٥أ ٟذی َس ٍَ ٔ٤فٔی َّ
اس ِٔم
َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َیا ًَ ِب َس اہللٔ َ٣ا ا ِس َُ ٤
اٟش َحابَ ٔة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط یَا ًَ ِب َس اہللٔ َ ٥َ ٔ ٟت ِشأُٟىٔی ًَ ِِ ٩
َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو ّتا فٔی َّ
ک ٓ ََ٤ا َت ِؼ ََٔ ٓ ٍُ ٨یضا َٗا َ ٢أَ َّ٣ا إٔذِ َُِٗ ٠ت
اس َٔ ٙحسٔي َ٘ َة ُٓ ًَل َّٕٔ ٪ل ِسَ ٔ٤
اٟش َح ٔ
اب َّأ ٟذی َص َذا َ٣ا ُؤ ُظ َي ُ٘و ُِ ٢
 ١أََ٧ا َوً َٔیالٔی ثُّ ُ٠ثا َوأَ ُر ُّز ٓ َٔیضا ثَُ ُ٠ث ُط
رخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ َ َت َؼ َّس ُ ٚب ٔ ُثُ٠ثٔطٔ َوآک ُ ُ
َص َذا َٓإٔنِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َ٣ا َی ِ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایب رکب ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعازعلسی انب اوبہملس ،فبہ نب اسیکؿ دیبعنب ریمع یثیل ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع یبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت ںیہآپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفام ااکی آدیم اکیلگنج ںیم
اھت ہک اس ےن ابدولں ےس اکی آفاز  ین ہک الفں ابغ وک اپین اگلؤ وت رھپ اکی ابدؽ اکی رطػ الچ افر اس ےن اکی رھتپیلی زنیم رپ
ابرشرباسیئ افرفاہںانویلںںیمےساکیانیلرھپیئگفہآدیمربےتسوہےئاپینےکےھچیپےھچیپایگااچکناسےناکیآدیموکداھکیہک
فہ اےنپ ابغ ںیم ڑھکا وہ اےنپ اھپفڑے ےس اپین اد ر اد ر رک راہ ےہاسآدیم ےن ابغفاےلآدیم ےس اہک اے اہلل ےکدنبے ریتا
انؾایکےہاسےناہکالف ںافراسےنفیہانؾاتب اہکوجاسےنابدولںںیمانساھترھپاسابغفاےلآدیمےناسےساہکوتےنریما
انؾویکںوپاھچےہاسےناہکںیمےناؿابدولںںیمےسسجےسہیاپینرباسےہاکیآفاز ینےہہکوکیئریتاانؾےلرکاتہکےہ
ہکاسابغوکریسابرک ،ماسابغ ںیمایکرکےتوہاسےناہکبجوتےنہیاہکےہہکوتونسںیماسابغںیمدیپافاررپرظنراتھک

وہںافراسںیمےساکیاہتیئدصہقریخاترکاتوہںافراکیاہتیئاسںیمےسںیمافرریمےرھگفاےلاھکےتںیہہکبجاکی
اہتیئںیمایسابغںیماگلداتیوہں۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایب رکب ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعازعلسی انب اوبہملس ،فبہ نب اسیکؿ دیبعنب ریمع یثیل،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ونیکسمںافراسمرففںرپرخچرکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2977

راوی  :اح٤س بً ٩بسہ ؿيی ،ابوزاؤزً ،بساٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہً ،بیس ابْ٤ً ٩ر ٟیثی ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت
وہب بٛ ٩یشا٪

و َح َّسثَ َ٨اظ أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
ا ٪ب ٔ َض َذا
اٟـي ُِّّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
اٟشائَٔ ْٔ٠ن َوابِ َّٔ ٩
 ١ثَُ ُ٠ث ُط فٔی ا َِ ٤َ ٟشأ ْٔٛن َو َّ
اٟشبٔی ٔ١
ِاْل ٔ ِس َ٨از َُْٔ ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وأَ ِج ٌَ ُ

ادمح نب دبعہ یبض ،اوبداؤد ،دبعازعلسی نب اوبہملس ،دیبع انب ریمع یثیل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت فبہ نب اسیکؿ رفاتی
ایبؿ رکےت ںیہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم اس ےن اہک اس ںیم ےس اکی اہتیئ ونیکسمں امےنگن فاولں افر اسمرففں رپ دصہق رکات
وہں۔
رافی  :ادمحنبدبعہیبض،اوبداؤد،دبعازعلسینباوبہملس،دیبعانبریمعیثیل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتفبہنباسیکؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ااکرییکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ر ااکرییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2978

راوی  :زہْر ب ٩رحب ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥روح بٗ ٩اسًً ،٥لء بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩يٌ٘وب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَىٔی ُزصَِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟرش ٔک
اٟرشکَا ٔ
ئ ًَ ِِ ِّ ٩
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی أََ٧ا أَُِى َی ُّ َ

رش َٛطُ
رش َک ٓ ٔیطٔ َ٣عٔی َُْ ِر ٔی َت َز ُِ ٛتطُ َو ٔ ِ
ًَّ ٤َ ًَ ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣ل أَ ِ َ

زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،رفحنباقمس،العءنبدبعارلنمحنبوقعیب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا اہلل رفامات ےہہک ںیم رشکفاولں ےک رشک ےس ےب رپفاوہں وج آدیم ریمےےئل
وکیئااسیاکؾرکےہکسجںیمریمےالعفہوکیئریمارشکیوہوتںیماےسافراسےکرشکوکوھچڑداتیوہؿ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،رفحنباقمس،العءنبدبعارلنمحنبوقعیب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ر ااکرییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2979

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ابُ ٩یاث ،ابی اسٌ٤ی ١ب ٩س٤یٍ٣ ،ش ،٥٠سٌیس ب ٩جبْر ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩س َِ ٤ی ٍٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلْ ٔن ًَ َِ ٩س ٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س ََّ ٍَ ٤س َّ ٍَ ٤اہللُ بٔطٔ َو ََ ٩ِ ٣رائَی َرائَی اہللُ ب ٔطٔ
ًَبَّا ٕ
رمعنبصفحانبایغث،ایباامسلیعنبعیمس،ملسم،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفملسےنرفام اوجآدیمولوگںوکانسےنےکےئلوکیئاکؾرکےاگوتاہللاعتیلیھباسیکذتلولوگںوکانسےئاگافر
وجآدیمولوگںےکداھکفےےکےئلوکیئاکؾرکےاگوتاہللاعتیلاےسر ااکرفںیکزسادےاگ۔
رافی  :رمعنبصفحانبایغث،ایبالیعمسنبعیمس،ملسم،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ر ااکرییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2980

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪س٤٠ہ ابٛ ٩ہی ١حرضت ج٨سب ً٠قی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُج ُِ ٨س ّبا ا َِ٠ٌَ ٟق ٔ َّی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ي َُش ِّ ٍِ ٤ي َُش ِّ ٍِ ٤اہللُ بٔطٔ َو َ ٩ِ ٣یُ َزائٔی یُ َزائٔی اہللُ بٔطٔ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہملسانبکہتلرضحتدنجبعلقیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس

ےن رفام ا وج آدیم ولوگں وک انسےن ےک ےئل وکیئ اکؾ رکے اگ وت اہلل اعتیل اس یک ذتل ولوگں وک انسےئ اگ افر وج آدیم دالھکفے ےک
ےئلوکیئاکؾرکےاگوتاہللاعتیلاسیکرباایئںولوگںوکدالھکےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہملسانبکہتلرضحتدنجبعلقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ر ااکرییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2981

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥حرضت سٔیا٪

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا ًَِ ٤ُ ٟلئ ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َو ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤أَ َح ّسا َُْ ِ َر ُظ َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ااحسؼنباربامیہ،رضحتایفسؿاسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےتںیہہکافراسںیمہیاافلظزادئںیہہکںیمےناؿےکالعفہ
یسکےسںیہنانسوجاتہکوہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضحتایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ر ااکرییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2982

٣وسی
راوی  :سٌیس ب٤ً ٩زو اطٌثی ،سٔیا ،٪وٟیس ب ٩رحب ،سٌیس ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١ج٨سب ،حرضت اب ٩حارث ب ٩ابی ٰ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی
رح ٕب َٗا ََ ٢سٌ ْ
ٔیس أَ ُه ُُّ ٨ط َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اِلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ِٔ َ ٩

َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسَ ٤ََ ٠ة بِ ََ ُٛ ٩ض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُج ُِ ٨س ّبا َو ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤أَ َح ّسا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ َُْ ٥َ ٠ر ُظ
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠ي ُ٘و ُ ٢بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ َّ
اٟث ِور ِّٔی
َ

دیعس نب رمعف اشعئی ،ایفسؿ ،فدیل نب رحب ،دیعس ،ہملس نب کہتل ،دنجب ،رضحت انب احرث نب ایب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیم ےن رضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنع نبکہتلےس انسفہےتہک ںیہ ہک ںیمےنرضحتدنجب ےسانس افر یسک ےس
ںیہنانسوجاتہکوہہکںیمےنر اؽاہللےسانسےہآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہوثرییکرفاتییکرطحایبؿیک۔
رافی  :دیعسنبرمعفاشعئی،ایفسؿ،فدیلنبرحب،دیعس،ہملسنبکہتل،دنجب،رضحتانباحرثنبایبومٰیسریضاہللاعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ر ااکرییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2983

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔیا ،٪حرضت اٟؼسو ٚاَّلْ٣ن وٟیس ب ٩رحب

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا اٟؼَّ ُس ُ
رح ٕب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و ٚاِلِ َ ُٔ ْ٣ن ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ َ ٩
انبایبرمعایفسؿ،رضحتادصلفؼاالنیمفدیلنبرحباسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،رضحتادصلفؼاالنیمفدیلنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زابؿیکافحتظےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
زابؿیکافحتظےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2984

ًیسی ب ٩ك٠حہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،برک اب٣ ٩رض ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیٰ ،٥

رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٔ ً ٩ِ ًَ ٥یسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
رک َي ٌِىٔی ابِ ََ َ ٣ُ ٩

ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟی َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَٔ ٤َ ٔ ٠ة یَ ِ٨ز ٔ ُ ٢ب ٔ َضا فٔی ا٨َّ ٟارٔ أَ ِب ٌَ َس َ٣ا بَْ ِ َن
رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب
ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ہبیتق نب دیعس،رکب انب رضم ،انباہد ،دمحم نب اربامیہٰ ،یسیع نبہحلط ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ اوہنںےن
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےس انسآپ یلصاہللہیلعفملس رفامےتںیہہکدنبہ اکیایسی ابت  ہہداتیےہسجیکفہج ےسفہدفزخ
ںیماسدقرارتاجاتےہسجدقرہکرشمؼفرغمبےکدرایمؿافہلصےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبانبرضم،انباہد،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبہحلط،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
زابؿیکافحتظےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2985

ًیسی ب ٩ك٠حہ ،حرضت ابویوہزہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کیً ،بساٌٟزیز زرارزی یزیس ب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیٰ ،٥

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َّ
یس بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٔ ً ٩ِ ًَ ٥یسی
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ُّ

بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟی َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَٔ ٤َ ٔ ٠ة َ٣ا َیت ََبْ َّ ُن َ٣ا ٓ َٔیضا َی ِضؤی
رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب
ب ٔ َضا فٔی ا٨َّ ٟارٔ أَ ِب ٌَ َس َ٣ا بَْ ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
دمحم نب ایب رمع یکم ،دبعازعلسی دراردی سیدی نب اہد ،دمحم نب اربامیہٰ ،یسیع نب ہحلط ،رضحت اوبویرہہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن
اراشد رفام ا دنبہ وکیئ ایسی ابت  ہہ داتی ےہ ہک اس اک اصقنؿ ںیہن اتھجمس ہکبج اس یک فہج ےس فہ دفزخ ںیم اینت دفر اج رک رگات ےہ ہک
ک انرشمؼفرغمبےکدرایمؿافہلصےہ۔
رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،دبعازعلسیدراردیسیدینباہد،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبہحلط،رضحتاوبویرہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیمدفرسےوکیکیناکمکحدایتےہافروخدیکینہنرکاتوہافردفرسفںوکربایئ...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
وجآدیمدفرسےوکیکیناکمکحدایتےہافروخدیکینہنرکاتوہافردفرسفںوکربایئےسرفاتکوہافروخدربایئرکاتوہا ےسآدیمیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2986

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوَکیيی یحیٌی اسحقی
ابوٌ٣اویہ اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت اسا٣ہ ب ٩زیس

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َ
ی ٩ِ ًَ ٙأ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َخ َ
َکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َُ

اُ َٓ ٪تک َ ِّ٤َ ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت َز ِو َ ٪أَنِّی ََّل أُک َ ِّ٤ُ ٠طُ إ ٔ ََّّل أ ُ ِسَ ٥ِ ٌُُٜ ٔ٤واہللٔ َِ َ٘ ٟس ک َ َُّ ٤ِ ٠تطُ ٓ ٔ َامی بَ ِیىٔی َوبَ ِی َ٨طُ َ٣ا
َٗا َٔٗ ٢ی ََٟ ١طُ أََّلَ َت ِس ُخ ُ
ًَ ١ل َی ًُ ِث ََ ٤
ض َب ٌِ َس َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت
و ٪أَ ِ ٪أَ ِٓتَتٔحَ أَ ِّ ٣زا ََّل أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
زُ َ
و ٪أَ َّو ََ َٓ ٩ِ ٣َ ٢ت َح ُط َو ََّل أَُٗو ُِٔ ٢لَ َح ٕس َیُٜو ًَُ ٪ل َ َّی أَ ّٔ ْ٣را إَّٔ٧طُ َخِْرُ ا٨َّ ٟا ٔ
ور ب ٔ َضا َ٤َ ٛا
اب بَ ِلٔ٨طٔ ٓ ََی ُس ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یُ ِؤتَی بٔاَّ ٟز ُج َٔ ١ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ُی َِ ٠قی فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٓت َ َِ ٨س ُٙ ٔ ٟأَ ِٗ َت ُ

ک أََ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜتأ ِ ُ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک
وٖ َو َت َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
ور ا ِٟحٔ َُ ٤
َی ُس ُ
وَ ٪یا ُٓ ًَل ُ٣َ ٪ا ََ ٟ
ار بٔاَّ ٟزوَی ٓ ََی ِح َت ٍُ ٔ٤إَِٔ ٟیطٔ أَصِ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢بَل َی َٗ ِس ُُ ٨ِ ٛت آ ُ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
رک َوآت ٔیطٔ
وٖ َو ََّل آت ٔیطٔ َوأََ ِ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ

ت
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکیبی حبئی ااحسؼ اوباعمفہی اشمع ،قیقش ،رضحت

ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس اہک ایگ ایک  م رضحت امثعؿ ےک اپس ںیہن اجےت افر اؿ ےس ابت ںیہن
رکےت؟رضحت ااسہم ےن رفام  اایک مایخؽرکےت وہہک ںیمرضحتامثعؿےسابت ںیہنرکاتںیم ںیہمتانساتوہںاہللیکمسق ںیم
اؿےسابترک اکوہوجابتںیمےناےنپافراؿےکابرےںیمرکانیھتںیمفہابتوھکانلںیہناچاتہافرںیمںیہناچاتہہکفہابت
وھکےنلفاالالہپںیمیہوہںافرہنیہ ںیمہیاتہکوہںہکیسکوکوجھجمرپاحمکوہہکفہبسولوگںےسرتہبےہر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملساکرفامؿنسےنیلےکدعبرفامےتںیہہک ماتمےکدؿاکیآدیموکال ااجےئاگافراےسدفزخںیمڈاؽد ااجےئاگسجےس
اس ےکٹیپیک آںیتن لک آںیئیگ فہآوتنںوک ےل رکاسرطحوھگےم اگسجرطحدگاھ یکچوکےل رکوھگاتمےہ۔ دفزخفاےل
اسےکاپساےھٹکوہرکںیہکےگ،اےالفں!ےھجتایکوہا؟ینعیآجوتسکاحتلںیمےہایکوتولوگںوکیکیناکمکحںیہنداتیافرربایئ
ےسںیہنرفاتکھت؟فہےہکاگ5اہںںیمولوگںوتیکیناکمکح داتیاھتنکیلوخداسیکینرپلمعںیہنرکاتاھتافرولوگںربایئےسعنمرکات
اھتنکیلںیموخدربایئںیمالتبماھت۔

ت س
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکیبی حبئی ا خقی اوباعمفہی اشمع ،قیقش،
رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
وجآدیمدفرسےوکیکیناکمکحدایتےہافروخدیکینہنرکاتوہافردفرسفںوکربایئےسرفاتکوہافروخدربایئرکاتوہا ےسآدیمیکزساےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2987

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،حرضت ابووائ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ٣َ ١ا

ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
اُ َٓ ٪تک َ ُِّ ٤َ ٠ط ٓ ٔ َامی َي ِؼ ََ ٍُ ٨و َس َ
َی َِ ٌُ ٨َ ٤
ک أَ َِ ٪ت ِس ُخ ًََ ١ل َی ًُ ِث ََ ٤

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت ااسہم نب زدی ےک اپس ےھت ہک
اکی آدیم ےن رعض ایک آپ وک سک زیچ ےن رفاک ےہ ہک آپ رضحتامثعؿ ےک اپس اج رک اؿ ےس ابترکںی رھپ ذموکرہ رفاتی یک
رطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،رضحتاوبفالئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسنؿوکاےنپانگوہںےکااہظرہنرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ااسنؿوکاےنپانگوہںےکااہظرہنرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2988

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩حاتً ،٥بس ب ٩ح٤یسً ،بس يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اخی ،اب ٩طہاب ،سا ،٥ٟحرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَىٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اب ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ساَ ٥ْ ٔ ٟسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وَّلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

یَ ٩وإ ٔ َِّ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِج َضارٔ أَ َِ ٪ي ٌِ َ ١َ ٤ا ِِ ٌَ ٟب ُس ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ًّٔ ٤َ ًَ ١ل ث ُ َّ ٥ي ُِؼب ٔ ُح َٗ ِس َست َ َر ُظ َربُّ ُط ٓ ََی ُ٘و ُ٢
َي ُ٘و ُ ٢ک ُ ُّ ١أ ُ ًَّٔ٣ی ٌَُ ٣آَا ْة إ ٔ ََّّل ا َِ ٤ُ ٟحاصٔز ٔ َ
ٕ ٔست ِ َر اہللٔ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
ات َي ِشتُرُ ُظ َربُّ ُط َٓ َیب ٔ ُ
َیا ُٓ ًَل ُِ َٗ ٪س ًَُِ ٠ٔ٤ت ا َِ ٟبارٔ َح َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َٗ ِس بَ َ
یت َي ِشتُرُ ُظ َربُّ ُط َوي ُِؼب ٔ ُح یَ ِٔ ٜظ ُ
ُز َصْ ِ ْر َوإ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟض ٔ َحارٔ

زریہ نب رحب ،دمحم نب اح م ،دبع نب دیمح ،دبعوقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ ،انباہشب ،اسمل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیمےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفملسرفامےتںیہہکریمیاسریاتمےکاسرےانگہ
اعمػرکدےیئاجںیئےگ ااےئاؿانگوہںےکوجاالعہین انگوہںےکفہاعمػںیہن ےئکاجںیئےگفہہیہکدنبہراتوکوکیئانگہ
رکاتےہرھپحبصوکاساکرپفرداگراسےکانگہیکرپدہوپیشرکاتےہنکیلفہاےساتہکےہاےالفںںیمےنزگہتشراتا ےسا ےس
انگہایکافرراتزگاریرپفرداگرےنوتاےساپھچ اافراسریراترپدہوپیشیکنکیلحبصوہےتیہاسےناسانگہوکاظرہرکد اےسج
اہللزعفلجےناپھچ ااھت۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب اح م ،دبع نب دیمح ،دبع وقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ ،انب اہشب ،اسمل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2989

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،حٔؽ بُ ٩یاث ،س٠امی ،٪حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َ ُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َوص َُو ابِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
ِم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ًَ ٢ل َص
اث ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َخ َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی  ٥َِ ٟيُظَ ِِّ ٤ت ُط ًَ َل َص ُٓ ًَل ْ٪
ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًَل َٔٓ ٪ظَ ََّ ٤ت أَ َح َسص َُ٤ا َو ٥َِ ٟيُظَ ِِّ ٤ت ِاْل َ َ

ک َ ٥َِ ٟت ِح َِ ٤س اہللَ
َٓظَ ََّّ ٤تطُ َو ًَ َل ِش ُت أََ٧ا َُٓ ٥َِ ٠تظَ ِِّ ٤تىٔی َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َحَ ٔ٤س اہللَ َوإَٔ َّ ٧

دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،صفح نب ایغث ،امیلسؿ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک
یبنیلص اہللہیلعفملسےکاپسدفآدویمںےن اکنیھآپیلصاہللہیلعفملسےناؿںیمےساکیوکےنکنیھچاکوجابد اافردفرسےوک
وجاب ںیہن د ا وتاس ےن رعض ایکآپ یلص اہللہیلعفملس الفں وکےنکنیھچ اک وجاب د ا افر ےھجم ےنکنیھچ اک وجاب ںیہن د ا آپ ےن رفام ا
لْ
لْ
اسےناَ جَمْ ُدّللَِّاہکافروتےناَ جَمْ ُدّللَِّںیہناہک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،صفحنبایغث،امیلسؿ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2990

راوی  :ابوَکیب ،ابوخاٟس اح٤ز ،س٠امی ،٪حرضت ا٧ص

ِم ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس َي ٌِىٔی اِلِ َ ِح ََ ٤ز ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اوبرکبی،اوباخدلارمح،امیلسؿ،رضحتاسنےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباخدلارمح،امیلسؿ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2991

راوی  :زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،زہْرٗ ،اس ٥ب٣ ٩اٟکً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت
ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِْٔ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َو َّ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصِْر ٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩

ض ٓ ٌََ َل ِش ُت َٓ ٥َِ ٠يُظَ ِِّ ٤تىٔی َو ًَ َل َش ِت َٓظَ ََّ ٤ت َضا
وسی َوص َُو فٔی بَ ِیتٔ ب ٔ ِ٨تٔ ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أَبٔی َُ ٣
رف َج ٌِ ُت إلٔ َی أُم ِّی َٓأ َ ِخب َ ِرتُ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َجائ َ َضا َٗاَِ ٟت ًَ َل َص ً ٔ َِ ٨س َک ابِىٔی َُٓ ٥َِ ٠تظَ ِِّ ٤ت ُط َو ًَ َل َش ِت َٓظَ ََّّ ٤ت َضا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ َٔ ٨ک ًَ َل َص
ََ
ََٓ ٥َِ ٠ی ِح َِ ٤س اہللَ َٓ ٥َِ ٠أ ُ َط ِِّ ٤ت ُط َو ًَ َل َش ِت َٓ َحَ ٔ٤س ِت اہللَ َٓظَ َُّّ ٤ت َضا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا ًَ َل َص
أَ َح ُس َُ َٓ ٥ِ ٛحَ ٔ٤س اہللَ َٓظَ ِّ٤تُو ُظ َٓإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَ ِح َِ ٤س اہللَ ٓ ًََل ُتظَ ِّ٤تُو ُظ

زریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہ،اقمسنب امکل،اعمصنببیلکریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبومیس ےک اپس ایگ وت فہ رضحت لضف نب ابعس یک یٹیب ےک رھگ ںیم ےھت ےھجم کنیھچ آیئ وت اوہنں
ےنےھجموجاب ہند ا افرلضفیکیٹیبوککنیھچآیئوترضحت اوبومیسےناےسوجاب دے د ا ںیماینپفادلہےکاپسایگ افراںیہن
اسیکربخدیوتہرضحتاوبومیسےکاپسآںیئ افرےنہکیگلآپےنریمےےٹیبوککنیھچاکوجابویکںںیہند ا۔اوبومیسےناہک
لْ
اسےناَ جَمْ ُدّللَِّںیہناہک۔

رافی  :زریہنبرحب،دمحم نبدبعاہللنبریمن،زریہ ،اقمسنب امکل،اعمصنببیلکریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبربدہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2992

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بْ٤٧ ٩ر ،وٛیًٍ ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ب ٩اٛوَ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابونرض ہاط ٥ب٩
ٗاسً ،٥رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،حرضت ایاض ب ٩س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ح و
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩إٔیَا ٔ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اض بِ ُ٩
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّسثَىٔی إ ٔ َی ُ
ک اہللُ ث ُ َّ٥
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اِلِ َ َِ ٛو َٔ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ َل َص َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ یَزِ َح َُ ٤
٣َ ١زِ ُْ ٛو٦
َخی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ُ
ًَ َل َص أ ُ ِ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،رکعہم نب امعر ،ا اس نب ہملس نب اوکع ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرضن اہمش نب اقمس ،رکعہم نب امعر،
رضحت ا اس نب ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک ابپ ےن ایبؿ رفام ا ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےسانسہکاکیآدیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاپس اکنیھوتآپےناسےکےئلداعرفامیئریخمکاہللرھپاسآدیمےن
دفرسیرمہبت اکنیھوتر اؽاہللےناسآدیمےکابرےںیمرفام ااےسوتزاکؾےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،رکعہمنب امعر،ا اسنبہملسنباوکع،ااحسؼ نب اربامیہ،اوبرضناہمشنب اقمس،رکعہم نب
امعر،رضحتا اسنبہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2993

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسً ،لی ب ٩ححز سٌسی ،اسٌ٤ی ١اب ٩جٌرفًً ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
ئ
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
اٟش ٌِس ُّٔی َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اَّ ٟت َثاؤ ُُب َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا َت َثائ َ َب أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛیِٜو ِٔ٥
اس َت َلا ََ
َ٣ا ِ
ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ، ،یلع نب رجح دعسی ،اامسلیع انب رفعج ،العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر اؽاہللےنرفام اامجیئاکآاناطیشؿیکرطػےسےہوتبج مںیمےسیسکآدیموکامجیئآےئوتسجدقروہےکساےسرفےک۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجحدعسی،الیعمسانبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2994

راوی  :ابوُشا٣ ،٪اٟک بً ٩بساٟواحس ،برش بٔ٣ ٩ـ ،١سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َ٣اُ ٔ ٟ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
ک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ک
ابِ ّ٨ا ِٔلَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی یُ َح ِّس ُث أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َت َثا َو َب أَ َح ُس ُُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی ِٔ ٤ش ِ

ب ٔ َی ٔسظ ٔ ًَل َی ٓ ٔیطٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
١
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
اٟظ ِی َل َ

اوباسغؿ،امکلنبدبعاولادح،رشبنبلضفم،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکر اؽاہللےن
رفام ابج مںیمےسیسکآدیموکامجیئآےئوتاےساچےئہہکفہاےنپ ہنمرپاہھترھکرکاےسرفےکویکہکناطیشؿادنردالخوہاجات
ےہ۔
رافی  :اوباسغؿ،امکلنبدبعاولادح ،رشبنبلضفم،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2995

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز سہی ١ب ٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ُِ ٩س َض ِی ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
١
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َثا َو َب أَ َح ُس ُُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی ِٔ ٤ش ِ
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
اٟظ ِی َل َ
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی لیہس نب رضحت دبعارلنمح نب ایب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ
اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس یسک آدیم وک امجیئ آےئ وت اےس اچےئہ ہک اےنپ اہھت ےساس وک رفےک ویکہکن اطیشؿ
ادنردالخوہاجاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیلیہسنبرضحتدبعارلنمحنبایبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2996

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،اب ٩ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت
ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اس َت َلا ََ َٓإ ٔ ََّّ ٪
١
ا ٪یَ ِس ُخ ُ
اٟظ ِی َل َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َت َثا َو َب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی اٟؼَّ ًَلة ٔ ََِٓ ٠یِٜو ِٔ٣َ ٥ا ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،لیہس نب اوباصحل ،انب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت دبعارلنمح نب ایبدیعس ریض
اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس یسک آدیم وک امجیئ وت اےس
اچےئہہکاےنپاہھتےساسوکرفےکویکہکناطیشؿادنردالخوہاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،لیہس نب اوباصحل ،انب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعارلنمح نب ایب
دیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانیافرامجیئےنیلیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2997

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،سہی ١اب ٩ابوسٌیس ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ َو ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَب ٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ بٔ ِ ٕ
رش َو ًَ ِبسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ

امثعؿنبایبہبیش،رجری،لیہسانباوبدیعس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
اراشدرفام ا(افررھپ)رشبافردبعازعلسییکرفاتییکرطحلقنایکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،لیہسانباوبدیعس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفتمؼااحدثیابمرہکےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رفتمؼااحدثیابمرہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2998

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤یس ًبس اب ٩رآٍ ،سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز َّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
ا٣َ ٩ِ ٣ٔ ٪ارٔ ٕد
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خِ َ٘ ٔ ٠ت ا ًَِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ُٔ ٧ ٩ِ ٣ورٕ َو ُخ َٙ ٔ ٠ا َِ ٟح ُّ
ًَ ِِ ُ ٩
ٕ َل٥ِ ُٜ
َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ َو ُخ َٙ ٔ ٠آ َز ُ٤َّ ٣ٔ ٦ا ُو ٔػ َ
دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح دبع انب راعف ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفام ارفوتشںوکونرےسدیپاایکایگےہافرونجںوکآگیکٹیپلےسدیپاایکایگےہافررضحتآدؾوکاسزیچےسسجاکذرکرقآؿ
دیجمںیمایکایگےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمحدبعانبراعف،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوچاہخسمدشہےہ۔...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکوچاہخسمدشہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2999

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل رزی ،ث٘فی ،اب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ،خاٟس٣ ،ح٤س ب٩
سْری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ٟثىَّی ا ِ٨َ ٌٟز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اٟز ِّز ُّی َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِّ ٩
اٟث َ٘ف ٔ ِّی َو َّ
اُ ِٔ ٠ٟى َّٔلبِ ٔ٩
َ
َ
ُ
ُّ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سْٔر ٔ َ
ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َّ
رسائ ٔی َََّ ١ل یُ ِس َری َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت َو ََّل أ ُ َرا َصا إ ٔ ََّّل ا َِٟٔأ ِ َر أَ ََّل َت َز ِوَ َ ٧ضا إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ ََ ٟضا أَ َِ ٟبا ُِ ٪اْلٔب ٔ ٔ٥َِ ٟ ١
َو َسَ ٔ ُ٘ٓ ٥َ ٠س ِت أ ُ َّْ ٣ة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی إ ٔ ِ َ
رشبِ ُط َوإٔذَا ُو ٔؿ ٍَ ََ ٟضا أَ َِ ٟبا َُّ ٪
رشبَ ِت ُط َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ َح َّسث ِ ُت َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َّ ٌِ ٛبا َٓ َ٘ا َ ٢آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ٢
اٟظا ٔ
ئَٔ
َت ِ َ
ََ
َقأ ُاَّ ٟت ِو َرا َة و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙفٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ََّل ِ َ ٧سرٔی َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َٔ ٣ز ّارا ُُِٗ ٠ت أأ ِ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب دبعاہلل رزی ،یفقث ،انب ینثم ،دبعاولاہب ،اخدل ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اینبارسالیئاکاکیرگفہمگوہایگاھتافرہیہتپںیہنگلراہاھتہکفہ
اہکںایگےہافرریماایخؽےہہکفہ(خسمدشہ) وچےہںیہ ایک مہی ںیہندےتھکیہکبج وچوہںےکاسےنمافوٹنںاکدفدھراھک اجات
ےہ وت فہ اےس ںیہن ےتیپ افر بج اؿ ےک اسےنم رکبویں اک دفدھ راھک اجات ےہ وت فہ یپ ےتیل ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیمےنہیدحثیرضحتبعکریضاہلل اعتٰیلہنعےسایبؿیک وتاوہنںےنرفام اایکوتےنہیدحثی ر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےس ینےہںیمےناہکاہںاوہنںےنابرابریہیوپاھچوتںیمےناہکایکآپےنوتراةزپیھےہااحسؼےناینپرفاتی
ںیماہکےہہکمہںیہناجےتنہکاسرگفہاکایکوہا۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب دبعاہلل رزی ،یفقث ،انب ینثم ،دبعاولاہب ،اخدل ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوچاہخسمدشہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3000

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س بًً ٩لء ،ابواسا٣ہ ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا َِٟٔأ ِ َرةُ َِ ٣ش ْذ َوآ َی ُة
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ًَِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
وؿ ٍُ بَْ ِ َن َی َسیِ َضا َٟب َ ُن ِاْلٔب ٔ ًََٔ ٓ ١ل َت ُذو ُٗ ُط َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َْ ٌِ ٛب أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا
رشبُطُ َویُ َ
ک أََّ٧طُ یُ َ
ذََ ٔ ٟ
وؿ ٍُ بَْ ِ َن َی َسیِ َضا َٟب َ ُن ا َِ َٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟت ِ َ
َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََٓأُِ٧زَِٔ ٟت ًَل َ َّی اَّ ٟت ِو َراةُ
اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکوچاہخسمدشہےہافراسابتیک
اشنینہیےہہکبجوچےہےکاسےنمرکبیاکدفدھراھکاجاتےہوتفہاےسیپاجاتےہافرافوٹنںاکدفدھراھکاجےئوتاےسںیہناتیپ
رضحتبعکےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفام اایک مےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےس ینےہرضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اوتایکریمےافرپوتارتانزؽوہیئیھت؟
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکومنماکی اراخےسدفرمہبتںیہنڈاساجاتکس...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکی اراخےسدفرمہبتںیہنڈاساجاتکس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3001

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزی ،اب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل یَُِ ٠سْ ُا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ُ ٣ج َِحٕ َواح ٔ ٕس ََّ ٣ز َتْ ِ ٔن

ہبیتقنبدیعس،،ثیل،،لیقع،زرہی،انبر بی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہہکآپ
ےنرفام اومنماکی اارخےسدفرمہبتںیہنڈاساجاتکس۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،انبر بی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنماکی اراخےسدفرمہبتںیہنڈاساجاتکس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3002

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اخی اب ٩طہاب ،اب٩
٣شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو َّ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٕٔ٥
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاَّل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اب ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،زریہ نب رحب ،دمحم نب اح م ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ انب اہشب ،انب ر بی ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوباط رہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،زریہ نب رحب ،دمحم نب اح م ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ انب اہشب ،انب ر بی،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تاسابتےکایبؿںیمہکومنمےکرہاعمےلمںیمریخیہریخےہ۔...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
تاسابتےکایبؿںیمہکومنمےکرہاعمےلمںیمریخیہریخےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3003

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس اززی ،طیبا ٪ب ٩رفور ،س٠امی ٪بِْ٣ ٩رہ ،طیبا ،٪س٠امی ،٪ثابتً ،بساٟزح ٩٤اب ٩ابی ٟیلی حرضت
ػہیب

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َو َط ِی َبا ُ ٪بِ َُ ٩رفو َر َجٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا َِ ِْٔ٤ُ ٟرة ٔ َو َّ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ٪
اُ ِٔ ٠ٟى ٔ ٟظَ ِی َب َ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَب ٔی َِ ٟیل َی ًَ ُِ ٩ػ َض ِیبٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ح ّبا ِٔل َ ِ٣ز ٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
ا٪
اَ ٪خْ ِ ّرا َٟطُ َوإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ِت ُط َ َّ
َاک ِٔل َ َح ٕس إ ٔ ََّّل ِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ ٔ ٩ٔ ٣إ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ِتطُ َ َّ
إ ٔ َّ ٪أَ َِ ٣ز ُظ ک ُ َّ٠طُ َخْ ِ ْر َوَِ ٟی َص ذ َ
ُضا ُئ َػب َ َر َٓک َ َ
رک َٓک َ َ
رسا ُئ َط َ َ

َخْ ِ ّرا َُ ٟط
دہاب نب اخدل ازدی ،ابیشؿ نب رففخ ،امیلسؿ نب ریغمہ ،ابیشؿ ،امیلسؿ ،اثتب ،دبعارلنمح انب ایب  ،یل رضحت بیہص ےس

رفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اومنمآدیماکیھببیجعاحؽےہہکاسےکرہاحؽںیمریخیہ ریخےہافر ہی
ابتیسکوکاحلصںیہن ااےئاسومنمآدیمےکہکارگاےسوکیئفیلکتیھبیچنہپوتاےسےنرکشایکوتاسےکےئلاسںیمیھب
وثابےہافرارگاےسوکیئاصقنؿ اچنہافراسےنربصایکوتاسےکےئلاسںیمیھبوثابےہ۔
رافی  :دہابنباخدلازدی،ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،ابیشؿ،امیلسؿ،اثتب،دبعارلنمحانبایب ،یلرضحتبیہص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتف...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتفںیمزپےناکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3004

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟس حذاء ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩برکہ

َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٣َ ٢س َح
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
ک َٔ ٣ز ّارا إٔذَا
ک َٗ َل ٌِ َت ًَُ َٙ ُ٨ػاح ٔب ٔ َ
ک َٗ َل ٌِ َت ًَُ َٙ ُ٨ػاح ٔب ٔ َ
َر ُج َْ ١ر ُج ًّل ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ویِ َح َ

اَ ٪ي ٌِ َ٥ُ ٠
ا ٪أَ َح ُس ُ٣َ ٥ِ ٛاز ٔ ّحا َػاح َٔب ُط َّلَ ََ ٣حا ََ ٟة ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١أَ ِح ٔش ُب ُٓ ًَلّ٧ا َواہللُ َح ٔشیبُطُ َو ََّل أ ُ َزكِّی ًَل َی اہللٔ أَ َح ّسا أَ ِح ٔشبُطُ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
کَ َ
ذَا َک ََ ٛذا َو ََ ٛذا
ییحینب ییحی،سیدینبزر،ع،اخدلذحاء،رضحتدبعارلنمحنبرکبہےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپس
یسکدفرسےآدیمیکرعتفیایبؿیکوتآپ ےنرفام اھجترپ اوسفس ےہہک وت ےناےنپ اھبیئیک رگدؿاکٹدیوت ےن اےنپ اھبیئ یک
رگدؿاکٹدییئکرمہبتآپ یلصاہللہیلعفملسےناےسدرہا اہکبج مںیمےسوکیئآدیماےنپاسیھتیکرعتفییہرکاناچےئہ
وتاےساچےئہہکفہا ےسےہکریماامگؿےہافراہللوخباجاتنےہافرںیماسےکدؽاکاحؽںیہناجاتنااجنؾاکملعاہللیہوکےہہکفہ
ا ےسا ےسےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزر،ع،اخدلذحاء،رضحتدبعارلنمحنبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتفںیمزپےناکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3005

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زوً ،باز ب ٩جب٠ہ ب ٩ابی رواز٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،خاٟس ،حرضت
ًبساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی برکہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط
ُُ َِ ٨س ْر َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َح َّسث َ َ٨ا ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط فٔی ََ ٛذا
َک ً ٔ َِ ٨س ُظ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ب ٌِ َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
ذُ ٔ َ

ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک َٔ ٣ز ّارا َي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َٗ َل ٌِ َت ًَُ َٙ ُ٨ػاح ٔب ٔ َ
َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ َح َ
ک َو ََّل أ ُ َزكِّی ًَل َی اہللٔ أَ َح ّسا
ا ٪یُ َزی أَُ َّ ٧ط ََ ٛذَ ٔ ٟ
ا ٪أَ َح ُس ُ٣َ ٥ِ ٛاز ٔ ّحا أَ َخا ُظ ََّل ََ ٣حا ََ ٟة ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١أَ ِح ٔش ُب ُٓ ًَلّ٧ا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ

خ
مب
دمحمنبرمعف،ابعدنبہلبجنب ایبرفاد ،دمحمنب رفعج،اوبرکب نبانعف،دنغر،ہبعش،اخدل ،رضحتدبعارل نبایب رکبہیبن یلصاہلل
ہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےکاپساکیآدیماکذرکایکایگاکیآدیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽالفںالفںاکؾ
ںیم اہلل ےک ر اؽ اہلل ےک دعب وکیئ یھب اس ےس رتہب ںیہن ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجت رپ اوسفس ےہ ہک وت ےن اےنپ
اسیھت یکرگدؿاکٹدی آپ ےنہی ہلمج یئکرمہبت درہا ارھپر اؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےنرفام اارگ  مںیم ےس وکیئآدیم اےنپ

اھبیئ یک رعتفیرضفر یہرکان اچےہوتاےساچےہہک فہرفامےئ ںیمامگؿرکاتوہںہکفہ ااسییہ ےہافرفہاسرپہی یھب راےئرےھک
ہکںیماہللےکاقمےلبںیمیسکوکرتہبںیہناتھجمس۔
رافی  :دمحمنبرمعف،ابعدنبہلبجنبایبرفاد،دمحمنبرفعج،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،اخدل،رضحتدبعارلامحؿنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتفںیمزپےناک رطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3006

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،ہاط ٥بٗ ٩اس ،٥ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ بٗ ٩اس ،٥ابوبرک ب ٩حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوارٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ح و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َوَِ ٟی َص فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ٣َ ١ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ب ٌِ َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َیز ٔ َ

٨ِ ٣ٔ ١طُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ

رمعفاندق،اہمشنباقمس،اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنباقمس،اوبرکبنبرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتسیدینب
زر،عیکرفاتییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہرصػیظفلدبتیلیاکرفؼےہ۔
رافی  :رمعفاندق،اہمشنباقمس،اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنباقمس،اوبرکبنبرضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتفںیمزپےناکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3007

راوی  :ابوجٌرف ٣ح٤س ب ٩ػباح ،اس ١ٌ٤ب ٩زَکیا ،بزیس بً ٩بساہلل ب ٩ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابو٣وسی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َٗا َ٢
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو َج ٌِ َرفٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َکیَّا َئ ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
رطیطٔ فٔی ا ِِ ٔ٤ٟس َحةٔ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أَصِ َِٜ٠ت ُِ ٥أَ ِو َٗ َل ٌِت ُِ ٥هَ ِض َز اَّ ٟز ُج ٔ١
َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ًّل یُ ِثىٔی ًَل َی َر ُج َٕ ١ویُ ِ ٔ
س
اوبرفعج دمحم نب ابصح ،ا معل نب زرک ا ،ربدی نب دبعاہلل نب اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناکیآدیمےسیسکآدیمےکابرےںیمتہبز ادہرعتفی ینوتآپےنرفام ا مےناےس
الہکرکد ا ا مےناسآدیمیکتشپاکٹدی۔
س
رافی  :اوبرفعجدمحمنبابصح،ا معلنبزرک ا،ربدینبدبعاہللنباوبربدہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتفںیمزپےناکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3008

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب٣ ٩ہسیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪حبیب٣ ،حاہس ،حرضت ابو٤ٌ٣ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔی َو َّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َٓ َح ٌَ َ ١ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسازُ َی ِحثٔی
اَ ٩ِ ًَ ٪حبٔیبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُج ْ ١یُ ِثىٔی ًَل َی أَ ْٔ٣ر ٕ ٔ ٩ِ ٣اِلِ ُ ََ ٣زا ٔ
ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

اب
اب َو َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪حثٔ َی فٔی ُو ُجوظ ٔا َِّ ٤َ ٟساح ْٔ َن اٟتُّ َر َ
ًََِ ٠یطٔ اٟتُّ َر َ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انبدہمی،دبعارلنمح،ایفسؿ،بیبح،اجمدہ،رضحتاوبرمعمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
اکیآدیمڑھکاوہاافرفہاریمفںںیمےس اکیآدیمیک ڑبیرعتفیرکےناگلوترضحت دقماداسآدیمےک ہنمرپ  یٹڈاےنلےگل
افررفام اہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنںیمہمکحرفام اہکتہبز ادہرعتفیرکےنفاےلےکرہچفںرپ یٹڈاؽدںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انبدہمی،دبعارلنمح،ایفسؿ،بیبح،اجمدہ،رضحتاوبرمعمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتفںیمزپےناکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3009

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌيی٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥حرضت ہ٤ا ٦ب ٩حارث

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
رف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪ر ُج ًّل
اَ ٔ٤ٌََ ٓ ٪س ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ُز َٓ َح َثا ًَل َی ُر ِٛبَت َِیطٔ َوک َ َ
َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ ٪ر ُج ًّل َج ٌَ ََ ١ی َِ ٤س ُح ًُ ِث ََ ٤
ک َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
َؿ ِد ّ٤ا َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِح ُثو فٔی َو ِجضٔطٔ ا َِ ٟح ِؼ َبا َئ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ًُ ِث َ٤ا ُ٣َ ٪ا َطأَِ ُ ٧
اب
َرأَیِت ُِ ٥ا َِّ ٤َ ٟساح ْٔ َن َٓا ِح ُثوا فٔی ُو ُجوصٔض ٔ ِ ٥اٟتُّ َر َ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،یبعش،وصنمر،اربامیہ،رضحتامہؾنباحرثےسرفاتیےہہکاکی آدیمرضحتامثعؿیک
رعتفیرکےن اگل وت رضحت دقماد اےنپ وٹنھگں ےک لب ےھٹیب افر فہ اکی اھبریدبؿ آدیم ےھت وت اس رعتفی رکےن فاےل آدیم ےک
رہچےںیمرکنک اںڈاےنلےگلوترضحتامثعؿریضاہلل اعتٰیلہنعےنرضحتدقماد ےسرفام اےھجتایکوہایگےہ رضحتدقماد ےن
رفام ار اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ااب مرعتفیرکےنفاولںوکدوھکیوتاؿےکرہچفںںیم یٹڈاؽدف۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،یبعش،وصنمر،اربامیہ،رضحتامہؾنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
یسکیکاسدقرز ادہرعتفیرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمہکسجیکفہجےساسےکہنتفںیمزپےناکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3010

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼورً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اطحعیً ،بیساہلل ب٩
ًبیساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪اً٤ع٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤ا ،٦حرضت ٘٣ساز

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َُ ٨ِ ٣ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥صَ َّ٤إ ٦
َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا اِلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِیسٔ اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ

ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

دمحمنبینثم،انباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،امثعؿنب ایبہبیش،ایعجش،دیبعاہللنبدیبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،وصنمر،اربامیہ،
امہؾ،رضحتدقمادےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسذموکرہدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،امثعؿنبایبہبیش،ایعجش،دیبعاہللنبدیبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،وصنمر،
اربامیہ،امہؾ،رضحتدقماد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑبےوکدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ڑبےوکدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3011

راوی  :نَص بً ٩لی ،ابی ػرخ ،اب ٩جویزیہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رخ َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩ج َویِز ٔ َی َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ ُط أَ َّ٪
ِم َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َػ ِ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َخ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َرانٔی فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟا ٔ ٦أَ َت َش َّو ُک بٔ ٔش َوا ٕک َٓ َح َذبَىٔی َر ُج ًَل ٔ ٪أَ َح ُسص َُ٤ا أَ ِٛبَرُ ِٔ ٩ِ ٣اْل َ ٔ

َٓ َ٨ا َو ُِ ٟت ِّ
اٟش َوا َک اِلِ َ ِػ َِ َز ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َٓ٘ٔی َ ١لٔی َٛب ِّ ِر ٓ ََسٓ ٌَِ ُت ُط إلٔ َی اِلِ َ ِٛبَر ٔ

رصن نب یلع ،ایب رخص ،انب وجریہی ،انعف ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم ےن وخاب داھکی ہک
ںیم وسماک رک راہ وہں وت دف آدویمں ےن ےھجم اچنیھک ا ؿ ںیم ےس اکی دفرسے ےس ڑبا اھت وت ںیم ےن وسماک وھچےٹ وک دے دی وت
ےھجمےساہکایگہکوسماکڑبےوکدفوترھپںیمےنوھچےٹےسےلرکڑبےوکدےدی۔
رافی  :رصننبیلع،ایبرخص،انبوجریہی،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحثیابمرہکوکھجمسرکزپےنھافرملعےکےنھکلےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دحثیابمرہکوکھجمسرکزپےنھافرملعےکےنھکلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3012

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت ہظا ٦اپ٨ے باپ سے روایت

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اس َ٤عٔی
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث َو َي ُ٘و ُِ ٢

َیا َربَّ َة ا ُِ ٟح ِح َزة ٔا ِس َ٤عٔی یَا َربَّ َة ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ َو ًَائٔظَ ُة ُت َؼل ِّی َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِت َػ ًَل َت َضا َٗاَِ ٟت ِ ٌُ ٔ ٟز َو َة أََّلَ َت ِش َ ٍُ ٤إلٔ َی َص َذا َو ََ٘ ٣ا َٟتٔطٔ آنّٔٔا
از َِلَ ِح َؼا ُظ
إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َح ِّس ُث َحسٔی ّثا َِ ٟو ًَ َّس ُظ ا ُِّ ٌَ ٟ

اہرفؿ نبرعمفػ ،ایفسؿ نب ہنییع ،رضحت اشہؾ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دحثی
ایبؿ رفام ا رکےت ےھت افر رفام ا رکےت ےھت نس رجحہ فایل نس اے رجحہ فایل نس افر دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع امنز زپھ ریہ ںیھت
رھپ بج فہ امنز زپھ رک افرغ وہںیئگ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ایک وت ےن
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکفہدحںیثیںیہن ینہکوجیبنیلصاہللہیلعفملسدحثیایبؿرفام ارکےتےھتافرارگوکیئامشر
رکےنفاالآدیماںیہنامشررکاناچاتہوتاںیہنامشررکاتیل۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،ایفسؿنبہنییع،رضحتاشہؾاےنپابپےسرفاتی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
دحثیابمرہکوکھجمسرکزپےنھافرملعےکےنھکلےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3013

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس اززی ،ہ٤ا ،٦زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء اب ٩يشار ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ٪
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اِلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٩ِ ًَ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َّ
َّ
رح َد َو َ٩ِ ٣
ْقآ َِٔ ٠َٓ ٪ی ُِ ٤ح ُط َو َح ِّسثُوا ًَىِّی َو ََّل َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََّ ٢ل َتِٜتُبُوا ًَىِّی َو ََ َٛ ٩ِ ٣ت َب ًَىِّی َُْ ِ َر ا ِِ ُ ٟ

ََ ٛذ َب ًَل َ َّی َٗا ََ ٢ص َّْ ٤ا ٦أَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٣ُ ٢ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َِ ٠یت ََب َّوأِ ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
دہاب نب اخدل ازدی ،امہؾ ،زدی نب املس،اطعء انب اسیر ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفام ا  م ھجم ےس وکیئ ابت ہن وھکل افر سجآدیم ےنرقآؿ دیجم ےک العفہ ھجم ےس ھچک نسرک
اھکلےہوتفہاساٹمدےافرھجمےس ینوہیئااحدثیایبؿرکفاسںیموکیئانگہںیہنافرسجآدیمےناجؿوبھجرکھجمرپوھجٹ
ابدناھوتاےساچےئہہکفہاانپناکھہنمنہجںیمانبےل۔
رافی  :دہابنباخدلازدی،امہؾ،زدینباملس،اطعءانباسیر،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااحصباالدخدفافراجدفرگافراکیافرالغؾےکفاہعقےکایبؿںیم...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
ااحصباالدخدفافراجدفرگافراکیافرالغؾےکفاہعقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3014

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،ػہیب ،حرضت ػہیب

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّسث َ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َى ًَ ُِ ٩ػ َض ِیبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ

ارح َٓ َ٤َّ ٠ا َٛب ٔ َر َٗا َ ٝٔ ٔ ٠٤َِ ٠ٟٔ ٢إنِّٔی َٗ ِس َٛب ٔ ِر ُت َٓا ِب ٌَ ِث إلٔ َ َّی
اِ َٗ ٪ب ََ ٥ِ ُٜ٠وک َ َ
أَ ٓ ْٝ ٔ ٠٣َ ٪ی ٩ِ ٤ک َ َ
َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
اُ َٟ ٪ط َس ٔ ْ
ُ ًَُل ّ٣ا أ ُ ًَ ِّ٤ِ ٠طُ ِّ
ا٪
ا ٪فٔی َ ٔ
َطي٘ٔطٔ إٔذَا َسَ ََٝ٠راص ْٔب َٓ َ٘ ٌَ َس إ َِٔ ٟیطٔ َو َسَ َ ٍَ ٔ٤لِک َ٣طُ َٓأ َ ًِ َح َب ُط َٓک َ َ
َح ٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟیطٔ ُ ًَُل ّ٣ا ي ٌَُ ِّ٤ُ ٠طُ َٓک َ َ
اٟش ِ َ

یت َّ
ارح ََّ ٣ز بٔاٟزَّاص ٔٔب َو َٗ ٌَ َس إَِٔ ٟیطٔ َٓإٔذَا أَتَى َّ
إٔذَا أَتَى َّ
ارح َٓ ُ٘ ِ١
ُضبَ ُط َٓظَ کَا ذَ َٟٝٔإلٔ َى اٟزَّاص ٔٔب َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َخ ٔظ َ
اٟش ٔ َ
اٟش ٔ َ
اٟش ٔ َ
ارح َ َ
یت أَصَِ ١ِ ُ٘ َٓ ََٝ٠ح َب َشىٔی َّ
اض
َح َب َشىٔی أَصِلٔی َوإٔذَا َخ ٔظ َ
ٔیٕ ٤ة َٗ ِس َح َب َش ِت اَ ٨َّ ٟ
اٟش ٔ ُ
ارح َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ََ ٛذ َٟٝٔإٔذِ أَتَى ًَل َى َزابَّ ٕة ًَو َ

َٓ ١أ َ َخ َذ َح َح ّزا َٓ َ٘ا ََّ ٢
َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ًِ ََّ ٥ُ ٠
ا ٪أَ ِ٣زُ اٟزَّاص ٔٔب أَ َح َّب إَِٔ ٟی ٩ِ ٣ٔ َٝأَ ِ٣ز ٔ
 ١أَ ِ ٦اٟزَّاص ُٔب أَٓ َِـ ُ
ارح أَٓ َِـ ُ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
آٟش ٔ ُ
ارح َٓا ِٗ ُت َِ ١ص ٔذظ ٔ َّ
َّ
اض َٓأتََى اٟزَّاص َٔب َٓأ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط اٟزَّاص ُٔب
اٟش ٔ ٔ
رف َ٣ا َصا َٓ َ٘ َتََ ٠ضا َو ََ ٣ضی اُ ٨َّ ٟ
اٟسابَّ َة َحًَّی َی ِٔ ٤ض َی اُ ٨َّ ٟ
اض َ َ
ا ٪ا ًَِ ُِ ٟل ُ ٦یُبِر ٔ ُئ
٣ٔ ١ىِّی َٗ ِس بَ َ ٩ِ ٣ٔ َّ ٠أَ ِ٣ز ٔ َ٣َ ٞا أَ َرى َوإَٔ ََّٝ٧ستُب ِ َتل َى َٓإ ٔ ِ ٪ابِ ُتَ ٔ ٠
أَ ِی بُى َ َّی أََ ِ ٧ت ا َِ ٟی ِو َ ٦أَٓ َِـ ُ
یت ٓ ًََل َت ُس ًََّ ٢ل َ َّی َوک َ َ
ِم َٓأ َ َتا ُظ ب ٔ َض َسایَا َٛثْٔ َرة ٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
یص  ٝٔ ٔ ٠٤َِ ٠ٟٔک َ َ
اِلِ َ َِ ٤َ ٛط َواِلِ َبِ َز َؾ َویُ َساؤی اَ ٨َّ ٟ
اض َٔ ٩ِ ٣سائ ٔز ٔاِلِ َ ِز َوا ٔء ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤جْ ٔ ٠
اِ َٗ ٪س ًَ ٔ َ

َآَ ٞآ َ٩َ ٣
َصاصُ َ٨ا َ َٟٝأَ ِج َ ٍُ ٤إ ٔ ِ ٪أََ ِ ٧ت َط َٔ ِی َتىٔی َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ََّل أَ ِطف ٔی أَ َح ّسا إٔ٤َ َّ ٧ا َي ِظف ٔی اہللُ َٓإ ٔ ِ ٪أََ ِ ٧ت آ ََ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َز ًَ ِو ُت اہللَ َٓظَ ٔ َ
ا ٪یَ ِحُ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
َص ََٗ ٞا ََ ٢ربِّی َٗا ََ ٢و ََٟٝ
بٔاہللٔ َٓظَ َٔا ُظ اہللُ َٓأتََى ا َِ َٓ َٝٔ٠٤َ ٟحََ ٠ص إَِٔ ٟیطٔ َ٤َ ٛا ک َ َ
َ ٩ِ ٣َ ٝر َّز ًََِ ٠یَ َٝب ََ
َر ٌّب َُْ ِر ٔی َٗا ََ ٢ربِّی َو َربُّ َٝاہللُ َٓأ َ َخ َذ ُظ َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢ي ٌَُ ِّذبُطُ َحًَّی َز ًََّ ٢ل َى ا ًَِ ُِ ٟلَٓ ٔ ٦طٔی َء بٔا ًَِ ُِ ٟلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َُ َٟ ٢ط ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
 ٝأَ ِی بُى َ َّی َٗ ِس
َ٘ َٓ ١ا َ ٢إنِّٔی ََّل أَ ِطف ٔی أَ َح ّسا إٔ٤َ َّ ٧ا َي ِظف ٔی اہللُ َٓأ َ َخ َذ ُظ ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ٢
بَ َ ٩ِ ٣ٔ َّ ٠س ِ ٔ
َ ١و َتٔ ٌَِ ُ
َٔح َ٣َ ٞا تُبِر ٔ ُئ اِلِ َ َِ ٤َ ٛط َواِلِ َبِ َز َؾ َو َتٔ ٌَِ ُ
رف ٔٚ
ي ٌَُ ِّذب ُ ُط َحًَّی َز ًََّ ٢ل َى اٟزَّاص ٔٔب َٓطٔی َء بٔاٟزَّاص ٔٔب َٓ٘ٔی ََٟ ١طُ ِار ٔج ٍِ ًَ ِ ٩زٔیَٓ َٝٔ ٨أبََى ٓ ََس ًَا بٔا ِٔ٤ٟئِظَ ارٔ ٓ ََو َؿ ٍَ ا ِٔ٤ٟئِظَ َار فٔی َٔ ِ ٣
رف َٔ ٚرأِ ٔسطٔ
َرأِ ٔسطٔ َٓظَ َّ٘ ُط َحًَّی َو َٗ ٍَ ٔط َّ٘ا ُظ ث ُ َّ ٥ظٔی َء ب ٔ َحٔ ٔ ٠
یص ا َِٔ٘ٓ ٝٔ ٔ ٠٤َ ٟی َُ َٟ ١ط ِار ٔج ٍِ ًَ ِ ٩زٔیَٓ َٝٔ ٨أبََى ٓ ََو َؿ ٍَ ا ِٔ٤ٟئِظَ َار فٔی َٔ ِ ٣
َٓظَ َّ٘ ُط بٔطٔ َحً َّی َو َٗ ٍَ ٔط َّ٘ا ُظ ث ُ َّ ٥ظٔی َء بٔا ًَِ ُِ ٟلَٔ٘ٓ ٔ ٦ی َُ َٟ ١ط ِار ٔج ٍِ ًَ ِ ٩زٔیَٓ َٝٔ ٨أبََى ٓ ََسٓ ٌََ ُط إلٔ َى َن َرفٕ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َصبُوا بٔطٔ
َّ
َاَطحُو ُظ ٓ ََذصَبُوا بٔطٔ ٓ ََؼ ٌٔ ُسوا بٔطٔ
إلٔ َى َج َب َٔ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا ٓ ِ
َاػ ٌَ ُسوا بٔطٔ ا َِ ٟح َب ََٓ ١إٔذَا بَ َِِ ٠ت ُِ ٥ذُ ِر َو َت ُط َٓإ ٔ َِ ٪ر َج ٍَ ًَ ِ ٩ز ٔیٔ٨طٔ َوإَّٔل ٓ ِ َ

َّ
ََ ٓ ١ش َ٘ ُلوا َو َجا َء یَ ِ٤شٔی إلٔ َى ا َِ٘ َٓ ٝٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََٟ ٢طُ ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
٣َ ٝا ٓ ٌََ َ١
ٕ بٔض ٔ ِ ٥ا َِ ٟح َب ُ
رف َج َ
ا َِ ٟح َب ََ٘ َٓ ١ا َ ٢اُ ٠ٟض َِّ ٥أ٨ٔٔ ٛیض ٔ ِ ٥ب ٔ َ٤ا ٔطئ َِت َ َ
َح َٓإ ٔ ِ٪
أَ ِػ َحابَُٗ َٝا َََٔٛ ٢أ٧یض ٔ ُ ٥اہللُ ٓ ََسٓ ٌََ ُط إلٔ َى َن َرفٕ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اذِصَبُوا بٔطٔ َٓا ِحُ٠ٔ٤و ُظ فٔی ُ َِقُٗو ٕر َٓ َت َوسَّ ُلوا بٔطٔ ا َِ ٟب ِ َ

َر َج ٍَ ًَ ِ ٩زٔیٔ٨طٔ َوإ ٔ ََّّل َٓا ِٗ ٔذ ُٓو ُظ ٓ ََذصَبُوا بٔطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥أ٨ٔٔ ٛیض ٔ ِ ٥ب ٔ َ٤ا ٔطئ َِت َٓأََٜ ِ ٧أ َ ِت بٔض ٔ ِ ٥ا َّ
ٟشٔٔی َُ ٨ة َٓ َِزُٔٗوا َو َجا َء یَ ِ٤شٔی إلٔ َى
ا َِ٘ َٓ ٝٔ ٔ ٠٤َ ٟا َُ َٟ ٢ط ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
٣َ ٝا ٓ ٌََ َ ١أَ ِػ َحابَُٗ َٝا َََٔٛ ٢أ٧یض ٔ ُ ٥اہللُ َٓ َ٘ا َ ٝٔ ٔ ٠٤َِ ٠ٟٔ ٢إَِٔ ٟ ََّٝ٧ش َت بٔ َ٘ات ٔل ٔی َحًَّی َتٔ ٌَِ َ٣َ ١ا آ ُ٣زُ َ ٞبٔطٔ
اض فٔی َػٌٔی ٕس َواح ٔ ٕس َو َت ِؼُ٠بُىٔی ًَل َى ٔج ِذ َٕ ث ُ َُّ ٥خ ِذ َس ِض ّ٤ا ٔ٨َ ٔ ٛ ٩ِ ٣أًَ٧ی ث ُ ََّ ٥ؿ ٍِ َّ
اٟش ِض َ ٥فٔی َٛبٔسٔ
َٗا ََ ٢و َ٣ا ص َُو َٗا ََ ٢ت ِح َ ٍُ ٤اَ ٨َّ ٟ
اض فٔی َػٌٔی ٕس َواح ٔ ٕس َو َػََ ٠بطُ
ا ِِ َ٘ ٟو ٔ
ض ث ُ َّ ١ِ ُٗ ٥ب ٔ ِ
اس ٔ ٥اہللٔ َر ِّب ا ًَِ ُِ ٟل ٔ ٦ث ُ َِّ ٥ار ٔ٣ىٔی َٓإٔ ََّٝ٧إٔذَا ٓ ٌَََِ ٠ت ذََ َٗ َٟٝٔت َِ ٠تىٔی َٓ َح َ ٍَ ٤اَ ٨َّ ٟ
ًَل َى ٔج ِذ َٕ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َس ِض ّ٤ا ٔ٨َ ٔ ٛ ٩ِ ٣اَ٧تٔطٔ ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ َّ
اس ٔ ٥اہللٔ َر ِّب ا ًَِ ُِ ٟل ٔ ٦ث ُ ََّ ٥ر َ٣ا ُظ ٓ ََو َٗ ٍَ
اٟش ِض َ ٥فٔی َِ ٛب ٔس ا ِِ َ٘ ٟو ٔ
ض ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ ِ

اٟش ِض ُ ٥فٔی ُػ ِسُٔطٔ ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ فٔی ُػ ِسُٔطٔ فٔی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ َّ
َّ
اض آ َ٨َّ ٣ا ب ٔ َز ِّب ا ًَِ ُِ ٟل ٔ ٦آ َ٨َّ ٣ا ب ٔ َز ِّب ا ًَِ ُِ ٟل ٔ ٦آ َ٨َّ ٣ا
اٟش ِض َٔ ٤ََ ٓ ٥
ات َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ب ٔ َز ِّب ا ًَِ ُِ ٟلَٓ ٔ ٦أت ُ َٔی ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
اض َٓأ َ ََ ٣ز بٔاِلِ ُ ِخ ُسوز ٔفٔی
َٔ٘ٓ ٝی َُ َٟ ١ط أَ َرأَیِ َت َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ِح َذ ُر َٗ ِس َواہللٔ َ٧زَ َ ٢بَٔ َٝح َذ ُر َِ َٗ ٞس آ َ ٩َ ٣اُ ٨َّ ٟ
أَٓ َِواظ ٔ ِّ
اَ ٪و َٗا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یَ ِز ٔج ٍِ ًَ ِ ٩زٔیٔ٨طٔ َٓأ َ ِح ُ٤و ُظ ٓ َٔیضا أَ ِو ٗٔی َُ َٟ ١ط ا ِٗ َت ٔح ُِ٠ٌََ َٔٓ ٥وا َحًَّی َجا َء ِت
ُض َ ٦اْ٨ِّ ٟرَ َ
اٟش ََٓ ٝٔ ٜد َُّس ِت َوأَ ِ َ
ا َِ ٣زأَ ْة َو ََ ٌَ ٣ضا َػ ٔي ٌّی ََ ٟضا َٓ َت َ٘ا ًَ َش ِت أَ َِ ٪ت َ٘ ٍَ ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ا ًَِ ُِ ٟل ُ ٦یَا أ ُ َِّ ٣ط ا ِػبٔر ٔی َٓإًَٔ ٝٔ َّ ٧ل َى ا َِ ٟح ِّٙ

دہابنباخدل،امحدنبہملس ،اثتبنبدبعارلنمحنبایب ،یل،بیہص،رضحتبیہص ےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفام ا  م ےس ےلہپ اکی ابداشہ اھت سج ےک اپس اکی اجدفرگ اھت بج فہ اجدفرگ وبڑاھ وہ ایگ وت اس ےن ابداشہ ےس اہک ہک اب

ںیموبڑاھوہایگوہںوتآپریمےاسھتاکیڑلےکوکجیھبدںیاتہکںیماےساجدفاھکسوکسںوتابداشہےناکیڑلاکاجدفےنھکیسےک
ےیئلاجدفرگ یک رطػ جیھب د ا بج فہ ڑلاکالچ وتاس ےک راےتس ںیم اکی رابہ اھت وت فہ ڑلاکاس رابہ ےکاپس اھٹیب افر اس یک ابںیت
ا ےن اگل وج ہک اےس دنسپںیئ رھپ بج یھب فہ اجدفرگ ےک اپس آات افر رابہ ےک اپس ےس زگرات وت اس ےک اپس اتھٹیب افر بج فہ ڑلاک
اجدفرگ ےکاپسآاتوت فہاجدفرگاسڑلےکوکامراتوتاسڑلےکےناسیکاکشتیرابہ ےسیک وترابہےن اہکہکارگےھجتاجدفرگ
ےس ڈر وہ وت  ہہ د ا رک ہک ےھجم ریمے رھگ فاولں ےن رفک ایل اھت افر بج ےھجت رھگ فاولں ےس ڈر وہ وت وت  ہہ د ا رک ہک ےھجم اجدفرگ ےن
رفک ایل اھت۔ ایس دفراؿ اکی تہب ڑبے دردنے ےن ولوگں اک راہتس رفک ایل (بج ڑلاک اس رطػ آ ا وت اس ےن اہک ںیم آج اجانن
اچوہںاگہکاجدفرگالضفےہ ارابہالضفےہافررھپاکیرھتپڑکپاافرےنہکاگلاےاہللارگےھجتاجدفرگےکاعمہلمےسرابہاک
اعمہلم ز ادہ دنسپ دیہ ےہ وت اس دردنے وک امر دے اتہک ولوگں اک آان اجان وہ افر رھپ فہ رھتپ اس دردنے وک امر رک اےس لتق رک د ا افر
ولگ زگرےن ےگل رھپ فہ ڑلاک رابہ ےک اپس آ ا افر اےس اس یک ربخدی وت رابہ ےن اس ڑلےک ےس اہک اے ریمے ےٹیب آج وت ھجم
ےسالضفےہویکہکنریتااعمہلماسدحکتچنہپایگےہہکسجیکفہجےسوترقنعبیاکیتبیصمںیمالتبمرکد ااجےئاگرھپارگوت
التبمرک د ا اجےئ وت یسک وک ریما ہن اتبان افرفہ ڑلاک امدر زاد ادنوہ افر وکڑیھ وکحیحصرکداتی اھت ہکلبولوگں اک اسری امیبری ےس العج یھب رک
داتیاھتابداشہاکاکیمہنیشنادناھوہایگاسےنڑلےکےکابرےںیمانسوتفہتہبےسےفحتےلرکاسےکاپسآ اافراےسےنہکاگل
ہکارگ  مےھجم افشدےدفوتہیاسرےےفحتوج ںیم اہیںےل رکآ اوہںفہاسرےاہمترےےئل ںیہاسڑلےک ےناہک ںیموت یسک وک
افشںیہندےاتکسافشءوتاہللاعتیلداتیےہوتارگوتاہللرپاامیؿےلآےئوتںیماہللاعتیل ےسداعرکفںاگہک فہےھجتافشءدےدے
رھپفہاہللرپاامیؿےلآ اوتاہللاعتیلےناےسافشءاطع رفامدیرھپفہآدیمابداشہےکاپسآ اافراسےکاپسھٹیبایگسجرطحہک
فہےلہپاھٹیبرکاتاھتابداشہےناسےساہکہکسکےنےھجتریتیانیبیئفاسپولاٹدیاسےناہکریمےربےناسےناہکایکریمے
العفہریتا افروکیئرب یھب ےہاسےناہکریما افرریتارباہلل ےہرھپابداشہ اسوکڑکپرکاےسذعابدےنیاگلوت اسےنابداشہ وک
ڑلےکےکابرےںیماہکرھپبجفہڑلاکآ اوتابداشہےناسڑلےکےساہکہکاےےٹیب!ایکریتااجدفاسدحکتچنہپایگےہہکاب وت
امدر زاد ادنوہ افر وکڑیھ وک یھب حیحص رکےن گل ایگ ےہ افر ا ےس ا ےس رکات ےہ؟ ڑلےک ےن اہک ںیم وت یسک وک افش ںیہن داتی ہکلب افشء وت
اہللاعتیلداتیےہابداشہےناےسڑکپرکذعابد ااہیںکتہکاسےنرابہےکابرےںیمابداشہوکاتبد ارابہآ اوتاسےس اہک
ایگ ہک وت اےنپ ذمبہ ےس رھپ اج ،رابہ ےن ااکنر رک د ا رھپ ابداشہ ےنآرا وگنما ا افر اس رابہ ےک رس رپ رھکرک اس اک رس ریچ رک اس
ےک دف ڑکٹے رک دےیئ رھپ ابداشہ ےک مہ نیشن وک ال ا ایگ افر اس ےس یھب اہک ایگ ہک وت اےنپ ذمبہ ےس رھپ اج اس ےن یھب ااکنر رک د ا
ابداشہےناسےکرسرپیھبآرارھکرکرسوکریچرکاسےکدفڑکٹےرکفادےیئرھپاسڑلےکوکولبا اایگفہآ اوتاسےسیھبیہیاہک
ایگ ہک اےنپ ذمبہ ےس رھپ اج اس ےن یھب ااکنر رک د ا وت ابداشہ ےن اس ڑلےک وک اےنپ ھچک اسویھتں ےک وحاےل رکےک اہک اےس الفں

اہپڑرپےلاجؤافراےساساہپڑیکوچیٹرپھڑاھؤارگہیاےنپذمبہےسرھپاجےئوتاےسوھچڑ دانیافرارگااکنررکدےوتاےساہپڑ
یکوچیٹےسےچیکنیھپدانیانچہچنابداشہےکاسیھتاسڑلےکوکاہپڑیکوچیٹرپےلےئگوتاسڑلےکےناہکاےاہللوتےھجماؿےس
اکیف ےہ سج رطح وت اچےہ ےھجم اؿ ےس اچب ےل اس اہپڑ رپ وفرا اکی ززلہل آ ا سج ےس ابداشہ ےک فہ اسرے اسیھت رگ ےئگ افر فہ
ڑلاکےتلچوہےئابداشہیک رطػآایگابداشہےناسڑلےک ےسوپاھچہکریتےاسویھتں اکایکوہاڑلےکےناہکاہللاپکےنےھجماؿ
ےساچبایلےہابداشہےنرھپاسڑلےکوکاےنپاسویھتںےکوحاےلرکےکاہکاےساکیوھچیٹیتشکںیمےلاجرکدنمسرےکدرایمؿ
ںیم کنیھپ دانی ارگ ہی اےنپ ذمبہ ےس ہن رھپے ابداشہ ےک اسیھت اس ڑلےک وک ےل ےئگ وت اس ڑلےک ےن اہک اے اہلل وت سج رطح
اچےہےھجماؿےساچبےلرھپفہیتشکابداشہےکاؿاسویھتںتیمساٹلیئگافرفہاسرےےکاسرےرغؼوہےئگافرفہڑلاکےتلچ
وہےئابداشہیکرطػآایگ ابداشہےناسڑلےکےساہکریتےاسویھتںاکایکوہااسےناہکاہللاعتیلےنےھجماؿےساچبایلےہرھپ
اسڑلےکےناباشہےساہکوتےھجملتقںیہنرکاتکسبجکتہکاسرطحہنرکفسجرطحہکںیمےھجتمکحدفںابداشہےناہکفہایک؟
اسڑلےکےناہکاسرےولوگںوکاکیدیم اؿںیمااھٹکرکفافرےھجم ایلےکےتخترپاکٹلؤرھپریمےرتشکےساکیریتوکڑکپفرھپ
اس ریت وک نامؿ ےک ہلح ںیم روھک افر رھپ وہکاس اہلل ےک انؾ ےس وجاس ڑلےک اک رب ےہ رھپ ےھجم ریت امرف ارگ  م اس رطحرکف وت ےھجم
لتقرکےتکسوہرھپابداشہےنولوگںوکاکیدیما ؿںیمااھٹکایکافررھپاسڑلےکوک ایلےکےتخترپاکٹلد ارھپاسےکرتشکںیمےس
اکیریتایلرھپاسریتوکنامؿ ےکہلحںیمرھکرکاہکاساہللےکانؾےسوجاسڑلےکاک ربےہرھپفہریتاس ڑلےکوک امراوتفہریت
اسڑلےک یک یٹپنکںیم اجاسھگ وتڑلےک ےناانپاہ ھت ریتےنگلفایلہگجرپراھکافر رمایگ وتبسولوگں ےناہکمہ اس ڑلےک ےکرب رپ
اامیؿالےئمہاس ڑلےک ےک ربرپاامیؿالےئ مہاسڑلےکےکربرپاامیؿالےئ،ابداشہ وکاسیک ربخدی یئگ افر اسےس اہک
ایگےھجتسجابتاکڈراھتابفیہابتآؿیچنہپہکولگاامیؿےل آےئوترھپابداشہےنویلگںےکداھونںرپدنخؼوھکدےناکمکح
د ارھپدنخؼوھکدییئگافراؿدنخوقںںیمآگالجدییئگابداشہےناہکوجآدیماےنپذمبہےسرھپےنےسابزںیہنآےئاگوتںیم
اسآدیموکاسدنخؼںیمڈولادفںاگوتاںیہندنخؼںیمڈاؽد اایگاہیںکتہک اکیتورتآیئافراسےکاسھتاکیہچبیھباھت
فہتورتدنخؼںیمرگےنےسربھگایئوتاستورتےکےچبےناہکاےایماجؿربصرکویکہکنوتقحرپےہ۔
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رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿؾ...
ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ

رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3015

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ٣ ،ح٤س بً ٩باز ،ہارو ،٪حات ٥اب ٩اسٌ٤ی ،١يٌ٘وب ب٣ ٩حاہس ،ابی حزرہ ًباز ب ٩وٟیس ب٩
حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وٖ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو َت َ٘ َاربَا فٔی َِٔ ٟٔى ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ِّ
اٟش َی ُ
وَٗ ٪اَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ٩
اَ ٔ ٟ ٚض ُ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ار َ
َخ ِج ُت أََ٧ا َوأَبٔی ِ َ ٧لُ ُ٠ب
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١ي ٌِ ُ٘ َ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس أَبٔی َحز ِ َر َة ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََ َ ٢

رس َػاح َٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪أَ َّو َُٟٔ٘ ٩ِ ٣َ ٢ی َ٨ا أَبَا ا َِ ٟی َ ٔ
ا ِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟفٔی َص َذا ا َِ ٟه ِّی ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِن َؼارٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِضُٜٔ٠وا َٓک َ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط ُ ًَُل ُْ َٟ ٦ط ٌََ ٣طُ ؿ َٔ٤ا َْ ٣ة ُٔ ٩ِ ٣ػ ُح ٕٕ َو ًَل َی أَبٔی ا َِ ٟی َ ٔ
ارف َّی َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
ارف َّی َو ًَل َی ُ ًَُل ٔ٣طٔ ب ُ ِز َز ْة َو َٔ ٔ ٌَ ٣
رس بُزِ َز ْة َو َٔ ٔ ٌَ ٣
آَ ٢أ َ َت ِی ُت أَصِ َُ ٠ط ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت
أَبٔی َیا ًَ ِّ ٥إنِّٔی أَ َری فٔی َو ِجض ٔ َ
ک َسٔ ٌَِ ّة ََٔ ُ ٩ِ ٣ـبٕ َٗا َ ٢أَ َج ِ ١ک َ َ
َحام ٔ ِّی َْ ٣
ا ٪لٔی ًَل َی ُٓ ًَل ٔ ٪ابِ ًَٔ ُٓ ٩ل ٕ ٪ا َِ َ ٟ

اَخ ِد إلٔ َ َّی
رف َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ أَیِ َ ٩أَبُو َک َٗا ََ ٢سَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت ثَ َّ ٥ص َُو َٗاُٟوا ََّل ٓ َ َ
ک ٓ ََس َخ َ ١أَرٔیَ َٜة أُم ِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ُ
َرخ َد ًَل َ َّی ابِ َْٟ ٩طُ َج ِ ْ
یت َواہللٔ أَ ِ٪
ک َخ ٔظ ُ
ک ث ُ َََّّ ٥ل أَ ِٔ ٛذب ُ َ
ک ًَل َی أَ ِ ٪ا ِخت ََبأ ِ َت ٔ٣ىِّی َٗا َ ٢أََ٧ا َواہللٔ أ ُ َح ِّسث ُ َ
َرخ َد َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َح ََ ٠َ ٤
َٓ َ٘ ِس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَیِ َ ٩أََ ِ ٧ت ٓ َ َ
رسا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ک َو َُ ٨ِ ٛت َػاح َٔب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َواہللٔ ُّٔ ٌِ ٣
ک َوأَ ِ ٪أًَ َٔس َک َٓأ ُ ِخَ َٔ ٔ ٠
ک َٓأ َ ِٔ ٛذبَ َ
أ ُ َح ِّسثَ َ
آہللٔ َٗا َ ٢اہللٔ ُُِٗ ٠ت آہللٔ َٗا َ ٢اہللٔ ُُِٗ ٠ت آہللٔ َٗا َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢أتََی بٔ َؼ ٔحی َٔتٔطٔ ٓ َََ ٤حا َصا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪و َج ِس َت َٗ َـ ّ
ائ َٓا ِٗ ٔـىٔی
َ
َّ
َص ًَ ِیى َ َّی صَا َتْ ِ ٔن َو َو َؿ ٍَ إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ًَل َی ًَ ِی َِ ٨یطٔ َو َس ِ ٍُ ٤أُذُن َ َّی َصا َتْ ِ ٔن َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠يی َص َذا َوأَ َط َار إلٔ َی
َوإَّٔل أََ ِ ٧ت فٔی ح ٔ ٕ َٓٓ ١أ ِط َض ُس بَ َ ُ
رسا أَ ِو َو َؿ ٍَ ًَ ُِ ٨ط أَهَ َُّ ٠ط اہللُ فٔی ه ٔ ِّ٠طٔ
َ٨َ ٣ا ٔن َِٗ٠بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَِ٧وَ َز ُّ ٔ ٌِ ٣

اہرفؿنبرعمفػ،دمحمنبابعد،اہرفؿ،اح مانباامسلیع،وقعیبنباجمدہ،ایبزحرہابعدنبفدیلنبرضحتابعدہنباصتمریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکںیمافرریماابپملعےکںوصؽےکےئلہلیبقیحںیمےئگہیاسہلیبقیکالہتکےس
ےلہپ یک ابت ےہ وت بس ےس ےلہپ امہری الماقت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب رضحت اوبارسیل ےس وہیئ رضحت اوبارسیل
ےکاسھت اؿ اک الغؾ یھب اھت سج ےکاپس وفیحصں اک اکی ہتسب اھت رضحتاوبارسیل اکی اچدر افڑوہ وہےئ ےھت افر اغمرفی ڑپکے
ےنہپ وہےئ ےھت افر رضحتاوبارسیل ےک الغؾ رپ یھب اکی اچدر یھت افرفہ یھب اغمرفی ڑپکے ےنہپ وہےئ اھت رفامےتںیہ ہک ریمے
ابپےناؿےساہکاےاچچںیمآپےکرہچےرپانرایگضےکارثاتدھکیراہوہںاوہنںےنرفام االفںنبالفںرحایمےکافرپ
ریماھچکامؽاھتںیماےکسرھگایگافرںیمےنمالؾایکافرںیمےناہکایکوکیئصخشےہ؟رھگفاولںےناہکںیہنایسدفراؿرفجاکاٹیبابرہ

ت ال ںیم ےن اس ےس وپاھچ ریتا ابپ اہکں ےہ اس ےن اہک آپ یک آفاز نس رک ریمی امں ےک رپھچ ٹھک ںیمدالخ وہایگ ےہ رھپ ںیم
ےناہکریمیرطػابرہ لک ےھجمولعمؾوہایگےہہکوت اہکںےہرھپفہابرہت ال وتںیمےناسےس اہکوت ھجمےس اپھچ ویکںاھت اس ےن
اہکاہللیکمسقںیمآپےسایبؿرکاتوہںافرآپےسوھجٹںیہنوہکںاگہکاہللیکمسقےھجمآپےسوھجٹےتہکوہےئڈراگلافر
ےھجمآپےسفدعہرکےنےکدعباسیکالخػفرزیرکےتوہےئوخػولعمؾوہاویکہکنآپر اؽاہللےکاحصیبںیہافراہللیک
مسق ںیم اکی گنت دتس آدیم وہں رضحت اوبارسیل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک وت اہلل وک احرظ فانرظ اجؿ رک اتہک ےہ اس ےن اہک
ںیماہللوکاحرضفانرظاجؿرکاتہکوہںرضحتاوبارسیلےنرفام اایکوتاہللوکاحرضفانرظاجؿرکاتہکےہاسےناہکںیماہللرکاحرض
فانرظاجؿرکاتہکوہں رضحتاوبارسیلےنرھپرفام اایکوت اہللوکاحرضفانرظاجؿرکاتہک ےہاسےناہکںیماہللوک احرضانرظاجؿرک
اتہکوہںرضحتاوبارسیلےنفہاکذغوگنمارکاےنپاہھتےساےساٹمد اافررفام اارگوتاپےئوتاےسادارکدانیفرہنںیمےھجتاعمػرکات
وہںاینپآوھکن ںرپدفاایلگنںرھکرکرفام اہکںیموگایہداتیوہںہکریمیاؿآوھکنںےنداھکیافرریمےاؿدفونںاکونںےن
انس افر ریمے اس دؽ ےن اس وک  اد راھک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ وج آدیم یسک گنت دتس وک تلہم دے  ا اس
ےساساکرقضاعمػرکدےوتاہللاعتیلاےساےنپاسےئںیمہگجاطعرفامےئاگ۔
رافی  :اہرفؿ نب رعمفػ ،دمحم نب ابعد ،اہرفؿ ،اح م انب الیعمس ،وقعیب نب اجمدہ ،ایب زحرہ ابعد نب فدیل نب رضحت ابعدہ نب
اصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3016

راوی  :حرضت ابواٟیرس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک َٓکَاِ َ ٧ت
ارفیَّ ُط َوأَ ًِ َل ِی َت ُط ب ُزِ َز َت َ
ارفیَّ َ
ک أَ َخ ِذ َت ب ُ ِز َز َة ُ ًَُل َٔ ٣
َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط أََ ٧ا َیا ًَ َِِّ ٟ ٥و أََ َّ ٧
ک َوأَ َخ ِذ َت َٔ ٔ ٌَ ٣
ک َوأَ ًِ َل ِی َت ُط َٔ ٔ ٌَ ٣
َّ
َّ
ًََِ ٠ی َ َّ
َص ًَ ِیى َ َّی َصا َتْ ِ ٔن َو َس ِ ٍُ ٤أُذُن َ َّی صَا َتْ ِ ٔن َو َو ًَا ُظ
ک ُحْ ٠ة َو ًََِ ٠یطٔ حُْ ٠ة ٓ َََ ٤شحَ َرأِسٔی َو َٗا َ ٢اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک ٓ ٔیطٔ یَا ابِ َ ٩أَخٔی َب َ ُ
وَ ٪وأَ ِٟب ٔ ُشوص ُِ٤َّ ٣ٔ ٥ا
َٗ ِٔ ٠يی َص َذا َوأَ َط َار إلٔ َی َ٨َ ٣ا ٔن َِٗ٠بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َي ُ٘و ُ ٢أَكٌِ ُٔ٤وص ُِ٤َّ ٣ٔ ٥ا َتأِکَُ ُ٠
اٟسَ ِ ٧یا أَص َِو ًََ ٪ل َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ َٔ ٩ِ ٣ح َش َ٨ات ٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
وَ ٪وک َ َ
َتَِ ٠ب ُش َ
ا ٪أَ ِ ٪أَ ًِ َل ِی ُت ُط َٔ ٣َ ٩ِ ٣تا َٔ ُّ
رضحتاوبارسیلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےناؿےساہکاےاچچارگآپاےنپالغؾیکاچدرےلےتیلافراےنپاعمرفی

ڑپکےاےسدےدےتی  ااس ےکاعمرفی ڑپکےےلےتیل افراینپاچدراےسدےدےتی وتآپاک یھبوجڑا وپراوہاجاتافر آپ ےک
الغؾ اک یھب وجڑا وپرا وہ اجات رضحت اوبارسیل ےن ریمے رس رپ اہھت ریھپا افر رفام ا اے اہلل اےس ربتک اطع رفام رھپ رفام ا اے ےجیتھب
ریمیاؿدفونںآوھکنںےنداھکیافرریمےاؿدفونں اکونںےنانسافرریمےاسدؽےن ادراھکہکر اؽاہللرفامےتںیہہک
اؿوکفیہھچکالھکؤوجھچک موخداھکےتوہافراؿوکفیہھچکانہپؤوجھچک موخدےتنہپوہںافرارگںیماےسدایناکامؽفاتمعدےدفں
ریمےےئلاسےسز ادہآاسؿےہہک ماتمےکدؿہیریمیایکینںےل۔
رافی  :رضحتاوبارسیلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3017

راوی ً :بازہ ب ٩ػا٣ت

ث ُ ََّ ٣َ ٥ـ ِی َ٨ا َحًَّی أَ َت ِی َ٨ا َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ فٔی َِ ٣شحٔ ٔسظ ٔ َوص َُو ي َُؼل ِّی فٔی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس ُِ ٣ظ َتًّ ٔ٤ل ب ٔطٔ َٓ َت َد َّل ِی ُت ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦حًَّی َجَِ ٠ش ُت

رف َٚ
ک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔفٔی َػ ِسرٔی صَ ََ ٜذا َو َ َّ
ک اہللُ أَ ُت َؼل ِّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َورٔ َزاؤ َُک إلٔ َی َج ِ٨ب ٔ َ
بَ ِی َُ ٨ط َوبَْ ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَزِ َح َُ ٤
ٕ أَ ِػ َََ ٓ ٍُ ٨ی ِؼ َِ ٣ٔ ٍُ ٨ث َُ ٠ط أَ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
بَْ ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َو َٗ َّو َس َضا أَ َر ِز ُت أَ َِ ٪ی ِس ُخ ًََ ١ل َ َّی اِلِ َ ِح َِ ٣ٔ ُٙ ٤ثَ ُ٠
ک َْٓ َ َرانٔی َِ ٛی َ
َّ
رفأَی فٔی ٗ ٔ ِب َ٠ةٔ ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َ ُ ٧دا َّ ٣ة َٓ َحَ َّٜضا بٔا ِِ ٌُ ٟز ُجو ٔ ٪ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ١
ْع ُجو ُ ٪ابِ ٔ ٩كَ ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َِ ٣شحٔ ٔسَ٧ا َص َذا َوفٔی َیسٔظ ٔ ُ ِ
اب َ َ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی ٥ِ ُٜیُحٔ ُّب أَ ِ ٪ي ٌُِز ٔ َق اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َٓ ٢دظَ ٌِ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ُّی ٥ِ ُٜیُ ٔح ُّب أَ ِ ٪ي ٌُِز ٔ َق اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َٓ ٢دظَ ٌِ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
أَ ُّی ٥ِ ُٜیُ ٔح ُّب أَ ِ ٪ي ٌُِز ٔ َق اہللُ ًَ ُِ ٨ط ُٗ ِ٨َ ٠ا ََّل أَ ُّی َ٨ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َح َس ُ ٥ِ ٛإٔذَا َٗ َا ٦ي َُؼل ِّی َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ٗ ٔ َب َ١
رسی َٓإ ٔ ًَِ ٪حَِٔ ٠ت بٔطٔ بَاز ٔ َر ْة ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ١
َو ِجضٔطٔ ٓ ًََل َی ِب ُؼ ََ٘ ٔ ٗ َّ٩ب ََ ١و ِجضٔطٔ َو ََّل ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ َو َِ ٟی ِب ُؼ َِ ٩ِ ًَ ٙي َشارٔظ ٔ َت ِح َت رٔ ِجٔ٠طٔ ا ُِ ٟی ِ َ

ب ٔ َث ِوبٔطٔ َص ََ ٜذا ث ُ َّ ٥ك َ َوی ثَ ِوبَطُ َب ٌِ َـطُ ًَل َی َب ٌِ ٕف َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُرونٔی ًَبْٔ ّرا َٓ َ٘ َآًَّ ٦ی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟه ِّی َي ِظ َت ُّس إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َٓ َحا َئ ب ٔ َدُ٠و ٕ ٚفٔی
ض ا ِِ ٌُ ٟز ُجو ٔ ٪ث ُ َََّ ٟ ٥ل َذ بٔطٔ ًَل َی أَثَز ٔاَ ٨ُّ ٟدا َٔ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢جاب ٔ ْز
َرا َحتٔطٔ َٓأ َ َخ َذ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َُ ٠ط ًَل َی َرأ ِ ٔ
َٓ ٩ِ ٔ٤صُ َ٨ا َک َج ٌَ ِ٠ت ُِ ٥ا َِ ٟدَ ُ٠
و ٚفٔی ََ ٣شا ٔج ٔس ُ٥ِ ٛ

ابعدہنباصتمرفامےتںیہہکرضحتاوبارسیلےکاپسےسےلچاہیںکتہکمہرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اؿ یک دجسم ںیم آےئگ افر فہ اکی ڑپکا افڑوہ وہےئ امنز زپھ رےہ ےھت ںیم ولوگں یک رگدںین نالھاتگن وہا

رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع افر ہلبق ےکدرایمؿ احلئ وہ رک ھٹیبایگ رھپ ںیم ےن اہک اہللآپ رپ رمح رفامےئ ایک آپ اکی یہ ڑپکا
افڑوہ وہےئ امنز زپھ رےہ ںیہ احالہکن آپ ےک ولہپ ںیم اکی اچدر ریھک وہیئ ےہ رضحت اجرب ےن اینپ اہھت یک اایلگنں وھکؽ رک
ریمےےنیسرپامرںیافررھپ رفام اںیمےنہیاس ےئلایک ےہہک بجریتیرطحاکوکیئ اقمحریمیرطػآےئوت فہ ےھجماسرطح
رکےتوہےئدےھکیاتہکفہیھبایسرطحرکےویکہکناکیرمہبتآپیلصاہللہیلع فملسایسدجسمںیمرشتفیالےئاساحؽںیم
ہکآپیلصاہللہیلعفملس ےکاہھتابمرک ںیمانباطبیک زکلییھتوتآپیلصاہللہیلعفملس ےندجسمیکہلبقرخفایل دویارںیم
انکیکھچکمغلبیسیگلوہیئدیھکیوتآپےناےسزکلیےسرھکچد ارھپامہریرطػوتمہجوہرکرفام ا مںیمےسوکؿاسابتوک
دنسپ رکات ےہ ہک اہلل اعتیل اس ےس رف رگداین رکے رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ربھگاےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم وکؿ
اسابتوکدنسپرکاتےہہکاہللاسےسرفرگداینرکےمہےنرعضایکاےاہللےکر اؽمہںیمےسوکیئیھبہیدنسپںیہنرکات
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اارگ مںیمےسوکیئآدیمبجیھبامنززپےنھےکےئلڑھکاوہاتےہہکوتاہللابترکفاعتیلاسےک
اسےنموہاتےہذہلا  مںیم ےسوکیئ یھباےنپہنمےک اسےنمہنوھتےکہکلباینپابںیئ رطػاےنپابںیئاپؤںےک ےچیوھتےکافرارگ
وھتک ہن رےک وتفہ ڑپکے وک ےل رکاسرطحرکے رھپ آپ یلص اہللہیلعفملس ےن ڑپکے وک ٹیپلرک افر اےس لسم رک داھک ا رھپ
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوکیئوخوبشالؤرھپہلیبقیحاکاکیونوجاؿڑھکاوہافردفڑاتوہااےنپرھگیکرطػایگافرفہاینپیلیھتہ
ہپ ھچکوخوبشرھکرکےلآ ارھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنفہوخوبشزکلییکونکرپاگلءافررھپاےسانکیکرسیشفایلہگجرپ
اگلیئافراےسلمد ارضحتاجربرفامےتںیہہک مولگایسفہجےساینپدجسمفںںیموخوبشاگلےتوہ۔
رافی  :ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3018

راوی  :جابز بً ٩بساہلل

ا ٪ا٨َّ ٟا ٔؿ ُح
رسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔ بَ ِل ٔ ٩ب ُ َوا ٕن َوص َُو یَ ِلُ ُ٠ب ا ِِ ٤َ ٟحس َّٔی بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ُِ ٟح َضىٔ َّی َوک َ َ
ِٔ
َ
َ
َي ٌِ ُ٘بُ ُط ٔ٨َّ ٣ا ا َِ ٟد َِ ٤ش ُة َو ِّ
اٟش َّت ُة َو َّ
رفَ ٔ ٛب ُط ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث ُط
اٟش ِب ٌَ ُة ٓ ََس َار ِت ًُ ِ٘ َب ُة َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ ِن َؼارٔ ًَل َی َ٧اؿ ٕٔح َُ ٟط َٓأَ٧ا َخ ُط َ َ
ک اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص َذا َّ
اًٟلً َُٔ ٩بٌْٔ َر ُظ
َٓ َتََّ ٠س ََِ ٠ًَ ٪یطٔ َب ٌِ َف اَّ ٟتَُّ ٠س َٔ٘ َٓ ٪ا ََٟ ٢طُ َطأ ِ َ ٨َ ٌََ ٟ

َٗا َ ٢أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ ُِ ٨ِ ًَ ٢ط ٓ ًََل َت ِؼ َحب ِ َ٨ا ب ٔ ٌَُ ٠ِ ٤و َّٕ ٪لَ َت ِس ًُوا ًَل َی أَ ِن ُٔ ٔشَ ٥ِ ُٜو ََّل َت ِس ًُوا ًَل َی أَ ِو ََّلز ٔ َُ ٥ِ ٛوَّلَ َت ِس ًُوا ًَل َی
یب َل٥ِ ُٜ
أَ َِ ٣والََّٔ ٥ِ ُٜل تُ َوآ ٔ ُ٘وا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َسا ًَ ّة ي ُِشأ َ َُٔ ٓ ٢یضا ًَ َلائْ ٓ ََی ِش َتحٔ ُ
اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ،ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت نطب وباط ےک زغفہ ںیم ےلچ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس
دجمینبرمعفینہجیکالتشںیمےھتافرامہراہیاحؽاھتہکمہاپچنافرھچافراستآدویمںںیماکیافٹناھتسجرپمہابریابری
 ااریرکےتےھتاسافٹن رپاکیااصنرآدیمیک اارییکابریآیئوتاسےن افٹن اھٹب اافررھپ اس رپ ھڑاھ افر رھپاےسااھٹ ا
اس ےن ھچک وشیخ داھکیئ وت ااصنری ےن اہک اہلل ھجت رپ تنعل رکے وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی اےنپ افٹن رپ تنعل
رکےن فاال وکؿ ےہ ؟ ااصنری ےن رعض ایک ںیم وہں اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےس ےچی ارت اج افر
امہرےاسھتوکیئتنعلایکوہاافٹنہنرےہہکاینپاجونںےکالخػدبداعہنایکرکفافرہنیہاینپافالدےکالخػدبداعایکرکفافر
ہنیہاےنپامولں ےکالخػدب داع ایکرکفویکہکننکممےہہکفہدب داعا ےسفتقںیمامیگن اجےئہکبجاہللاعتیلےسھچک اماگناجاتوہ
افرںیہمتاطعرکےنےکےئلاہللاعتیلاہمتریفہداعوبقؽرفامےل۔
رافی  :اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3019

راوی  :جابز بً ٩بساہلل

رسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إٔذَا کَاِ َ ٧ت ًُظَ ِی ٔظ َی ْة َو َزِ َ ٧وَ٧ا َّ ٣
ائ َٔ ٣ٔ ٩ِ ٣یاظ ٔا َِ ٌَ ٟز ٔب َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی
ِٔ
رش ُب َو َي ِش٘ٔی َ٨ا َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ ُ٘ ُِ ٠ت َص َذا َر ُج َْ ١یا َر ُسو َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ر ُج َْ ١ی َت َ٘ َّس ُ٨َ ٣ا ٓ ََی ُِ ٤س ُر ا َِ ٟح ِو َق ٓ ََی ِ َ
رخ َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا إلٔ َی ا ِٟبٔئِز ٔ َٓ َ٨زَ ًِ َ٨ا فٔی
َّار بِ َُ ٩ػ ِ ٕ
اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َر ُج َٕ ٍَ ٣َ ١جابٔز ٕ َٓ َ٘ َاَ ٦جب ُ

ا ٪أَ َّو َ ٢كَاِ ٠َ ًَ ٍٕ ٔ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا َِ ٟح ِو ٔ
ق َس ِح ًّل أَ ِو َس ِح َٔ ِ ْ٠ن ث ُ ََّ ٣َ ٥س ِرَ٧ا ُظ ث ُ ََّ ٧ ٥زَ ًِ َ٨ا ٓ ٔیطٔ َحًَّی أَٓ َِض ِ٘ َ٨ا ُظ َٓک َ َ
ِ
َ
َرشبَ ِت َط َََ ٟ َٙ ٨ضا َٓظَ َح ِت ٓ ََباَِ ٟت ث ُ ََّ ًَ ٥س َ ٢ب ٔ َضا َٓأََ٧ا َخ َضا ث ُ َّ٥
رش ََ َ٧ا َٗ َتطُ ٓ َ ٔ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َتأذََ٧ا ٔ٨َ ٠ِ ُٗ ٪ا َن ٌَ َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأ ِ َ
ق َٓ َت َو َّؿأ َ ٔ٨ِ ٣طُ ث ُ َُّ ٤ُِ ٗ ٥ت َٓ َت َو َّؿأ ِ ُت َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ت َو َّؿإ ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا َِ ٟح ِو ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َص َب َجبَّا ُر بِ َُ ٩ػ ِرخٕ َي ِ٘ ٔضی َحا َج َت ُط َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼل َِّی َوکَاِ َ ٧ت ًَل َ َّی بُزِ َز ْة

َّ
َطٓ َِی َضا ث ُ ََّ ٥ت َوا َٗ ِؼ ُت ًََِ ٠ی َضا ث ُ َّ٥
َذ َص ِب ُت أَ ِ ٪أ ُ َخاَ ٔ ٟ
َطٓ َِی َضا ََٓ ٥َِ ٠ت ِب ِّ ُ٠لٔی َوکَاِ َ ٧ت ََ ٟضا َذبَاذ ٔ ُب َٓ َِ ٜ٨شت َُضا ث ُ ََّ ٥خا َُِ ٟٔت بَْ ِ َن َ َ
ٕ بَْ ِ َن َ َ
ٔجئ ُِت َحًَّی ٗ ُُِ ٤ت ًَ َِ ٩ي َشارٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َٓأ َ َز َارنٔی َحًَّی أَ َٗا َ٣ىٔی ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ ث ُ ََّ ٥جا َئ
َجبَّا ُر بِ َُ ٩ػ ِرخٕ َٓ َت َو َّؿأ َ ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ َاَ ٩ِ ًَ ٦ي َشارٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی َسیِ َ٨ا َجٔ٤ی ٌّا ٓ ََسٓ ٌََ َ٨ا َحًَّی أَ َٗا َ٨َ ٣ا َخ ُِ َٔ ٠ط َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز ُُ٘ ٣ىٔی َوأََ٧ا ََّل أَ ِط ٌُزُ ث ُ َّٔ َٓ ٥ل ُِ ٨ت
ک یَا َر ُسو َ٢
رفَْ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َجابٔزُ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََ ٜذا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َي ٌِىٔی ُط َّس َو َس َل َ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اَ ٪ؿ ِّی ّ٘ا َٓ ِ
اط ُس ِز ُظ ًَل َی َح ِ٘و ٔ َک
َطٓ َِیطٔ َوإٔذَا ک َ َ
اہللٔ َٗا َ ٢إٔذَا ک َ َ
اَ ٪وا ٔس ٌّا َٓ َداِ ٔ ٟ
ٕ بَْ ِ َن َ َ

اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہہک مہ ر اؽ اہلل ےک اسھت ےلچ اہیں کت ہک بج اشؾ وہیئگ افر مہ رعب ےک اپوینں ںیم ےس یسک اپین
ےکرقبیوہےئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام اوکؿآدیمےہہکوجمہےسےلہپاجرکوحضوکدرتسرکےافروخدیھب
اپین ےئپ افر ںیمہ یھب اپین الپےئ رضحت اجرب رفامےت ںیہہک ںیم ڑھکا وہا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی آدیم ر اؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفام ا اجرب ےک اسھت وکؿ آدیم اجےئ اگ وت ابجر نب رخص ڑھکے وہےئ رھپ مہ دفونں اکی ونکںیئ یکرطػ
ےلچ افر مہ ےن وحض ںیم اکی ڈفؽ  ا دف ڈفؽ ڈاےل رھپ اےس رھب د ا رھپ بس ےس ےلہپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس
رشتفیالےئآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ا ایک  مااجزتدےتی وہمہ ےن رعض ایک یاہںاےاہلل ےکر اؽرھپآپ یلصاہلل
کھئ
ی
ئ
خ
ہیلعفملسےناینپ افینٹنوک وھچڑاافراسےناپینایپرھپآپ یلصاہللہیلعفملسےناس افینٹنیکابگ یوتاسےناپینانیپدنب رک
د اافراسےناشیپبایکرھپآپیلصاہللہیلعفملسےناےسدحیلعہےلاجرکاھٹبد ارھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسوحضیکرطػ
آےئ آپ ےن اس ےس فوض رفام ا رھپ ںیم ڑھکا وہا افر اس ہگج ےس فوض ایک ہک سج ہگج ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فوض
رفام ااھتافرابجرنبرخصاضقےئاحتجےکےئلےلچےئگافرر اؽاہللامنززپےنھےکےئلڑھکےوہےئگافرریمےافرپاکیاچدر
یھتوجہکوھچیٹیھتںیمےناےکسدفونںانکرفںوکاٹلپوت فہریمےدنکوھںکتںیہنیچنہپیھترھپںیماینےسافدناھایکافراسےک
دفونںانکرفںوکاٹلپرکاےساینپرگدؿرپابدناھرھپںیمآرکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکابںیئرطػڑھکاوہایگوتآپیلصاہلل
ہیلع فملس ےن ریمااہھت ڑکپ رک افر امھگ رک ےھجم اینپ داںیئ رطػ ڑھکا رکد ا رھپ ابجر نب رخص آےئ اوہنں ےن فوض ایک رھپ فہ آےئ افر
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکابںیئ رطػڑھکےوہےئگوتر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنمہدفونں ےکاہوھتںوکڑکپرک ےھچیپ
اٹہرکاےنپ ےھچیپڑھکا ایک رھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس وھگررک ریمی رطػدےنھکیےگل ےسجںیم ھجمسہن اکسدعب ںیم ھجمسایگرضحت
اجربرفامےتںیہہکآپ ےن اےنپاہھتابمرکےساسرطحااشرہرفام اہکاینپ رمابدنھ ےلاتہکاہمترا رتسہنلھک اجےئرھپ بج
ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افرغ وہ ےئگ رفام ا اے اجرب ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم احرض وہں آپ یلص اہلل ہیلع

فملسےنرفام ابجاہمتریاچدرڑبیوہوتاسےکدفونںانکرفںوکا اٹافربجاچدروھچیٹوہوتاےساینپ رمرپابدنھول۔
رافی  :اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم
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راوی  :جابز بً ٩بساہلل

َص َصا فٔی ثَ ِوب ٔطٔ َو ُ٨َّ ٛا
اُ ٗ ٪
ُوت کَُ ِّ١ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا فٔی کَُ ِّ١ی ِوَ ٕ ٦ت َِ ٤ز ّة َٓک َ َ
رسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ِٔ
ا ٪یَ َُّ ٤ؼ َضا ث ُ ََّ ٥ي ُ ُّ
َق َح ِت أَ ِط َسا ُٗ َ٨ا َٓأ ُ ِٗ ٔش ُ ٥أ ُ ِخ ٔل َئ َضا َر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا َی ِو ّ٣ا َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا بٔطٔ ُ ٌَ ٨ِ َ ٧ظ ُط َٓظَ ض ٔ ِسَ٧ا أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟي ٌُِ َل َضا
ِ َ ٧دت َب ٔ ُم بٔ٘ ٔ ٔش ِّی َ٨ا َوَ٧أِک ُ ُ
َ ١حًَّی َ ٔ
َٓأ ُ ًِ ٔل َی َضا َٓ َ٘ َآَ ٦أ َ َخ َذ َصا
اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہرھپ مہ ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےک اسھتےلچ افر مہ ںیم ےس رہ اکی آدیم وک رفزاہن اکی وجھکر یتلم
یھت افر یہی امہری وخراک یھت افر فہ اس وجھکر وک وچاتس افر رھپ اےس اےنپ ڑپکے ںیم ٹیپل رک رھک اتیل اھت افر مہ اینپ نامونں ےس
دروتخںےکےتپاھجڑارکےتےھتافراںیہناھک ارکےتےھتاہیںکتہکامہریابںیھچزیمخوہںیئگافروجھکرںیمیسقترکےنفاےل
آدیمےساکییطلغوہیئگوت مہاسآدیموکااھٹ رکاسےک اپسےلےئگافرمہےنوگایہدیہکاےسوجھکرںیہنیلم وتاسےناس
آدیموکوجھکردےدیوتاسےنڑھکےڑھکےڑکپیافراھکیل۔
رافی  :اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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رسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َ٧زَ ِ٨َ ٟا َواز ٔ ّیا أَٓ َِیحَ ٓ ََذ َص َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔضی
ِٔ
ٔ
ئ َٓ َ٨وَ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ی َز َط ِی ّئا َي ِش َتترُ بٔطٔ َٓإٔذَا َط َح َز َتا ٔ ٪بٔظَ اك ٔٔئ
َحا َج َت ُط ٓ ََّات َب ٌِ ُتطُ بٔإ ٔ َزا َوة ٕ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ

ا َِ ٟوازٔی َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓأ َ َخ َذ بٔ ُِ ِؼ ٕ ٩ِ ٣ٔ ٩أَُ َِؼاَ ٔ ٧ضا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِن َ٘ازٔی ًَل َ َّی بٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ
َّ
َّ
َٓا ِن َ٘ا َز ِت َُ ٌَ ٣ط کَا َِ ٟبٌْٔر ٔا ِِ ٤َ ٟد ُظو ٔ َّ
َخی َٓأ َ َخ َذ بٔ ُِ ِؼ ٕ ٩ِ ٣ٔ ٩أَُ َِؼاَ ٔ ٧ضا َٓ َ٘ا َ٢
غ أ ٟذی ي َُؼاَٗ ٍُ ٔ ٧ائ َٔس ُظ َحًی أَتَی اٟظ َح َز َة اِلِ ُ ِ َ
ا ٪بٔا َِ ٨ِ ٤َ ٟؼ ٕٔ ٔ٤َّ ٣ا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َِل َ َ ٦بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َي ٌِىٔی َج َُ ٌَ ٤ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ٢
ا ِن َ٘ازٔی ًَل َ َّی بٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ َٓا ِن َ٘ا َز ِت َُ ٌَ ٣ط ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک َحًَّی إٔذَا ک َ َ
َّ
َّ
ا َِ ٟتئ ٔ َ٤ا ًَل َ َّی بٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ َٓا َِ ٟتأ َ ََ ٣تا َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز ٓ َ َ ُ
ْقبٔی
رض ََ ٣دا َٓ َة أَ ِ ٪یُحٔ َّص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔ ُ ِ
َرخ ِج ُت أ ِح ٔ ُ
َٓ َیب ِ َتٌ َٔس َو َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َٓ َیت ََبٌ ََّس َٓ َحَِ ٠ش ُت أ ُ َح ِّس ُث َن ِٔ ٔسی َٓ َحاِ َ ٧ت ٔ٣ىِّی ََ ِٔ ٟت ْة َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َّ
رفأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َسِ٘ ٣ُ ٥َ ٠ب ٔ ًّل َوإٔذَا اٟظ َح َز َتا ِٔ َٗ ٪س ا ِٓت َ َر َٗ َتا َٓ َ٘ا َِ ٣ت ک ُ َُّ ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَل َی َسا َٕ َ ٚ
ٕ َو ِٗ َٔ ّة َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َزأِ ٔسطٔ صََ َٜذا َوأَ َط َار أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ب ٔ َزأ ِ ٔسطٔ َیٔ٤ی ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَّل ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َ َّی َٗا ََ ٢یا َجابٔزُ َص َِ ١رأَیِ َت
َو َٗ َ
ََ٘ ٣امٔی ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی َّ
اٟظ َح َز َتْ ِ ٔن َٓاٗ َِل ٍِ ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ُ ُِؼ ّ٨ا َٓأَِٗب ٔ ِ ١بٔض ٔ َ٤ا َحًَّی إٔذَا
َ
رستُ ُط َٓاَ ِ ٧ذََٙ ٟ
ٗ َُِ ٤ت ََ٘ ٣امٔی َٓأ َ ِر ٔس ُِِ ُ ١ؼ ّ٨ا ًَ ِ ٩یَٔ٤یَ ٔ ٨
رستُطُ َو َح َ ِ
ک َوُ ُِؼ ّ٨ا ًَ َِ ٩ي َشارٔ َک َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓأ َخ ِذ ُت َح َح ّزا َٓ َِ َ ٜ
لٔی َٓأ َ َت ِی ُت َّ
اٟظ َح َز َتْ ِ ٔن َٓ َ٘ َل ٌِ ُت ٔ ٩ِ ٣ک َُ ِّ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ُ ُِؼ ّ٨ا ث ُ َّ ٥أَٗ َِبُِ ٠ت أَ ُج ُّزص َُ٤ا َحًَّی ٗ ُُِ ٤ت ََ َ٘ ٣اَ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َاک َٗا َ ٢إنِّٔی
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َسُِ ٠ت ُ ُِؼ ّ٨ا ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔی َوُ ُِؼ ّ٨ا ًَ َِ ٩ي َشارٔی ث ُ ََّٟ ٥حٔ ِ٘ ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َٗ ِس ٓ ٌََُِ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ٌََ َّ ٥ذ َ
ََ ٣ز ِر ُت بٔ َ٘ب ِ َریِ ٔ ٩ي ٌَُ َّذبَا َٔٓ ٪أ َ ِحب َ ِب ُت بٔظَ َٔا ًًَٔی أَ ِ ٪یُ َز َّٓ َط ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ٣ا َز َا ٦ا ِِ ُِ ٟؼ َ٨ا َٔ ٪رك ِ َبْ ِ ٔن
اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ،رھپ مہ ر اؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےک اسھتےلچ اہیں کت ہک مہ اکی فعیس فادی ںیم ارتے افر
رھپ ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس اضقےئ احتج ےک ےئل ےلچ ےئگ افر ںیم اکیڈفؽ ںیم اپین ےلرکالچ وت آپ ےن وکیئ آڑ ہندیھکی
سج یکفہج ےس آپ رپدہ رکںیکساسفادی ےک انکرفں رپدفدرتخ ےھت ر اؽ اہللاؿ دفونںدروتخں ںیم ےس اکی درتخ یک
رطػ ےئگ افر اس درتخ یک اشوخں ںیم ےس اکی اشخ ڑکپی افر رفام ا اہلل ےک مکح ےس ریمے اتعب وہ اج وت فہ اشخ آپ یلص اہلل
ہیلع فملس ےک اتعب وہیئگ سج رطح ہک فہ افٹن اےنپ ےنچنیھک فاےل ےک اتعب وہ اجات ےہ سج ےک لیکن زپی وہیئ وہ رھپ آپ ےن
دفرسےدرتخیکرطػآےئافراسیکاشوخںںیم ےساکیاشخڑکپ رکرفام ااہللےکمکحےسریمےاتعبوہ اج وتفہاشخ یھب
ایسرطحآپےکاتعبوہیئگاہیںکتہکبجآپیلصاہللہیلعفملسدفونںدروتخںےکدرایمؿوہےئوتدفونںوکالمرکرفام ا م
دفونں اہلل ےک مکح ےس آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ڑج اجؤ وت فہ دفونں ڑج ےئگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
اسڈرےست الہکںیہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھجمرقبیدھکیرکدفرہنرشتفیےلاجںیئںیماےنپآپےسےھٹیبےھٹیبابںیت
رکےناگلوتااچکنںیمےنداھکیہکاسےنمےسر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسآرےہںیہفہدفونںدرتخاینپاینپہگجرپاجرکڑھکے

وہےئگافررہاکیدرتخاےنپےنترپڑھکاوہادحیلعہوہراہےہہکںیمےنداھکیہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسھچکدریرہھٹےافر
رھپآپیلصاہللہیلعفملسےناےنپرسابمرکےساسرطحااشرہرفام ااوبالیعمسےناےنپرسےسداںیئافرابںیئااشرہرکےکاتب ا
رھپآپ اسےنمآےئافربجآپریمیرطػےچنہپوترفام ا اےاجربایکوتےنداھکیسج ہگجںیمڑھکااھتںیمےن رعضایک یاہں
اےاہللےکر اؽآپےنرفام ادفونںدروتخںےکاپساجؤافراؿدفونںدروتخںںیمےساکیاکیاشخاکٹرکالؤافربج
اسہگج آاجؤسجہگجںیم ڑھکاوہںوتاکیاشخاینپداںیئرطػافر اکیاشخاینپابںیئرطػڈاؽدانیرضحت اجربرفامےتںیہ
ہکرھپںیمےنڑھکےوہرکاکیرھتپوکڑکپاافراےسوتڑاافراےسزیتایکفہزیتوہایگوترھپںیماؿدفونںدروتخںےکاپسآ اوتںیم
ےناؿدفونںدروتخں وکےتچنیھکوہےئاسہگجرپےلآ اسجہگجر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسڑھکےےھترھپںیمرھپںیمےناکی
اشخداںیئرطػڈایلافردفرسیاشخابںیئرطحڈایلرھپںیماجرکآپےسالمافرںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽسجرطح
آپےنےھجممکحرفام ااھتںیمےنایسرطح رکد اےہہکنکیلاسیکفہجایکےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اںیمدفربقفں ےک
اپس ےس زگرا ےھجم فیح ایہل ےک ذرہعی ہتپ الچ ہک اؿ ربق فاولں وک ذعاب د ا اج راہ ےہ وت ںیم ےن اس ابت وک دنسپ ایک ہک ںیم اؿ یک
افشتعرکفںاشدیہکاؿےسذعاباکلہرکد ااجےئبجکتہکہیدفونںاش ںیرترںیہیگ۔
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ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3022

راوی  :جابز بً ٩بساہلل

َ
ئ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ََّل َو ُؿو َئ أَ ََّل َو ُؿو َئ أَ ََّل َو ُؿو َئ
رک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َجابٔزُ َ٧از ٔب ٔ َو ُؿو ٕ
َٗا ََٓ ٢أ َت ِی َ٨ا ا ِِ ٌَ ٟش َ َ

اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ یُب َ ِّر ُز َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رطة ٕ َوک َ َ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َو َج ِس ُت فٔی اٟز َِّٔ ٛب َٔ ِ َٗ ٩ِ ٣
اب َٟطُ ًَل َی ح ََٔ ٤ارة ٕ َٔ ٩ِ ٣جزٔی ٕس َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ل ٔ َی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی ُٓ ًَل ٔ ٪ابِ ًَٔ ُٓ ٩ل ٕ ٪اِلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٓاُ ِ ٧وزِ َص ِ ١فٔی أَ ِط َحابٔطٔ
ا ِ٤َ ٟا َئ فٔی أَ ِط َح ٕ

َّ
ئ َط ِحبٕ َٔ ٨ِ ٣ضا َِ ٟو أَنِّی أ ُ ِ ٔرفُُطُ ٔ َ ٟ
رط ّة فٔی ًَزِ ََّل ٔ
َرشبَ ُط یَابٔ ُشطُ
َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت ٓ َٔیضا َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس ٓ َٔیضا إَّٔل َٗ ِ َ
َ
َّ
ئ َط ِحبٕ َٔ ٨ِ ٣ضا َِ ٟو أَنِّی أ ُ ِ ٔرفُُ ُط
رط ّة فٔی ًَزِ ََّل ٔ
َٓأ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ٔج ِس ٓ َٔیضا إَّٔل َٗ ِ َ
َرشبَ ُط یَابٔ ُش ُط َٗا َ ٢اذِصَ ِب َٓأِتٔىٔی بٔطٔ َٓأ َ َت ِی ُت ُط بٔطٔ َٓأ َ َخ َذ ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ی َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔظَ ِی ٕئ ََّل أَ ِزرٔی َ٣ا ص َُو َو َي ِِٔ٤ز ُ ُظ ب ٔ َی َسیِطٔ ث ُ َّ٥
َٟٔ

ََ ٓ ١و َؿ ٌِت َُضا بَْ ِ َن َی َسیِطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ًِ َلأ٧یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َجابٔزُ َ٧از ٔب ٔ َح ِٔ َٕ ٨ة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َج ِٔ ََ ٨ة اٟز َِّٔ ٛب َٓأُت ُ
ٔیت ب ٔ َضا تُ ِح َُ ٤

رف َ ٚبَْ ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ ث ُ ََّ ٥و َؿ ٌَ َضا فٔی َٗ ٌِز ٔا َِ ٟح ِٔ َ٨ةٔ َو َٗا َُ ٢خ ِذ یَا َجابٔزُ ٓ َُؼ َّب
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔفٔی ا َِ ٟح ِٔ َٔ ٨ة صَ ََ ٜذا ٓ ََب َش َل َضا َو َ َّ

رفأَیِ ُت ا ِ٤َ ٟا َئ َي ُٔو ُر ٔ ٩ِ ٣بَْ ِ ٔن أَ َػاب ٔ ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اس ٔ ٥اہللٔ ٓ ََؼب َ ِب ُت ًََِ ٠یطٔ َو ُُِٗ ٠ت ب ٔ ِ
ًَل َ َّی َو ُٗ ِ ١ب ٔ ِ
اس ٔ ٥اہللٔ َ َ
اض َٓا ِس َت َ٘ ِوا َحًَّی
اُ َٟ ٪ط َحا َج ْة ب ٔ َ٤ا ٕ
َار ِت ا َِ ٟح ِٔ َُ ٨ة َو َز َار ِت َحًَّی ا َِ ٣ت َ َْل ِت َٓ َ٘ا َ ٢یَا َجابٔزُ َ٧از ٔ َ ٩ِ ٣ک َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٓ ٥
ئ َٗا ََٓ ٢أتََی اُ ٨َّ ٟ
َ
رف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِٔ َ٨ةٔ َوه ٔ َی ََْ ِ ٣لی
َر ُووا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َص ِ ١بَق ٔ َی أ َح ْس َُ ٟط َحا َج ْة َ َ
اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہرضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک رھپ مہ رکشل ںیمآےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفام ااےاجربولوگںںیمآفازاگلدفہکفوضرکںیلرھپںیمےنآفازاگلیئہکفوضرکولفوضرکولفوضرکولرضحتاجربریضاہللاعتٰیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اقہلف ںیم وت یسک ےک اپس اپین اک اکی رطقہ یھب ںیہن ےہ افر ااصنر اک اکی
آدیموجر اؽاہللےکےئلاکیرپاانزیکشمہوجہکزکلییکاشوخںرپاکٹلوہااھتاسںیماپینڈنھٹاایکرکاتاھتآپیلص اہللہیلعفملس
ےنرفام االفںنبالفںااصنریےکاپساج رکدوھکیہکاس ےکزیکشمےںیماپینےہ ا ںیہنںیمےناسااصنرییک رطػایگ افر
اس ےک زیکشم ے ںیمداھکی ہک اس ےک ہنم ںیم  ااےئ اکی رطقے ےک افر ھچک یھب ںیہن ےہ ارگ ںیم اس زیکشمے وک اڈنولیں وت
کشخزیکشمہاےسیپاجےئرھپںیمر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسآ اافرںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽںیمےناس
ااصنریےکزیکشمےںیم ااےئاساکیرطقہ اپینےکافرھچکںیہناپ اارگںیماےسا اٹاتوتکشخزیکشمہاےسیپاتیلآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ااجؤافراسزیکشمےوکریمےاپسےلآؤرھپںیماسزیکشمہوکےلرکآ اافراےساےنپاہھتںیمڑکپارھپآپ
یلصاہللہیلعفملسھچکابترکےنےگلںیمںیہناجاتنہک آپایکرفامرےہےھتافرآپیلصاہللہیلعفملساےنپاہھتابمرکےساس
زیکشمےوکدابےتاجےترھپفہزیکشمہےھجماطعرفام اافررفام ااےاجربآفازاگلؤہکاقےلفںیمےسیسکاکاپیناکڑباربنتال ااجےئںیم
ےنآفازاگلیئافرڑباربنتال اایگافرولگاسربنت وکااھٹرکالےئںیمےناسڑبےربنتوکآےکپاسےنمرھکد اوتر اؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےناسزیکشمےںیماانپاہھتابمرکریھپااسرطحےسالیھپرکافراویلگنںوکالھکرکےکاسزیکشمےیکہتںیماانپ
اہھتابمرکراھک افرآپیلص اہللہیلعفملسےنرفام ااے اجرب ڑکپافرمسباہلل ہہرک ریمےاہوھتںرپاپینڈاؽںیم ےنمسباہلل ہہ
رک اس زیکشمے ںیم ےس اپینآپ یلص اہللہیلعفملس ےک اہھت ابمرک رپڈاال وت ںیم ےن داھکیہک اپین ر اؽاہلل یلص اہللہیلعفملس یک
اویلگنں ےکدرایمؿ ےس وجش امر راہ ےہ رھپاس ربنت ےن وجش امرا ا فر فہ ربنت وھگام اہیںکت ہک فہ ربنت اپین ےس رھب ایگ رھپ آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفام ااےاجربآفازاگلؤہکسجوکاپینیکرضفرتوہوتآرکاپینےلاجےئرضحتاجربرفامےتںیہولگآےئ
افر اوہنں ےن اپین ایپ اہیں کت ہک بس ریس وہےئگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن اہک ایک وکیئ ااسی ابح  رہ ایگ

ےہہکےسجاپینیکرضفرتوہرھپر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناےنپاہھتابمرکوکاسزیکشمےےسااھٹ اوترھپفہیھبرھباوہا
اھت۔
رافی  :اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
رضحتاوبارسیلاکفاہعقافررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعیکیبملدحثیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3023

راوی :

َح
ٔیٕ ا َِ ٟب ِ ٔ
اض إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٟحو ََ َٓ َ٘ا ََ ًَ ٢سی اہللُ أَ ِ ٪یُ ِلٌ ََٔٓ ٥ِ ُٜ٤أ َ َت ِی َ٨ا س َ
َو َطکَا اُ ٨َّ ٟ
َخ ا َِ ٟب ِ ُ
َح َٓزَ َ َ
َخ ّة َٓأ َ َِ ٟقی َزابَّ ّة َٓأ َ ِو َریِ َ٨ا ًَل َی ٔط ِّ٘ َضا اَ ٨َّ ٟار َٓاك َّ َب ِد َ٨ا َو ِ
اط َت َویِ َ٨ا َوأَک َ ِ٨َ ٠ا َحًَّی َطب ٔ ٌِ َ٨ا َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز ٓ ََس َخُِ ٠ت أََ٧ا َو ُٓ ًَل َْ ٪و ُٓ ًَل ْ٪
َز ِ َ

َّ
َّ
َخ ِج َ٨ا َٓأ َ َخ ِذَ٧ا ٔؿ ٌَّ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِؿ ًَلًٔطٔ َٓ َ٘ َّو ِس َ٨ا ُظ ث ُ ََّ ٥ز ًَ ِوَ٧ا بٔأ َ ًِوَ َٔ ٥ر ُج ٕ١
َحًی ًَ َّس َخ َِ ٤ش ّة فٔی ح ٔ َحا ٔد ًَ ِیَ ٔ ٨ضا َ٣ا َی َزاَ٧ا أَ َح ْس َحًی َ َ
فٔی اٟز َِّٔ ٛب َوأَ ًِوَ َٔ ٥ج َ ١ٕ ٤فٔی اٟز َِّٔ ٛب َوأَ ًِوَ ٔ ١ِٕ ٔٔٛ ٥فٔی اٟز َِّٔ ٛب ٓ ََس َخ ََ ١ت ِح َت ُط َ٣ا یُ َلأِكٔ ُئ َرأ ِ َس ُط
افررھپاسےکدعبولوگںےنر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوھبکیکاکشتییکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام ارقبیےہہک
اہلل ںیہمت الھکدے رھپ مہ دنمسر ےک انکرے رپ آےئ افر دنمسر ےن ومج امری افر اکی اجونر اکنؽ رک ابرہ ڈاؽ د ا رھپ مہ ےن اس
دنمسرےک انکرےرپآگالجیئافراساجونراکوگتش اکپ اافروھبانافرمہ ےناھک ا اہیںکتہکمہوخب ریس وہےئ ےئگرضحت
اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن افر الفں افر الفں اس اجونر یک آھکن ےک وگتش ںیم دالخ وہےئ افر ںیمہ یسک
ےنںیہنداھکیاہیںکتہکمہابرہےلکنرھپمہےناساجونریکویلسپںںیمےساکییلسپڑکپیافراقےلفںیموجبسےسڑباآدیم
اھتافرفہبسےسڑبےافٹن رپ ااراھتمہےناسآدیموکالب اافراسےکافٹنرپبسےسڑبی زنیریھکوہیئوتفہآدیمریغب
اانپرساکھجےئاسیلسپےکےچیےسزگرایگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکفاہعقرجہتےکایبؿںیم...

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکفاہعقرجہتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3024

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیب ،حش ٩ب ٩اًْن ،زہْر ،ابواسحٙ

َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِْ َ َن َح َّسثَ َ٨ا ُز َصْ ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب َي ُ٘وَّلُ

َجا َئ أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
ک َی ِحُ ٠ِ ٔ٤ط َ٣عٔی إلٔ َی َ٨ِ ٣زلٔی َٓ َ٘ا َ٢
اٟؼ ِّس ُ
ی ٙإلٔ َی أَبٔی فٔی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ َٓا ِطت َ َری ُٔ ٨ِ ٣ط َر ِح ًّل َٓ َ٘ا ٌََ ٔ ٟ ٢از ٕٔب ابِ ٌَ ِث َ٣ع ٔ َی ابِ ََ ٨
رسیِ َت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َخ َد أَبٔی َُ ٌَ ٣ط یَ َِ ٨ت٘ ٔ ُس ث َ َ٨َ ٤طُ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبٔی یَا أَبَا بَ ِرکٕ َح ِّسثِىٔی َِ ٛی َ
لٔی أَبٔی ا ِحُ ٠ِ ٔ٤ط َٓ َح َُ ٠ِ ٤ت ُط َو َ َ
ٕ َػ ٌَِ ٨ت َُ٤ا َِ ٟی ََ ٠ة َ َ
َّ
َّ
رسیِ َ٨ا َِ ٟی َ٠ت َ َ٨ا ک ُ ََّ ٠ضا َحًَّی َٗ َاَٗ ٦ائ ٔ َُّ ٥
یًََ ٓ ٙل یَ ُُّ ٤ز ٓ ٔیطٔ أَ َح ْس َحًَّی
اٟرط ُ
اٟوضْٔ َرة ٔ َو َخ ًَل َّ ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ ِ َ
َ
ت ًََِ ٠یطٔ َّ
رخ ْة كَؤی َْ ٠ة ََ ٟضا ه ٌَّٔ ٥َِ ٟ ١تأ ِ ٔ
رخ َة ٓ ََش َّویِ ُت ب ٔ َیسٔی َ٣کَاّ٧ا َی َُ ٨ا٦
اٟظ ُِ ٤ص َب ٌِ ُس َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا ً ٔ َِ ٨س َصا َٓأ َت ِی ُت اٟؼَّ ِ َ
ُرٓ ٌَٔ ِت َ٨َ ٟا َػ ِ َ

َک َٓ ََ ٨ا٦
ک َ٣ا َح ِوَ ٟ
ٓ ٔیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ث ُ ََّ ٥ب َش ِل ُت ًََِ ٠یطٔ َ ِرف َو ّة ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت  ٥ِ َ ٧یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوأََ٧ا أَ ِن ُٔ ُف ََ ٟ
رخة ٔیُزٔی ُس َٔ ٨ِ ٣ضا َّأ ٟذی أَ َر ِزَ٧ا َٓ َٔ٘٠ی ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأََ ِ ٧ت
َخ ِج ُت أَ ِن ُٔ ُف َ٣ا َح ِو َُ ٟط َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َزاعٔی َُ َِ٘ ٣ُ ٥ٕ ٨ب ٔ ٕ ١بٔ َِ َٔ٤٨طٔ إلٔ َی اٟؼَّ ِ َ
َو َ َ
ک َٟب َ ْن َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت أَ َٓ َت ِحُ ُ٠ب لٔی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ َ َخ َذ َطا ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ
َیا ُ ًَُل َُ٘ َٓ ٦ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ُُِٗ ٠ت أَفٔی َُ ََ ٔ٤٨
اٟرض ََ َّٔ ٩ِ ٣
َخی یَ ُِ ُٔ ٨ف َٓ َحََ ٠ب لٔی فٔی َٗ ٌِبٕ
رفأَیِ ُت ا ِٟب َ َرا َئ َي ِ ٔ
اٟظ ٌَز ٔ َواٟتُّ َر ٔ
رض ُب ب ٔ َی ٔسظ ٔ ًَل َی اِلِ ُ ِ َ
ا ِن ُٔ ِف َّ ِ
اب َوا َِ َ٘ ٟذی َٗا ََ َ ٢
رش َب َٔ ٨ِ ٣ضا َویَ َت َو َّؿأ َ َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت
َُ ٌَ ٣ط ُِ ٛث َب ّة َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن َٗا ََ ٢و َ٣عٔی إ ٔ َزا َو ْة أَ ِر َتؤی ٓ َٔیضا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِ َ
است َِی َ٘ َى ٓ ََؼب َ ِب ُت ًَل َی َّ
ئ َحًَّی بَ َز َز
ا٠ٟب َ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٔ
َکص ُِت أَ ِ ٪أُوٗٔوَ ُط ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ ٓ ََوا َٓ ِ٘ ُتطُ ِ

ارش ِب َٔ ٩ِ ٣ص َذا َّ
ٔیت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ٥َِ ٟیَأ ِ َّٔ ٔ ٟ ٪رلح ٔی ُِٔ ٠ُٗ ١ت بَل َی َٗا َ٢
َرش َب َحًَّی َرؿ ُ
ا٠ٟب َ ٔن َٗا َٔ َ ٓ ٢
أَ ِس َُٔ ُ٠ط َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َ
َّ
َّ
ق َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُت ٔی َ٨ا
رسا َٗ ُة بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢وِ َ ٧ح ُ ٩فٔی َج َٕ ٠س ٔ ٩ِ ٣اِلِ َ ِر ٔ
ٓ ِ
َار َت َح ِ٨َ ٠ا َب ٌِ َس َ٣ا َزاَِ ٟت اٟظ ُِ ٤ص َوات َب ٌَ َ٨ا ُ َ

رف ُس ُط إلٔ َی بَ ِلَ ٔ ٨ضا أ ُ َری َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َٗ ِس
َٓ َ٘ا َََّ ٢ل َت ِحزَ ِ ٪إ ٔ َّ ٪اہللَ َ٨َ ٌَ ٣ا ٓ ََس ًَا ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
َار َت َل َِ ٤ت َ َ
ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ٤َ َُّٜ٧ا َٗ ِس َز ًَ ِوتُ َ٤ا ًَل َ َّی َٓا ِزًُ َوا لٔی َٓاہللُ َل٤َ ُٜا أَ ِ ٪أَ ُر َّز ًَ ِ٤َ ُٜ٨ا َّ
رف َج ٍَ ََّل یَ َِ ٠قی أَ َح ّسا إ ٔ ََّّل َٗا َِ َٗ ٢س
اٟلََ ٠ب ٓ ََس ًَا اہللَ َٓ ََ ٨حا َ َ
َِ َٔ ٛی ُت٣َ ٥ِ ُٜا َصاصُ َ٨ا ٓ ًََل َی َِ ٠قی أَ َح ّسا إ ٔ ََّّل َر َّز ُظ َٗا ََ ٢و َوفَی َ٨َ ٟا
ہملسنببیبش،نسحنبانیع،زریہ،اوبااحسؼ،رفامےتںیہہکںیمےنرضحتربانباعزبےسانسفہرفامےتںیہہکرضحتاوبرکب
دصقیریضاہللاعتٰیلہنع ریمےفادلےکرھگ ںیمرشتفی الےئ افراؿےساکیاجکفہرخدیارھپاعزب ینعیریمےفادل ےسرفام ا

ہکاےنپ ےٹیبوکریمےاسھت جیھبدںی اتہکفہاساجکفہوک ااھٹرکریمےرھگ ےلےلچافر رھپریمےفادلےن ھجم ےس اہکہکاےسااھٹ
ےل وت ںیم ےن اس اجکفے وک ااھٹ ایل افر ریمے فادل یھب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اس اجکفے یک  تمی فوصؽ
رکےن ےک ےئلےلکن وت ریمےفادل ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفام ا اے اوبرکب ھجم ےسایبؿ رفامںیئ ہک سج رات م
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکاسھتےئگ ےھترضحت اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اااھچ افر رھپرفام اہک مہاسریراتےتلچ
رےہ اہیں کت ہک دؿ ھڑھ ایگ افر کیھٹ دفرہپ اک فتق وہایگ افر راہتس اخیل وہایگ افر راےتس ںیم وکیئ زگرےن فاال ہن راہ اہیں کت ہک
ںیمہاسےنم اکی ابمل رھتپ داھکیئد ا سج اک اسہی زنیم رپ اھت افر ایھب کت فاہں دوھپ ںیہنآیئ یھت رھپ مہ اس ےک اپس ارتے افر
ںیمےن اس رھتپےکاپس اج رکاےنپاہھتےسہگجاصػیکاتہک یبنیلصاہللہیلعفملس اسےکاسےئ ںیمآراؾرفامںیئرھپ ںیم ےن
اسہگج رپاکیدریاھچبدیرھپںیمےنرعضایکاےاہللےکر اؽآپیلصاہللہیلعفملسآراؾرفامںیئافرںیمآپیلصاہللہیلع
فملس ےکاردرگدرہرطػ ےسدیبارراتہوہں رھپآپ یلصاہللہیلعفملس ا ےئگافر ںیمآپ ےکاردرگد اجگرکرہپہ داتیراہ رھپ
ںیم ےناسےنمیک رطػ ےس رکبویں اک اکی رچفااہ داھکی وج اینپ رکبویں وک ےئل وہےئاس رھتپیک رطػ آراہ ےہ افر رچفااہ یھب اس
رھتپےسفیہاچاتہاھتوجمہےناچاہںیمےناسرچفاےہےسالماقتیکافرںیمےناسےساہکاےڑلےکوتسکاکالغؾےہاسےن
ہک ںیم دمہنی فاولں ںیم ےس اکی آدیم اک الغؾ وہں ںیم ےن اہک ریتی رکبویں ںیم دفدھ ےہ اس ےن اہک اہں ںیم ےن اہک ایک وت ےھجم
دفدھدےاگاسےناہکاہںرھپاسرچفاےہےناکیرکبیڑکپیوتںیمےناسرچفاےہےساہکاسرکبیےکنھتوکابولں یٹافر
رچکےفریغہےساصػرکےلرافیاوبااحسؼےتہکہہکںیمےنرضحترب اوکداھکیہکفہاےنپاکیاہھتوکدفرسےاہھترپامررک
داھکرےہےھتاسرچفاےہےنزکلیےکاکیایپےلںیموھتڑااسدفدھدفاہرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکریمے
اپس اکی ڈفؽ اھت ہک سج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ ےک ےئل افر فوض ےک ےئل اپین اھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر ںیم ےن اندنسپ اھجمس ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دنین ےس دیبا
رکفں نکیل آپ وخد یہ دیبار وہ ےئگ رھپ ںیم ےن دفدھ رپ اپین اہب ا اتہک دفدھ ڈنھٹا وہ اجےئ رھپ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
ر اؽہیدفدھونشرفامںیئرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنفہدفدھایپاہیںکتہکںیم
وخشوہایگرھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفام اایکاہیںےسوکچرکےنوکفتقںیہنآ اںیمےنرعضایک یاہںفہ فتقآایگےہ
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہکرھپ مہ  ارجڈےک ےےک دعبےلچافررساہق نب امکل ےنامہرااھچیپ ایک رضحتاوبرکب
بئ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ہب ہک مہ سج زنیم رپ ےھت فہ تخس زنیم یھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اکرف مہ کت آےئگ
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رکف ہن رک ویکہکن امہرے اسھت اہلل ےہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رساہق ےک ےئل دب داع
رفامیئ وت رساہق اک وھگڑا اےنپ ٹیپ کت زنیم ںیم دسنھ ایگ رساہق ےنہک اگل ےھجم ولعمؾ ےہ ہک  م ےن ریمے ےئل دب داع یک ےہ اب  م

ریمےےئلداعرکف اہللیک مسقابوجیھبآپرضحاتیکالتشںیمآےئاگ ںیماےسفاسپرکدفںاگآپ یلصاہللہیلعفملس ےن
اس ےک ےئل اہلل ےس داع رفامیئ وت اےس اجنت لم یئگ افر فہ فاسپ ولٹ ایگ افر اےس وج وکیئ اکرف یھب اتلم فہ اےس  ہہ داتی ہک ںیم اس
رطػدھکیآ اوہںرساہقوکوجاکرف یھباتلمفہاےسفاسپولاٹداتی۔رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرساہقےنوجمہ
ےساہکفہاسےنوپراایک۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،زریہ،اوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہفوقتیاکایبؿ
انجبیبنیلصاہللہیلعفملساکفاہعقرجہتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3025

راوی  :زہْر ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ،١ارسائی ،١ابواسحا ،ٚبزاء

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَٔ٨یطٔ ُز َصْ ِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ا ٚا َِ ٟحس َ
رش ز ٔ ِرصَ ّ٤ا َو َس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٗا َ ٢ا ِطت َ َری أَبُو بَ ِرکٕ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َر ِح ًّل ب ٔ َث ًَلثَ َة ًَ َ َ
إٔ ِ َ

ا ٪بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا َز ًَا ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َحسٔیثٔ ُز َصِْر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیثٔطٔ ٔ ٩ِ ٣رٔ َوایَ ٔة ًُ ِث ََ ٤

َّ
ک َٓا ِز َُ اہللَ أَ ِ ٪یُ َد َِّ ٠ؼىٔی ٔ٤َّ ٣ا
رف ُس ُط فٔی اِلِ َ ِر ٔ
ق إلٔ َی بَ ِلٔ٨طٔ َو َوثَ َب ًَ ُِ ٨ط َو َٗا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س َٗ ِس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ص َذا ًَ ََ ُ٠٤
َو َسََ ٓ ٥َ ٠شا َر َ َ
ک َس َت ُُّ ٤ز ًَل َی إٔب ٔلٔی َؤُ٤َِ ٠انٔی ب ٔ َ٤کَا َٔ َٛ ٪ذا
ک ًَل َ َّی َِل ُ ًَ َِّّ َ ْ٤ن ًَل َی ََ ٩ِ ٣و َرائٔی َو َص ٔذظ ٔ ٨َ ٔ ٛأًَ٧ی َٓد ُِذ َس ِض ّ٤ا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓإَٔ َّ ٧
أََ٧ا ٓ ٔیطٔ َو ََ ٟ

ک َٓ َ٘سٔ ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َِ ٟی ًّل َٓت َ ََ ٨ازًُوا أَ ُّی ُض ِ ٥یَ ِ٨ز ٔ َُِ ٠ًَ ٢یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک َٗا َََّ ٢ل َحا َج َة لٔی فٔی إٔبَٔ ٔ ٠
َو ََ ٛذا َٓد ُِذ َٔ ٨ِ ٣ضا َحا َج َت َ

ک ٓ ََؼٌ َٔس اِّ ٟز َجا َُ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ ٓ َِو َ ٚا ِٟب ُ ُیو ٔ
ت
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَِ٧ز ٔ ًَُ ٢ل َی بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ أَ ِخ َوا ِٔ ًَ ٢بسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أ ُ ِ ٔ
َک ُُ ٣ض ِ ٥ب ٔ َذَ ٔ ٟ
و ٪یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َیا َُ ٣ح َُّ ٤س یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َو َت َ َّ
اٟرط ٔ ٚیُ َ٨ا ُز َ
رف َ ٚا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َُ ٪وا َِ ٟد َس ُ ٦فٔی ُّ ُ
زریہ نب رحب ،امثعؿ نب رمع ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب ،لیم ،ارسالیئ ،اوبااحسؼ ،رباء ،رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل

اعتٰیل ہنع ےن ریمے فادل ےس ریتہ درمہ رپ اکی اجکفہ رخدیا نکیل امثعؿ نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اس رفاتی ںیم ےہ ہک بج
رساہق نب امکل رقبی آایگ وت ر اؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک ےئل دب داع رفامیئ افر اس اک وھگڑا اےنپ ٹیپ کت زنیم ںیم
دسنھایگرساہقاےنپاسوھگڑےےسوکداافرےنہکاگلاےدمحمےھجمولعمؾےہہکہیآپاکاکؾےہاسےئلآپاہللےسداعرفامںیئ
ہکفہےھجماسفیلکتےساجنتدےدےافرںیمآپیلص اہللہیلعفملسےسفدعہرکاتوہںہکوجریمےےھچیپآرےہںیہںیماؿ

ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک احؽ اپھچؤں اگ افر ریمے اس رتشک ےس اکی ریت ےل ںیل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک الفں الفں
اقمؾ رپریمےافرریمےافٹنافرالغؾںیلمےگاؿںیمےسینتجآوکپرضفرتوہآپیلصاہللہیلعفملسےلںیلآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفام ا ےھجمریتےافوٹنںیکوکیئرضفرت ںیہنرھپ مہرات وکدمہنیونمرہچنہپ ےئگ وتولگاسابت ںیمڑگھجےنےگل
ہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسسکہگجارتںیآپےنرفام اںیمہلیبقینباجنرےکاپسارتفںاگفہدبعالمغتےکایھننؽےھتآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک زعتدی رھپ رمد افر تورںیت رھگفں ےک افرپ ھڑوہ افر ڑلےک افر الغؾ راوتسں ںیم لیھپ ےئگ افرہی
اکپرےنےگلاےدمحماےاہللےکر اؽاےدمحماےاہللےکر اؽیلصاہللہیلعفملس۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبرمع،ااحسؼنباربامیہ،رضننب،لیم،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3026

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
رسائ ٔی َ ١ا ِز ُخُ٠وا
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسٔٗ ٥َ ٠ی ََ ٔ ٟ ١بىٔی إ ٔ ِ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
وًَ ٪ل َی أَ ِس َتاصٔض ٔ َِ ٥و َٗاُٟوا َح َّب ْة فٔی َط ٌَ َزة ٕ
اب یَزِ َح ُٔ َ
رف َلَ ٥ِ ُٜخ َلایَا ََُ ٓ ٥ِ ٛب َّسُٟوا ٓ ََس َخُ٠وا ا َِ ٟب َ
ا َِ ٟب َ
اب ُسح َّّسا َوُٗوُٟوا ح ٔ َّل ْة يُ ِِ َ ِ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفام اینبارسالیئےساہکایگا ْد ُ ُ
ابہکدرفازےںیم دالخوہدجسہرکےتوہےئافرےتہکاجؤشخبدےوت،وتمہاہمترےانگہ
جا ْ َ
اا َ
شخبدںیےگنکیلینبارسالیئےناسمکحیکالخػفرزییکافراسےکدرفازےںیمےسرسنیےکلبےتٹسھگوہےئافرہبحینعی

داہنابؽںیمےتہکوہےئدالخوہےئ۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3027

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩بْٜر٧ ،اٗس ،حش ٩بً ٩لی ح٠وانیً ،بس اب ٩ح٤یسً ،بس يٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ابوػاٟح
ابٛ ٩یشا ،٪حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا ٔ٪
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ب ُ َِ ْٜر ٕا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَىٔی و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَُ َ ٧ص
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و ٪ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َوص َُو ابِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
وب َي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ا ٪ا َِ ٟوو ُِی
بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١تابَ ٍَ ا َِ ٟوو َِی ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب ََ ١و َٓاتٔطٔ َحًَّی تُ ُوف ِّ َی َوأَ ِٛثَرُ َ٣ا ک َ َ

یَ ِو َ ٦تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعف نب دمحم ،انب ریکب ،اندق ،نسح نب یلع ولحاین ،دبع انب دیمح ،دبع وقعیب انب اربامیہ ،انب دعس اوباصحل انب اسیکؿ ،رضحت انب
اہشبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےنربخدیےہہکاہلل
زعفلج ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےس ےلہپ اگلاتر فیح انزؽ رفامیئ اہیں کت ہک سج دؿ
ر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکفافتوہیئاسدؿوتتہبیہز ادہرمہبتفیحانزؽوہیئ۔
رافی  :رمعف نب دمحم ،انب ریکب ،اندق ،نسح نب یلع ولحاین ،دبع انب دیمح ،دبع وقعیب انب اربامیہ ،انب دعس اوباصحل انب اسیکؿ،
رضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3028

راوی  :ابوخیث٤ہ ،زہْر ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ٩٤اب٣ ٩ہسی ،سٔیاٗ ،٪یص ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت كار ٚب٩
طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وص َُو ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی
َح َّسثَىٔی أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة ُز َصِْرُ بِ ُِ َ ٩
ْق ُؤ َ ٪آ َی ّة َِ ٟو أُِ٧زَِٔ ٟت ٓ ٔی َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َٗاُٟوا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِ َ

ٔیسا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ إنِّٔی َِلَ ًِ ََ ٥ُ ٠ح ِی ُث أُِ٧زَِٔ ٟت َوأَ َّی یَ ِو ٕ ٦أُِ٧زَِٔ ٟت َوأَیِ ََ ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ِی ُث
ک ا َِ ٟی ِو َّ ً ٦
ََّل َّت َد ِذَ٧ا ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ی ِو َُ ٦ج ُٕ ٌَ ٤ة أَ َِّ ٦لَ َي ٌِىٔی
ککَ َ
ٕ بٔ ٌَ َز َٓ َة َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪أَ ُط ُّ
أُِ٧زَِٔ ٟت أُِ٧زَِٔ ٟت بٔ ٌَ َز َٓ َة َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واٗ ٔ ْ
ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ُِِ ٠٤َ ٛت َل ٥ِ ُٜزٔی ََ ٥ِ ُٜ٨وأَ ِت َُ ٤ِ ٤ت ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜن ٌِٔ ًَٔ٤ی

اوبہمثیخ ،زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح انب دہمی ،ایفسؿ ،سیق نب ملسم ،رضحت اطرؼ نب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
َُک ب ُک
ال َؾ َأ ْکمَل ْ ُت ل ْم ِد َت ْم
ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک  م اکی ایسی آتی رکہمی زپےتھ وہ ْ َ ْ
ت عل َ ُک تع
َف َأ ْمَمْ ُت َ ْت ْم ِ ْمَ ِئیارگہیآتیرکہمیمہولوگںںیمانزؽوہیتوتاسدؿوکمہدیعاکدؿانبےتیلوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےن
رفام ا ےھجم ولعمؾ ےہ ہک ہی آتی رکہمی اہکں انزؽ وہیئ افر سک دؿ انزؽ وہیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اہکں ےھت بج ہی
آتیرکہمیانزؽوہیئدیماؿرعافتںیمانزؽوہیئافرر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسیھبرعافتیہںیمرہھٹےوہےئےھترافی
ال َؾ َأ ْکمَل ْ ُت ینعی آج ےک دؿ ںیم ےن  م رپ
رضحت ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک ےھجم اس ابت ںیم کش ےہ ہک فہ  ہعم اک دؿ اھت  ا ںیہن ینعی ْ َ ْ
اہمترادنیاکلمرکد اےہافراینپوتمعنںوک مرپوپرارکد اےہ۔
رافی  :اوبہمثیخ ،زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح انب دہمی ،ایفسؿ ،سیق نب ملسم ،رضحت اطرؼ نب اہشب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3029

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابی برکً ،بساہلل ب ٩ازریصٗ ،یص ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت كار ٚب ٩طہاب

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َو َّ
ٔیص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َ
رش َی ُضو َز َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ُِِ ٠٤َ ٛت َل ٥ِ ُٜزٔی َ٥ِ ُٜ٨
ُِ ٣ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ا َِ ٟی ُضوزُ َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز َِ ٟو ًَ َِ ٠ی َ٨ا ََ َ ٌِ ٣

ٔیسا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
ک ا َِ ٟی ِو َّ ً ٦
َوأَ ِت َُ ٤ِ ٤ت ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜن ٌِٔ ًَٔ٤ی َو َرؿ ُ
ٔیت َلِ ٥ِ ُٜاْل ٔ ِس ًَل َ ٦زٔی ّ٨ا َن ٌِ َ ٥ُ ٠ا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی أُِ٧زَِٔ ٟت ٓ ٔیطٔ ََّل َّت َد ِذَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ ِس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی أُِ٧زَِٔ ٟت ٓ ٔیطٔ َو َّ
اٟشا ًَ َة َوأَیِ ََ ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ْٔ َن َ٧زََِ ٟت َ٧زََِ ٟت َِ ٟی ََ ٠ة َج ٍِٕ ٤

َوِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
ت
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ایبرکب،دبعاہللنبادرسی،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشبےسرفاتیےہہکوہیدویںےن
َُک ب ُک ت عل َ ُک تع
(ال َؾ َأ ْکمَل ْ ُتل ْم ِد َت ْم َف َأ ْمَمْ ُت َ ْت ْم ِ ْمَ ِئی َف َر ِطی ُت
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہکارگمہوہیدویںےکرگفہرپہیآتیرکہمی ْ َ ْ
َُک
ال ْ َ
َس َاؾ ِد ًنا) آج ےک دؿ ںیم  م رپ اہمترا دنی لمکم رکد ا ےہ افر ںیم ےن اینپ تمعن  م رپ وپری رک دی ےہ افر اہمترے ےئل دنی
ل ْم ْ ِٔ ا
امالؾوکدنسپرکایلےہانزؽوہیتافرمہاسآتیرکہمیےکزنفؽےکدؿوکاجؿےتیلوتمہاسدؿوکدیعاکدؿانبےتیلرافیےتہکںیہ
ہک رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفام ا ےھجمفہدؿ افر فہ فتق یھب ولعمؾ ےہ افر ہی یھب ولعمؾ ےہہکاس فتق ر اؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفملس اہکں ےھت سج فتق ہیآتی رکہمی انزؽ وہیئ افر سجفتق ہیآتی رکہمی انزؽ وہیئ وت مہاسفتق ر اؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسےکاسھترعافتںیمعمجےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ایبرکب،دبعاہللنبادرسی،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3030

راوی ً :بس ب ٩ح٤یس ،جٌرفً ،و ،٪ابوً٤یصٗ ،یص ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت كار ٚب ٩طہاب

اب َٗا ََ ٢جا َئ
رف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
ک
رش ا َِ ٟی ُضوز ٔ ََّل َّت َد ِذَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ْق ُؤَ َ ٧ضا َِ ٟو ًَ َِ ٠ی َ٨ا َ٧زََِ ٟت ََ َ ٌِ ٣
َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔإلٔ َی ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ْٔ٣رَ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ْٔ٨٣ن آیَ ْة فٔی َ ٔ ٛتابَٔ ٥ِ ُٜت ِ َ
ٔیسا َٗا ََ ٢وأَ ُّی آ َی ٕة َٗا َ ٢ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ُِِ ٠٤َ ٛت َل ٥ِ ُٜزٔی ََ ٥ِ ُٜ٨وأَ ِت َُ ٤ِ ٤ت ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜن ٌِٔ ًَٔ٤ی َو َرؿ ُ
ا َِ ٟی ِو َّ ً ٦
ٔیت َلِ ٥ِ ُٜاْل ٔ ِس ًَل َ ٦زٔی ّ٨ا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ

اَّ ٪أ ٟذی َ٧زََِ ٟت ٓ ٔیطٔ َ٧زََِ ٟت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
ت فٔی َی ِؤ ٦
إنِّٔی َِلَ ًِ َ ٥ُ ٠ا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی َ٧زََِ ٟت ٓ ٔیطٔ َوا ِ٤َ ٟک َ َ
ُج ُٕ ٌَ ٤ة

دبع نب دیمح ،رفعج ،توؿ ،اوبسیمع ،سیق نب ملسم ،رضحت اطرؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں اک اکی آدیم رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع ےکاپسآ اافرےنہکاگلاےاریماوملنینماہمتریاتکبںیماکیآتیرکہمی ےہےسج م زپےتھوہارگ فہآتی
رکہمی مہ رپ ینعی وہیدویں ےک رگفہ رپ انزؽ وہیت وت مہ اس دؿ وک دیع اک دؿ انب ےتیل رضحت رمعےن رفام ا فہ وکؿ یس آتی رکہمی ےہ
ْ َ ْکمل ْ لَُک ْ ِب َتُک ْ َ ْتمَم عَل َ ْتُک ْ تِعْمَ ِئ ِطی لَُک
ْ
َ
ٔ
ِ
ْ
ِ
ال َْس َاؾ د ً ان) وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا
(ال َؾ أ َ ُت م د م َفأ ْ ُت م ی َف َر ُت م ا
وہیدی آدیم ےن اہک َ ْ

ںیماسدؿ ےکابرےںیماجاتنوہںہکسجدؿںیمہیآتیرکہمیانزؽوہیئسجہگجافرسجدؿر اؽاہللیلصاہللہیلعفملس
رپانزؽوہیئفہرعافتاکدیماؿافر ہعماکدؿےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،رفعج،توؿ،اوبسیمع،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3031

راوی  :ابوكاہز اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہبْ ،عوہ ب ٩زبْر ،حرضت اب ٩طہاب

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔی ٔي ُّی َٗا َ ٢أَبُو َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ َ ٢
رس ٕح َو َ ِ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَْ ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة ًَ ِِ َٗ ٩و ٔ ٢اہللٔ َوإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی
ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
ئ َِ ٣ثى َی َوث ُ ًَل َث َو ُربَا ََ َٗاَِ ٟت یَا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی ه ٔ َی ا َِ ٟیت َٔیُ ٤ة َتُٜو ُ ٪فٔی َح ِحز ٔ َؤٟی َِّضا
اب َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ا َِ ٟی َتامَی َٓاُ ٜٔ ِ ٧حوا َ٣ا كَ َ
ُتظَ ارٔ ُُ ٛط فٔی َ٣أٟطٔ َٓ ُی ٌِحٔبُ ُط َ٣اَ ُٟضا َو َج َ٤اَ ُٟضا َُْٓرٔی ُس َوُّ ٔ ٟی َضا أَ ِ ٪یَ َتزَ َّو َج َضا بٔ َِْ ِر ٔأَ ِ ٪يُ ِ٘ ٔش َم فٔی َػ َساٗ ٔ َضا َٓ ُی ٌِ ٔل َی َضا ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا
یضا َُِْرُ ُظ َُٓ ُ٨ضوا أَ ِ ٪یَ ُِ ٜٔ ٨حوصُ َّ٩إ ٔ ََّّل أَ ُِ ٪ي ِ٘ ٔش ُلوا َُ ٟضَ َّ٩و َی ِبُِ ُ٠وا بٔضٔ َّ٩أَ ًِل َی ُس َّ٨ت ٔضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩اٟؼَّ َسا َٔ ٚوأ ُ ٔ٣زُوا أَ َِ ٪ی ُِ ٜٔ ٨حوا َ٣ا
ي ٌُِ ٔل َ

اض ا ِس َت ِٔ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس
اب َُ ٟض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ْع َوةُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
كَ َ
ئ س َٔواصَُٗ َّ٩ا َِ ُ ٢
اب فٔی
ک فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔیٔ ٓ ٥ِ ُٜیضَٔ َّ٩و َ٣ا یُ ِتل َی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜفٔی ا ِل َٔ ٜت ٔ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة ٓ ٔیضَٔٓ َّ٩أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
ئ َّ
َّ
ََک اہللُ َت ٌَال َی أََّ٧طُ یُ ِتل َی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜفٔی
َی َتامَی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اًٟلت ٔی َّلَ تُ ِؤتُوُ َ ٧ض٣َ َّ٩ا ُٛت َٔب َُ ٟضَ َّ٩و َت ِزَُبُ َ
و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصَُٗ َّ٩اَِ ٟت َوأ ٟذی ذ َ َ
ئ َٗاَِ ٟت
اب َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ا ِل َٔ ٜتا ٔب ِاْلیَ ُة اِلِ ُول َی َّأًٟی َٗا َ ٢اہللُ ٓ َٔیضا َوإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟی َتامَی َٓاُ ٜٔ ِ ٧حوا َ٣ا ك َ َ
و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصَُ َّ٩رُ َِب َة أَ َح ٔس ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛا َِ ٟیت َٔیٔ ٤ة َّأًٟی َتُٜو ُ ٪فٔی َح ِحزٔظ ٔ ح ْٔ َن َتُٜو ُ٪
َخی َو َت ِزَُبُ َ
ًَائٔظَ ُة َو َٗ ِو ُ ٢اہللٔ فٔی ِاْلیَ ٔة اِلِ ُ ِ َ
ئ إ ٔ ََّّل بٔا ِِ ٔ ٟ٘ش ٔم ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔ ١رُِبَتٔض ٔ ِ٥
َٗٔ٠ی ََ ٠ة ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟح َ٤ا ُٔ ُ٨َٓ ٢ضوا أَ َِ ٪ی ُِ ٜٔ ٨حوا َ٣ا َرُٔبُوا فٔی َ٣اَ ٔ ٟضا َو َج َ٤اَ ٔ ٟضا َٔ ٩ِ ٣ی َتامَی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

ًَ ُِ ٨ضَّ٩
اوباطرہادمحنبرمع فنبرسح،رحہلمنبییحی،انبفبہ،رعفہنبزریب،رضحتانباہشبےسرفاتیےہہکرضحترعفہنبزریب
د ِ ْئ
ریضاہللاعتٰیلہنعےنےھجمربخدیےہہکاوہنںےندیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےساہللاعتیلےکرفامؿ( َف ِإ ْؿ ف ُ ْم َأ َّ التُ ْقس ِ ُغوا

َُک
ِف ْ َ َ ْبکِخ
اب ل ْم) ہک ارگ ںیہمت اس ابت اک ڈر وہ ہک  م ومیتیں ےک ابرے ںیم ااصنػ ہن رک وکس ےگ وت رھپ اؿ توروتں ےس
ال َام َ اف ُوا َ ام َط َ
اکنحرکولوج ںیہمتدنسپ ںیہدفدف ا نیت نیت ااچراچر ےس ےکابرے ںیموپاھچ دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےن رفام ااے اھبےجن
اسےسرم ادفہمیتییچبےہوجاےنپفیلےکزریرتتیبوہافرفہفیلاساکامؽافراسیکوخوصبریتدھکیرکاسےساکنحرکاناچاتہوہ
ریغباسےکہکاسےکرہم ںیمااصنػرکےافراس دقراےسرہمیکرمقدےنیرپراضدنمہنوہہکسجدقردفرسےولگرہمیک
رمق دےنی ےک ےئل رایض وہں وت اہلل اعتیل ےن ایسی ڑلویکں ےس اکنح رکےن ےس عنم رفام ا ےہ  ااےئ اس وصرت ںیم ہک اؿ ےس
ااصنػ رکںی افر اؿ وک وپرا رہم ادا رکںی افر اؿ وک مکح دے د ا ےہ ہک فہ توروتں ےس وج اؿ وک دنسپ وہں اکنح رکںیل رضحت رعفہ
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکدیسہاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعےنرفام ارھپولوگںےناسآتیرکہمیےکدعبر اؽاہللیلصاہلل
ُ
تَسبَ ْ
ق
ي ِفا ّلب ِ َساائِ ْ
ہیلعفملسےسمیتیڑلویکںےکابرےںیموپاھچوترھپاہللاعتیلےناؿےکابرےںیمہیآتیانزؽرفامیئ( ْ ف ُیو َ َ
لَ
ْ َ عَل َ
َ ُ ُ َت
تُف ِْبتُک ف ِئ
َ َ ب
ُ
ک
ت
ک
َت
ه
ْ
ھ
ھ
ھ
ِ
ُ
ُ
ْ
ُ
خ
ُ
ِ
ُ
َ
لب
َ
ّ
ل
ک
ْ
ل
ّ
ِ
ْ
ْغ َؿأ ْؿ ُو َّ )اےیبنیلصاہللہیلعفملس
ا ُ
ک َّ َفرَت ُ
ّللَّ ْم َّ َف َ امُي م ِفا ِ َتا ِ
اب ِف َ َناما ِ َساائِا ل ِان ال ْنن َّ َ ام َ
ولگ آپ یلص اہللہیلع فملس ےس رتصخ امےتگن ںیہ توروتں ےک اکنحیکآپ یلص اہللہیلعفملس اؿ وک رفام دںی ہک اہلل  م وک ااجزت
داتیےہاؿیکافرفہوج موکانس ااجاتےہرقآؿںیم امکحےہاؿمیتیتوروتںاکنجوک مںیہندےتیوجاؿےکےئلرقمرایکےہافر
ُ ْ َ عَل َ ْتُک
ْ
 ماچےتہوہہکاؿوکاکنح ںیم ےلآؤ،دیسہ اعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعرفامیتںیہہک اسآتیںیماہلل ےنوجذرکرفام ا (ُي م ِف
اب)ہک موکانس ااجاتےہرقآؿںیماسانسےئاجےنےسرمادفیہیلہپآتیےہ( َف ِإ ْؿدِف ُْئ ْم َأ َّ التُ ْقس ِ ُغوا ِف ْ
ال َم َ اف ْبکِخ
َ
اب
ط
م
ا
ا
ُو
ا
َ
َ
َ
الْک ِ َتا ِ
َ
لَُک
بَتک
ْغ َؿ َأ ْؿ ْ ِخ ُو ُه َّ
ْم نِمْ ا ّلب ِ َساائِ) ےہ افر دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا اہلل اعتیل ےک رفامؿ دفرسی آتی رکہمی ( َفرَت َ ُ
َ
خ
َرعْ َت َة َأ َد ُ ُِْک نَعْ ان ْ َتبِئمَ ِة ّ ِال َ ُي ُؿ ِف َخ ْ ِزـِ) ےس رماد ہی ےہ ہک ارگ  م ںیم ےس یسک ےک اہں وکیئ میتی ڑلیک ز ِری رتتیب وہ افر امؽ
فوخوصبریت ںیم مک وہ وت ارگ اس ف ہج ےس اس ےک اسھت اکنح رکےن ےس ارعاض رکات ےہ وت اؿ وک اس ےس عنم ایک ایگ ےہ ہک وج میتی
توروتںےکامؽافروخوصبریتںیمرتبغرکےتںیہہکریغبااصنػےکاےکناسھتاکنحہنرکںی۔
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعفنبرسح،رحہلمنبییحی،انبفبہ،رعفہنبزریب،رضحتانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3032

راوی  :حش ٩ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤یس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ،ابوػاٟحْ ،عوہ حرضت اب ٩طہاب

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

ا ٚا َِ ٟحس َ
ْع َوةُ أَُ َّ ٧ط َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة ًَ ِِ َٗ ٩و ٔ ٢اہللٔ َوإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟی َتامَی َو َس َ
ٔیث بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ
ٔط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
آَخظ ٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔ ١رُِبَتٔض ٔ ُِ ٨ِ ًَ ٥ض َّ٩إٔذَا َُ ٔ ٠َٗ َّ٩ٛیًل ٔ
ت ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟح َ٤ا ٔ٢
یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َزا َز فٔی ٔ ٔ
نسح ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعی ب نب اربامیہ ،انب دعس ،اوباصحل ،رعفہ رضحت انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رعفہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ربخ دی ہک اوہنں ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہلل اعتیل ےک رفامؿ بتک
جل ِ َھ اا
غا ِف َ امل ِ َھاا َف َ َ ا
(ؿ َ ْ ِخ ُوا َ ام َر ِ ُ
ْ
ع َْبئه عَ ْئ
ج َر ِ ِ ْم ُھ َّ ) ےک ابرے ںیم وپاھچ ویسن ک  ازلرہی یک رفاتی یک رطح ایبؿ یک افر اس
نِمْ َ َن َام البّ ِ َساائِ ِإ َّ ال ِ اينْق ِ ْس ِط نِمْ َأ ْ ِ
رفاتیےکآرخںیمہیاافلظزادئںیہاؿتوروتںےکامؽافرنسحیکیمکیکفہجےساکنحرکےنےسارعاضرکںی۔
رافی  :نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہ،انبدعس،اوباصحل،رعفہرضحتانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3033

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔی َٗ ِوٟط َوإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّّل
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اػ ُ٥
اَ ٢وَِ ٟی َص ََ ٟضا أَ َح ْس یُ َد ٔ
ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟی َتامَی َٗاَِ ٟت أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی اَّ ٟز ُج َٔ ١تُٜو ُُ َٟ ٪ط ا َِ ٟیت َٔیُ ٤ة َوص َُو َوُّ ٔ ٟی َضا َو َوارٔث ُ َضا َوََ ٟضا َْ ٣
اب َل٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ
رض ب ٔ َضا َو ُي ٔشی ُئ ُػ ِحب َ َت َضا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟی َتامَی َٓاُ ٜٔ ِ ٧حوا َ٣ا ك َ َ
ُزوَ َ ٧ضا ٓ ًََل یُ ُِ ٜٔ ٨ح َضا ٤َ ٔ ٟاَ ٔ ٟضا ٓ ََی ُ ُّ

َّ
رض ب ٔ َضا
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا أَ ِح َُِ ٠٠ت َلَ ٥ِ ُٜو َز َِ َص ٔذظ ٔأًٟی َت ُ ُّ

دِفْئ ُ
ال َام
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل اعتیل ےک رفامؿ ( ِإ ْؿ ُ ْم َأ َّ ال ت ْقس ِ ُغوا ِف ْ َ َ
َُک
َ اف ْبکِخ
نِمالبّ ِ َساائِ)ےکابرےںیمرفامیتںیہہکہیآتیرکہمیاسآدیمےکابرےںیمانزؽوہیئسجےکاپسوکیئمیتی
ابل ْم ْ
ط
ا
م
ا
ُو
َ
َ
َ
یچبوہافرفہآدیماسیچباکرسرپتسافرااکسفارثوہافراسیچبےکاپس امؽیھبوہافرایسیچبےکاپساسآدیمےکالعفہاس

یچبیکرطػےسوکیئڑگھجےنفاالیھبہنوہوتفہآدیماسےکامؽیکفہجےساساکاکنحہنرکےافراسمیتییچبوکفیلکت اچنہےئ
َُک
افرربےرطےقیےساسےکاسھتشیپآےئوتاہللاعتیلےنرفام ا( ِإ ْؿدِف ُْئ ْم َأ َّ التُ ْقس ِ ُغوا ِف ْ
ال َام َ اف ْبکِخ
َ
ابل ْمنِمْالبّ ِ َساائِ)ارگ
ط
ا
م
ا
ُو
َ
َ
َ
َ
 موکاسابتاکڈروہہک ممیتیڑلویکںےکابرےںیمااصنػںیہنرکوکسےگوتوجتورںیتںیہمتدنسپںیہاؿےساکنحرکفینعیوج
تورںیتںیمےناہمترےےئلالحؽرکدیںیہاؿےساکنحرکفافر ماسمیتیڑلیکوکوھچڑدفےسج مںیفیلکت اچنہرےہوہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3034

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔی َٗ ِوٟط َو َ٣ا یُ ِتل َی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜفٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َّ
و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصَُٗ َّ٩اَِ ٟت أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی ا َِ ٟیت َٔی٤ةٔ َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س
اب فٔی یَ َتامَی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
اًٟلت ٔی ََّل تُ ِؤتُوُ َ ٧ض٣َ َّ٩ا ُٛت َٔب َُ ٟضَ َّ٩و َت ِزَُبُ َ

اَّ ٟز ُج َٔ َٓ ١ت ِ َ ُ
َ
رش ُُ ٛط فٔی َ٣أٟطٔ ٓ ََی ٌِ ٔـَ ُ٠ضا ٓ ًََل یَ َتزَ َّو ُج َضا َو ََّل
رک ُظ أَ ِ ٪یُزَ ِّو َج َضا َُْ ِ َر ُظ ٓ ََی ِ َ
رشُ ٛط فٔی َ٣أٟطٔ َْٓ َ ِرُ َُب ًَ َِ ٨ضا أ ِ ٪یَ َتزَ َّو َج َضا َویَ ِ َ

یُزَ ِّو ُج َضا َُْ ِ َر ُظ

ُ ْ َ عَل َ ْتُک
ل
ک
ْ
ْ
اب ِف َ َن َامالبّ ِ َساائِال َّل ِان
ا
ت
ا
ف
م
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاہللاعتیلاکرفامؿ َف َ امُي
ِ
ِ
َ
ِ
لَ
ُ ُ َت
َ َ ب
ک
َت
ه
ْ
ھ
ھ
ِ
ُ
ُ
خ
ُ
ُ
ِ
ْغ َؿ أ ْؿ ُو َّ ےک ابرے ںیم رفامیت ںیہ ہک ہی آتی رکہمی اس میتی ڑلیک ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ
ک َّ َفرَت ُ
َ ال ْنن َّ َ ام َ

ےہہک وجیسکا ےسآدیمےکزریرتتیبوہہکوجاسڑلیکےکامؽںیمرشکیوہہیوخدیھباسڑلیکےساکنحہنرکاناچاتہوہافریسک
افر ےس یھب اس اک اکنح رکاان دنسپ ہن رکات وہ اس ڈر ےس ہک ںیہک فہ اس ےک امؽ ںیم رشکی ہن وہ اجےئ افر فہ آدیم اس میتی ڑلیک وک
ا ےسیہاکٹلےئ رےھکہنوخداسےساکنحرکاتوہافرہنیہیسکدفرسےوکاسےساکنحرکےندے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3035

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔی٥ِ ُٜ
ک فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔی َٗ ِوٟط َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
رش َِ ٛتطُ فٔی َ٣أ ٟطٔ َحًَّی فٔی ا ِِ ٌَ ٟذ ِٔ َ َْٓ ٚرُ َُب َي ٌِىٔی
وِ َٗ ٪س َ ٔ
ٓ ٔیضِٔ َّ٩اْل َی َة َٗاَِ ٟت ه ٔ َی ا َِ ٟیت َٔیُ ٤ة َّأًٟی َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اَّ ٟز ُج َٔ ٠َّ ٌََ ٟ ١ضا أَ َِ ٪تَ ُٜ

َ
رش ُُ ٛط فٔی َ٣أٟطٔ ٓ ََی ٌِ ٔـَ ُ٠ضا
رک ُظ أَ ِ ٪یُ َِ ٜٔ ٨ح َضا َر ُج ًّل ٓ ََی ِ َ
أ َِ ٪ی َِ ٜٔ ٨ح َضا َویَ ِ َ

تُفْب ُک ف ِئ
ُ
تَسبَ ْ
ق اّللَُّ ِت ْم ھ ِ َّ رتہمج
ي ِف البّ ِ َساائِ ْ
اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ْ ف ُیو َ َ

یلھچپدحثیںیمزگر  اکےہےکابرےںیمرفامیتںیہہکہیآتیاسمیتیڑلیکےکابرےںیمانزؽوہیئہکوجیسکا ےسآدیمےک
زریرتتیبوہہکفہآدیماسڑلیکےکامؽںیمرشکیوہافررھپفہآدیماسڑلیکےسہنوخداکنحرکاناچاتہوہافرہنیہاےسیسکافر
ےساکنحرکےندےاتہکفہاسےکامؽںیمرشکیوہاجےئافراےسایسرطحاکٹلےئرےھک۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3036

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اّ َْٔ٘ٓ ٪را ََِٓ ٠یأِک ُ ِ١
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔی َٗ ِوٟط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
اِ ٣ُ ٪ح َتا ّجا أَ ِ ٪یَأِک ُ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ
وٖ َٗاَِ ٟت أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی َوالٔی َ٣ا ٔ ٢ا َِ ٟیت ٔٔیَّ ٥أ ٟذی َي ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦یطٔ َوي ُِؼُ ٔ ٠ح ُط إٔذَا ک َ َ
ک ِ ايلْمَعْ ُر ِ
فػ)افر
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاہللاعتیلےکرفامؿ( َف ْ
نَم َک َاؿف َ ِقی ًراََل ْ َت ااْ ُ ْ

وجاحتجدنموہوتفہدوتسرےکاطمقباھکےل۔اسےکابرےںیمرفامیتںیہہکاسےسرمادہیےہہکارگیسکمیتیےکامؽاکفیل
ااسی آدیم وہ ہک وج اس یک رس رپیتس یھب رکات وہ افر اس ےک امؽ یک دھکی اھبؽ یھب رکات وہ وت ارگ فہ اتحمج وہ وت فہ اس ےک امؽ ںیم ےس
ااصنػےکاسھتھچکاھکاتکسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3037

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ٕٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔی َٗ ِوٟط َت ٌَال َی َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اًّ ٔ ٨َُ ٪یا ََِٓ ٠ی ِش َت ٌِٔ ِ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

اّ َْٔ٘ٓ ٪را ََِٓ ٠یأِک ُ ِ ١بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
اِ ٣ُ ٪ح َتا ّجا بٔ َ٘ ِسرٔ َ٣أٟطٔ
یب ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ إٔذَا ک َ َ
َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
وٖ َٗاَِ ٟت أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی َول ٔ ِّی ا َِ ٟیت ٔٔی ٥أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ

ک ِ ايلْمَعْ ُرف ِ
ػ)ینعیوجآدیمینغوہ
اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاہللاعتیلےکرفامؿ( َف ْ
نَم َک َاؿف َ ِقی ًراََل ْ َت ااْ ُ ْ
وت فہ ےچب افر وج احتج دنم وہ وت فہ دوتسر ےکاطمقب اھکےل۔فیل ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ ہک ارگمیتی اکفیل اس میتی ےک امؽاک
رضفرتدنموہوتفہاسےکامؽںیمےسردقررضفرتدوتسرےکاطمقبےلاتکسےہ۔

رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3038

راوی  :ابوَکیب ،ابْ٤٧ ٩ر ،حرضت ہظا٦

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِْ٤َُ ٧ ٩ر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾاسدنسےکاسھترفاتیایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3039

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔی َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔذِ َجا ُؤ ُ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س ٔٚ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
وب ا َِ ٟح َ٨ا ٔج َز َٗاَِ ٟت ک َ َ
ٓ َِوَٗٔ ٥ِ ُٜو ٔ ٩ِ ٣أَ ِس َٔ ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١وإٔذِ َزاُ َِت اِلِ َبِ َؼا ُر َوبَ َِ َِ ٠ت ا ُِ ُ٠ُ٘ ٟ

م ُک
ُک
ُکنِمْ َْْق ِ ْم َفنِمْ َأ ْشفَ َل ِ ْت ْم
اوبرکبنبایب ہبیش،دبعہ نب امیلسؿ،اشہؾ،دیسہ اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاہللاعتیلےکرفامؿ( ِإ ْذ َج ُان ُ ْ
َ نْقلُ
ب الْخ َ َتاارِجَ) بج ھڑھ آےئ  م رپ افرپ یک رطػ ےس افر ےچی ےس افر بج دبےنل  ںیگ آںیھکن افر
اغ َْ ا
َف ِإ ْذ َز َ ْ
ال ْ َن ُار َف َبلع َ ْت ا ُ و ُ

ےچنہپدؽولگںکت،ےکابرےںیمرفامیتںیہہکاسےسرمادزغفہدنخؼاکرظنمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3040

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوإ ٔ ِ ٪ا َِ ٣زأَ ْة َخآ َِت َٔ ٩ِ ٣ب ٌَِ ٔ ٠ضا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
اؿا ِاْل َی َة َٗاَِ ٟت أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اَّ ٟز ُج َٔ َٓ ١ت ُلو ُُ ٢ػ ِحبَت َُضا َُْٓرٔی ُس كَ ًَل َٗ َضا َٓ َت ُ٘و ََُّ ٢ل تُ َل ِِّ٘ ٠ىٔی
ْع ّ
نُ ُظوزّ ا أ ِو إ ٔ ِ َ

َوأَ ِٔ ٣شِٜىٔی َوأََ ِ ٧ت فٔی ح ٔ ٕ ٓ٣ٔ ١ىِّی َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة

نِم
اف ْ
ام َأ ٌة َج َ ْ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکہیآتیرکہمی( َف ِإ ْؿ ْ َ
ت
اضا)ارگوکیئتورتاےنپوشرہیکرطػےسز ادیت اےبریتبغاکوخػوسحمسرکےاستورتےکابرےںیم
ع ً
َعْل ِ َھاا ُ ُتزً ا َأ ْف ِإ َْ
انزؽوہیئےہہک وجیسکآدیم ےکاپس وہافرڑبییبملدمت ےساسےکاپسریہوہ افر ابفہاےسالطؼدانیاچاتہوہ وتہیتورت
یتہک وہ ہک ےھجم الطؼ ہن دے افر ےھجم اےنپ اپس رفےک روھک افر ریمی رطػ ےس ےھجت دفرسی تورت ےک اپس رےنہ یک ینعی اکنح
رکےنیکااجزتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3041

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦بْ ٩عوہ ،سیسہ ًائظہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔی َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وإ ٔ ِ ٪ا َِ ٣زأَ ْة َخآ َِت َٔ ٩ِ ٣ب ٌَِ ٔ ٠ضا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ُ
َ ُ
َّ َ
َ
رک ُظ
ْع ّ
اؿا َٗاَِ ٟت َ٧زََِ ٟت فٔی ا ِِ ٤َ ٟزأة ٔ َتٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اٟزَّ ُج ٔ٠ٌََ ٠َٓ ١طُ أ ََِّ ٪ل َي ِش َتِٜث ٔ َر َٔ ٨ِ ٣ضا َو َتٜو ََُ ٟ ٪ضا ُػ ِح َب ْة َو َوَْ ٟس َٓ َت ِ َ
نُ ُظوزّ ا أ ِو إ ٔ ِ َ

أَ ُِ ٪ئَارٔ َٗ َضا َٓ َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ط أََ ِ ٧ت فٔی ح ٔ ٕ َٓ ٩ِ ٣ٔ ١طأنِٔی

ت
اضا)ےکابرےںیم
ع ً
افنِمْ َعْل ِ َھاا ُ ُتزً ا َأ ْف ِإ َْ
ام َأ ٌة َج َ ْ
اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئاہللاعتیلےکرفامؿ( َف ِإ ْؿ ْ َ
رفامیتںیہہکہیآتیرکہمیاستورتےکابرےںیمانزؽوہیئےہوجیسکآدیمےکاپسوہافرفہآدیم اسےکاپسہنرانہاچاتہ
وہافراستورتےسافالدیھبوہافرتورتاسرمدےسدحیلعیگرکاندنسپرکیتوہوتفہتوررتاےنپوشرہےسےہکہکریمیرطػ

ےسےھجتدفرسےاکنحیکااجزتےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3042

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بْ ٩عوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت لٔی ًَائ ٔظَ ُة یَا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی أ ُ ٔ٣زُوا أَ ِ٪
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش ُّبوص ُِ٥
رفوا ِٔلَ ِػ َح ٔ
َي ِش َت ِِ ٔ ُ
ییحینبییحی،اوباعمفہی،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہ
ہکدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنھجمےسرفام ااے اھبےجن(ولوگںوکاسابتاک) مکحد اایگاھتہکفہ یبنیلصاہلل ہیلعفملسےک
احصہبےکےئلاافغتسررکںینکیلولوگںےناحصہبرکاؾوکربااہک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3043

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیایبؿرکےتںیہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3044

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابی طٌبہِْ٣ ،رہ ب ٩نٌ٤ا ،٪حرضت سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِْٔ٤ُ ٟرَة ٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ َٗا َ٢
َٕ أَصِ ُ ُ
ض ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِ ٨ضا
رف َحُِ ٠ت إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ِخ َتَ ٠
 ١ا ِلٜو َٓ ٔة فٔی صَ ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َو ََ ٩ِ ٣ي ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّ َ ٥ُ ٨

آَخ َ٣ا أُِ٧ز ٔ َ ٢ث ُ َّ٣َ ٥ا َن َش َد َضا َط ِی ْئ
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أُِ٧زَِٔ ٟت ٔ َ

دیبعاہللنباعمذةنعی،ایب ہبعش،ریغمہنبامعنؿ ،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبریبج ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
وکہففاولں ےناسآتی رکہمیوجآدیم یسکومنموک اجؿوبھجرک لتق رکےاگ اس اک دبہل منہجےہ ،ےکابرے ںیم االتخػایک وت
ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یکرطػ ایگ افر ںیم ےن اس ابرے ںیم اؿ ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفام ا ہی آتی رکہمی
آرخںیمانزؽوہیئےہافررھپیسکافرآتیےناسآتیوکوسنمخںیہنایک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذةنعی،ایبہبعش،ریغمہنبامعنؿ،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3045

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َٗاَّلَ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
ی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
آَخ َ٣ا أُِ٧زَِٔ ٟت
َجٔ٤ی ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
آَخ َ٣ا أُِ٧ز ٔ ََ ٢وفٔی َحسٔیثٔ أ ِ ٨َّ ٟ
رض إَٔ َّ ٧ضا َٔ ٔ ٩ِ ٔ٤ٟ
رف َ٧زََِ ٟت فٔی ٔ ٔ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن ،رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت

ںیہرصػیظفلرفؼےہرتہمجاکییہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ااحسؼنباربامیہ،رضن،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3046

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،حرضت سٌیس ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاَّلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ض ًَ َِ ٩صا َتْ ِ ٔن ِاْلیَ َتْ ِ ٔن َو ََ ٩ِ ٣ي ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ
ُج َبِْر ٕ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبِزَی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
و٪
َج َض ََّ ٥ُ ٨خاّ ٔ ٟسا ٓ َٔیضا ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا ََ ٥َِ ٟ ٢ی َِ ٨ش ِد َضا َط ِی ْئ َو ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َو َّأ ٟذ َ
آَخ َو ََّل َي ِ٘ ُتَ ُ٠
یََّ ٩ل یَ ِسًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
اٟرش ٔک
اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّّل بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا ََ٧ ٢زََِ ٟت فٔی أَ ِص ِٔ ِّ ١
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،رضحتدیعس نبریبجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمدبعارلنمحنب
ازبیےنمکحرفام اہکںیمرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساؿدفآ ات رکہمیےکابرےںیموپوھچں(اکیآتیرکہمی
ِ مُ َیعَم فَخ َ َخ َھ ّ َُ
ئ
ت ْق
ِئ
ف
ِ
الا َھاا)افروجآدیمیسکومنموکاجؿوبھجرکلتقرکےاگوتاساکدبہلمنہجےہ
م ًا
ہیےہ)( َفنَمْ َ ُتلْ ُ ْ
م ّ ِ ًدا َزا ُؤـُ م َج ً
افر فہ اس ںیم ہشیمہ رےہ اگ ،ںیم ےن اس آتی ےک ابرے ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفام ا
نَ َ
َ
ب َ ال َ ْي ُع َؿ َ َ
رَخ َف َ التَ ْق ُتلُو َؿا ّیفْ َس ّ ِال
ّللَّ ِإل َ ًھااآ َ
َما ِ
اسآتیوکیسک افرآتی رکہمیےنوسنمخںیہن ایکافر اسآتیرکہمی ( َف ّالِ َ
رَحَّؾا َُّ ْ
ال)فہولگہکںیہناکپرےتاہللےکاسھتدفرسےاحمکوکافرںیہنلتقرکےتاجؿوکوجعنمرکدیاہللےنرگماہجں
َ
ّلل ِإ َّ ال ِي َ ّ ِ
اچےہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اہیآتیرکہمیرشموکںےکابرےںیمانزؽوہیئےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3047

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابونرض ،ہاط ٥بٗ ٩اسٟ ٥یثی ،ابوٌ٣اویہ ،طیبا٨٣ ،٪ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،سٌیس ب ٩جبْر حرضت

ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َّٔٔ ٥
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٔ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَىٔی َص ُ
اِ ٠ٟیثٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َي ٌِىٔی َط ِی َب َ
آَخ إلٔ َی َٗ ِوٟط
ض َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َو َّأ ٟذ َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یََّ ٩ل َی ِسًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
وَ ٪و َ٣ا ُي ِِىٔی ًَ َّ٨ا ِاْل ٔ ِس ًَل َُ ٦و َٗ ِس ًَ َس ِ٨َ ٟا بٔاہللٔ َو َٗ ِس َٗ َت ِ٨َ ٠ا اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ َوأَ َت ِی َ٨ا ا ََِ ٟٔواح َٔع
َُ ٣ضاّ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ

َ
آَخ ِاْل َی ٔة َٗا ََٓ ٢أ َ َّ٣ا ََ ٩ِ ٣ز َخ َ ١فٔی ِاْل ٔ ِس ًَلَ ٔ ٦و ًَ َ٘ َُ ٠ط ث ُ ََّ َٗ ٥ت َ١
اب َوآ ََ ٩َ ٣و ًًَّ ٤َ ًَ ١َ ٔ٤ل َػاّ ٔ ٟحا إلٔ َی ٔ ٔ
َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ ََّّل ََ ٩ِ ٣ت َ
ٓ ًََل َت ِوبَ َة َٟطُ

اہرفؿنبدبعاہلل،اوبرضن،اہمشنباقمسیثیل،اوباعمفہی،ابیشؿ،وصنمرنب رمتعم،دیعسنبریبجرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
َ
ب َ ال َ ْي ُع َؿ َ َ
ّللَّ ِإل َ ًھااآرَخَآرخےسم ُ َھا ً اايکتہکمہمرہمںیمانزؽوہیئوترشموکںےناہکہک
َما ِ
ےسرفاتیےہہکہیآتیرکہمی َف ّالِ َ
رھپںیمہاملسمؿوہےناکایکافدئہویکہکنمہےنوتاہللےک اسھتدفرسںوکیھبرشکیایکوہاےہافرانقحلتقیھبےئکںیہبجہک
َ
اب َفآنَمَ َف َ ِ َ
مْع
اہلل اعتیل ےن لتق رکان رحاؾ ایک اھت افر دفرسے ربے اکؾ یھب ےئک وت اہلل زعفلج ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ِإ ّ ال نَمْ َي َ
عَم ً اَل َض ِ ً ااِل  ااےئ اس ےک سج ےن وتہب یک افر اامیؿ ال ا افر کین اامعؽ ےئک آرخ آتی کت ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکوجآدیم امالؾ ںیمدالخ وہاجےئافرامالیم امیلعتتوک ھجمسےلرھپ اس ےکدعبانقح یسکوک لتقرکےوتاب اس
یکوکیئوتہبوبقؽںیہن۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبرضن،اہمشنباقمسیثیل ،اوباعمفہی،ابیشؿ،وصنمرنبرمتعم،دیعسنبریبجرضحتانبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3048

راوی ً :بساہلل ب ٩ہاطً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩برش ًبسی ،یحٌی اب ٩سٌیس ٗلا ،٪اب ٩جزیخٗ ،اس ٥ب ٩ابی بزة ،حرضت سٌیس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جبْر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َٗ َاَّل َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط َٕ ٥و ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ض أََ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٗا َََّ ٢ل َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی بَزَّ َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َّ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّّل
رف َٗا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
آَخ َو ََّل َي ِ٘ ُتَ ُ٠
یََّ ٩ل یَ ِس ًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
َٓ َتَِ ٠و ُت ًََِ ٠یطٔ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة أًٟی فٔی ا ِِ ُ ٟ
آَخ ِاْل َیةٔ َٗا َ ٢صَ ٔذظ ٔآ َی ْة ََّ ِّٜ ٣ی ْة َن َش َد ِت َضا آیَ ْة ََ ٣سَّ ٔ ٧ی ْة َو ََ ٩ِ ٣ي ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّ ٥ُ ٨خاّ ٔ ٟسا َوفٔی
بٔا َِ ٟح ِّ ٙإلٔ َی ٔ ٔ
َّ
اب
رف َٗا ٔ ٪إ ٔ ََّّل ََ ٩ِ ٣ت َ
رٔ َوایَ ٔة ابِ ٔ ٩صَا ٔط َٕ َٓ ٥تَِ ٠و ُت ًََِ ٠یطٔ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة أًٟی فٔی ا ِِ ُ ٟ

دبع اہلل نب اہمش ،دبعارلنمح نب رشب دبعی ،ییحی انب دیعس اطقؿ ،انب رججی ،اقمس نب ایب زبة ،رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
ریبجریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی ےہہک ںیم ےنرضحت انبابعس ریضاہللاعتٰیلہنع ےسوپاھچہکارگوکیئآدیم یسکومنم وک
اجؿ وبھج رک لتق رکے وت ایک اس یک وتہب وبقؽ وہ یتکس ےہ؟ رضحت انب ابعس ےن رفام ا ںیہن ،رضحت دیعس رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم
نَ
ب َ ال َ ْي ُع َؿ َ َ
ےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاسےنمہیآتیرکہمیالتفتیک( َف َّ ِ
رَخ َف َ التَ ْق ُتلُو َؿا ّیفْ َس
ّللَّ ِإل َ ًھااآ َ
َما ِ
ال َ
َّ ِالرَحَّؾا ُ ْ
ال)افروجولگاہللاعتیلےک اسھتیسکدفرسےوکںیہناکپرےتافراساجؿوکانقحلتقںیہنرکےتہکسجوک
َ
ّللَّ ِإ َّ ال ِي َ ّ ِ
لتقرکان اہلل اعتیل ےن رحاؾ رقار د ا ےہآرخ کت ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہی آتی رکہمی ہکم ںیم انزؽ وہیئ
افردمہنیونمرہںیمانزؽوہےنفایلآتیرکہمیفنمتقتلومانم ےناسوکوسنمخرکد اےہافرانباہمشیکرفاتیںیمےہہکرھپ
َ
اب)التفتیک۔
ںیمےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاسےنم ارةارفلاقؿیکہیآتیرکہمی( ِإ ّ النَمْ َي َ
رافی  :دبعاہللنباہمش ،دبعارلنمحنبرشبدبعی،ییحی انبدیعساطقؿ،انبرججی ،اقمسنب ایبزبة،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیل
ہنعنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3049

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ہارو ٪بً ٩بساہللً ،بس ب ٩ح٤یسً ،بس ،جٌرف بً ٩و ،٪ابوً٤یص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ،
ًبسا٤ٟحیس ب ٩سہی ،١حرضت ًبیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رف بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َص ُ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ض َت ٌِ َ٥ُ ٠
ًَ ِو ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس بِ ُٔ ٩س َض ِی ًُٕ ٩ِ ًَ ١ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َص اہللٔ َوا ِِ َٔ ٟت ُح َٗا ََ ٢ػ َسٗ َِت َوفٔی
َو َٗا َ ٢صَ ُ
ارو َُ ٪ت ِسرٔی ٔ َ
ْقآ َٔ٧ ٪زََِ ٟت َجٔ٤ی ٌّا ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ِ ٥إٔذَا َجا َئ َن ِ ُ
آَخ ُس َورة َٕ٧زََِ ٟت ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
آَخ
رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ُّی ُس َورة ٕ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ٔ ١

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبع نب دیمح ،دبع ،رفعج نب توؿ ،اوبسیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،دبعادیجمل نب لیہس ،رضحت
دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنھجمےسرفام اایکںیہمت
ملعےہہکرقآؿدیجم یکبسےسآرخی ارةوجاکییہرمہبتانزؽوہیئےہ؟ںیمےناہک یاہں( ِإ َذا َ ا َ
صاّللَِّ)،رضحتانب
جٓ َء ْ ُ
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفام اوتےنچساہکافرانبہبیشیکرفاتیںیماوہنںےنآرخاکظفلںیہناہک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،دبع نب دیمح ،دبع ،رفعج نب توؿ ،اوبسیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،دبعادیجمل نب لیہس،
رضحتدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3050

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ ،حرضت ابوً٤یص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

آَخ ُس َورة ٕ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ٔس
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا ََ ٔ ٢
ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ابِ ُٔ ٩س َض ِی ٕ١

ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،رضحتاوبسیمعریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسےکاسھتذموکرہدحثییکرطحرفاتیایبؿرکےتںیہ
افراسںیماوہنںےنآرخی ارةےکاافلظےہکںیہافراںیمساوہنںےندبعادیجملاہکےہافرانبلیبسںیہناہک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،رضحتاوبسیمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3051

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اح٤س بً ٩بسة ؿيی ،اب ٩ابی طیبہ ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،حرضت اب٩
ًباض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـيِّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ ُّ
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشَ ْٔ٤ٔ٠ن َر ُج ًّل فٔی ُُ َِ ٨ی َٕ ٤ة َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٢
َخا ٔ ٪أَ ِخبَرََ٧ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٟ ٢ق ٔ َی ْ َ ٧
ِاْل َ َ

ک ا ِِ ٨َ ُِ ٟی ََ ٤ة َٓ َ٨زََِ ٟت َو ََّل َت ُ٘وُٟوا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ َِ ٟقی إَِٔ ٟیَّ ٥ِ ُٜ
َّ
َقأَصَا
اٟش ًَل َُِ ٠ًَ ٦یَٓ ٥ِ ُٜأ َ َخ ُذو ُظ َٓ َ٘ َتُ٠و ُظ َوأَ َخ ُذوا ت ٔ َِ ٠
اٟشَِ ٟ ٥ََ ٠ش َت ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َو َ َ

ض َّ
اٟش ًَل َ٦
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنب اربامیہ،ادمحنبدبعةیبض،انبایبہبیش،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک املسمونں ںیم ےس ھچک ولوگں ےن اکی آدیم وک ھچک رکبویں ںیم داھکی وت اس ےن اہک االسلؾ مکیلع وت
نَ ن َ
ل
م ًِ
املسمونںےناےسڑکپرکلتقرکد اافراسیکرکب اںڑکپںیل،وترھپہیآتیانزؽوہیئ( َف َ ال َ َُّ ُلا ِمَ ْ َأن ْ َقی ِإ ْتُک ْما َّسل َمن َ ْس َت ُْ
ما)
وجوکیئ مےسمالؾرکےوت ماےسہیہنوہکہکوتاملسمؿںیہنےہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناسآتیںیمملسیک
اجبےئاالسلؾزپاھےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ادمحنبدبعةیبض،انبایبہبیش،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
فلتخمآ اتیکریسفتےکایبؿیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3052

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩بظار ،اب٣ ٩ثىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحا،ٚ
حرضت بزاء

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َّٔلبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رف َج ٌُوا ٥َِ ٟ
َٗ َاَّل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َي ُ٘و َ ٢کَاِ َ ٧ت اِلِ َ ِن َؼ ُ
ار إٔذَا َح ُّحوا َ َ
ک َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة
َی ِس ُخ ُ٠وا ا ِٟب ُ ُی َ
وت إ ٔ ََّّل ُٔ ٩ِ ٣ه ُضورٔصَا َٗا ََ َٓ ٢حا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اِلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََس َخ َ ٩ِ ٣ٔ ١بَابٔطٔ َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط فٔی َذَ ٔ ٟ
وت ُٔ ٩ِ ٣ه ُضورٔ َصا
َوَِ ٟی َص ا ِٟب ٔ ُّر بٔأ َ َِ ٪تأِتُوا ا ِٟب ُ ُی َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش  ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،رضحت رباء رفامےت ںیہ ہک ااصنری
ولگبججح رکےکفاسپ آےتےھتوتفہرھگفںںیمدرفازفںےسدالخہن وہےتہکلب اےنپرھگفںےک ےھچیپ ےس آےترضحتربا
رھگ ےکدرفازےےسدالخوہاوتاسوکاسابرےںیماہکایگ(ہکےھچیپےسآؤ)وتہی
رفامےتںیہہکاکیااصنریآدیمآ اوتفہاےنپ ظ
ط
آتیانزؽوہیئ( َف َ ْ َ
تنِمْ ُ ُھو ِر َها)ہیوکیئیکینیکابتںیہنہکاےنپرھگفںںیمےھچیپیکرطػےسآؤ۔
َل ْ ِ ُّ
ال ِ ايَْ ْؿ َ ايْ ُْناال ُْب ُیو َ

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکاسرفامؿایکفتقںیہنآ ااؿےکےئلوجاامیؿالےئہکڑگڑگاںیئاؿک...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکاسرفامؿایکفتقںیہنآ ااؿےکےئلوجاامیؿالےئہکڑگڑگاںیئاؿےکدؽاہللاعتیلیک ادےسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3053

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَّلًلی ػسفیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،سٌیس ب ٩ابی ہًلً ،٢و ٪بً ٩بساہلل ،حرضت اب٩
٣شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اِلِ َ ًِل َی اٟؼَّ َسف ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ًَٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
ی٩
ا ٪بَْ ِ َن إ ٔ ِس ًَل ٔ٨َ ٣ا َوبَْ ِ َن أَ ًَِ ٪ا َتب َ َ٨ا اہللُ ب ٔ َض ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ أََ ٥َِ ٟیأ ِ ٔٔ ٠َّ ٔ ٟ ٪ذ َ
ًَ ِو ٔ ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٣َ ٢ا ک َ َ
َک اہللٔ إ ٔ ََّّل أَ ِربَ ٍُ ٔسَ ْٔ٨ن
آ َُ٨٣وا أَ َِ ٪ت ِدظَ ٍَ ُُٗ٠وب ُ ُض ِٔ ٔ ٟ ٥ذ ِ ٔ

ویسن نب دبعاالیلع دصیف ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب ایب الہؽ ،توؿ نب دبع اہلل ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل
َتخ ْ َس ُ ُ ُت
ه
َ
ُ
ل ِْْاّللِّ)َ
ِب َ ُ
آما َأ ْؿ َعق ْم ِ ِ
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکبجےسمہامالؾالےئاسفتقےسےل رکاسآتی( َأ ْمَل َ ايْ ِْؿل ّلِد َ
ایکفتقںیہنآ ااؿ ےکےئل وجاامیؿالےئہکڑگڑگاںیئ اؿےکدؽاہللیک ادےس،ےک زنفؽکتاچر اسؽاکرعہص زگراےہاس
آتیںیماہللاعتیلےنمہرپاتعبرفام اےہ۔
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع دصیف ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب ایب الہؽ ،توؿ نب دبعاہلل ،رضحت انب وعسمد
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿےلولاینپآراشئرہامنزےکفتقےکایبؿںیم...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿےلولاینپآراشئرہامنزےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3054

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی٣ ،١ش ،٥٠سٌیس ب ٩جیبر حرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوه ٔ َی
ض َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َت ُل ُ
ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی ِٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلْ ٔن ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْع َیاْ َ ٧ة َٓ َت ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ئٌُْرُنٔی ت ِٔل َوآّا َت ِح ٌَُ ُ٠ط ًَل َی َ ِرف ٔج َضا َو َت ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟی ِو ََ ٦ی ِب ُسو َب ٌِ ُـ ُط أَ ِو ک ُ ُُّ ٠ط ٓ ََ٤ا بَ َسا ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ًََل أُح ٔ ُُّ ٠ط َٓ َ٨زََِ ٟت
ُِ
َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ُخ ُذوا زٔی ََ ٨تَ ٨ِ ٔ ً ٥ِ ُٜس کُِ ٣َ ِّ١شحٔ ٕس
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،اوبرکب نب انعف ،دنغر ،ہبعش ،ہملس نب کہتل ،ملسم ،دیعس نب ر رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےسرفاتیےہہکاکیتورتےگننوہرکتیباہللاکوطاػایکرکیتیھتافراسھتاسھتہییھبیتہکیلچاجیتہکوکؿےہوجےھجماکی
ڑپکاداتیافراےس ںیماینپرشاگمہرپڈاؽیتیلافر رھپفہیتہکہکآج ےکدؿ لھکاجےئ ھچک ا اسرا افر رھپ وجلھک اجےئ اگوت ںیماےس
ببَ َتُک
َمٍ)ےلولاینپآراشئرہامنزےکفتق۔
ک َ ِْ
ع ُ ِّ
(دفا ِز ْم ِ ْ َ
یھبکالحؽںیہنرکفںیگ،وترھپہیآتیانزؽوہیئ ُ ُ
رافی  :دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،اوبرکب نب انعف ،دنغر ،ہبعش ،ہملس نب کہتل ،ملسم ،دیعس نب ر رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿافرہنزربدیتسرکفاینپابدنویںرپدباکریےکفاےطس۔...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿافرہنزربدیتسرکفاینپابدنویںرپدباکریےکفاےطس۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3055

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابی سٔیا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسث َ َ٨ا اِلِ َ ًِ َُ ٤ع
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َواُِ ٔ٠ٟى ِٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ََ ٢ي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢حارٔ َی ٕة َُ ٟط اذِ َص ٔيی َٓا ِبِٔی َ٨ا َط ِیئّا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
رکصُوا َٓت ََیاتًَٔ ٥ِ ُٜل َی ا ِٟب ٔ َِا ٔ َ
رکصِ ُضَٓ َّ٩إ ٔ َّ ٪اہللَ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس
اٟسَ ِ ٧یا َو َ ٩ِ ٣یُ ِ ٔ
َو ََّل تُ ِ ٔ
ْع َق ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
ئ إ ٔ ِ ٪أ َر ِز ََ ٪ت َح ُّؼ ّ٨ا ٟٔتَب ِ َت ُِوا َ َ

َکاصٔضُٔ َٟ َّ٩ضْ ُٔ َُ َّ٩ور َرح ْٔی٥
إٔ ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبایبولسؽ
اّب)
َ ُِ ْ
اینپابدنیےساتہکہکاجافردب یلعفرکفارکامہرےےئلھچکنامرکال،وتاہللزعفلجےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئ( َف َلا ُ ُْ ُِها َ َ َ
اینپابدنویںوکزانرکےنرپوبجمرہنرکفہکبجفہزانرکےنےسانچباچںیہاتہک مدایناکامؽاحلصرکفافروجوکیئابدنویںرپاساکؾےک
ےئلزربدیتسرکےاگوتاہللاعتیلاؿیکےبیسبےکدعبےنشخبفاالرہمابؿےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿافرہنزربدیتسرکفاینپابدنویںرپدباکریےکفاےطس۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3056

راوی  :ابوکا ١٣جحسری ،ابوًوا٧ہ ،اً٤ع ،ابوسٔیا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕأَ ََّ ٪جارٔ َی ّة ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی ابِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪یُ ِ ٔ
رکصُ ُض َ٤ا ًَل َی اٟزِّنَی َٓظَ ََ ٜتا ذََ ٔ ٟ
َخی يُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا أ ُ َِ ٣ی َُ ٤ة َٓک َ َ
َسُ٠و َ ٢يُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا َُ ٣ش ِی َُ ٜة َوأ ُ ِ َ
ئ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َُ ُٔ ْور َرح ْٔی٥
رکصُوا َٓت ََیاتًَٔ ٥ِ ُٜل َی ا ِٟب ٔ َِا ٔ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو ََّل تُ ِ ٔ
اوباکلم خحدری ،اوبتواہن ،اشمع ،اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب ایب
ولسؽےکاپسدف ابدن اں ںیھتاکیابدنیاکانؾ مستکہ افردفرسیابدنیاکانؾاہمیم اھتفہانمقفاؿ دفونںابدنویںوکزانرپوبجمرایک
رکات اھت وت اؿ دفونں ابدنویں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابت یک اکشتی یک وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ( َف َ ال ُ ُِْ ُها
اّب)رتہمجزگر اکےہ۔
َ ُِ ْ
َ ََ
رافی  :اوباکلمخحدری،اوبتواہن،اشمع،اوبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکاسرفامؿہیولگںیہنجفہاکپرےتںیہالتشرکےتںیہاےنپربیکرطػس...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکاسرفامؿہیولگںیہنجفہاکپرےتںیہالتشرکےتںیہاےنپربیکرطػےسفہلیس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3057

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبیہً ،بساہلل ب ٩ازریص ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥ابی ٤ٌ٣ز ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ِ ٩اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ فٔی َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

َ َ
و٪
ک َّأ ٟذ َ
َو َج َّ ١أُو َٟئ ٔ َ
رف ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ِّ ٩أَ ِس٤َُ ٠وا َوکَاُ ٧وا ي ٌُِ َب ُس َ
َق ُب َٗا َ ٢ک َ َ
وَ ٪یب ِ َت ُِ َ
یَ ٩ی ِسًُ َ
اَ ٪ن َ ْ
و ٪إلٔ َی َربِّض ٔ ِ ٥ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة أ ُّی ُض ِ ٥أ ِ َ
رف ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ِّ٩
ٓ ََبق ٔ َی َّأ ٟذ َ
ی ٩کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُس َ
وًَ ٪ل َی ً َٔبا َزت ٔض ٔ َِ ٥و َٗ ِس أَ ِس ٥ََ ٠اُ َ ٨َّ ٟ
اوبرکبنبایب ہیبش،دبعاہللنبادرسی،اشمع،اربامیہ،ایبرمعم،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعاہللزعفلجےکاس ا َ
ُفَل
رفاميْ ِ َ
ُ َب ْبیَع ُ َ ّت ِه
الشِتل ََة َأ ُّت ُه ْم َأ َْ
ِ
ْ
ْ
َّ ِ
بہیولگںیہنجفہاکپرےتںیہالتشرکےتںیہاےنپربیکرطػےسفہلیس
ق
م
ب َ ْيع َؿ و َؿ ِإل َر َ
ال َ
ُ

ہک وکؿ اؿ ںیم ےس ز ادہ رقبی ےہ ےک ابرے ںیم رفامےت ںیہ ہک ونجں یک اکی امجتع املسمؿ وہیئگ ولگ اؿ یک وپاج رکےت
رےہاحالہکنونجںیکہیامجتعاملسمؿوہیئگیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،دبعاہللنبادرسی،اشمع،اربامیہ،ایبرمعم،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکاسرفامؿہیولگںیہنجفہاکپرےتںیہالتشرکےتںیہاےنپربیکرطػےسفہلیس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3058

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبسیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہی ،٥ابی ٤ٌ٣ز ،حرضت ًبساہلل

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اِلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إ ٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َ
رف
ک َّأ ٟذ َ
اہللٔ أُو َٟئ ٔ َ
رف ِٔ ٩ِ ٣اْلٔٔ ِ ٧ص َي ٌِبُ ُس َ
و ٪إلٔ َی َربِّض ٔ ِ ٥ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة َٗا َ ٢ک َ َ
و ٪یَب ِ َت ُِ َ
یَ ٩ی ِسًُ َ
وَ ٪ن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َِّٓ ٩أ ِس ٥ََ ٠اُ َ ٨َّ ٟ
اَ ٪ن َ ْ
و ٪إلٔ َی َربِّض ٔ ِ ٥ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة
ک َّأ ٟذ َ
ک ِاْلُٔ ِ ٧ص بٌٔ َٔبا َزت ٔض ٔ ِ٨َ َٓ ٥زََِ ٟت أُو َٟئ ٔ َ
ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َِّ ٩وا ِس َت َِ ٤ش َ
وَ ٪یب ِ َت ُِ َ
یَ ٩ی ِس ًُ َ
اوبرکب نب انعف دبعی ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اشمع ،اربامیہ ،ایب رمعم ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی ( ُأ َ ِ َ
ب
فَل ّالِ َ
َ
ت
َ ْي ُع َؿ َب ْبیَعُو َؿ ِإ َل َر ّ ِه ِ ْم َْ
الشِتلَةَ)اسفتقانزؽوہیئہکبجھچکولگونجںیکوپاجرکےتےھتفہنجاملسمؿوہےئگافراؿےک
وپےنجفاولںوکہتپہنالچافرفہولگاؿونجںوکیہوپےتجرےہوتہیآتیرکہمیانزؽوہیئ۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،ایبرمعم،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ

اہللاعتیلےکاسرفامؿہیولگںیہنجفہاکپرےتںیہالتشرکےتںیہاےنپربیکرطػےسفہلیس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3059

راوی  :برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س اب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حرضت س٠امی٪

رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَٔ٨یطٔ بٔ ِ ُ
رشبنباخدل،دمحمانبرفعج،ہبعش،رضحتامیلسؿےساسدنسےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمانبرفعج،ہبعش،رضحتامیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکاسرفامؿہیولگںیہنجفہاکپرےتںیہالتشرکےتںیہاےنپربیکرطػےسفہلیس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3060

راوی  :ححاد ب ٩طاْعً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،ابی حشْنٗ ،تازہً ،بساہلل بٌ٣ ٩بس ر٣انیً ،بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت
ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
اْع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُح َشْ ِْن ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اٟظ ٔ ٔ
و ٪إلٔ َی َربِّض ٔ ِ ٥ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة َٗا َ٢
ک َّأ ٟذ َ
ََ ٌِ ٣ب ٕس اٟزِّ َّ٣ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ أُو َٟئ ٔ َ
وَ ٪یب ِ َت ُِ َ
ی ٩یَ ِس ًُ َ
و٪
َ٧زََِ ٟت فٔی َن َ ٕ
وَ ٪و ِاْلُٔ ِ ٧ص َّأ ٟذ َ
ی ٩کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُسوُ َ ٧ض ََِّ ٥ل َي ِظ ٌُزُ َ
وَ ٪ن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟح ٔ َِّٓ ٩أ َ ِس ٥ََ ٠ا ِٟحٔ ُِّّ ٨ی َ
رف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُس َ
و ٪إلٔ َی َربِّض ٔ ِ ٥ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة
ک َّأ ٟذ َ
َٓ َ٨زََِ ٟت أُو َٟئ ٔ َ
وَ ٪یب ِ َت ُِ َ
یَ ٩ی ِس ًُ َ
اجحج نب اشرع ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،ایب نیسح ،اتقدہ ،دبعاہلل نب دبعم رامین ،دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس
ت
َ
ب َ ْي ُع َؿ َب ْبیَعُو َؿ ِإ َل َر ّ ِه ِ ْم َْ
فَل َّ ِ
الشِتلَةَ)ےکابرےںیمرفام اہکہیآتیرکہمیرعبیکاکیامجتعےک
ال َ
رفاتیےہہک( ُأ ِ َ
ابرےںیمانزؽوہیئےہہکوجونجںیکاکیامجتعیکوپاجرکےتےھتہینجاملسمؿوہےئگوتہرعبولگالیملع ںیماؿونجں
ت
یکوپاجرکےترےہوتاہللاعتیلےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئ( ُأ َ ِ َ
ب َ ْي ُع َؿ َب ْبیَعُو َؿ ِإ َل َر ّ ِه ِ ْم َْ
ال ِشتل ََة)۔
فَل ّالِ َ
َ
رافی  :اجحج نب اشرع ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،ایب نیسح ،اتقدہ ،دبعاہلل نب دبعم رامین ،دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت دبعاہلل نب
وعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ارةاربلاءة ارةاالافنؽ ارةارشحلےکایبؿںیم...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
 ارةاربلاءة ارةاالافنؽ ارةارشحلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3061

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩لیٍ ہظی ،٥ابی برش ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت سٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩جبْر رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ُس َورةُ اَّ ٟت ِوبَ ٔة َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ٣ُ ٩لی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبْ ِر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
َّ
َک ٓ َٔیضا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
آَّ ٟت ِوبَ ٔة َٗا َ ٢بَ ِ ١ه ٔ َی ا َِٟٔا ٔؿ َح ُة َ٣ا َزاَِ ٟت َت ِ٨ز ٔ َُ ٢و ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥و ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥حًی هَ ُّ٨وا أَ َِّ ٪لَ َی ِب َقی ٔ٨َّ ٣ا أَ َح ْس إَّٔل ذُ ٔ َ

رش َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت فٔی بَىٔی ا٨َّ ٟـْٔر ٔ
ُس َورةُ اِلِ َ ِنَٔا َٔٗ ٢ا َ ٢ت ٔ َِ ٠
ک ُس َورةُ بَ ِس ٕر َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓا َِ ٟح ِ ُ

دبعاہللنبعیطممیشہ،ایبرشب،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبریبجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس اہک  ارة وتہب ،اوہنں ےن رفام ا ایک وتہب؟ ںیہن ،ہکلب فہ  ارت وت اکرففں افر انموقفں وک ذلیل
رکےن فایل ےہ اس  ارت ںیم وت ربارب ھچک اک احؽ ہی ےہ ھچک اک احؽ ہی ےہ انزؽ وہات راہ اہیں کت ہک اوہنں ےن ایخؽ ایک ہک اس
 ارتںیمرہانمقفاکذرکرکد ااجےئاگرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےناہکہکاوہنںےنرفام ا ارةاالافنؽ
اوہنںےنرفام اہی ارتوتدبریکڑلایئےکابرےںیمانزؽوہیئےہںیمےناہک ارةارشحلاوہنںےنرفام اہی ارتینبریضنےک
ابرےںیمانزؽوہیئےہ۔
رافی  :دبعاہللنبعیطممیشہ،ایبرشب،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابیکرحتمےکمکحےکزنفؽےکایبؿںیم...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
رشابیکرحتمےکمکحےکزنفؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3062

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،ابوحیا ،٪طٌيی ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢خ َل َب ًُ َ٤زُ ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َحی َ

َح ُیَ ٤ضا یَ ِو ََ٧ ٦زَ ََ ٢وه ٔ َی ٔ٩ِ ٣
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس أَ ََّل َوإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟد َِ ٤ز َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
َخ َِ ٤ش ٔة أَ ِط َیا َئ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َِ ٨ل ٔة َو َّ
یب َوا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا َِ ٟد ِ٤زُ َ٣ا َخا ََ ٣ز ا َِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟوثَ ًَلثَ ُة أَ ِط َیا َئ َوز ٔ ِز ُت أَ ُّی َضا
اٟظٌْٔر ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
اب اِّ ٟزبَا
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
اض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٨َّ ٟ
اًَ ٪ض ٔ َس إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٓ َٔیضا ا َِ ٟح ُّس َوا ِٟک َ ًَل َُ ٟة َوأَبِ َو ْ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،اوبایحؿ،یبعش،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنم رپ ہبطخ اراشد رفام ا وت ےلہپ اہلل اعتیل یک دمح انثء ایبؿ رفامیئ رھپ رفام ا اام دعب آاگہ روہ ہک سج
فتقرشابرحاؾوہیئوترشاباپچنزیچفںےسایتروہارکیتیھتدنگؾ،وج،وجھکر،اوگنر،افر دہشےسافررشاباسزیچوکےتہکںیہ
ہک وج لقع ںیم وتفر ڈاؽ دے افر نیت زیچںی ایسی ںیہ ہک نج ےک ابرے ںیم ںیم اچاتہ اھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ
لیصفتےساؿےکابرےںیماتبدےتیداداافرالکہلیکریماثافر ادےکھچکاوباب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،اوبایحؿ،یبعش،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
رشابیکرحتمےکمکحےکزنفؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3063

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩ازریص ،ابوحیا ،٪طٌيی ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
اب ًَل َی
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ٔیص َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َحی َ
َکیِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

َحی ُ ٥ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َوه ٔ َی َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٤ش ٕة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب
اض َٓإُٔ َّ ٧ط َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اض َوز ٔ ِز ُت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظٌْٔر ٔ َوا َِ ٟد ِ٤زُ َ٣ا َخا ََ ٣ز ا َِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟوثَ ًَل ْث أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اب اِّ ٟزبَا
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اًَ ٪ض ٔ َس إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٓ ٔیضِٔ ًَ َّ٩ض ّسا َ ٨ِ َ ٧تهٔی إَِٔ ٟیطٔ ا َِ ٟح ُّس َوا ِٟک َ ًَل َُ ٟة َوأَبِ َو ْ

اوبرکبی،انبادرسی،اوبایحؿ،یبعش،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحترمعنب اطخبریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنم رپ انس فہ رفام رےہ ےھت اام دعب اے ولوگ اہلل اعتیل ےن رشاب یک رحتم انزؽ
رفامیئےہافرفہرشاباپچنزیچفںےسایتروہیتےہاوگنر،وجھکر،دہش،دنگؾ،افروجےس افررشابفہےہوجہکلقع ںیموتفرڈاؽ
دےافراےولوگنیتزیچںیایسیںیہہکنجےکابرےںیمںیماچاتہاھتہکر اؽاہللیلصاہللہیلعفملسمہےسآرخیرمہبتایبؿ

رفامدےتیدادا،الکہلیکریماثافر ادےکھچکاوباب۔
رافی  :اوبرکبی،انبادرسی،اوبایحؿ،یبعش،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
رشابیکرحتمےکمکحےکزنفؽےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3064

ًیسی ب ٩یو٧ص ،حرضت ابوحیا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ،اسحا ٚب ٩ابزا ہیٰ ،٥

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ٔیص َوفٔی َحسٔیثٔ ً َٔیسی
ًَ ِ ٩أَبٔی َحی َ
َّا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔض ٔ َ٤ا َُْ ِ َر أَ َّ ٪ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ی َة فٔی َحسٔیثٔطٔ ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َ٤َ ٛا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

یب َ٤َ ٛا َٗا َ ٢ابِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ
اٟزَّب ٔ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع ،ااحسؼ نب اربا میہٰ ،یسیع نب ویسن ،رضحت اوبایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت
ذموکرہ دفونں دحوثیں یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم انب ہیلع ےن اینپ رفاتی ںیم بنع اک ظفل اہک ےہ
اسیجہکانبافسیےناہکافرٰیسیعیکرفاتیںیمز اکاکظفلےہاسیجہکانبرہسمےناہکبلطمدفونںوظفلںاکاکییہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلع،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،رضحتاوبایحؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿہیدفڑگھجارکےنفاےلںیہوہنجںےنڑگھجاایکاےنپربےکابرے...
ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿہیدفڑگھجارکےنفاےلںیہوہنجںےنڑگھجاایکاےنپربےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3065

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارہ ،ہظی ،٥ابی ہاط ،٥ابو٣ح٠ز ،حرضت ٗیص بً ٩باز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َصا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ًُ ٩باز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َذ ٓ ٕر يُ ِ٘ ٔش َُ َٗ ٥ش ّ٤ا إ ٔ َّ٪
ی ٩بَ َززُوا َی ِو َ ٦بَ ِسرٕ َح ِ٤زَةُ َو ًَل ٔ ٌّی َوًُب َ ِی َسةُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َوًُت ِ َب ُة َو َط ِی َب ُة
َص َذا َٔ ٪خ ِؼ َ٤ا ٔ ٪ا ِخ َت َؼ ُ٤وا فٔی َربِّض ٔ ِ ٥إَٔ َّ ٧ضا َ٧زََِ ٟت فٔی َّأ ٟذ َ

یٌ َة َوا َِ ٟؤٟی ُس بِ ًُُ ٩ت ِ َب َة
ابِ َ٨ا َرب ٔ َ

م
رمعف نب زرارہ ،میشہ ،ایب اہمش ،اوب حلز ،رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ریض اہلل
ت ِه
اؿ َد ْضمَا ِاؿ اد َْی َضمُوا ِف َر ّ ِ ْم) ہی دف ڑگھجا رکےنفاےل ںیہ وہنجںےن
اعتٰیل ہنع ےس انس فہ مسق اھک رک ایبؿ رفام رےہ ےھت ہک ( ِإ َّؿ ه ََد ِ
اےنپربےکاب رےںیمڑگھجاایکاؿولوگںےکابرےںیمانزؽوہیئےہہکوہنجںےنزغفہدبرےکدؿ(گنجےکدیماؿںیم)
ابمرزت ینعی تقبس یک رضحت زمحہ ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت دیبعہ نب احرث املسمونں یک رطػ ےس افر ہبتع،
ہبیش،رہعیبےکےٹیباففدیلنبہبتعاکرففںیکرطػےسےھت۔
م
رافی  :رمعفنبزرارہ،میشہ،ایباہمش،اوب حلز،رضحتسیقنبابعدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ریسفتاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿہیدفڑگھجارکےنفاےلںیہوہنجںےنڑگھجاایکاےنپربےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3066

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابی ہاط ،٥ابو٣ح٠ز ،حرضت ٗیص بً ٩باز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤جٔ٤ی ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َصا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ًُ ٩باز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ذ ٓ َٕر يُ ِ٘ ٔش ُ٨َ َٟ ٥زََِ ٟت َص َذا َٔ ٪خ ِؼ َ٤ا ٔ ٪بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ صُظَ ِی ٕ٥

م
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،ایباہمش،اوب حلز،رضحتسیقنبابعدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
اؿ َد ْضمَا ِاؿ
ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ مسق اھک رک ایبؿ رفام رےہ ےھت ہک ہی آتی رکہمی ( ِإ َّؿ َه َد ِ
ت ِه
اد َْی َضمُوا ِف َر ّ ِ ْم)انزؽوہیئ۔(افررھپ)میشہیکرفاتییکرطحاسآتیرکہمییکریسفتایبؿیک۔
م
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،ایباہمش،اوب حلز،رضحتسیقنبابعدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

